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Hoofdbestuur LLTB
(v.l.n.r.): Pieter van Melick, Jan Veltmans, 
Léon Faassen, Mark Tijssen en Thijs 
Rompelberg.

‘BOEREN EN 

TUINDERS HOUDEN 

LIMBURG GEZOND!’

De LLTB bestaat in 2021 125 jaar. Zo lang 
behartigt de LLTB dus al de belangen van 
Limburgse boeren en tuinders. Als bestuur 
zijn we trots een bijdrage te mogen leveren 
aan deze vitale en invloedrijke vereniging. 
Steeds vaker is de beeldvorming over de 
agrarische sector onderwerp van discus-
sie. Inmiddels hebben we wel de indruk dat 
het geschreeuw en boe-geroep vanaf de zij-
lijn niet meer wordt gepikt. Meer mensen 
kijken naar de échte feiten en cijfers en die 
liegen er niet om. 
Nog steeds scoren de land- en tuinbouw 
bijna een 8 als rapportcijfer op de ver-
trouwensindex. Dat kan ook niet anders, 

want boeren en tuinders houden Limburg 
gezond. Laat het nou net die belofte zijn 
die de LLTB namens u als lid onlangs heeft 
gelanceerd in de media en bij de politiek. 
Dat gaan we vaker doen, samen met u.
Voor u ligt de resultatenkrant van 2018. Dit 
jaar in een andere, beknoptere vorm. De 
hoeveelheid resultaten is er echter zeker 
niet minder om.
Zoals u leest, hebben we samen met de 
drie regio’s, de landelijke vakgroepen en 
u als lid veel positieve resultaten behaald 
en acties ondernomen. Dat blijven we doen. 
Nu, in 2020 en ook na het jubileumjaar in 
2021.

ARBEID 
- In samenwerking met Ondernemend Limburg ingezet 

voor de Limburgse aanpak voor arbeidsmigranten.
- Agrarisch Keurmerk Flexwonen voor huisvesting sei-

zoenarbeiders. 

NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
- GLB-pilot Limburg, in samenwerking met Arvalis en 

Natuurrijk Limburg: verduurzaming agrarische sector 
qua klimaat, bodem, water en biodiversiteit in combi-
natie met de versterking van de land- en tuinbouw.

WATER
- Intensieve samenwerking met Waterschap Limburg, 

provincie Limburg, terreinbeherende organisaties en 
overige stakeholders rondom droogte. Beregening uit 
grondwater is behouden. Tevens overleg in het kader 
van wateroverlast voor boeren en tuinders.

- Bestuursovereenkomst bescherming grondwaterbe-
schermingsgebieden om met landbouwvriendelijke 
maatregelen de grondwaterkwaliteit te beschermen.

- Participatie Water in Balans: wateroverlast voorkomen 
en beperken in de toekomst door de omgeving klimaat-
adaptief te maken. 

RUIMTELIJKE ORDENING
- Inzet duurzame energie op basis van zuinig en meer-

voudig ruimtegebruik. Eerst zonnepanelen op daken en 
gronden die niet-landbouwkundig in gebruik zijn.

- Samen met Arvalis zienswijzen ingediend op diverse 
gemeentelijke plannen in Limburg ten behoeve van 
ontwikkelruimte voor ondernemers.

- Samen met Arvalis zienswijzen ingediend op beheer-
plannen Natura2000-gebieden, zoals Sarsven en De 
Banen, Leudal en Geuldal.

NATUUR EN FAUNA
- Samen met Arvalis pilot wildschadetaxaties aan land-

bouwgewassen met drones voorbereid.
- Participatie wildschadetafels om overlast door onder 

meer zwartwild te voorkomen.
- Coördinator faunaschadepreventie: van schade uitke-

ren naar schade voorkomen.

VERENIGINGSZAKEN
- Succesvolle aanpak ledenwerving: 40 nieuwe bedrijfs-
 leden en 67 nieuwe medeverantwoordelijke leden. 
- Project hennepbestrijding (Groene Goud).

- Ondersteuning evenementen, zoals Loeren bij de Boe-
ren, Kom in de Kas en Agrifestijn.

