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Algemene Jaarvergadering
LTO Gelderse vallei 8 maart 2022



Welkom

Gina van Elten
Voorzitter



Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en actuele zaken

3. Notulen en jaarverslag 

4. Financieel jaarverslag 

5. Bestuursverkiezing en voorzitterswissel 

6. Visie en kernactiviteiten belangenbehartiging 

7. Rondvraag

8. Afsluiting



▪ Omgevingsvisie

▪ Addendum

▪ Vogelgriep

▪ Oorlog

Mededelingen & Actuele zaken



Boeren hebben het platteland in de 
Gelderse Vallei gemaakt tot wat het nu 
is. Welvarend, mooi en levendig. 

Ook de komende decennia willen wij 
hier aan blijven werken, samen met 
onze gemeenten. 

Voor ons allemaal. 







Vogelgriep in NL v.a. okt 2021



Oorlog in de Oekraïne



▪ Notulen ALV 7 april 2021

▪ Jaarverslag 2021

Notulen en jaarverslag



Financiële verslaglegging

Frans van Laar



▪ Toelichting jaarcijfers

▪ Begroting 2022

▪ Verslag kascontrole commissie

▪ Benoeming kascontrole commissie 2022

▪ Goedkeuring financieel beleid 

▪ Goedkeuring beleid afdeling

Financieel jaarverslag



Bestuursverkiezing



Verkiezing

• Voorzitterschap 

• Aftredende bestuurders

• Voordracht nieuwe bestuurders



Aftredend



Gina van Elten

Art Wolleswinkel

Ben Apeldoorn

Jaap Kok



Bertine van Kampen

Harmen Hardeman

Liane van Steeg

Gert van Laar



Afscheid webmaster

Paul van Elten
Barneveld



Nieuwe bestuurders

Cor van de Hazel
Putten

Koos van Ginkel
Kootwijkerbroek



Rondvraag

CONTACTGEGEVENS:

secretariaat@ltogeldersevallei.nl

06 41 69 21 62

mailto:secretariaat@ltogeldersevallei.nl


Spreker

Sjaak van de Tak
Voorzitter LTO Nederland



Programma

• Actualiteit

• Coalitieakkoord – wat wel, wat niet?

• Inzet LTO Nederland

• Hoe nu verder? 

23



Waardecreatie in Ketens



Pluimveehouderij 
- vlees

• 870 vleeskuikenbedrijven

• 49 miljoen vleeskuikens waarvan 1/3 
traaggroeiende rassen

• Consumptie: 20,8 kg/persoon/jaar

• 2/3 export (VK, Duitsland, Frankrijk)

• Waarde primaire sector: € 770 miljoen

• Toegevoegde waarde € 1.220 miljoen

• Werkgelegenheid: 16.000 arbeidsjaren



Pluimveehouderij 
- eieren

• 930 legpluimveebedrijven

• 35,4 miljoen leghennen (ca. 60% 
scharrel, 22% vrije uitloop, 8% 
biologisch, 10% kooi)

• Consumptie: 202 eieren/persoon/jaar

• 2/3 export (waarvan 90% naar Duitsland 
en België)

• Waarde primaire sector: € 690 miljoen

• Toegevoegde waarde € 370 miljoen

• Werkgelegenheid: 6.500 arbeidsjaren
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Addendum 7e

APN
25 februari



Oekraïne

• De veiligheidssituatie in het land en het aandacht voor de 
slachtoffers heeft prioriteit. 

• Stabiliteit van voedselketens, energievoorziening en 
voedselzekerheid in het algemeen zullen de komende tijd hoger 
op de agenda staan (ook in onze lobby).

• LTO voert intensief overleg met bewindspersonen, 
overheidsorganisaties, keten- en sectorpartijen en Europese 
partners over de potentiële impact 

• Initiatieven boeren en tuinders

29



Coalitieakkoord
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Wat is er níet in gekomen

Tellen onze zegeningen:

• Geen gedwongen krimp of massale onteigening

• Geen zonering van bovenaf

• Geen halvering van de veestapel

• Geen vleestaks
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Wat wel, de hoofdlijnen

• Grote transitie

• Veel geld

• Aandacht verdienvermogen

• Maar ook: tijdspad en uitvoering onhaalbaar
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Wat er aan vooraf ging
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Agrarische programmatracker
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Grondvisie

35
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DE
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Wat is er besloten: stikstof

• 50% reductie in 2030, evenredig per sector

• Gebiedsgerichte aanpak:
• Extensivering
• Omschakeling
• Innovatie
• Legalisering
• Verplaatsing
• Grondbank voor jonge boeren, extensiveren en natuurbeheer 
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Wat is er besloten: transitie

• 20 miljard tot 2030, 5 miljard tussen 2030-2035
• Opkoop bedrijven: 6,1 miljard

• Afwaardering grond melkveehouderij: 5,7 miljard

• Natuurinclusieve landbouw 2,1 miljard

• Kosten uitvoer 1,7 miljard

• Uitbreiding natuurareaal 1,3 miljard

• Beleid ondernemerschap / innovatie 1,2 miljard

• Innovatie stalsystemen / management 1,0 miljard

• Extra middelen Kaderrichtlijn Water 0,6 miljard
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Wat is er besloten: kringlooplandbouw

• Reststromen veevoer

• Kunstmest vervangen door organisch

• Grondgebonden melkveehouderij

• Bindende afspraken met toeleveranciers
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Wat is er besloten: klimaat

• 55% (tot 60%) broeikasgasreductie 

• 35 miljard, bovenop SDE++ (500 miljoen glastuinbouw)

• Beperken inputvrijstelling WKK, afschaffen verlaagd tarief 
glastuinbouw

• Zonnepanelen op land alleen bij multifunctioneel gebruik
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Wat is er besloten: gewasbescherming

• Intensiveren omslag geïntegreerde gewasbescherming
• Tussendoelen

• Innovatie en precisielandbouw

• Groene alternatieven 

• Loskoppelen verkoop en advies

• Normen voor middelgebruik afgestemd op KRW 
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Wat is er besloten: dierenwelzijn

• Convenant ‘Dierwaardige veehouderij’ in samenspraak met sector

• Afspraken over: 
• Tijdpad

• Instrumentarium 

• Financiële ondersteuning 
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Wat is er besloten: verdienvermogen

• Positie boer in keten versterken met inzet ACM niet-vrijblijvende 
bijdragen banken, toeleveranciers, industrie, retail en keten

• Herkomstetiket voor Nederlands geproduceerd voedsel

• Langjarige overeenkomsten met passende vergoeding voor 
agrarisch natuur/-landschapsbeheer

44



Wat is er besloten: ondernemerschap

• Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wordt eenvoudiger en 
eerlijker

• Verdere versnelling afbouw zelfstandigenaftrek met 
verhoging arbeidskorting als compensatie

• Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen; 
LTO blijft kabinet houden aan afspraak uitzondering voor 
boeren en tuinders 
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Wat is er verder besloten:

• Extra middelen naar NVWA

• Beschermen tegen ongewenste concurrentie bij internationale 
handel

• Belasting op frisdrank, bezien hoe er op termijn een suikerbelasting 
en BTW op groente en fruit naar 0% kan komen
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Hoe nu verder? 

• Vliegende start(met) 
bewindslieden

• Verder uitwerken thema’s 
stikstof, klimaat, arbeid

• 7e Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn en derogatie

• Eerste plannen bij 
voorjaarsnota (juni) en 
doorrekening PBL/CPB
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Dank voor uw aandacht!

Meer weten: lto.nl
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Vragen ?
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