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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 heeft met een zienswijze mede namens Glastuinbouw 
Nederland en POV gereageerd op de ontwerp 
omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant.  

ZLTO heeft gereageerd op het Ontwerp Waterbeheer-
programma’s 2022-2027 van de waterschappen Aa en Maas, 
Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland. 

ZLTO heeft een webinar over de energietransitie georganiseerd 
voor 50 raadsleden in de regio Zuidoost-Brabant.  

ZLTO heeft eeen zienswijze ingediend bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant over het ontwerp Regionaal Water en 
Bodem Programma 2022-2027 waarin we benadrukken dat 
droogte een breed maatschappelijk probleem is.  

De strenge Brabantse regelgeving voor de veehouderijsectoren 
zet een rem op de realisatie van stallen met vrije uitloop 
voor pluimvee (1 ster Beter Leven). Daarmee belemmert de 
provincie zelf een mogelijkheid om het aantal vleeskuikens te 
verminderen.   

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

• LTO Nederland lanceerde samen met MKB Nederland, VNO-NCW, 
Bouwend-Nederland, Natuur&Milieu en Natuurmonument het voorstel 
‘Een duurzaam Evenwicht’. Een aanpak die de vermindering van de 
stikstofuitstoot stevig versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt 
en weer ruimte schept voor nieuwe economische ontwikkelingen.   

• LTO Nederland stuurde een brief aan informateur Mariëtte Hamer 
waarin zij vraagt om een LandbouwImpuls in het regeerakkoord 
2021-2025. Samen met FrieslandCampina, Cosun, Agrifirm en Vion 
werd gepleit voor beleid dat stuurt op gezonde mensen, gezond 
voedsel en een gezonde landbouw.   

• LTO-leden kregen de unieke kans om direct in gesprek te gaan met 
Europees Commissaris Frans Timmermans over zijn voorstellen voor nieuw 
landbouwbeleid. Ook kon worden deelgenomen aan een rondetafelgesprek 
met Europarlementariërs, over het GLB en de Brusselse lobby.   

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