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Concept NSP  
 

Titelblad 

 

Dit is de platte tekst van de concept publieksversie van het NSP.  

Gemaakt begin juli 2021. Dit is  geen formele versie, maar als service is bedoeld om de tekst te 

kunnen printen. Er kunnen onbedoeld foutjes zijn ontstaan in het omzetten van het brondocument 

naar deze platte tekst.  

Het brondocument staat op https://nsp-toekomstglb.nl/ 

Dit document wordt actueel gehouden, en kan dus andere tekst bevatten dan deze pdf van 1 juli.  

Aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden.  

  

https://nsp-toekomstglb.nl/
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Voorwoord  

Boeren met het oog op de toekomst  

Wat vragen wij als Nederlandse samenleving eigenlijk van de boer? We willen goed en 

lekker eten. We hebben liever niet te veel last van geur of lawaai van het boerenbedrijf. We 

houden van een boerenlandschap dat krioelt van leven, wemelt van vogels en gonst van 

insecten. En we verwachten dat de boer vriendelijk is voor milieu en klimaat.  

Veel boeren zijn er al hard mee bezig. Zij genieten zelf ook van het landschap dat ze mede 

vormgeven en hebben oog voor de andere bewoners van de boerennatuur. En zeker 

denken deze boeren aan de toekomst en aan hun eigen opvolgers: die willen ze niet 

opzadelen met een ongemakkelijke erfenis.   

Het begint wel te wringen als vervolgens de vraag klinkt wie dat moet opbrengen. Want 

dan geven we niet altijd thuis. Dan blijken we erg gehecht aan een lage voedselprijs. Zelfs 

als dat betekent dat we minder verantwoorde, buitenlandse producten op ons bord krijgen. Maar 

het oude spreekwoord luidt niet voor niets dat het uit de lengte of uit de breedte moet 

komen. Gunnen we de landbouw in Nederland werkelijk een duurzame toekomst, dan 

moeten we boeren ook uitzicht bieden op eerlijke inkomsten. Dan moet de boer een 

omslag kunnen maken die past bij de uitdagingen van deze tijd op het gebied van natuur, 

milieu en klimaat en die past bij zijn bedrijfsvoering. Een omslag die gericht is op de 

toekomst.   

Wij zijn blij dat we daarin grote stappen zetten, ook nu we een nieuwe richting inslaan met 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie, beter bekend als het nieuwe 

GLB. Er is stevig over onderhandeld. In deze publicatie leest u daar meer over, maar vooral 

leest u hoe het nieuwe GLB voor u kan gaan werken.  

GLB-geld is maatschappelijk geld waarvan we meer willen uitgeven aan maatschappelijke 

doelen, zoals het beheer van het landschap. Aan de boer is dat wel toevertrouwd. Maar 

dan moeten de doelen wel helder en meetbaar zijn, en ook moet er ruimte zijn voor de 

creativiteit en het ondernemerschap van de boer. Eén doel is zeker helder, en dat is wat we 

met het GLB willen bereiken: dat zo veel mogelijk boeren flinke stappen zetten om hun 

bedrijf verder te verduurzamen.  

Carola Schouten,  

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Henk Staghouwer, 

gedeputeerde van Groningen, namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) 

Ilse Zaal,  

gedeputeerde Noord-Holland, namens het Interprovinciaal Overleg (IPO)  
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Column Dirk-Siert Schoonman 

Waterschappen: We doen het 

graag samen 

De landbouw kan niet zonder water. Boeren hebben voldoende water nodig, en het water moet 

van goede kwaliteit zijn. Dat is niet alleen in het belang van de landbouw, maar ook van de 

biodiversiteit en de leefomgeving.  

Bij de waterschappen doen we er alles aan om te zorgen voor voldoende en schoon water. Zo 

hebben we de rioolwaterzuiveringsinstallaties gemoderniseerd. Ook hebben we veel gedaan om de 

doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen en om watersystemen sterk en klimaatbestendig 

te maken.  

Ondanks alle inspanningen is de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater lang niet overal 

goed genoeg. Dat komt onder meer omdat de uitstoot van nutriënten en 

gewasbeschermingsmiddelen in veel gebieden nog te hoog is.  

Klimaatverandering 

En er is nog iets anders: de klimaatverandering leidt tot weersextremen. Denk aan hittegolven en 
zware buien. Dat veroorzaakt soms wateroverlast  en soms watertekort. We hebben er de afgelopen 
jaren al mee te maken gehad. Door de klimaatverandering stijgt ook de zeespiegel, en dat leidt tot 
meer verzilting.  
 
Gelukkig is er ook goed nieuws. Waterbeheer kan een rol spelen in het afremmen van de 

klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zeker in samenhang met een 

goed bodembeheer zijn hier goede resultaten te behalen. 

Dat vraagt wel om aanpassing van onze leefomgeving. Waterschappen spelen daarin een 

belangrijke rol. Maar we kunnen het niet alleen! Iedereen in het landelijk gebied moet meedoen. 

Vooral de landbouw is een belangrijke speler. Duurzame landbouw draagt bij aan minder 

verontreiniging van het water. Inrichting en beheer draagt bij aan een verbeterde waterhuishouding 

en daarmee aan betere landbouwomstandigheden. En duurzame landbouw zorgt ook nog eens 

voor een betere leefomgeving en biodiversiteit. 

Eco-regeling 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid maakt het mogelijk dat boeren daar aan bijdragen. 

Bijvoorbeeld met de eco-regeling: de boer die extra maatregelen neemt voor klimaat, bodem en 

biodiversiteit wordt daarvoor beloond. Maar ook met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hierin 

werken boeren samen aan natuurbeheer in een bepaald gebied.  

Aan de waterschappen zal het niet liggen. Wij zoeken graag de samenwerking. Bijvoorbeeld met de 

programmatische aanpak van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Doet u mee? 

Dirk-Siert Schoonman is bestuurslid van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap 

Drents Overijsselse Delta. 
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Leeswijzer 

U leest het concept van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ter invulling van het 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Het Nationaal Strategisch Plan wordt opgesteld door 

de programmaorganisatie NSP-GLB 23-27. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn minister Schouten 

van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  en gedeputeerde Staghouwer namens 

het Interprovinciaal Overleg. In deze organisatie werken het ministerie, de provincies, 

waterschappen, RVO en het ministerie van I&W samen aan de voorstellen. 

In deze publicatie leggen we uit hoe het Nederlandse NSP er in grote lijnen uit komt te zien. U leest 

meer over het proces, de uitgangspunten van de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB, de 

afwegingen die worden gemaakt, waar nog nationale besluitvorming nodig is  en verhalen van 

boeren over toekomstbestendig boeren.  

Deze invulling is nog een concept. Het NSP wordt uiterlijk december 2021 naar de Europese 

Commissie gestuurd en wordt uiterlijk december 2022 door de Europese Commissie goedgekeurd. 

Pas na goedkeuring van de EU is het NSP definitief. In dit document leest u over de huidige stand 

van zaken (juni 2021). Hierover zijn nog geen bestuurlijke besluiten genomen. Er kunnen dus nog 

wijzigingen komen. 
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Wat is toekomstbestendig 

boeren? 

