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• De Wet tegen oneerlijke handelspraktijken in de land- en tuinbouw werd
door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet beschermt de boer,
kweker en teler binnen de voedsel- en groenketen.
• In de Tweede Kamer werd een motie aangenomen om in het stikstofdossier niet alleen naar natuurbelangen, maar ook naar de sociaaleconomische impact – de toekomst van boer en tuinder - te kijken.
• Minister Schouten trok de drempelmaatregel in de ruggenteelt op kleien lössgronden in na lobby van LTO richting het Ministerie van LNV en
politiek.
• Dankzij de inspanningen van LTO worden coronamaatregelen voor
ondernemers in de land- en tuinbouw beter toegankelijk én aanzienlijk
verruimd, met name belangrijk voor de MFL..
• Na een jarenlange lobby van LTO werd besloten om eind 2022 statiegeld
in te voeren op drankblikjes, ieder jaar goed voor 12.000 gewonde dieren
in de veehouderij.
Meer weten over LTO belangenbehartiging? Kijk op www.LTO.nl

In Rivierenland nemen waterbesparende maatregelen bij agrariërs
een vlucht.

Speerpunten
2021

Het voorjaar komt er weer aan, boeren en moestuinders bemesten
hun land

• Meer ruimte voor
glastuinbouw en TOV

De komst van de wolf stelt de paardensector voor unieke
uitdagingen.

• Minder regels voor
boeren

De PlanMER Mest voor provincie Noord-Brabant gaat van start,
ZLTO-afdelingen bereiden zich voor.

• Beregenen is mogelijk,
behoefte neemt af
• Voldoende zoet water in
Zeeland

Overheden, waterschappen, natuurorganisaties en boeren werken
in het Hart van Brabant samen aan de Regionale Energie- en
Klimaatstrategie.

• Energie vormt een kans voor
boeren, geen bedreiging

ZLTO houdt de opwekking van duurzame energie via
gebiedscoöperaties in handen van de lokale gemeenschap.

• Mestbewerking in het
buitengebied wordt mogelijk

ZLTO en de Brabantse MilieuFederatie werken samen aan meer
zon op dak.

• Boeren kunnen hun emissies
terugbrengen door maatregelen
die zij zelf kiezen

In de provincie Zeeland is men op zoek naar alternatieven voor
duurzame energieopwekking via zon en wind.

• Een gedegen plan van
aanpak wolf

In de toekomst bepalen veehouders zelf de inrichting van het
stalsysteem, als het aan de Taskforce Versnelling Innovatieproces
Stalsystemen ligt.

• Noodzakelijk gebruik van
glyfosaat geregeld
• Geld voor natuurbeheer komt
op het boerenerf terecht

Meer weten over de belangenbehartiging van ZLTO?
Kijk op www.zlto.nl/waarstaanwevoor

