
Voor ons allemaal
Een sterke economische en maatschappelijke positie voor alle agrarische ondernemers. 
Daar zetten wij ons met hart en ziel voor in! Want als boeren en tuinders zorgen we 
samen voor veilig duurzaam voedsel én een prachtig breed pakket bloemen, planten en 
bomen. Zo dragen we dagelijks bij aan gezondheid, welzijn, ruimte en klimaat op lokaal, 
regionaal, landelijk en internationaal niveau. Dit doen wij voor onze leden en de samen-
leving. Voor ons allemaal.

LTO Noord is de toekomstgerichte organisatie voor boeren en tuinders. Wij denken in 
kansen en helpen mee om de sector toekomstbestending te maken. Voor onze leden 
van nu, maar ook voor de volgende generatie. We zijn de spin in het web tussen on-
dernemers, overheden en consumenten, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties. 
We zitten aan tafel bij overheden en staan in verbinding met de samenleving om het 
belang van onze sector breed gedragen te houden. 

We ontwikkelen op verzoek van onze leden samen met onze partners programma’s en 
projecten die agrarische ondernemingen toekomstbestendig maken. We ontwikkelen 
nieuwe methodes en kennis. We staan voor een duurzame toekomst met een goed 
verdienmodel.

Jouw contributienota 2021
LTO Noord behartigt jouw regionale en lokale belangen.  
LTO Nederland behartigt jouw sectorale, intersectorale  
en internationale belangen. Je bent lid van beide. Jouw  
contributie bestaat uit:

Afdelingscontributie
Regionale contributie
Landelijke contributie
Eventuele extra componenten  
(bijvoorbeeld vakbladen of contributiecomponenten  
van andere vaktechnische organisaties)

LTO Contributie 2021



Speerpunten voor 2021 zijn:
Gebiedsgerichte aanpak van stikstof
Kaderrichtlijn water en impuls Deltaplan Agrarische  
Waterbeheer
Proactieve aanpak van integrale gebiedsprocessen  
(ook rondom Veenweide)
Zon op land beperken, Regionale Energiestrategie (RES)

Eén loket voor boeren met bodem- en/of wateropgaven
Verantwoord en evenwichtig faunabeheer, voorkomen 
van faunaschade en 100% vergoeding
Inzet van het programma ‘Voor de volgende generatie’
Respect van de samenleving via publieksacties en ons 
online platform BoerenBuren
Betaald krijgen voor maatschappelijke diensten
Aandacht voor mentale gezondheid via bijvoorbeeld 
‘Zorg om boer en tuinder’

Dit doet LTO Noord 
Met jouw contributie 

Wat je van ons kan verwachten:

Wat een voordeel!
Lid zijn van LTO Noord betekent: 
financieel voordeel. Zo kun je 
profiteren van onze collectieve 
inkoop op het gebied van energie, 
telefonie, verzekeringen, brandstof 
en afvalinzameling. Daarmee kun je 
veel geld besparen!

Persoonlijk advies 
Wil jij advies of heb jij vragen over 
wetgeving en beleid? Als lid van 
LTO Noord is het Leden Contact 
Centrum er voor jou. Voor vragen 
over werkgeverschap kan je altijd 
contact opnemen met de Werk-
geverslijn. In beide gevallen krijg jij 
gratis ondersteuning of verbinden 
wij jou door met deskundigen 
binnen onze organisatie. 

Netwerken: 

Elkaar versterken  
en inspireren
Persoonlijk en digitaal kan je 
bestuurders en collega’s van de 
werkorganisatie ontmoeten. Wij 
organiseren diverse bijeenkomsten 
op sectoraal en regionaal niveau. 
Daarin praten we je niet alleen bij 
over de laatste ontwikkelingen, 
maar zijn we ook benieuwd naar 
jouw kijk op de toekomst. Jouw 
mening telt en dit nemen we mee 
naar de onderhandelingstafels 
op lokaal, regionaal, landelijk en 
internationaal niveau. 

Ons verhaal
Onze producten worden nationaal en internationaal 
geprezen. Daarnaast hebben we als Nederlandse 
land- en tuinbouw ook een taak: we wonen in één 
van de meeste vruchtbare delta’s van de wereld. Zo 
voorkomen onze pootaardappelen dat in andere delen 
van de wereld honger ontstaat. En van onze bloe-
men en planten wordt tot ver over de landsgrenzen 
genoten. Toch ligt de inzet van land- en tuinbouwers 
regelmatig politiek en maatschappelijk onder een 
kritisch vergrootglas. Dat vraagt dat we ons verhaal 
elke dag weer goed voor het voetlicht moeten brengen. 
Dat doen we met onze leden, voor onze leden en 
voor de mensen om ons heen. Voor Nederland en de 
rest van de wereld. Want een vruchtbare agrarische 
onderneming en een gezonde sector is beter voor ons 
allemaal.



