
Boerderij Educatie Limburg
Het netwerk van educatieboeren in 
Limburg is (uit)gegroeid tot 32 
educatiebedrijven uit diverse 
agrarische sectoren. Twaalf 
educatieboeren hebben afgelopen 
jaar succesvol de cursus Belevend 
Leren afgerond. Daarnaast is een 
samenwerking met ZuivelNL tot 
stand gebracht, waardoor 70 
schoolklassen uit groep 7 en 8 in 
2017 gratis een boerderijles kunnen 
volgen. Tot slot is de website van 
Boerderij Educatie Limburg in een 
nieuw jasje gestoken en te vinden op 
www.boerderijeducatielimburg.nl.

Faunaschade
In 2016 is veel inzet gepleegd op faunaschade in 
Limburg, zowel in onderzoek naar deugdelijke 
preventiemaatregelen als reële tegemoetkomin-
gen. De LLTB presenteerde haar zienswijze op het 
concept van de nieuwe natuurvisie van de 
provincie Limburg. Statenleden en politieke 
partijen werden uitgenodigd kennis te nemen van 
de problematieken in faunaschade. De afschaffing 
van het behandelbedrag in Limburg werd 
gehandhaafd. Het faunabeheerplan werd op tijd 
uitgebreid met nieuwe hoofdstukken, waardoor 
verbeteringen in faunabeheer mogelijk waren. 
Ook is een onderzoek naar preventiemaatregelen 
tegen zangvogelschade in de fruitteelt afgerond.

Bekijk de resultaten van andere afdelingen en vakgroepen op www.lltb.nl

Jaco Geurts (CDA) Kamerlid, woordvoerder Landbouw, Plattelandsbeleid en Water

LLTB waardevolle bron van kennis voor Kamerleden
‘Als Kamerlid is informatie van groot belang. De LLTB levert een belangrijke bijdrage aan deze informatievoorziening 
vanuit de land- en tuinbouw. Dat heb ik de afgelopen vier jaar zelf positief ervaren. Toen agrarische ondernemers vorig 
jaar te maken hadden met een ijsstorm, grote hoeveelheden water kregen te verwerken en kassen, gewassen en 
gebouwen werden verwoest, deed de LLTB een beroep op het CDA. Fractievoorzitter Buma en diverse CDA-Kamerleden 
kwamen op verzoek van de LLTB naar het gebied en hebben de opgedane kennis gebruikt in de debatten.’

Helma Lodders (VVD) 
Kamerlid, woordvoerder Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Sterke belangenorganisatie onmisbaar en noodzakelijk
‘De Nederlandse land- en tuinbouw zijn koplopers in de wereld. 
Nederland is de tweede voedselexporteur van de wereld en daarmee 
levert de sector een belangrijke bijdrage aan de BV Nederland. Een 
sterke belangenorganisatie is daarbij onmisbaar en noodzakelijk. Niet 
alleen om volksvertegenwoordigers goed te informeren en hen in te 
lichten over wat er speelt in de sector, maar ook om de leden op de 
hoogte te brengen van wat zich in het politieke landschap afspeelt. 
De LLTB kenmerkt zich door met een positieve gedrevenheid op te 
komen voor de belangen van de land- en tuinbouw en discussies niet 
uit de weg te gaan. Op die manier kunnen de sector en de politiek 
samen optrekken om onze koppositie te behouden en te versterken! 
Ik kijk ernaar uit dit de komende periode voort te zetten!’

Patrick van der Broeck
Dijkgraaf Waterschap Limburg

Waterschade en ijsstorm
‘De LLTB is een belangrijke stakeholder van Waterschap Limburg. Natuurlijk 
bestuurlijk goed verankerd in de geborgde zetels, maar ook steeds meer als 

sparringpartner en ervaringsdeskundige van goed waterbeheer. De regionale 
wateroverlast van juni 2016 heeft het belang van dit beheer in een veranderend 
klimaat extra urgent gemaakt. Duidelijk is dat dit geen taak van het waterschap 

alleen is. Ieders inzet is nodig bij maatregelen die we moeten nemen; zelf 
stuwen, de akker anders bewerken, aanleg en gebruik van buffers, 

peilgestuurde drainage en onderhoud van beken. Het zijn enkele onderwerpen, 
waarin we elkaar vinden en versterken. Dat voelt goed!’

Monique Princen
Voorzitter Ondernemend Limburg en MKB-Limburg

Snel internet 
‘Ondernemend Limburg is het samenwerkingsverband tussen de LLTB, MKB-Limburg en LWV. De LLTB is kartrekker van de portefeuille 
snel internet. Onder aanvoering van jullie voorzitter Léon Faassen is in september vorig jaar de intentieverklaring snel internet in het 
buitengebied van de provincie Limburg ondertekend. Naast Ondernemend Limburg en de provincie willen gemeenten Weert, Neder-
weert, Leudal, Maasgouw en Peel en Maas zich samen met marktpartij CIF inzetten om het buitengebied te voorzien van snel internet. 
De LLTB zet dit onderwerp steevast hoog op de agenda van Ondernemend Limburg en voert samen met MKB-Limburg en LWV een 
stevige, structurele lobby. Eind 2017, begin 2018 verwachten we dat het project wordt uitgerold. Samenwerken vind ik belangrijk, 
want samen staan we sterker. Het project rondom snel internet is daar een goed voorbeeld van.’