- Criminaliteit in buitengebied aangepakt met Platvorm 
Veilig Ondernemen (PVO) en Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum Limburg (RIEC) en opening exper-
tisecentrum cyberweerbaarheid.

- Ondersteuning Netwerk Agrarische Vrouwen.
- In samenwerking met Arvalis is het Programma Lim-

burg Agrofood gestart voor versterking agrifoodsector 
in Limburg.

- Werkbezoeken politieke partijen bij LLTB-leden geor-
ganiseerd voor Tweede Kamerleden, Statenleden en 
raadsleden van het CDA, de VVD en de PVV.

ENERGIE
- Verkenning energie en verduurzaming glastuinbouw 

Limburg.

DUURZAAMHEID
- Uitvoeringsagenda duurzame en vitale veehouderij.

KENNIS EN INNOVATIE
- Blockchain-evenement in samenwerking met LIOF.
- Ondersteuning ‘Young agrofood professionals’- 

programma.

LLTB RESULTATEN
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Het eerste jaar als regio was volgens voorzitter Jos 
Brands van de LLTB-regio Zuid-Limburg een uitda-
ging. ‘We moesten in het begin veel zaken regelen 
om te komen tot een juiste verdeling en invulling 
van de portefeuilles. Mede omdat we een aantal 
beginnende en jonge bestuurders erbij hebben dat 
nog ervaring moet opdoen. Ik ben zelf altijd actief 
geweest in de vakgroepen, in het verticale overleg. 
Nu ben ik meer horizontaal bezig, in de hele regio.’
 
Volgens Brands moest er in het zuiden wat leven 
in de brouwerij komen; de LLTB moest zicht-
baarder worden. ‘Georganiseerd zijn is belang-
rijk. Iedere boer zou aangesloten moeten zijn 
bij de LLTB, maar dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. We hebben een diverse groep, ook qua 
belangen. Je moet met respect voor ieder lid 
besturen.’

KLEINSCHALIG LANDSCHAP
‘We hebben te maken met een uniek en dicht-
bevolkt gebied, met veel aandacht voor toeris-
me en recreatie.’ Dat levert soms knelpunten 
op, weet Brands. ‘Als we concurrerend willen 
ondernemen, moeten we ook met grote machi-
nes op kleine weggetjes terecht kunnen. Maar 
dan is de verkeersveiligheid in het geding. Daar-
om komt er een verkeerscampagne om burgers 
en boeren bewust te maken van het belang van 
verkeersveiligheid. Je moet als ondernemer het 
krediet dat je krijgt van je omgeving verdienen.’
Datzelfde geldt volgens de voorzitter voor een 
goede band met de diverse overheden in de 
regio. ‘De gesprekken met overheden gaan ver-
rassend goed. De sfeer is altijd positief. Daar 
hebben we bij de omschakeling van afdelingen 
naar regio ook veel energie in gestoken. Wij zijn 
een belangrijke partner voor gemeenten en het 
waterschap. Als we een gemeente bezoeken, 
informeren we de leden vooraf via de nieuws-
brief en ledencafés, zodat ze punten kunnen 
aandragen en we koppelen de uitkomsten altijd 
terug.’ 
En er zijn natuurlijk onderwerpen die doorlo-
pend aandacht vragen. ‘De wateroverlast, zoals 
we die afgelopen jaar ondervonden, moeten we 
proberen te voorkomen met gerichte maatrege-
len. Daarnaast moeten we de rijen gesloten hou-
den, zowel tussen als binnen de verschillende 
sectoren. Daarom werken we als regiobestuur 
aan een visie, op basis waarvan we goed kunnen 
inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelin-
gen.’

Voorzitter Giel van Herten van LLTB-regio Mid-
den-Limburg kijkt terug op een soepele omschake-
ling van afdelingen naar regio. ‘We hebben een zeer 
ervaren bestuur, waarin ieder zijn taak oppakt. Het 
is ook een groot voordeel dat we op donderdagmid-
dag op het Ondernemersplein in Roermond vergade-
ren, dicht bij de projectleiders van de LLTB.’

