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• Zijne Majesteit de Koning bracht een werkbezoek aan LTO
Nederland, het gesprek ging voornamelijk over de impact van de
corona-uitbraak op de land- en tuinbouwsector.
• Na LTO-lobby ingediende motie van Tweede Kamerleden Geurts
(CDA) en Harbers (VVD) om voermaatregel door te laten rekenen
werd aangenomen.
• De voermaatregel van LNV ging na intensieve lobby van LTO
en anderen van tafel, boeren hoeven niet te kiezen tussen de
gezondheid van hun dieren of het naleven van regelgeving.
• Het ministerie van LNV volhardde op verzoek van LTO Nederland
in de bescherming van de PAS-melders, door deze zaak voor te
leggen aan de Raad van State die hiermee akkoord ging.
• LTO Nederland komt in het geweer tegen de korting van 10%
op het GLB-landbouwbudget, vooral omdat tegelijktijdig de
duurzaamheidseisen voor de landbouw worden opgeschroefd.
Meer weten over LTO belangenbehartiging? Kijk op www.LTO.nl

Op verzoek van ZLTO stelt Waterschap Scheldestromen gratis
zoet water beschikbaar aan boeren en tuinders.
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie pleit voor

Speerpunten 2020
• Ruimte voor boeren in de toekomst
• Geen kostbare faunaschade
• Boeren verwaarden duurzame energie
• Beregenen is mogelijk
• Zoet water beschikbaar in verzilte
gebieden

aanpassing van de bouwvoorschriften voor stallen, zodat
meer zonnepanelen op stallen gelegd kan worden.
De bodemmaatregelen die Brabantse BodemUP-boeren
nemen hebben effect, blijkt uit de landelijke voortgangsrapportage.
Brabants wolvenplatform kwam voor het eerst bijeen, veel
aandacht voor de vragen vanuit boeren.
De rechter deed een tussenuitspraak in de rechtzaak tussen
ZLTO en de provincie Noord-Brabant: de provincie heeft niet
goed genoeg gekeken is naar de verschillen tussen veehouders.

• Boeren ondersteunen bij het
verminderen van hun stalemissies
• Boeren en tuinders gebruiken steeds
meer groene gewasbeschermingsmiddelen

In Zeeland ontving ZLTO de gedeputeerden Jo-Annes
De Bat (Landbouw) en Anita Pijpelink (Natuur), die zich
lieten bijpraten over ganzen- en mezenschade.
Meer weten over de belangenbehartiging van ZLTO?
Kijk op www.zlto.nl/waarstaanwevoor

