
Ontwikkelagenda groen onderwijs
Het Nederlandse, agrarische kennis- en innovatiesysteem behoort tot de wereldtop, maar deze positie is niet 
vanzelfsprekend. Extra inspanningen zijn nodig om voorop te blijven lopen. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben 
daarom de ‘Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025’ opgesteld. Samen willen we inzetten op voldoende, goed 
opgeleide mensen. Mensen die essentieel zijn voor de kracht, de innovatie en het succes van de groene sector. 

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

Samenwerkingsprojecten high tech land- en tuinbouw
Samen met de topsectoren zet LTO in op innovatieve onderzoeksprojecten die 
bedrijven uit de hightech en de land- en tuinbouw met elkaar verbinden. Bij twee 
projecten is LTO intensief betrokken. De eerste is de ontwikkeling van robots en 
landbouwmachines die 24 uur per dag het land kunnen bewerken en zuinig en 
licht zijn. De robots zijn elektrisch aangedreven, zodat er geen schadelijke uitstoot 
is. Daarnaast wordt gestreefd naar een hogere opbrengst en een lager gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. De tweede is de ontwikkeling van sensortechnolo-
gie, waarmee bij de teelt van aardappelen, granen, gras en maïs in de akkers 
informatie wordt verzameld die wordt doorgegeven aan landbouwmachines. In 
totaal gaan in 2017 acht projecten van start. Relevant voor de land- en tuinbouw 
zijn bijvoorbeeld ook slimme kasmaterialen en big data in de pluimveevleesketen.

LTO Nederland moderniseert, 
nieuwe voorzitter LTO Nederland
LTO Nederland wil met de nieuwe voorzitter Marc 
Calon aan het roer, schouder aan schouder met haar 
leden nog beter opkomen voor de belangen van 
boeren en tuinders. Daarom wordt de organisatie van 
LTO Nederland - met als basis de sectoren en de 
verbindende thema’s - versterkt. De regionale 
verankering van LTO blijft in tact en is cruciaal, niet in 
het minst omdat op diverse terreinen vraagstukken 
steeds vaker regionaal worden bepaald en uitgewerkt. 
Op landelijk niveau wordt gestreefd naar een nieuw, 
overkoepelend samenwerkingsverband tussen LTO en 
ketenpartijen om de samenwerking tot op het hoogste 
niveau te versterken.

Netwerk Agrarische Vrouwen
Door de leden te betrekken bij het zoeken naar 
aansprekende inhoudelijke onderwerpen en het organiseren 
van activiteiten, heeft het Netwerk Agrarische Vrouwen in 
2016 een betere opkomst gerealiseerd. Tevens is meer 
betrokkenheid bij jongere leden gecreëerd, wat heeft geleid 
tot een jonger bestuur met een duidelijke visie.

Cao’s en arbeid
In 2016 zijn nieuwe cao’s Open Teelten 
en Glastuinbouw afgesloten. De 
arbeidstijdenregeling uit de laatste geeft 
werkgevers meer flexibiliteit bij het 
inzetten van personeel. Via de nieuwe 
cao Open Teelten konden LLTB-leden al 
vanaf juli gebruik maken van de verkorte 
ketenbepaling, waardoor voor 
seizoenarbeiders de termijn tussen 
tijdelijke contracten drie maanden werd 
in plaats van zes. Daarnaast is eind 2016 
de cafetariaregeling met twee jaar 
verlengd. Dat biedt ondernemers de 
mogelijkheid bruto overuren uit te ruilen 
tegen een nettovergoeding voor extra 
huisvestingskosten, kosten voor 
levensonderhoud en reiskosten van 
buitenlandse seizoenarbeiders.

Fosfaat- en nitraatdossier
Voldoende nutriënten zijn van groot belang voor het goed telen van gewassen. Samen met LTO heeft de LLTB het behoud van 
derogatie kunnen veiligstellen. De Europese richtlijnen (nitraat, water, habitat) dwingen tot een verdergaande aanpak. De LLTB zet 
daarbij – naar het voorbeeld van akkerbouw en van het project Slim Bemesten – in op slimme boerenmaatregelen: de equivalente 
maatregelen. Ook heeft de LLTB vier projecten ingediend voor POP-subsidie, waarmee - bij toekenning - agrariërs kunnen worden 
gesteund in het treffen van maatregelen om belasting van grond- en oppervlaktewater verder terug te dringen. Het gaat bijvoorbeeld 
om maatregelen die erfafspoeling aanpakken of bodemgezondheid via het meer aanwenden van organisch stof bevorderen.