‘We staan als LLTB constant met onze leden in 
contact, via de website, nieuwsbrieven, sociale 
media en Nieuwe Oogst, maar er is ook behoefte 
aan directer contact’, weet Van Herten. ‘Daar-
om organiseren we regelmatig ledencafés en 
andere bijeenkomsten. Dan gaat de informatie 
twee kanten op.’ Ledencafés worden gehouden 
voorafgaand aan gemeenteoverleggen. ‘Voor-
dat we met een gemeentebestuur rond de tafel 
zitten, halen we bij onze leden in dat gebied het 
net op. Wat speelt er? Waarover maken ze zich 
zorgen? Wat kan beter? Met die input, aange-
vuld met onze eigen agenda, gaan we dan met de 
gemeente in overleg’, legt Van Herten uit. ‘Overi-
gens geldt die aanpak ook voor de LLTB-regio’s 
Noord- en Zuid-Limburg.’ 
De band met de gemeentebesturen was tijdens 
de regiovorming een punt van zorg onder de 
leden. ‘Die zorg was destijds terecht. We hebben 
daar stevig op ingezet en het resultaat mag er 
zijn. Alle gemeenten en colleges willen met ons 
samenwerken en ook het contact met het water-
schap is goed.’

WENS VAN DE LEDEN
Dankzij het regiobestuur, betrokken leden en het 
werkapparaat in Roermond wordt een langver-
wachte ledenwens uitgevoerd. ‘In de hele regio 
komt snel internet in het buitengebied. Dat is 
een mooi resultaat, maar er is nog genoeg te 
doen!’ Van Herten doelt onder meer op boe-
ren die naast natuurontwikkeling willen blijven 
boeren in Het Flinke Ven in Herkenbosch. ‘Ook 
waterbeheer is een zorg na de droogte van vorig 
jaar. En de fosfaatproblemen hebben natuurlijk 
onze aandacht. Verder kan het onderhoud in het 
buitengebied beter en is er de energietransitie, 
waarbij we liever windmolens inzetten dan zon-
nepanelen op goede landbouwgrond.’ 
Tenslotte vindt Van Herten het belangrijk jonge-
re leden nog meer te betrekken bij de LLTB. ‘Zij 
vormen onze toekomst. Verder moeten we blij-
ven knokken voor nieuwe en bestaande leden, 
want alleen ga je misschien wel sneller, maar 
samen kom je verder!’

Pieter Lucassen, voorzitter van de LLTB-regio 
Noord-Limburg, kijkt terug op een bewogen jaar. De 
omschakeling van de Noord-Limburgse afdelingen 
naar één regio is goed verlopen, maar dat wil niet 
zeggen dat het geen uitdaging was. 

‘Opschalen en toch dichter bij onze leden komen, 
zonder concessies te doen aan de kwaliteit van 
de belangenbehartiging was een behoorlijke 
opgave, maar wij hebben binnen ons bestuur 
voldoende ervaring om de door ons gestelde 
doelen te kunnen realiseren’, stelt Lucassen.
De band met de leden staat natuurlijk voorop, 
maar op een goede tweede plaats komt de band 
met de omgeving. ‘Wij zoeken als regio nadruk-
kelijk het contact met de omgeving en laten zien 
wat we doen, zoals tijdens Kom in de Kas en het 
Agrifestijn’, vertelt Lucassen. 
‘Als je het vertrouwen van de buren wint, onder-
neem je ook een stuk makkelijker. We willen 
transparant zijn over hoe wij dagelijks in de weer 
zijn om te zorgen dat er voldoende voedsel in 
de schappen ligt. Want de consument ziet vaak 
alleen maar de zaken waar hij last van heeft. 
Maar als wij ermee stoppen, hebben we niks 
meer te eten.’
Een van de meest gehoorde zorgen van leden 
rond de regiovorming had betrekking op de 
band tussen de LLTB-regio en de gemeenten. 
Volgens Lucassen is er geen reden tot bezorgd-
heid. Er is immers goed overleg met alle wet-
houders, maar ook met het waterschap en de 
provincie. ‘Dat is door de regiovorming alleen 
maar beter en gemakkelijker geworden. De 
drempels zijn weg en we worden goed onder-
steund door de LLTB. Voorafgaand aan elk 
gemeenteoverleg is er een ledencafé, waaruit 
we punten meenemen.

