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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

Op Koningsdag dook er een wolf op in Zeeland, ZLTO reageerde 
direct richting leden, bestuurders, overheid en media.  

ZLTO heeft samen met Probos gekeken naar de aanleg van meer 
bomen en struiken op boerenland.  

Uit een enquête blijkt dat meer dan de helft van de ZLTO-leden 
geen chemie gebruikt bij het onderwerken van groenbemesters.  

ZLTO kijkt terug op een succesvolle lobby voor beregening op 
grasland in Noord-Brabant:  

De meerjarige samenwerking in het Van Gogh Nationaal Park 
werd afgetrapt, gericht op een gezonde leefomgeving voor 
inwoners, versterken van de economische aantrekkingskracht 
en bieden van perspectief voor boeren.   

ZLTO-leden praten mee over onze lobby op ons ledenforum. 
Doe jij ook mee?   

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

• Er is ruim 455 miljoen uitgetrokken voor vrijwillig stoppende 
varkenshouders. LTO Nederland, POV, VLB en Belastingdienst hebben 
gunstige afspraken gemaakt, geen BTW en ruimere toepassing van de 
herinvesteringsreserve.   

• In 2020 is het aantal projecten in het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer opnieuw gegroeid en oogst waardering van de Unie van 
Waterschappen.   

• Het kabinet heeft na aandringen van LTO Nederland aangekondigd dat 
alle boeren en tuinders een extra opslag krijgen van 21% bovenop de 
coronamaatregel voor vaste lasten (TVL).   

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

https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2021/openbaar/04-april/zwervende-wolf-duikt-op-in-zeeland
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