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gaat toekomstbestendig 

boeren sterker belonen. Met subsidies gericht op agrariërs die zich 

inspannen om de omslag te maken naar een duurzame bedrijfsvoering. Want 

om deze en volgende generaties te kunnen voorzien van genoeg voedsel én 

de boer van een goed inkomen, moeten we uitdagingen op het gebied van 

natuur, milieu en klimaat serieus nemen.  

Klimaatverandering, het broeikaseffect, afname van biodiversiteit en een toename van extreem 

weer. Het is slechts een greep uit de uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en milieu waar 

Nederland voor staat. Deze vragen om aanpassingen van ons allemaal. Door schonere energie op te 

wekken, onze huizen anders te verwarmen, maar ook door duurzamer te boeren.  

Het nieuwe GLB richt zich op het ondersteunen van boeren die hier werk van maken. En gaat uit van 

het idee dat agrariërs onderdeel zijn van de oplossing. Een groot deel van ons land is boerenland. 

Het zijn juist de agrariërs die kunnen helpen doelstellingen te halen. Het GLB helpt boeren om die 

rol te gaan spelen. Zij worden beloond voor hun inspanning via onder andere GLB-subsidies. Het 

nieuwe GLB beloont toekomstbestendig boeren. 

Toekomstbestendige landbouw is...  

… een ondernemende boer met een sterk bedrijf, gewaardeerd door zijn omgeving. Met een 

duurzaam verdienvermogen, beloning voor maatschappelijke diensten en met aandacht voor zijn 

positie in de keten.  

… een divers landschap en gezonde leefomgeving doordat de boer in zijn bedrijfsvoering aandacht 

besteedt aan bodem, water, lucht, natuur en het klimaat.  

… een sector volop in ontwikkeling. De landbouw van de toekomst is namelijk anders dan de 

landbouw waarmee we zijn opgegroeid. Daarom is er aandacht voor nieuwe technologieën, zoals 

precisielandbouw en het mechanisch wieden van onkruid met robots. En ondersteuning voor 

boeren om te vernieuwen, zodat zij zich kunnen aanpassen voor de toekomst.  
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Toekomstbestendig boeren in 

de praktijk: melkveehouder 

Jan Poppe vertelt 

Op Melkveebedrijf Poppe Herfte doet Jan Poppe er alles aan om het voor de 

dieren en de natuur zo goed mogelijk te maken. De droge koeien grazen op 

kruidenrijk grasland en de stromest op het land is een paradijs voor 

weidevogels, die het gebruiken voor hun nesten. De mest van zijn 270 

melkkoeien scheidt Poppe in dunne en dikke fractie. De dikke fractie 

gebruikt hij als biobedding: een duurzaam ‘matras’ voor de koeien om op te 

liggen. En dan is het bedrijf ook nog energieneutraal en heeft het 160 

hectare land in beheer, waaronder één hectare graan in de bebouwde kom 

van Zwolle. Een extra vergoeding ontvangt hij er niet voor. Wat motiveert 

hem om dit te doen? 

Vergaderen met zicht op de koeien 

Poppe: “Het lijkt wel of boeren de schuld krijgen van alle milieuproblemen. 

Het klopt ook wel dat we zo goed mogelijk moeten bijdragen aan de grond 

en de natuur, maar dat geldt niet alleen voor boeren. Het probleem is dat 

mensen vaak niet weten hoe het boerenbedrijf werkt. Daarom vind ik het 

belangrijk om dat te laten zien.” 
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Bij Poppe zijn mensen dus altijd welkom om een kijkje te nemen. Zo heeft hij 

plannen om in een deel van de stal een ruimte te maken waar mensen 

kunnen vergaderen, met zicht op de koeien. Poppe: “Zodat de inwoners van 

Zwolle kunnen zien hoe we met de koeien bezig zijn.” 

“Maar ook als mensen niet bij ons langskomen, kunnen ze zien wat we doen. 

Langs de Vecht hebben we bijvoorbeeld een strook waar koeien grazen, 

maar verder krijgt de natuur alle ruimte. Dus als je daar langsrijdt, zie je niet 

alleen koeien, maar ook ganzen, bloemen, noem het maar op. Dat is 

natuurlijk prachtig. Door dat soort initiatieven gaat de burger ons weer wat 

meer waarderen.” 

Rekening houden met verschillen tussen boeren 

Het melkveebedrijf van Poppe heeft vorig jaar meegedaan aan een pilot om 

meer ruimte te bieden aan weidevogels op het terrein. Nu de pilot is 

afgelopen, gaat hij er zonder vergoeding mee door. “En de hectare graan die 

we beheren in overleg met de gemeente, zonder kunstmest en 

gewasbeschermingsmiddelen, hebben we ook niet voor het geld. Ik vind het 

namelijk ook gewoon mooi én belangrijk: op een deel van onze grond de 

natuur de ruimte geven en zelf onze energie opwekken met een windmolen 

en zonnepanelen.” 

Poppe realiseert zich dat het helpt dat zijn bedrijf groot is. Dit biedt 

mogelijkheden om bezig te zijn met duurzame energie en natuur.  

Poppe: “Wellicht is het voor boeren met minder grond ingewikkelder om dit 

soort maatregelen te nemen. Het is belangrijk om daar rekening mee te 

houden.” 

Geïnspireerd door het verhaal van Jan, of meer weten over zijn bedrijf? Kijk dan even op hun 

Facebookpagina, https://www.facebook.com/PoppeHolsteins/ waarop ze uitleggen wat ze doen. 
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De weg naar het Nationaal 

Strategisch Plan 

Hoe komen we tot een Nationaal Strategisch Plan? De impact van het GLB is 

groot, het raakt veel terreinen. Daarom zijn bij de totstandkoming van het 

beleid veel partijen betrokken en hebben we te maken met besluitvorming 

op verschillende niveaus. In dit artikel leggen we uit hoe de besluitvorming 

werkt. 

De doelen van het NSP 

Het begint in Europa. Landbouwbeleid is één van de oudste beleidsterreinen van de Europese Unie. 

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt vastgelegd in 3 verordeningen. De Europese 

Commissie heeft daar in 2018 voorstellen voor gepubliceerd. In een daarvan, de strategische plan 

verordening worden  drie hoofddoelen en negen subdoelen voor het GLB vastgelegd. .Daarnaast 

zijn kennis, innovatie en netwerkvorming belangrijke ‘smeermiddelen’. Dit zijn de contouren 

waarbinnen ook het Nederlandse NSP moet worden vormgegeven.  

 

1. Slimme, veerkrachtige landbouw 

Wat is een slimme veerkrachtige landbouw? Een slimme, veerkrachtige landbouw kan goed 

inspelen op de nieuwe eisen vanuit de maatschappij. Ook is de landbouw voorbereid voor 

veranderingen in de toekomst, bijvoorbeeld door klimaatverandering. 

De boer is in staat een goede boterham te verdienen met de productie van voedsel. 

Subdoelen 
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• Een leefbaar landbouwinkomen en voedselzekerheid 

• Versterken van de marktoriëntatie en het concurrentievermogen  

• Een goede positie in de waardeketen: de positie van boeren ten opzichte van hun afnemers en 

leveranciers. 

2. Milieu, biodiversiteit en klimaat 

De landbouw is sterk afhankelijk van een goede leefomgeving, bodem, water en luchtkwaliteit. De 

landbouw speelt een rol bij problemen met milieu, biodiversiteit en klimaat, maar kan ook bijdragen 

aan de oplossing. Er moet dus een omslag komen naar een toekomstbestendige landbouw. 