WERK IS NOOIT GEDAAN
De omschakeling van afdelingen naar regio mag 
dan rond zijn, het werk van een regiobestuur 
is nooit gedaan. ‘De omgevingsvisie, wateraf-
voer, ondermijnende criminaliteit, huisvesting 
arbeidsmigranten, ruimtelijke ordening, uit-
breiding van Nationaal Park Maasduinen. Het 
buitengebied verandert door de toename van de 
leegstand, dus is herinrichting aan de orde. De 
energietransitie zorgt ook voor behoorlijke dis-
cussies’, somt Lucassen op. 
‘Daar zal het niet bij blijven en ik ben benieuwd 
wat er nog allemaal op ons af komt dit jaar. Hoe 
dan ook, we gaan er met veel energie tegenaan!’

LLTB-REGIO ZUID-LIMBURG LLTB-REGIO MIDDEN-LIMBURG LLTB-REGIO NOORD-LIMBURG
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LLTB-REGIO ZUID-LIMBURG

• Kennismaking nieuwe colleges gemeen-
ten Zuid-Limburg en introductie LLTB-regio 
Zuid-Limburg.

• Profileringsfolder LLTB-regio Zuid-Limburg; 
verspreid onder alle gemeenteraadsleden en 
wethouders in Zuid-Limburg.

• Intentieovereenkomst en samenwer-
kingsovereenkomst aanpak wateroverlast 
Zuid-Limburg.

• Project slim bemesten met maatwerk en boe-
renverstand werken aan de nitraatrichtlijn.

• Inbreng beheerplannen Natura2000 Geuldal, 
Geleenbeekdal, Savelsbos Bunder- en Esloo-
erbos.

• Oprichting gebiedsbureau; doel versnel-
len projecten in het Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg.

• Ondertekening intentieovereenkomst PIO 
Swentibold; insteek zuinig en meervoudig 
ruimtegebruik en verbetering landbouw-
structuur.

• Traject ondiep ploegen gestart, als alternatief 
voor niet-kerende grondbewerking, in samen-
werking met Waterschap en provincie Lim-
burg.

• Zienswijze ontwerp-facetbestemmingsplan 
Cultuurhistorie gemeente Maastricht.

• Organisatie van meerdere themabijeenkom-
sten - onder meer over fauna en waterover-
last - en het verkiezingsdebat gemeente 
Beekdaelen.

• Organisatie diverse ledencafés om vooraf-
gaand aan gemeente-overleggen informatie 
in te winnen bij leden.

Oogstdankviering LLTB-regio Zuid-Limburg

Verkiezingsdebat Beekdaelen

LLTB-REGIO MIDDEN-LIMBURG

• Aanleg glasvezel buitengebied Noordoost 
Limburg onder andere gemeenten Beesel, 
Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren, 
Weert, Nederweert, Leudal en Maasgouw.

• Kennismaking nieuwe colleges gemeenten 
Midden-Limburg en introductie LLTB-regio 
Midden-Limburg.

• Realisatie wildraster Beesel-Reuver-Swal-
men voor de aanpak van wilde zwijnen.

• Afronding project Leudal neemt de Leiding 
met conclusie beregening landbouw geen 
invloed op Natura2000 Leudal.

• Ondernemersprijzen Weerterland en Leudal.

• Aanpak wateroverlast Schelkensbeek, Pepi-
nusbeek-Putbeek-Vlootbeek en Tungelroyse 
beek met ondernemersgroepen en water-
schap.

• Ondersteuning ondernemersgroep met pro-
ject aanpak knolcyperus.

• Vrijwillige kavelruilprojecten Koningsbosch 
en Schil van Montfort.

• Ontsluiting landbouwverkeer N280 Roer-
mond.

• Pilot Natuurinclusieve Landbouw in gebied 
Flinke Ven.

