Een kleine greep uit de resultaten en acties van LTO Nederland in 2017

Belang van open grenzen in Europa
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ (2017-2012) is veel terug te vinden van de inzet die LTO Nederland samen
met andere organisaties heeft gepleegd. Zo is door het Kabinet het belang van de interne Europese markt onderschreven, zet
het kabinet in op open grenzen, gelijk speelveld en een goed functionerende arbeidsmarkt. Met 70.000 bedrijven en 600.000
banen, 50 miljard euro bruto binnenlands product en een handelsoverschot van 28 miljard euro, is de agrarische sector voor de
Nederlandse economie van groot belang. Met de erkenning dat de agrarische sector vooroploopt in ondernemerschap en
internationale oriëntatie, kennis, vaardigheden en innovatie, is de lobby van LTO Nederland succesvol geweest.

Agro.nl groen, gezond, gewaardeerd
De agrarische sector zal de komende jaren veranderen.
De diversiteit in bedrijven neemt toe, de productie wordt in
alle schakels van de keten volledig transparant, nieuwe
technologie doet haar intrede en precisielandbouw neemt
een vlucht. Tegelijkertijd zet LTO Nederland in op versnellen
van de circulariteit en sluiten van grondstofkringlopen. We
zijn al even op weg in de transitie naar een duurzame
agrarische sector. LTO Nederland houdt de overheid steeds
voor de agrarische sector ambitieuze doelen mee te geven
en het ondernemerschap en de innovatie te stimuleren, dan
zal de sector aantonen onmisbaar te zijn voor een gezond
Nederland. Ondernemerschap, als Agro.nl samenwerken en
antwoord geven op de maatschappelijke vraag, is de kracht
van de Nederlandse, agrarische sector.

Minister van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit
In de laatste twee kabinetten was het voormalige
departement Landbouw Natuurbeheer Visserij
ondergebracht bij Economische Zaken en is de
landbouwportefeuille beheerd door een
staatssecretaris. LTO Nederland heeft samen met
onder meer VNO-NCW en het agrarisch bedrijfsleven
bij de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en CU
voor elkaar gekregen dat het ministerie van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit in ere is hersteld. De
agrarische sector is een unieke sector en op veel
punten niet te vergelijken met andere economische
sectoren. Met minister Carola Schouten (CU),
boerendochter, krijgt de samenwerking tussen
overheid en bedrijfsleven een nieuwe impuls.

Fosfaatreductieplan uitgevoerd
Ingrijpend voor veel melkveehouders was het fosfaatreductieplan. LTO Nederland heeft intensief samengewerkt met NAJK, NMV
en NZO om collectief de productie van fosfaat te verminderen. Doel van het plan was onder het fosfaatplafond te komen om
daarmee derogatie veilig te stellen. Het plan kent enkele elementen: beëindiging van bedrijven en fosfaat uit de markt nemen,
een korting en minder fosfaat in het veevoer. Het fosfaatreductieplan is in 2017 uitgevoerd.

Gezonde teelt, gezonde toekomst
In 2017 heeft LTO Nederland de ambitie Plantgezondheid 2030 gepubliceerd. 'Gezonde teelt, Gezonde toekomst'. Dat jaar
is plantgezondheid gebaseerd op weerbaarheid. Gewassen kunnen tegen een stootje en zijn grotendeels zelfregulerend.
Ziekten en plagen krijgen daardoor veel minder kans, zodat de noodzaak om in te grijpen tot een minimum beperkt blijft.
Waar nodig wordt ‘slim’ bijgestuurd: tijd- en plaats specifiek en zo groen mogelijk. Deze robuuste productiesystemen
leiden tot meer continuïteit in opbrengst en kwaliteit en daarmee ook tot meer stabiliteit in de markt. Plantgezondheid op
basis van weerbaarheid is een principieel andere denk- en werkwijze dan de traditionele bestrijding van ziekten en plagen.
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