Subdoelen 

• Klimaatverandering tegengaan en duurzame energie opwekken 

• Efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht 

• Bescherming van de biodiversiteit en cultuurhistorisch landschap 

3. Brede plattelandsontwikkeling 

Het platteland draait om meer dan de productie van voedsel. Het is belangrijk dat het platteland 

aantrekkelijk en leefbaar blijft. 

Subdoelen 

• Jonge landbouwers 

• Ontwikkeling van plattelandsgebieden 

• Maatschappelijke verwachtingen over voedsel en gezondheid (onder meer veilig, voedzaam en 

duurzaam geproduceerd voedsel, voedselverspilling tegengaan en meer dierenwelzijn) 

Kennis, innovatie en netwerk ondersteunen deze doelen 

De landbouw van de toekomst is een andere dan waarmee we zijn opgegroeid. Dat vraagt niet 

alleen iets van de boeren, maar van de hele keten. De landbouwontwikkeling die het GLB wil 

ondersteunen, vraagt om innovatie, meer kennisdeling en meer samenwerking. En daarmee om 

objectief advies, het delen van kennis, en ruimte om te experimenteren. 

Besluitvorming en richtlijnen van de EU 
Het proces naar een nieuw GLB startte in 2017 door de Europese Commissie, die begon met enkele 

consultaties. In 2018 werden de eerste voorstellen voor de herziening van het GLB gepubliceerd. In 

2020 hebben beide wetgevers de Raad van landbouwministers en het Europees Parlement hun 

positie vastgesteld en zijn de onderhandelingen begonnen.  

Eind juni 2021 kwam het tot een akkoord op hoofdlijnen. De analyse wat dit akkoord precies voor 

Nederland betekent wordt deze zomer uitgevoerd, en meegenomen in de Nederlandse 

besluitvorming dit najaar. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2021D25836&id=2021Z1

1942 

Het akkoord kan niet los worden gezien van de Europese Green Deal die de Europese Commissie in 

2019 heeft gepubliceerd, en de Farm to Fork-strategie die daar op voortborduurt. Veel van de 

ambities die daarin staan geformuleerd hebben een relatie met hoe het GLB moeten worden 

ingezet. Link naar farm to fork: https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-

plan_2020_strategy-info_en.pdf 
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Wat is besloten in de triloog onderhandelingen? 
De onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese 

Commissie (triloog) over de toekomst van het GLB werden eind juni 2021 afgerond. Het besluit 

betrof onderwerpen als groenblauwe architectuur, de herverdeling van betalingen, sociale 

dimensie, handel en de relatie met de green deal, waaronder:  

• In het nieuwe GLB moet minimaal 25% van het eerste pijlerbudget (na eventuele overheveling 

tussen de pijlers) ingezet worden voor de ecoregelingen. Er is een leerperiode en beperkte 

flexibiliteit. 

• De breedte van ‘bufferstroken’ langs sloten en mogelijke uitzonderingen daarop. Een 

bufferzone betekent dat er geen mest en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen 

worden langs het water. Besloten is om deze stroken 3 meter breed te maken. Uitzondering zijn 

mogelijk voor gebieden met veel sloten, mits goed onderbouwd.  

• Vruchtwisseling (gewasrotatie). Dit gaat over de voorwaarde dat op bouwland gewassen 

afgewisseld moeten worden. Jaarlijkse gewasrotatie op bouwland wordt de regel, maar kan er 

in gebieden ook gekozen worden gekozen voor gewasdiversificatie voor behoud van de 

bodemkwaliteit. 

• Niet productieve grond: Op welk gedeelte van bouwland (akkers) geen landbouwproductie 

plaatsvindt, maar waar randen zijn aangelegd,  landschapselementen staan of boerensloten 

liggen. In principe is dat 4%, maar er zijn twee aanpassingen mogelijk. Als een boer kiest voor 

7% niet-productieve oppervlakte, dan mag 4% daarvan vergoed worden via bijvoorbeeld eco-

activiteiten of hij mag 4% daarvan invullen met vanggewassen of stikstofbindende gewassen, 

zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

• De ‘sociale conditionaliteit’, wat betekent dat boeren zich moeten houden aan de geldende 

wetgeving  over bijvoorbeeld de omstandigheden waarin arbeiders wonen en werken.  Het niet 

naleven van de regelgeving heeft gevolgen voor de basispremie.  

• Herverdeling van directe betalingen. Lidstaten wordt verplicht minimaal 10% van het eerste 

pijlerbudget voor hectarepremies te herverdelen van grotere naar kleinere bedrijven. Tenzij 

aangetoond wordt dat herverdeling al met andere instrumenten, zoals plafonnering bereikt 

wordt. 

 

 

Alt-tekst: tijdlijn richting het nieuwe NSP: in 2018 de publicatie van3 GLB-concept-verordeningen EU, in 

2019 de Brief naar de Kamer, in 2020 oplevering Bouwstenen van het plan, in 2021 het EU besluit over 

de GLB verordening en het Nederlandse besluit over het NSP, in 2022 het EC-besluit over Nederlands 

NSP en de voorbereiding van de implementatie, in 2023 start de uitvoering. 
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Animatie: ‘Op weg naar een nieuw GLB’ 
Bekijk ook deze animatie: zo gaan we op weg naar een nieuw GLB. 

Embed van Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bYjvpbnSt8k  

 

Programmastructuur en betrokkenheid 

Dit is de eerste keer dat het hele GLB herzien wordt op een interbestuurlijke manier: Rijk, provincies 

en waterschappen werken samen aan zowel de plannen voor plattelandsontwikkeling (de 

zogenaamde pijler 2), als aan de plannen voor de grondgebonden betalingen uit het Garantiefonds 

(de zogenaamde pijler 1). Dat is erg belangrijk voor de samenhang in het NSP.  Ook nieuw is dat een 

lidstaat m

eer ruimte krijgt voor een eigen invulling van het NSP om zo het NSP passend te maken voor de 

vraagstukken van het land. 

Het programma GLB-NSP bestaat onder andere uit een bestuurlijk overleg, ambtelijke stuurgroep, 

programmateam en inhoudelijke werkgroepen. Het bestuurlijke overleg over het Nationaal 

Strategisch Plan vindt plaats tussen de minister van LNV, twee gedeputeerden van provincies en 

een bestuurder van de Unie van Waterschappen. Het programma wordt geleid door een ambtelijke 

stuurgroep, met vertegenwoordigers uit dezelfde drie bestuurslagen, aangevuld met het ministerie 

van I&W. Zij worden geadviseerd door een maatschappelijke begeleidingsgroep, waarin partijen 

zitten met een maatschappelijk belang bij het GLB. 

De stuurgroep stuurt een programmateam aan, waarin naast de eerder genoemde organisaties ook 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Regiebureau POP meedoen. Het 

programmateam heeft vier inhoudelijke werkgroepen: 

• Slimme, veerkrachtige landbouw 

• Groenblauwe architectuur 

• Platteland en voedsel 

• Kennis en innovatie 

https://www.youtube.com/watch?v=bYjvpbnSt8k
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Deze werkgroepen werken de inhoud uit van het nieuwe NSP. Naast deze formele structuur zijn er 

ook tientallen bijeenkomsten geweest met belanghebbenden en zijn onderdelen van de plannen 

getest in pilots en praktijkproeven. Zo hebben ruim 500 boeren in zeven GLB-pilots uitvoerig getest 

met eco-activiteiten en een puntensysteem. Vanaf het najaar van 2021 gaan nieuwe pilots aan de 

slag om goed voorbereid te zijn op het nieuwe GLB.  