• Inbreng bijeenkomsten omgevingswet bij 
diverse gemeenten in Midden-Limburg.

• Ontwikkelingen randweg N266 en N275; voor-
komen extra claim landbouwgrond.

• Deelnemer overlegstructuur aanpak fijnstof 
Nederweert.

• Inzet op beleid huisvesting arbeidsmigranten 
gemeente Weert.

• Organisatie diverse ledencafés om vooraf-
gaand aan gemeente-overleggen informatie 
in te winnen bij leden.

Bijeenkomst over glasvezel in Baexem

Wildraster in Swalmen

LLTB-REGIO NOORD-LIMBURG

• Inbreng en zienswijze op omgevingsvisie 
gemeente Bergen.

• Aanleg glasvezel buitengebied Limburg in 
onder andere de gemeenten Bergen, Peel en 
Maas en Venlo.

• Participatie en zienswijze op visie veehouderij 
gemeente Venray.

• Kennismaking nieuwe colleges gemeenten 
Noord-Limburg en introductie LLTB-regio 
Noord-Limburg.

• Ondersteuning Agrifestijn Maasduinen in 
combinatie met oogstdankviering LLTB.

• Kritisch in gesprek met initiatiefnemers uit-
breiding Nationaal Park de Maasduinen en 
faciliteren ondernemersgroep.

• Bijeenkomst over en aandacht voor onder-
mijnende criminaliteit in gemeente Peel en 
Maas.

• Ondernemersprijzen gemeenten Venray, Ven-
lo, Horst aan de Maas en Peel en Maas.

• Bezwaarprocedure bestemmingsplan buiten-
gebied Horst aan de Maas inzake spuitvrije 
zone, participatie nieuw beleid teeltonder-
steunende voorzieningen.

• Inzet om de effecten van ontwikkeling Ener-
gielandschap Wellsmeer voor de agrarische 
sector te verkleinen.

• Organisatie diverse ledencafés om vooraf-
gaand aan gemeente-overleggen informatie 
in te winnen bij leden.

Oogstdankviering LLTB-regio Noord-Limburg.

Agrifestijn in Siebengewald
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MARC CALON – LTO NEDERLAND

Een succesvolle lobby vindt vaak achter de schermen 
plaats. Dat neemt niet weg dat onze inspanningen 
ook in 2018 zichtbare resultaten hebben, merkbaar in 
ruimte om te ondernemen én ruimte in uw portemon-
nee. 
Na het extreme weer van afgelopen zomer pleitten we 
met succes voor de afschaffing van de assurantiebe-
lasting op de brede weersverzekering. De afschaffing 
van de dividendbelasting, een cadeautje voor multina-
tionals, is gelukkig niet doorgegaan. Daardoor kan de 
vennootschapsbelasting voor bv’s van 25 naar 16 pro-
cent worden teruggebracht. 
De Europees verplichte invoering van het trekkerken-
teken blijft dankzij onze inzet beperkt en goedkoop. Er 
staat een snelheidsverhoging en toegang tot rondwe-
gen tegenover. 
Over het klimaatakkoord zijn we nog niet uitgepraat, 
maar onze stem is luid en duidelijk. Met succes. Er 
komt geen gedwongen krimp van de veestapel. Wél 
beleidsruimte en middelen.
Het is uitdagend om als diverse sector tot één stand-
punt te komen, maar we zetten ons daar ook dit jaar 
weer tot het uiterste voor in. 

Dank voor uw vertrouwen!

