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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 inventariseert de schade door het hoogwater en pleit voor 
een uitbreiding van het officiële rampgebied.  

Gebrekkig onderhoud van watergangen zorgt voor extra 
schade en overlast voor boeren, ZLTO maakt zich hard voor een 
oplossing en heeft daarbij hulp van boeren nodig.  

VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA vormen een nieuw college 
van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant en presenteerden 
een nieuw bestuursakkoord.  

ZLTO pleit bij het Zeeuwse provinciebestuur voor meer en 
beter water voor boeren.  

ZLTO lanceerde de GreenTechPort Brabant, een 
samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en 
agrarisch ondernemers.  

Meepraten over de lobby van ZLTO? Log in op het ZLTO-
ledenforum!  

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

• De RVO keerde 161 miljoen euro aan voorschotten op de GLB-betalingen 
uit aan bijna 10.000 boeren, zo’n 20% van het totale aantal ontvangers 
van deze gelden. Zij deed dit naar aanleiding van een verzoek van LTO 
aan LNV.  

• De nieuwe Wet Dieren stelt in haar huidige vorm niet alleen boeren, 
maar iedere houder van dieren voor flinke problemen. LTO Nederland, 
NAJK en POV vroegen samen om reparatie en de minister van LNV 
onderkent dit en stuurt hier op aan.  

• De laatste nacht voor haar reces stemde de Tweede Kamer nog over 
maar liefst 200 moties, een aantal met hoge relevantie voor de 
agrarische sector. LTO boekte de nodige successen en geeft een 
overzicht van de belangrijkste aangenomen moties.  

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

https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2021/openbaar/07-juli/schade-hoogwater-exceptioneel
https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2021/openbaar/07-juli/niet-gemaaide-sloten-oorzaak-van-veel-wateroverlast
https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2021/openbaar/07-juli/nieuw-bestuursakkoord-noord-brabant
https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2021/openbaar/07-juli/zlto-reageert-op-ontwerp-waterprogramma-zeeland-let-op-haalbaarheid
https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2021/openbaar/07-juli/greentechport-verbindt-groene-sectoren-in-brabant
https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2021/openbaar/07-juli/discussieer-mee-over-lobbythemas-op-het-zlto-ledenforum
http://www.zlto.nl/waarstaanwevoor
https://www.lto.nl/bijna-10000-bedrijven-hebben-glb-voorschot-ontvangen/
https://www.lto.nl/stand-van-zaken-gewijzigde-wet-dieren-2/
https://www.lto.nl/vele-moties-aangenomen-bij-nachtelijke-stemmingen-voor-zomerreces/
http://www.LTO.nl