In het onderstaande schema staat de programmastructuur nog eens weergegeven. 

 

 

 

Analyse van de Nederlandse sterktes en zwaktes 

Eind september 2019 heeft de Wageningen Universiteit een ‘houtskool-SWOT’ opgeleverd voor het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Nederland. SWOT staat voor ‘Strengths - Weaknesses - 

Opportunities - Threats’. De SWOT is dus een feitelijke analyse van sterktes en zwaktes en van 

kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. Het rapport is gebruikt als 

input voor het nieuwe NSP. 

Het rapport en de bijbehorende Kamerbrief zijn te lezen via de website van de Rijksoverheid. Medio 

juli  2021 gaat een herziene versie naar de Tweede Kamer.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/02/kamerbrief-over-houtskool-

swot-voor-het-nationaal-strategisch-glb-plan-2021-2027 
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Financiën, budgetten en 

afwegingen 

Budgetten en afwegingen 

Jaarlijks is er ongeveer 800 miljoen Europees landbouwgeld beschikbaar voor Nederland. Hoe kan 

dat geld het beste worden ingezet? En welke afwegingen horen daarbij? Er zijn hierover nog geen 

besluiten genomen. De juiste balans vinden, dat is nog volop onderwerp van discussie in het 

programma, maar ook onderwerp van politieke discussie.  

Wat weten we al wel? Allereerst: het GLB kent twee fondsen en enkele verplichte posten voor 

specifieke onderwerpen. We kennen het garantiefonds (pijler 1) en het plattelandsfonds (pijler 2). 

Het is voor het eerst dat er één plan gemaakt wordt voor beide fondsen. Dat is goed omdat de 

thema’s van de twee fondsen inhoudelijk met elkaar te maken hebben. Voor betalingen vanuit het 

plattelandsfonds geldt, dat de EU-middelen gekoppeld moeten worden aan nationale 

cofinanciering. Het rijk, provincies, waterschappen en/of gemeenten kunnen deze cofinanciering op 

zich nemen. Tenslotte kan eventueel aanvullend nationaal geld meer snelheid in de transitie 

brengen en daarmee een verstevigd koploperschap van de landbouw in Europa betekenen. 

Interventietypen 

In de rechterkant van de illustratie zijn de maatregelen opgesomd: de zogenaamde 

‘interventietypen’. Bovenin zijn de groente & fruit schoolregelingen genoemd. Deze worden vanuit 

een ander financieel potje van de Europese Commissie gefinancierd.  

Vanuit het garantiefonds worden de volgende interventietypen gefinancierd: 

- De basispremie (ook wel hectaresteun of directe inkomensondersteuning genoemd). Bij 

deze basispremie horen voorwaarden (conditionaliteiten) die de verduurzaming 

ondersteunen. 
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- De eco-regeling. Dit is een nieuw instrument waarover in deze publicatie meer te lezen 

valt. De EU verplicht de lidstaten om deze eco-regeling aan agrariërs aan te bieden. Boeren 

kunnen zelf besluiten of ze hiervan gebruik willen maken.  

- Sectorale steun. Deze steun richt zich op producentenorganisaties. Maximaal 3% van het 

garantiefonds mag hiervoor worden ingezet. Producentenorganisaties spelen een rol in het 

versterken van de positie van agrariërs. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met 

ketenpartijen, duurzaamheidseisen te stellen of aan marktconcepten te werken. De 

uitvoering van zo’n plan kan gesteund worden met GLB-geld. In de groente- en fruitsector 

en de bijensector kennen we zo’n organisatie. Onderzocht wordt of dit voor andere 

sectoren ook interessant is.  

 

Zowel vanuit het garantiefonds als uit het plattelandsfonds kan een steunregeling voor jonge 

boeren worden gefinancierd. De EU schrijft voor dat minimaal 3% van het totale GLB-budget 

bestemd moet worden voor jonge boeren volgens een bepaalde rekenmethode. 

Vanuit het plattelandsfonds worden de volgende interventietypen gefinancierd: 

- Het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb). Dit is een instrument waarbij agrariërs 

gezamenlijk werken aan betere leefgebieden voor biodiversiteit. Daarvoor ontvangen zij 

een vergoeding. De ambitie is om de ANLb voort te zetten, te verbeteren en de collectieve 

inzet te benutten voor klimaat en water.  Zo kunnen meer boeren meedoen en kunnen zij 

meer positieve impact maken op natuur- en klimaatdoelen. 

- Het stimuleren van innovatie, kennis, samenwerking en  investeringen blijft bestaan. In de 

omslag naar een duurzame landbouw is inzet hierop heel belangrijk. En dus hebben we de 

ambitie om  meer budget  in te zetten.  

- Voor Leader schrijft de EU voor, dat minimaal 5% van het plattelandsfonds hieraan wordt 

besteed. Het voornemen is om dat percentage aan te houden.  

- Gebiedsspecifieke vergoeding. Er zullen pilots worden uitgevoerd om te kijken of agrariërs 

in bepaalde gebieden met extra overheids- of natuurlijke beperkingen extra vergoedingen 

kunnen ontvangen, als zij voldoen aan extra duurzaamheidsvoorwaarden. Denk aan 

veengebieden in de kustvlakte of aan de hoge zandgronden.   

- Momenteel moet minimaal 30% van het budget uit het plattelandsfonds aan groene 

doelen worden besteed. In het nieuwe GLB wordt dat 35%. Onder groene doelen wordt het 

ANLb verstaan, maar ook andere maatregelen, zoals dierenwelzijn. 

Overheveling en verdeling 

Hoeveel komt er nu precies voor de verschillende interventietypes beschikbaar? Dat begint met de 

afweging hoeveel geld er overgeheveld zou moeten worden van het garantiefonds (pijler 1) naar het 

plattelandsfonds (pijler 2). Een reden om dat te doen, is dat je met behulp van het plattelandsfonds 

doelgerichte acties kunt inzetten, bijvoorbeeld als het om stikstof of droogte gaat, of over het 

stimuleren van weidevogels en biodiversiteit. Europa schrijft voor dat we maximaal 42%  kunnen 

overhevelen, (25% vrij, 15% voor leefomgeving en klimaatdoelen en 2% voor jonge boeren) 

Momenteel wordt in Nederland ongeveer 8% overgeheveld. Vanwege alle wensen en ambities die 

in de tweede pijler zijn geformuleerd, ligt het voor de hand om een substantieel groter deel over te 

hevelen. Dat zou ook in een ingroeimodel vormgegeven kunnen worden, waarbij we ieder jaar iets 

meer overhevelen, zodat de verandering geleidelijker gaat. Tussentijds zullen we in ieder geval 

evalueren of we op de goede weg zijn.  