TSJERK TERPSTRA
INTERNATIONAAL

Het land- en tuinbouwbeleid komt voor een heel groot 
deel uit Brussel. Nieuwe EU-wetgeving is een proces 
van vele jaren. LTO is bij alle onderdelen van dat tra-
ject in Brussel aanwezig om invloed uit te oefenen. Het 
motto is: ‘als je niet aan tafel zit, sta je op het menu’.
Momenteel wordt het Gemeenschappelijk Land-
bouw Beleid (GLB) herzien. In Nederland doen 45.000 
bedrijven hier een beroep op en ontvangen steun van-
uit de EU. LTO heeft er met de Europese boerenorga-
nisaties voor geijverd dat het budget werd beschermd 
tegen radicale kortingen en gepleit voor praktisch 
toepasbare en doelgerichte regels.
Handelsbeleid en export zijn ook competenties van de 
EU. Voor de Nederlandse land- en tuinbouw is dit van 
essentieel belang aangezien twee derde van onze pro-
ductie de grens over gaat. LTO inventariseert steeds 
waar onze kansen en gevoelige belangen liggen en 
behartigt die. LTO zet zich in voor een zo zacht moge-
lijke Brexit, zodat de Britse markt toegankelijk blijft 
zonder belemmerende blokkades aan de grens.
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PAARDENHOUDERIJ
LTO-vakgroep Paardenhouderij vindt dat 
het eigenaarschap van paarden helder 

moet zijn. Op dit moment is het eigenaarschap van een 
paard niet geregistreerd. Gevolg is dat de houder van een 
paard veel verantwoordelijkheden naar zich toegescho-
ven krijgt. Tijdens Horse Event 2018 ondertekenden de 
voorzitters van de sectorpartijen – waaronder LTO Paar-
denhouderij - een verklaring ter ondersteuning van het 
Keurmerk Paard en Welzijn. Tenslotte maakte LTO Paar-
denhouderij in 2018 bezwaar tegen de btw-gevolgen voor 
kuddesystemen en pleit voor een aanpassing naar een 
vergelijkbaar btw-systeem als bij reguliere pensionstal-
ling met individuele huisvesting.

TUINBOUW OPEN TEELTEN
De LTO-vakgroep Vollegrondsgroenten zet zich in voor 
een werkbaar en volhoudbaar mestbeleid. Dit betekent 
dat telers moeten kunnen bemesten naar behoefte van 
het gewas. We pleiten tegelijk voor een goede bodem- 
en grondwaterkwaliteit. Wij blijven ons inzetten voor een 
effectief pakket aan gewasbeschermingsmiddelen. Hier-
bij worden successen behaald, zoals een vrijstelling voor 
Benevia in de teelten aardbei en prei. Tot slot maken wij 
ons zeer sterk voor een stabiele arbeidsmarkt. We willen 

een aanpassing van het nieuwe beleid (WAB) 
en de cao, waarbij de kosten voor de onderne-
mer relatief zijn, zowel qua beschikbaarheid 
als voor de voorwaarden.

PLUIMVEEHOUDERIJ
De LTO-vakgroep Pluimveehouderij is voortdurend alert 
op de positie van de sector in de discussie over mest en 
fosfaatrechten. We willen naar een haalbare en betaalba-
re emissiearme pluimveehouderij. We zijn kritisch op de 
hoogte van de heffing voor het diergezondheidsfonds. De 
overheid moet financieel meer bijdragen. LTO/NOP werkt 
binnen AVINED samen aan het terugdringen van antibi-
oticagebruik. Sinds 2009 is dat in de vleeskuikensector 
met meer dan 70% gedaald. Bij kalkoenen sinds 2011 
met meer dan 50%. We hebben succes-
vol gepleit voor uitstel van het verbod 
op snavelbehandeling bij kalkoenen en 
hanen in de vermeerderingssector. Voor 
leghennen is dat helaas niet gelukt.

TUINBOUW BEDEKTE TEELTEN
LTO Glaskracht Nederland, inmiddels Glastuinbouw 
Nederland, heeft in 2018 geïnvesteerd in (regionale) 
aanpak op energiebesparing en energietransitie. De 
waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden is sterk ver-
beterd. Het vullen van een medicijnkast voor gewas-
bescherming kenmerkt de vernieuwde aanpak voor 
plantgezondheid. Tuinders gaan vanaf 2019 samen geld 
bijeen brengen voor innovatie en onderzoek in projecten 
als Kas als Energiebron, Weerbaar Gewas en Glastuin-
bouw Waterproof. Projecten voor instroom, toestroom 
en het aantrekkelijk maken van de tuinbouw 
als werkgever, zijn de reactie op de krappe 
arbeidsmarkt. Kijk ook op: www.glastuin-
bouwnederland.nl/jaaroverzicht.

