
Ledenraadpleging uitvoeringsprogramma
Toekomstvisie gewasbescherming 2030
Samen met partners werken aan toekomstperspectief voor boeren en tuinders

Waar gaat het uitvoeringsprogramma over?

In het uitvoeringsprogramma staat het handelingsperspectief van de agrarische ondernemer
centraal. Het doel is te komen tot weerbare gewassen en teeltsystemen in 2030. Het gaat niet
alleen om waar we naartoe willen, maar ook over hoe we daar komen. Om te kunnen
innoveren en experimenteren, hebben telers ruimte, middelen en ondersteuning nodig.

Waarvoor heeft LTO Nederland zich ingezet?

LTO Nederland ondersteunt het uitvoeringsprogramma en committeert zich aan de uitvoering
van het programma onder de volgende drie voorwaarden:

▪ Knelpunten worden aangepakt 

▪ Draagvlak bij de achterban 

▪ LNV betaalt mee 

Ledenraadpleging

Het uitvoeringsprogramma is een voorstel van het ministerie van LNV en de partners,
waaronder LTO Nederland, om uitvoering te geven aan de visie. LTO Nederland wil van haar
leden weten of dit uitvoeringsprogramma voldoende aansluit bij de praktijk en perspectief
biedt. Daarvoor wordt in augustus een ledenraadpleging gehouden om de leden te informeren
over de inhoud, inzet en vervolgtraject. De raadpleging moet duidelijk maken welk standpunt
LTO Nederland kan innemen.

Planning

19 augustus 30 augustus           September September                    Najaar

Openstelling Sluiting Standpuntbepaling       Stuurgroep                    Publicatie en bespreking
ledenenquête ledenenquête         LTO Nederland Duurzame                       in Tweede Kamer

gewasbescherming

Waarom een uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030?
Ziekten en plagen bij planten zijn steeds moeilijker te beheersen. Er verdwijnen

steeds meer mogelijkheden om gewassen te beschermen, zonder dat daar goede

en betaalbare alternatieven voor worden geboden. LTO Nederland wil dat telers

gezond gewassen kunnen blijven telen en internationaal toonaangevend zijn op het

gebied van duurzame gewasbescherming. Om daartoe te komen is LTO Nederland

samen met partners en de overheid gekomen tot een uitvoeringsprogramma voor de

Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 die in 2019 werd gepubliceerd. De

toekomstvisie sluit aan bij de eigen visie van LTO Nederland. Het geeft een

duidelijke richting voor Nederlandse telers om wereldwijd voorop te blijven lopen met

duurzame en gewaardeerde producten.