Een belangrijke afweging die we vervolgens moeten maken is hoeveel budget we beschikbaar 

stellen voor de eco-regeling. Minimaal 25% van het budget dat na overheveling in het 

Garantiefonds resteert aan eco-regelingen worden besteed..  
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Het percentage van de eco-regeling heeft gevolgen voor de hoogte van de basispremie. Als we 

meer inzetten op overheveling naar pijler 2 en op een substantieel percentage voor de eco-regeling, 

betekent dit dat de hectarepremie lager wordt. We zoeken naar een balans die een 

toekomstbestendig verdienmodel ondersteunt: winstgevend, duurzaam en toepasbaar.  

Scenario’s 

Nu er in Europa een akkoord bereikt is over het GLB, weten we dat we 25% van het garantiefonds 

minimaal aan de eco-regeling moeten besteden. Vervolgens liggen er verschillende opties op tafel, 

hoe met de verdeling om te gaan. De afbeelding laat zien hoe je met de budgetverdeling kunt 

omgaan, waarbij de linkerkant ongeveer de minimaal verplichte Europese variant geschetst is. 

Overigens kan er ook nog gekozen worden voor een verdeling die zich door de jaren heen 

stapsgewijs ontwikkelt. 

 

  

 

Basispremie Eco-regeling Plattelandsfonds 
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Zes leidende principes 

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het 

nieuwe GLB. Het laat zien wat Nederland concreet gaat doen om te komen 

tot een duurzame, toekomstbestendige landbouwsector. Daarbij wordt 

rekening gehouden met het karakter van de landbouwsector in Nederland, 

maar ook met de uitdagingen waar we in Nederland voor staan op het 

gebied van natuur, klimaat en biodiversiteit. 

De invulling van het NSP gaat uit van zes principes of uitgangspunten. Annemiek Hautvast 

(programmadirecteur GLB-NSP) legt uit waarom hiervoor gekozen is en welke afwegingen zijn 

gemaakt. 

“In maart 2021 ben ik begonnen als programmadirecteur GLB-NSP bij het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Al snel merkte ik dat er behoefte was aan richting 

hoe we de ambitie om bij te dragen aan een verduurzaming van de landbouw in Nederland, 

(het waarom) aan de instrumenten (het wat) kunnen koppelen. Om die reden hebben we 

een aantal leidende principes opgesteld.    

Deze leidende principes geven richting aan hoe we de instrumenten gaan inzetten. De 

maatregelen kunnen voor boeren ingrijpend zijn en veel vergen van hun ondernemerschap. 

Daar hebben wij alle begrip voor. De overheid wil boeren in die transitie dan ook maximaal 

ondersteunen en stimuleren. Samen streven we naar een zo groot mogelijke omslag in de 

landbouw, met oog voor boer, klimaat, natuur en milieu.”  

Zes leidende principes in het NSP 

1. Het creëren van een zo groot mogelijke omslag. Agrariërs produceren voedsel én zorgen 

voor ons landschap. En worden voor dat laatste dus ook beloond. Met de eco-regeling kan 

iedere agrariër aan slag met de zorg voor zijn omgeving. We deden dit al met het agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer, en we verbreden dat. Toekomstbestendig boeren wordt 

beloond. Zo zorgen we ervoor dat op langere termijn meer boeren natuur-, milieu- en 

klimaatvriendelijker gaan werken en dat ze nieuwe mogelijkheden hebben om geld te 

verdienen.  

2. Balans tussen toekomstgericht en stabiliteit. We zorgen voor stabiliteit en duidelijkheid, 

zodat boeren beter vooruit kunnen plannen.  En kunnen bouwen aan een verdienmodel dat 

past bij de toekomst: winstgevend, duurzaam en toepasbaar in het boerenlandschap. Het 

NSP bouwt voort op succesvolle ervaringen en biedt ruimte voor experimenten zodat 

boeren en overheden samen verder kunnen werken aan toekomstbestendig boeren en 

nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen.  

3. Stimulerend voor boer en tuinder. Iedereen kan meedoen. De interventies dragen bij aan 

verduurzaming, zijn goed toe te passen, en sluiten aan bij de praktijk. Ze nodigen uit om 

mee te doen. Het nieuwe GLB wil boeren verleiden om stappen te zetten. Daarom belonen 

we boeren voor activiteiten die óók waardevol zijn voor de natuur, milieu en biodiversiteit. 

En geven daarvoor een vergoeding die in ieder geval de kosten dekt.  
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4. Interventies dragen aantoonbaar bij. De NSP-interventies zijn noodzakelijk, hebben een 

duidelijk doel en aantoonbare (wetenschappelijk) resultaten. En kunnen daarmee rekenen 

op draagvlak in politiek en maatschappij. De voorkeur hebben interventies die het minst 

ingrijpend zijn en het hoogste rendement leveren.  

5. Samenhang. We zorgen voor samenhang tussen de NSP-interventies en andere 

maatregelen op Europees, nationaal en regionaal niveau. We zoeken naar slimme 

verbindingen in de hele keten. Per regio kunnen de opgaven voor klimaat, milieu en 

biodiversiteit verschillen. Daarom proberen we binnen en tussen regio’s zoveel mogelijk 

partijen te laten samenwerken. 

6. Uitvoerbaar. We streven naar een zo eenvoudig, efficiënt, helder en goedkoop mogelijke 

manier om de interventies uit te voeren. Voor zowel overheid als boer moeten de 

interventies duidelijk en uit te leggen zijn. Ook moeten ze voldoen aan de EU-

voorwaarden. 
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Naar het NSP: welke 

maatregelen stellen we voor? 

Hoe ondersteunen we de omslag naar toekomstbestendige landbouw met 

het nieuwe GLB? U heeft kunnen lezen over de doelen van het GLB, de 

financiering en de afwegingen die nog gemaakt moeten worden. Op basis 

van verschillende thema’s hebben we maatregelen en gereedschappen 

uitgewerkt. Deze lichten we toe op de volgende pagina’s en hier alvast in het 

kort aan de hand van de illustratie. 

 

Uitleg: wat zit er in het NSP? 

Bovenstaande afbeelding geeft het NSP weer in hoofdlijnen. 

In de binnenste cirkel is de basispremie te zien. Dat is de kern van het GLB, zoals we dat al jaren 

kennen. In het nieuwe GLB vallen hier ook de conditionaliteiten onder. Om de binnenste cirkel is 

een nieuwe cirkel ontstaan, die van de eco-regeling. Eco-activiteiten zijn maatregelen die boeren 

kunnen toepassen op hun percelen. Ze dragen bij aan zes doelen: op bodem, water, lucht, milieu, 

landschap en biodiversiteit. De basispremie en eco-regeling zijn bedoeld om individuele 

ondernemers te ondersteunen. 

Om deze beide cirkels staat de cirkel van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). In 

deze cirkel werken boeren samen aan natuurbeheer in een bepaald gebied. Tot slot is er de 

buitenste cirkel. Hier zien we de niet-grondgebonden instrumenten. Dat zijn instrumenten die zich 

niet richten op (het hebben van) landbouwgrond. Denk aan gebiedsgerichte aanpak voor specifieke 
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problemen die verder gaan dan één bepaald perceel of bedrijf. Ook vallen hier de subsidies voor 

jonge boeren, investeringen, samenwerking, innovatie, kennisontwikkeling en Leader onder. 