Landelijke inzet:

Jouw stem in Den Haag en Brussel
LTO Nederland vertegenwoordigt negentien 
agrarische sectoren in Den Haag en Brussel. 
Binnen de vakgroepen en aangesloten organisa-
ties komen leden samen tot speerpunten voor 
beter beleid voor alle boeren en tuinders. We 
werken nauw samen met ketenorganisaties en 
andere belangenbehartigers om tot het beste 
resultaat te komen. In 2020 leidde dat bijvoor-
beeld tot € 650 miljoen extra coronasteun voor 
de land- en tuinbouw, toezeggingen op de 
legalisering van duizenden PAS-melders en an-
dere knelgevallen zonder passende vergunning, 
het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 
en hoognodige bijsturing op de GLB-plannen. 
Met de Land- en Tuinbouwtroonrede bereikten 
we politici en burgers, en Koning Willem- 
Alexander had op een werkbezoek aandacht 
voor de impact van corona.

Naar een nieuw regeerakkoord
De land- en tuinbouw staat hoog op de 
verkiezingsagenda’s. LTO Nederland oefende 
invloed op de programma’s uit met het 

manifest ‘Een nieuwe kans voor goed beleid 
voor onze boeren en tuinders’. Tijdens de 
verkiezingscampagne maken we ons sterk 
voor het geluid van boeren en tuinders in Den 
Haag, maar ook daarna gaan we door. We gaan 
voor een regeerakkoord gebaseerd op nuchter 
boerenverstand. 

Na de verkiezingen komt er een nieuw kabinet 
en een nieuw regeerakkoord. Iedere vakgroep 
van LTO Nederland heeft haar eigen speer-
punten, die terug zijn te lezen op lto.nl. Voor 
onze sector is een aantal overkoepelende 
thema’s cruciaal. De coronapandemie heeft 
ook voor ondernemers in de land- en tuinbouw 
grote (financiële) gevolgen. Als LTO blijven we 
ons inzetten voor steun- en herstelpakketten 
om investerend de crisis uit te komen. Een 
beter verdienvermogen op de langere termijn is 
daarbij van het grootste belang. Net als vol-
doende ruimte en grond om te ondernemen, 
gemotiveerde werknemers uit binnen- en 
buitenland, en oplossingen voor de stikstof-
problematiek. Daar blijven we ons, voor en 
achter de schermen, voor inzetten.

Regionale inzet

Prachtkansen in provincie en regio
In de 3 regio’s en 9 provincies van LTO Noord zitten we voor jullie aan tafel bij diverse (overheid)
organisaties. Ook ondersteunen onze bestuurders en medewerkers initiatieven om de positie van 
agrarisch ondernemers te versterken. Daarbij werken we intensief met onze afdelingen samen.

Inzet van de afdeling:

Van discussie tot excursie
Je afdeling behartigt je belangen op lokaal niveau. Daarin wordt ze actief ondersteund vanuit de 
drie LTO Noord regio’s en door landelijke vakgroepen en thematrekkers. Interessant? Je kunt hier 
zelf een rol in oppakken! Daarnaast organiseren afdelingen informatieve ledenbijeenkomsten en 
diverse verenigingsactiviteiten, zoals de Tour de Boer, fietstochten en gezellige barbecues. Soms 
als afdeling op zich, soms met anderen, zoals afdelingen binnen het Agrarisch Jongeren Kontakt. 
Deskundigen rond een thema als bijvoorbeeld bedrijfsopvolging vinden we in ons brede netwerk. 
Op deze manier kunnen we met elkaar het goede gesprek voeren, zodat jij nieuwe informatie 
krijgt voor jouw (toekomstige) positie binnen je bedrijf.



Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.

088 888 66 66 
info@ltonoord.nl
ltonoord.nl
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Contact en meer informatie
Heb je een vraag over het lidmaatschap of contributie? Dan kun je contact opnemen 
met ons Leden Contact Centrum via relatiebeheer@ltonoord of 088 888 66 66. Of 
kijk op www.ltonoord.nl/lidmaatschap. Meer informatie over wat wij doen met jouw 
contributiegeld vind je op www.ltonoord.nl/contributie.

Volg LTO Noord op social media! 

/ltonoord
@ltonoord 
company/ltonoord
/ltonoord