AKKERBOUW
LTO-vakgroep Akkerbouw heeft afgelopen 
jaar bij het ministerie van Financiën gepleit 
voor het afschaffen van de 21% assurantie-
belasting op de brede weersverzekering. Nederland is de 
enige EU-lidstaat waar boeren deze belasting moeten 
betalen; vrijstelling ervan betekent dat er een stap wordt 
gemaakt richting een gelijk speelveld binnen Europa. De 
vrijstelling moet nog wél door de EU worden getoetst op 
staatssteun. Daarnaast onderzoekt minister Schouten 
(LNV) op verzoek van LTO of het eigen risico kan worden 
verlaagd van 30% naar 20%. Zo wordt hopelijk vanaf 2020 
verzekeren tegen droogte en wateroverlast bereikbaar-
der voor meer akkerbouwers.

VARKENSHOUDERIJ
De LTO-vakgroep Varkenshouderij en de POV vochten 
in 2018 voor meer evenwicht op de mestmarkt en meer 
afzetruimte voor mest door onder andere diverse mest-
verwerkingsinitiatieven en proeven met varkensmest als 
kunstmestvervanger. Verder zijn onredelijke mestboetes 
op basis van schattingen voor meerdere varkenshouders 
fors teruggebracht of van tafel gegaan. 160 miljoen euro 
aan rijksmiddelen en 40 miljoen euro aan private midde-
len zijn veilig gesteld voor de vitalisering van de varkens-
houderij. Tenslotte is de exportpositie versterkt door te 
werken met Normenkader Holland Varken, 
één kwaliteitsmaatstaf voor de Nederland-
se varkenssector.

BOMEN EN VASTE PLANTENTEELT
Een van de belangrijkste uitdagingen voor kwekers is 
het behoud - en verkrijgen - van nieuwe gewasbescher-
mingsmiddelen en het verduurzamen van het pakket. 
De coördinator effectief middelenpakket (CEMP) speelt 
hierbij een belangrijke rol. Om dit werk voort te kunnen 
zetten, na beëindiging van de PT-financiering, heeft de 
LTO-vakgroep contact gezocht met boomteeltorganisa-
ties in de regio’s. Dit heeft geleid tot de 
oprichting van de CEMP-coöperatie door 
de LTO-vakgroep met de organisaties uit 
de boomteeltgebieden Opheusden, Bos-
koop, Zundert en Horst.

FRUITTEELT
LTO-vakgroep Fruitteelt en de Nederlandse 
Fruittelersorganisatie (NFO) behartigen de 
belangen van leden in de fruitteeltsector. De inspannin-
gen leidden in 2018 onder meer tot behoud van een effec-
tief middelenpakket. Via diverse campagnes is gewerkt 
aan de promotie van de sector en haar producten. Met 
de vakbeweging bereikten we een akkoord over de nor-
men voor huisvesting voor seizoenwerkers. We stimule-
ren onderzoek en innovatie, waardoor de sector concur-
rerend blijft. We bereikten een akkoord tot afschaffing 
van assurantiebelasting op de brede weersverzekering in 
2020 en we zorgden ervoor dat beregening afgelopen dro-
ge en hete zomer mogelijk bleef.

RUNDVEE- EN SCHAPENHOUDERIJ
In 2018 hebben we als melkveehouders de doelen voor 
verantwoord antibioticagebruik en weidegang bereikt. 
Maar liefst 82% van de melkveehouders in Nederland 
weidt de koeien buiten. Dat is een record en verdient een 
compliment aan de boeren. Hiermee hebben we de ont-
wikkeling van wetgeving voorkomen en is een nieuw ver-
dienmodel tot stand gebracht. Daarnaast zet de LTO-vak-
groep Melkveehouderij zich onder andere in voor een 
verdienmodel voor biodiversiteit voor iedere melkveehou-
der en ondersteunen wij melkveehouders in de ontwik-

keling naar grondgebondenheid. 2019 staat 
voor ons vooral in het teken van herbezin-
ning van het mestbeleid.