ANLb en gebiedsgerichte aanpak 
Een gebiedsgerichte aanpak werkt het beste om de uitdagingen van dit moment het meest effectief 

aan te pakken. Een voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak is het ANLb (agrarisch natuur en 

landschapsbeheer) en Leader. Het nieuwe GLB wil de gebiedsopgaven ondersteunen, bijvoorbeeld 

door middel van subsidies en experimenten. Daarvoor is het nodig om subsidiemogelijkheden aan 

te laten sluiten bij de plannen die in een gebied gemaakt worden.  

Kennis, innovatie en netwerken 
De landbouw van de toekomst ziet er anders uit, dan het beeld van de landbouw waarmee we zijn 

opgegroeid. Dat vraagt niet alleen iets van de boeren, maar van de hele keten. De nieuwe 

landbouwontwikkeling die het GLB wil ondersteunen, vraagt om innovatie, om meer kennisdeling 

en meer samenwerking. En daarmee om objectief advies, het delen van kennis, en ruimte om te 

experimenteren. 

In de volgende hoofdstukken leest u over hoe we inzetten op deze thema’s. 
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1. Thema Groenblauwe 

Architectuur 

In Nederland vragen we veel van agrariërs als het om de verduurzaming en 

zorg voor ons landschap gaat. Denk bijvoorbeeld aan 

weidevogelbescherming, aan het verbeteren van bodemkwaliteit en aan het 

verminderen van CO2- en stikstofuitstoot. Vaak gaat het om grote 

investeringen. Een dilemma voor agrariërs, die graag willen bijdragen aan de 

maatschappij maar ook efficiënt moeten produceren om rendabel te zijn. 

Aan dat dilemma willen we iets doen. De groenblauwe architectuur speelt 

daarin een hoofdrol.  

[kader] 

In 1 minuut: 

▪ De voorwaarden voor de grondgebonden steun in eerste en tweede pijler richten 

zich steeds meer op duurzame landbouw. Dat heet in het nieuwe GLB 

‘conditionaliteit’. 

▪ Conditionaliteit is, simpel gezegd, een optelsom van onder meer de huidige 

vergroeningseisen en de nieuwe normen voor een goede landbouw- en 

milieupraktijk (GLMC). 

▪ Boeren die extra eco-activiteiten ondernemen, kunnen daarvoor worden beloond 

in de eco-regeling. De eco-regeling heeft als doel dat elke landbouwer eco-

activiteiten onderneemt voor klimaat en leefomgeving. 

▪ De boer kan zelf kiezen welke maatregelen hij wil treffen om de beloning te 

ontvangen. Wanneer hij eco-activiteiten onderneemt wordt hij uitbetaald op drie 

niveaus: brons, zilver en goud. 

▪ Het ANLb gaat door. In gebieden gaan we niet alleen aan de slag met biodiversiteit 

maar ook met klimaat en water. De gebieden kunnen dus veranderen, waarbij we 

zoveel mogelijk bekijken, hoe verschillende doelen elkaar kunnen versterken. 

▪ In de komende GLB-periode experimenteren we daarnaast met verdere 

gebiedsgerichte maatregelen, onder andere gericht op veenweidegebieden en 

Natura 2000-gebieden. 

[/einde kader] 

De groenblauwe architectuur gaat over de activiteiten voor een beter klimaat, natuur en 

milieu, zoals bijvoorbeeld landschapselementen, sloten, slootkanten en kruidenrijke 

randen. Dat zorgt voor betere leefgebieden voor planten en dieren en een goede 

waterkwaliteit. Belangrijk voor het beschermen van weidevogels, vlinders en bijen, maar 

ook voor vissen en waterplanten.  
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Hectaresteun en voorwaarden, wat en waarom? 

Boeren maken aanspraak op hectaresteun voor duurzame landbouw als ze aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Dit noemen we conditionaliteit. Daarna kiezen zij zelf binnen de eco-regeling 

voor de eco-activiteiten die passen bij hun bedrijf. Dit zijn doelgerichte betalingen voor activiteiten 

die zij uitvoeren.   

De hectares waarvoor de agrariër een aanvraag kan indienen, veranderen. In het nieuwe GLB laten 

we het systeem met rechten los. De basisbetaling wordt uitbetaald op alle hectares landbouwgrond 

die een agrariër in beheer heeft. Dit wordt aangevuld met landschapselementen die nu naast de 

beteelbare oppervlakte liggen, en waar de boer het beheer over voert, zoals heggen, hagen, 

bomenrijen, poelen en boerensloten. Met het stellen van conditionaliteiten willen we voorkomen 

dat activiteiten die een agrariër onderneemt een negatiever effect hebben op klimaat en 

leefomgeving.  

Om in aanmerking te komen voor de hectarepremie, verbinden agrariërs zich dus ook aan de 

voorwaarde om te voldoen aan de wettelijke vereisten en de nieuwe GLMC’s. Goede landbouw- en 

milieupraktijken zijn:  

1. Behoud van blijvend grasland 

2. Bescherming van veengebieden en wetlands 

3. Verbod op het verbranden van stoppels 

4. Bufferstroken 

6. Erosie tegengaan 

7. Minimale bodembedekking 

8. Gewasrotatie en diversificatie 

9. Niet productief areaal en landschapselementen  

10. Verbod op het ploegen van aangewezen kwetsbare blijvend grasland in N2000 gebieden  
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GLMC 5 is in de besluitvorming in Brussel geschrapt en daarom niet opgenomen in de lijst. Er is wel 

besloten om een sociale dimensie als extra randvoorwaarde in te voeren. Dit gaat over goede 

arbeidsomstandigheden. De doorwerking daarvan voor Nederland zal nog worden uitgewerkt. 

De voorwaarden en varianten 

Nederland kan de GLMC’s voor een deel zelf invullen, zolang aan de minimumeisen vanuit de 

verordening wordt voldaan. Deze minimumeisen zijn recent bij het akkoord in Brussel ingevuld. Het 

is dan ook nog niet mogelijk geweest om hier definitief voorstel voor te maken. Bij het overgrote 

deel van de wettelijke verplichtingen en GLMC’s wordt uitgegaan van de huidige invulling. Voor 4 

GLMC’s geldt dat niet en hebben we in een eerder stadium varianten uitgewerkt. In de 

onderstaande tabel zijn deze GLMC’s aangegeven. Het doelbereik vormt het uitgangspunt voor de 

Nederlandse situatie. Bij het uitwerken wordt niet alleen gekeken naar de GLMC in relatie tot de 

basisbetaling, maar ook naar de relatie met de eco-regeling en het ANLb: 

Mogelijke invullingen 4 conditionaliteiten: 

 

GLMC HUIDIGE INVULLING  AKKOORD  EU VARIANT  

2 PASSENDE 

BESCHERMING 

VOOR 

WATERRIJKE 

GEBIEDEN EN 

VEENGEBIEDEN 

(GELDT ALLEEN 

VOOR VEEN WAAR 

EEN  PEILBESLUIT 

GELDT EN LAGER 

LIGT DAN 1M 

BOVEN NAP, CA 

150.000 HECTARE) 

 

Houden aan het 

Peilbesluit met 

individuele 

onderbemaling. 

 

 

 

De lidstaten zorgen 

er bij de 

vaststelling van de 

norm voor GLMC 2 

voor dat op de 

betrokken grond 

een 

landbouwactiviteit 

kan worden 

gehandhaafd die 

geschikt is om de 

grond als 

landbouwareaal te 

kwalificeren. 

 

Houden aan het 

Peilbesluit met 

individuele 

onderbemaling. 