Natuurrijk Limburg
Natuurrijk Limburg groeit onverminderd door 
als organisatie die de verbinding legt tussen 
boer en maatschappij. De aanpak is succesvol, 
omdat niet voor een beleidsmatige, top-down 
benadering wordt gekozen, maar doordat hij 
zich richt op het mobiliseren van energie uit 
leden en de maatschappij. De werkorganisatie 
(4,2 fte) drijft op dezelfde energie van 
gemotiveerde en deskundige LLTB- en 
Arvalis-medewerkers.

Hubert Mackus (CDA) Gedeputeerde Groen, Landbouw, Infra, Rail en Monumenten bij de provincie Limburg

Land- en tuinbouw loont
'LLTL2 is het land- en tuinbouwbeleid van de provincie Limburg, waarin de provincie tot en met 2019 20 miljoen euro 
geinvesteert. LLTL2 is opgesteld na intensief contact met veel agrarische ondernemers in de gehele provincie en de LLTB. In 
de hectische wereld van marktontwikkelingen en maatschappelijke aandacht is een stevige rug essentieel. Daarom staat de 
ondernemer centraal in LLTL2. De LLTB, ketenpartijen en het onderwijs zijn onmisbare partners waarmee ik als 
portefeuillehouder volop in gesprek ben om de ambitie in het belang van het prachtige Limburg te realiseren. Ik ben trots 
op de samenwerking en wil graag gaan versnellen. U ook?’

Provincie heeft kennis, kunde en netwerk van de LLTB nodig
‘Het Rijk heeft bepaald dat vóór 2024 alle aan de buitenlucht blootgestelde asbestdaken moeten zijn gesaneerd. Als je als 
particulier een schuurtje in de tuin hebt met twee asbestplaatjes is dat geen onoverkomelijke opgave. Voor veel agrarische 
ondernemers resulteert het moeten voldoen aan de asbestmaatregel van het Rijk echter in een flinke, economische impact. 
Ik wil deze ondernemers graag helpen, door de asbestopgave te koppelen aan een verduurzamingsslag. Het opwekken van energie 
met bijvoorbeeld zonnepanelen levert een flinke besparing op! Om inzichtelijk te maken hoe we als provincie onze agrariërs het 
beste kunnen ondersteunen bij deze transitie, maken we dankbaar gebruik van de kennis, de kunde en het netwerk van de LLTB.’

Daan Prevoo (SP) Gedeputeerde voor Asbest en Energie bij de provincie Limburg

Léon Faassen
Voorzitter LLTB

‘IK BLÍJF STRIJDEN VOOR HET EERLIJKE VERHAAL’

‘We leven in een tijd, waarin emotie de boventoon voert. In columns heb ik dit al vaker omschreven als een ‘emocratie’. Wij 
boeren en tuinders moeten nog veel meer dan nu het eerlijke verhaal uitdragen en zo de emotie doorbreken. Feiten en cijfers 
liegen immers niet. Gezond en lekker voedsel, een leefbaar platteland, talrijke innovaties, duurzaamheid, werkgelegenheid en 
ga zo maar verder.
 

Ieder weldenkend mens die de feiten en cijfers op deze thema’s bekijkt, kan niet anders dan concluderen dat we het hartstikke 
goed doen. U weet dat ik mij net als veel andere leden en bestuurders van de LLTB en LTO hard maak om het eerlijke verhaal 
van onze sector naar voren te brengen. Daar blijf ik ook in 2017 voor strijden. Voor u ligt de resultatenkrant over het jaar 2016. 
Ook dit jaar met zoveel mogelijk feiten, acties en resultaten voor u als lid op maat. Namens het hoofdbestuur bedank ik alle 
medewerkers van de LLTB, Arvalis en de vele LLTB-bestuurders voor alle inzet in 2016. Veel leesplezier!'

voorwoord

Gezondheid (VGO)
Het onderzoek naar ‘veehouderij en gezondheid omwonenden’ heeft het 
afgelopen jaar veel aandacht gekregen. Samen met de meest betrokken 
vakgroepen heeft de LLTB een aantal sporen uitgezet:
• Een goede gezondheid is van belang voor iedereen: omwonenden én 
veehouders. Risico’s moeten zo laag mogelijk zijn.
• Voor zover gezondheidsproblemen kunnen optreden, zijn die ook een 
gevolg van het overheidsbeleid en de vraag van consumenten naar 
diervriendelijkere houderijsystemen. Problemen moeten daarom samen 
opgepakt worden.
• Het stellen van grenzen aan veehouderijen of aan dieraantallen is geen 
efficiënte oplossing. Inzet moet zijn op maatregelen die risico’s nog verder 
terugdringen.
• Emotie zal altijd een rol spelen, maar kijk naar de feiten om tot reële 
oplossingen te komen in tijd en geld.
De gezamenlijke inzet heeft ertoe geleid dat in Limburg nog geen strikte 
normen voor dieraantallen of oppervlakte zijn vastgesteld. De uitdaging ligt 
er wel om door maatregelen de impact van veehouderij verder te verminde-
ren om draagvlak te houden.

RESULTATEN 2016


