
OVER ONS
Als ZLTO Oirschot-De Beerzen creëren én realiseren we perspectief voor onze leden die

ondernemen in de groene ruimte. Onze leden staan voor ons aan de basis en als lokale afdeling
denken we samen met hen na over richting en beleid en behartigen we de belangen van de

agrarische sector in en rondom gemeente Oirschot.
 

We opereren in netwerken, leggen verbindingen en fungeren graag als aanjager van innovatieve
projecten die raakvlak hebben met onze sector. Boeren en tuinders hebben een sleutelrol in de

samenleving en dragen bij aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken van vandaag
en morgen.

 

Slaan ze ook koolstof op in
hun gewassen en de bodem

Wekken ze duurzame
energie op (biomassa, wind

en zon)
Leveren ze essentiële
bouwstenen voor de
circulaire economie

Investeren ze in technieken
en tools om de emissie van
methaan en ammoniak te

reduceren

Onze boeren en tuinders kunnen
een substantiële bijdrage leveren

aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen. Als

duurzame ondernemers in de
groene ruimte produceren zij
namelijk niet alleen groene

producten maar;
 

 
De productie van duurzame

energie dient zorgvuldig ingepast
te worden in de ruimtelijke

omgeving, met maatschappelijke
acceptatie en aandacht voor de

benodigde energie-infrastructuur.
We vinden het bijvoorbeeld van
groot belang dat de zonneladder
wordt gehanteerd, waarbij we zon
op dak stimuleren en landbouw-

en natuurgronden zoveel
mogelijk proberen te ontzien.

 
 

Ontwikkelingsruimte is van vitaal
belang voor toekomstperspectief

van boeren en tuinders. Het
besluitvormingstraject wat ten

grondslag ligt aan nieuwe wet- en
regelgeving dient dan ook

transparant te zijn. Vernieuwende
initiatieven die een win-win

situatie voor zowel ondernemer
als omgeving opleveren dienen
gefaciliteerd en niet beperkt te
worden. En bedrijven die zich
positief onderscheiden mogen

hiervoor beloond worden.
 

Ook de komende jaren zullen er
meer agrarische gebouwen

vrijkomen, de zogeheten VAB’s,
en dat vraagt om maatwerk.

Waar mogelijk met behoud van
de agrarische bestemming om
ruimte te bieden aan nieuwe

plattelandsondernemers. Met als
uitgangspunt; verrommeling van

het buitengebied voorkomen.
 

Onze ‘license to produce’ hangt voor
een groot deel af van de consument

en omgeving. Men wordt steeds
kritischer op de manier waarop het
voedsel wordt geproduceerd en het
buitengebied wordt ingericht. We

stimuleren onze leden dan ook om
maatschappelijk verantwoord te

ondernemen. Om onze meerwaarde
aan te tonen gaan we de dialoog aan
met de maatschappij en treden we
met ons verhaal naar buiten. Met

iniatieven zoals Vers van Hier
verkleinen we de afstand tussen

producent en consument. 
 

We zijn transparant en laten zien dat
we op een innovatieve manier bezig

zijn met energie, water en
gezondheid. Wanneer de agrarische
ondernemers vanuit hun natuurlijke

trots kunnen zorgen voor een
goed/beter imago, zal dit bijdragen

aan de bereidheid van de consument
om een eerlijke prijs te betalen voor
agrarische producten, nu en in de

toekomst.
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ONDERNEMEN IN EEN
VITAAL BUITENGEBIED

ARBEID & GOED
WERKGEVERSCHAP

GEZONDHEID 
& VEILIGHEID

Onze leden zorgen voor veel
groene werkgelegenheid in de
regio. Goed werkgeverschap

staat hierbij voorop. De
ondernemers in onze afdeling zijn
gebaat bij voldoende en kundige
medewerkers. Om dit te kunnen

waarborgen is het nodig om
mensen enthousiast te houden
en te krijgen voor de agrarische

sector en ze gedegen op te
leiden. Dit doen we door actief de
samenwerking op te zoeken met
het (groene) onderwijs (denk aan

Kempenhorst college /
klasseboeren) en nieuwe kansen
te bieden voor jong en oud. Goed
werkgeverschap blijft hierbij niet

beperkt tot wat de wet
voorschrijft, maar gaat ook over
goede samenwerking met en

zorg voor de medewerkers op het
boerenerf.

De boeren en tuinders in onze regio
zorgen er samen met hun collega's
voor dat consumenten in binnen- en

buitenland kunnen genieten van
goede en gezonde voedselwaren en
andere groene producten. Dat doen
ze volgens de hoogste standaarden
op het gebied van voedselveiligheid,
dierwelzijn en gewasbescherming.

We ondersteunen onze leden bij het
zichtbaar maken van de wijze waarop

ze zorgen voor dier- en
plantgezondheid en de dillema’s en de
beperkingen die hier bij komen kijken.
Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de

ontwikkelingen rondom het
toenemend aantal wild levende dieren
wat leidt tot (nieuwe) risico’s voor de
diergezondheid. We pleiten voor een
samenhangende en integrale aanpak
om uitdagingen en ontwikkelingen op

het gebied van gezondheid en
veiligheid van onze ondernemers,

dieren, gewassen en omgeving aan te
gaan. Als afdeling ondersteunen we

onze ondernemers hierbij door middel
van voorlichting en het zoeken naar

samenwerkingen.

Wilt u meer weten over onze visie en standpunten? Nieuwsgierig naar de achterliggende
gedachten? We gaan graag met u in gesprek! Neem gerust contact met ons op.

KLIMAAT & 
DUURZAME ENERGIE

BODEM & WATER

IMAGO

Bodem en water staan in directe
interactie met elkaar en vormen
voor onze leden dé basis voor

een gezonde bedrijfsvoering. Alle
reden om er dan ook

verantwoord mee om te gaan en
samen met andere stakeholders
werk te maken van goed bodem

en waterbeheer. Groene
reststromen afkomstig uit het

buitengebied en de natuur dienen
zoveel mogelijk lokaal verwaard
te worden tot stabiele organische

stof. Een gezonde bodem, rijk
aan organische stof en

bodembiologie verbetert niet
alleen de vruchtbaarheid maar

ook het watervasthoudend
vermogen en de waterberging
binnen een gebied. Wij zetten
ons in voor het behoud van

voldoende grond en water van de
juiste kwaliteit en kwantiteit. Onze

boeren en tuinders zijn mede
verantwoordelijk voor schoon

grond- en oppervlaktewater, voor
henzelf, mens, dier en omgeving.

#TRANSPARANTIE
#VAB'S

#MAATWERK
#ONDERNEMENINHETGROEN

#PERSPECTIEF
 

#GROENONDERWIJS
#GROENEWERKGELEGENHEID

#SAMENWERKING
#SAMENWERKEN

#GEZONDVOEDSEL
#INTEGRALEAANPAK

#UITDAGINGEN
#ONDERSTEUNING

#KLIMAATDOELSTELINGEN
#BOERENHEBBENEENOPLOSSING

#GROENEENERGIE
#EERSTDEDAKEN

#INNOVATIE

#LICENSETOPRODUCE
#MVO

#DIALOOG
#BOERENTROTS

#SCHOONWATER
#VITALEBODEM

#ORGANISCHESTOF
#WATERBERGING

#ROBUUSTENWEERBAAR