Daarnaast is het 

mogelijk om een 

Scheur-/ploegverbod 

in te stellen en/of 

alleen grasland en een 

natte teelt toe te 

staan. 

 

Bij deze laatste 

varianten is een 

gebiedsgerichte 

vergoeding mogelijk. 

4 

BUFFERSTROKEN  

Het is verboden om 

meststoffen en 

gewasbeschermingsmid

delen te gebruiken in de 

bemestingsvrije zone en 

de teeltvrije zone. 

Het is verboden om 

meststoffen en 

gewasbescherming

smiddelen te 

gebruiken in een 

zone minder dan 3 

meter van een 

waterelement, met 

een mogelijke 

uitzondering voor 

Het is verboden om 

meststoffen en 

gewasbeschermingsmi

ddelen te gebruiken in 

een zone minder dan 3 

meter van een 

waterelement, met 

uitzondering van 

gebieden met veel 

sloten. 
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gebieden met veel 

sloten. 

8 GEWASROTATIE Gewasdiversificatie 

(huidige 

vergroeningseis)   

De rotatie bestaat 

uit een verandering 

van gewas ten 

minste eenmaal 

per jaar op 

perceelsniveau 

(behalve in het 

geval van 

meerjarige 

gewassen, grassen 

en ander 

kruidachtig 

voedergewassen 

en braakliggend 

land), met inbegrip 

van de naar 

behoren beheerde 

secundaire 

gewassen.Bedrijve

n met tenminste 

75% grasland of  

minder dan 10 ha 

bouwland, en de 

biologische 

landbouw zijn 

hiervan 

uitgezonderd. 

 

 

 

Daarnaast kunnen 

lidstaten in regio's 

andere praktijken 

toestaan van 

verbeterde 

vruchtwisseling 

met peulvruchten 

of 

gewasdiversificatie

, die gericht zijn op 

het verbeteren en 

behouden van het 

bodempotentieel. 

Naar aanleiding van 

het akkoord opnieuw 

bekijken voor de 

Nederlandse situatie. 

Waar rustgewassen 

bijdragen aan klimaat-, 

bodem- en 

wateropgaven 

bekijken wat de opties 

zijn. 
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9 NIET 

PRODUCTIEF 

AREAAL EN 

LANDSCHAPSELE

MENTEN  

De huidige ecologische 

aandachtsgebieden (5%) 

gelden niet voor alle 

bedrijven en kunnen met 

een omrekening 

coëfficiënt gelden voor: 

stikstofbindende 

gewassen, 

wilgenhakhout, 

olifantsgras, braak, 

vanggewas, randen, 

stroken en 

landschapselementen. 

Tenminste 4% van 

het bouwland op 

bedrijfsniveau is 

bestemd voor niet-

productieve 

elementen 

(inclusief braak). 

 

 

Als de boer kiest 

voor tenminste 7% 

niet-productieve 

elementen, mag 

4% daarvan 

vergoed worden via 

eco-regelingen. 

 

 

Tenminste 7% van 

de bouwland op 

bedrijfsniveau 

indien ook 

vanggewassen of 

stikstofbindende 

gewassen zijn 

opgenomen, 

geteeld zonder 

gebruik van gewas-

beschermings¬mid

delen, mits 3% 

braakliggend of 

niet-productief is. 

De lidstaten 

moeten de 

wegingsfactor van 

0,3 gebruiken voor 

vanggewassen. 

Een minimum 

percentage bouwland 

niet productief areaal 

op een bedrijf, 

bestaande uit groene 

braak (spontane 

opkomst of ingezaaid 

mengsel) en 

bufferstroken (gras- en 

akkerranden), 

houtopstanden, oevers 

en sloten, mogelijk in 

combinatie met 

ondersteunende  

eco-regelingen. 
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Welke keuzes we uiteindelijk in Nederland maken is nog niet ingevuld, gezien de recente  

definitieve besluitvorming in Europa.  

De nieuwe eco-regeling 

De eco-regeling is dé grote verandering in het nieuwe GLB. Het stelt alle agrariërs met 

landbouwgrond in staat om eco-activiteiten te kiezen die zij willen toepassen op hun 

bedrijf, en daarvoor een vergoeding te ontvangen.  

 

 

Wat betekent dit voor de boer?   

Het idee achter de eco-regeling is om agrariërs keuzevrijheid te geven. Vrijheid om mee te 

doen en vrijheid om te kiezen voor de maatregelen die het beste passen bij hun bedrijf. 

Agrariërs kunnen zelf bepalen hoe zij verduurzamen. Ze houden tegelijkertijd grip op hun 

bedrijfsvoering en op hun portemonnee. Tegelijkertijd dragen deze activiteiten bij aan de 

doelen van het GLB. Dat maakt, dat wij enthousiast zijn over deze eco-regeling: een mooi 

instrument voor de omslag naar een duurzame landbouw. 

Hoe werkt het puntensysteem?  

De boer kiest eco-activiteiten die passen bij zijn bouwplan, inclusief niet-productieve 

elementen als bomen en boerensloten. RVO ontwikkelt hiervoor een rekentool. We 

beoordelen de eco-activiteiten op de bijdrage aan de doelen: klimaat, bodem, water 

biodiversiteit en landschap. Daarom koppelen we het keuzemenu aan een puntensysteem. 

De boer kan gaan voor een pakket aan activiteiten dat als brons, zilver of goud wordt 

beoordeeld. Voor alle pakketten geldt dat op alle doelen een minimumscore vereist is. Een 

activiteit kan bijdragen aan meerdere doelen: een landbouwer kan daarom met het 

uitvoeren van een beperkt aantal activiteiten wel aan alle doelen bijdragen. De 

verwachting is dat voor veel agrariërs in elk geval ‘niveau zilver’ haalbaar is.  

[invoegen video: https://www.youtube.com/watch?v=Bqy8FLoY-KE]  

https://www.youtube.com/watch?v=Bqy8FLoY-KE
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Wat zijn voorbeelden van eco-activiteiten?  

Voorbeelden van activiteiten waarmee de boer punten kan verdienen, staan in figuur 1 

hieronder. Deze lijst is nog niet definitief. De lijst  wordt aangevuld met input die we uit 

verschillende pilots en een praktijktoets, die we momenteel uitvoeren, ophalen. Per 1 

januari 2023 starten we met een eerste lijst van activiteiten. Na deze datum werken we het 

puntensysteem verder uit, en nemen we ook nieuwe activiteiten op. Dit gebeurt in 

samenwerking met agrariërs en RVO, waarbij het uitgangspunt is dat gezamenlijk de 

samenwerking intensiveren. Daarnaast bevat de eco-regeling op dit moment alleen 

activiteiten voor bouwland, grasland en niet-productief areaal. Op termijn kunnen ook 

diergebonden eco-regelingen worden opgesteld. Hiervoor richten we experimenten in. 

Figuur 1: Potentiële eco-activiteiten zijn: 

• Rustgewas, zoals granen, hennepvezel 

• Vroeg oogsten rooigewas, zoals bieten 

• Eiwitgewas, zoals bonen, luzerne, klaver. 

