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• Meer ruimte voor 
glastuinbouw en TOV

• Minder regels voor 
boeren       

• Beregenen is mogelijk, 
behoefte neemt af

• Voldoende zoet water in 
Zeeland 

• Energie vormt een kans voor  
boeren, geen bedreiging

• Mestbewerking in het  
buitengebied wordt mogelijk

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

• Een gedegen plan van 
aanpak wolf

• Noodzakelijk gebruik van  
glyfosaat geregeld

• Geld voor natuurbeheer komt 
op het boerenerf terecht

ZLTO speelt inzet van boeren en tuinders voor behoud water op 
via persbericht.  

Icoon natuurbeheer: 200 melkveehouders kunnen deelnemen 
aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor en worden hiervoor 
financieel beloond.  

Foodlab komt met creatieve oplossingen voor 
teeltondersteuning.  

Uitspraak Raad van State: geen vergunning voor het realiseren 
van een mestverwerkingsinstallatie in Roosendaal.  

De provincie Noord-Brabant werkt aan een beleidskader 
Landbouw en Voedsel 2030. Aan tafel zitten stakeholders uit 
de hele voedselketen, uiteraard zijn ook ZLTO en haar leden 
vertegenwoordigd.   

ZLTO-boeren helpen DKG-keukens om klimaatpositief te 
worden:   

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

• LTO presenteerde haar Grondvisie 2021. De land- en tuinbouw heeft 
meer grond nodig,  daarom pleit LTO voor de aanwinning van nieuw 
land, slimmer gebruik van de ruimte die er is, en betere bescherming van 
het landbouwareaal.   

• Er verschenen twee adviezen over het oplossen van de 
stikstofproblematiek. LTO ziet in beide stukken grote problemen met de 
praktische uitvoerbaarheid en er is geen enkele aandacht voor het 
(terug)verdienvermogen van boeren en tuinders.   

• De Eerste Kamer stemde in met Stikstofwet, waarmee voor veel boeren 
en tuinders oplossingen nu een stuk dichterbij komen. LTO kijkt terug 
op een zeer geslaagde lobby, maar blijft zich zorgen maken over het 
aanvullende reductiedoel van 2035.   

• De vakbonden stemden in met de cao Open Teelten. Er werden nieuwe 
afspraken gemaakt over een loonsverhoging, huisvesting en onwerkbare 
weersomstandigheden.   

Meer weten over LTO belangenbehartiging? Kijk op www.LTO.nl
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