• Meerjarige gewas 

• Langjarig grasland 

• Graslandrand 

• Gras/klaver 

• Kruidenrijk grasland 

• Strokenteelt  

• Mengteelt van 2 of meer hoofdgewassen 

• Groenbedekking tot het voorjaar / permanente groenbedekking 

• Onderwerken van graszode zonder gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen 

• Niet ploegen / niet scheuren 

• Veebezetting per hectare 

• Houtige landschapselementen (heg, haag, houtwal, singel…) 

• ecologisch slootbeheer 

• Groene braak 

• Akkerranden 

• Biologische landbouw (SKAL gecertificeerd of in omschakeling) 
 

De biologische landbouw is in de deze lijst opgenomen als een van de eco-activiteiten. 

Percelen die biologisch zijn, zijn vrijgesteld van de overige activiteiten, en voldoen 

automatisch aan het niveau goud. Mogelijk worden natte teelten nog toegevoegd. Nu de 

definitieve minimum invulling van de conditionaliteit bekend is, wordt de wisselwerking 

tussen de invulling van de eco-activiteiten en conditionaliteit verder uitgewerkt 

Met boeren ontwikkeld en geleerde lessen 

Deze eco-regeling komt voort uit de GLB-pilots, waarbij honderden boeren in Nederland hebben 

geëxperimenteerd met toekomstbestendig boeren . Daarnaast zijn veel gesprekken gevoerd met 

belangenorganisaties en overheden. De pilotboeren die hieraan deelnamen, fungeren als 

kartrekkers van de verduurzaming van de landbouw in Nederland. Het is belangrijk om te laten zien 

wat er wel en ook niet kan, en hoe ideeën op papier uitwerken in de praktijk van het boerenbedrijf. 

Zo hebben boeren de eco-regeling medeontwikkeld. Zo laten agrariërs zien wat het effect is als je 
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inzet op hele specifieke maatregelen, zoals niet-kerende grondbewerking. Dat heeft een aantal 

leerzame lessen opgeleverd.. 

Ons beeld is dat een puntensysteem op de doelen ‘milieu’ en ‘leefomgeving’ een goed werkend 

systeem is, zolang er een gezamenlijke focus bestaat, En agrariërs bovendien gebruik kunnen 

maken van kennis, samenwerking en investeringen. We vragen namelijk van boeren om activiteiten 

op te starten die voor hen soms nieuw zijn. Het systeem, dat in 2023 start, is geen eindpunt. De 

doelstelling is om het systeem verder te ontwikkelen zodat er een optimale balans ontstaat tussen 

toekomstbestendig boeren, en de ondersteuning daarvan met het GLB. 

 

Het is daarbij van belang, dat de vergoeding voor een eco-regeling financieel aantrekkelijk is. 

Waarbij de gesubsidieerde activiteiten voldoende samenhang kennen, zodat agrariërs ook 

daadwerkelijk een verandering in hun bedrijfsvoering doorvoeren. Een kanttekening die boeren van 

de pilotsmaken is dat met name elementen als bloemrijke randen, houtopstanden en ecologisch 

beheerde sloten duur zijn. Als er ook afstemming met andere gebiedspartners nodig is, zijn de 

activiteiten bovendien arbeidsintensief. Om ervoor te zorgen dat ook deze activiteiten worden 

gekozen, moet er voldoende vergoeding tegenover staan. 

Wat gebeurt er met het ANLb?  

Het ANLb is succesvol en gaat door. De uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

via 40 agrarische collectieven waarin ruim 11.000 boeren samenwerken blijkt vijf jaar na de 

invoering goed te werken. Boeren zijn meer betrokken bij het beheer, hebben meer ruimte om 

maatregelen aan te passen aan omstandigheden in het veld, zien meer ruimtelijke samenhang van 

het beheer, en hoopvolle resultaten op het gebied van ecologie op gebiedsniveau. 

Voor de nieuwe GLB-periode willen we de begrenzing van de beheergebieden uitbreiden, 

zodat meer boeren kunnen deelnemen. Daarnaast kan het ANLb worden toegepast op 

activiteiten in de bufferzones rondom Natura 2000-gebieden.  In de beheerpakketten  

komt naast biodiversiteit meer ruimte om klimaat en water in de pakketten op te nemen. In de 

uitvoering wordt het mogelijk een koppeling aan te brengen tussen (niet-productieve) investeringen 

en het  beheer. De mogelijkheden zijn afhankelijk van het uiteindelijke budget dat voor het ANLb 

zal worden bestemd. 

 

Aanvalsplan Grutto 

Op initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese 

Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland is met inbreng van zes 

weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers het 

Aanvalsplan Grutto opgesteld. 

Het doel van dit plan is de neerwaartse trend van de grutto en andere weidevogels te 

keren. Het idee is kansgebieden aan te wijzen om daarbinnen activiteiten te stimuleren 

zoals het aanpassen van het waterpeil, agrarisch beheer en predatorenbeheer.  

De ambitie is om het aanvalsplan Grutto met het GLB te ondersteunen. Binnen het 

aanvalsplan Grutto wordt er onderscheid gemaakt tussen eenmalige kosten voor de 

herinrichting van de kerngebieden en de jaarlijkse kosten voor de structurele 

beheersmaatregelen. Voor het laatste zijn er mogelijkheden om aan te sluiten bij het 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) maar zijn er wel extra middelen nodig. 

Daarbij kan ook worden bezien wat we voor andere boerenlandvogels kunnen doen. 
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Er is op dit moment nog overleg over het aantal gebieden dat ingericht zou moeten 

worden en welke partijen in welke mate bijdragen aan de kosten. 

Regeling voor zeldzame landbouwhuisdierrassen  

Voorstel is om -net als in andere EU-landen- in Nederland ook een regeling op te stellen voor 

zeldzame landbouwhuisdierrassen, omdat deze onder druk staan. Bescherming is gericht op het in 

stand houden van rassen die voor de veehouderij verloren dreigen te gaan, bijdragen aan de 

transitie naar kringlooplandbouw (dubbeldoeldieren), en die nodig zijn voor het behoud van 

genetische hulpbronnen.  

Daarnaast worden op deze manier ook de traditioneel rondtrekkende schaapskuddes (extra) 

gesteund. Zij bestaan uit namelijk voor ongeveer 80% uit zeldzame schapenrassen. 

 

Maatregelen versterken elkaar 

 

De verschillende instrumenten van het GLB moeten elkaar versterken. Zo zijn er 

meerdere eco-activiteiten die helpen bij het verminderen van stikstofuitstoot. 

Weidegang, langjarig grasland, en landschapselementen bijvoorbeeld. Daarnaast worden 

experimenten ondersteund, bijvoorbeeld voor het toepassen van 

voedingssupplementen, met als doel deze later op te nemen in het reguliere GLB. En nu 

worden al worden investeringen ondersteund.  

 

Gebiedsgerichte aanpak 

 

Voor de veenweidegebieden geldt eenzelfde soort benadering. Bodemdaling en het vrij 

komen van CO2 zijn daar de uitdagingen. In de voorwaarden die worden gesteld aan de 

hectarepremie zit mogelijk het steunen van gras en natte teelten. Via de eco-regeling 

en het agrarisch natuurbeheer wordt bijvoorbeeld niet ploegen of vrijwillig peilbeheer 

beloond. Sommige zaken moeten nog verder worden uitgewerkt, met name het verhogen 

van peil via een peilbesluit vraagt om zorgvuldige afweging. Hiervoor worden 

experimenten gestart die op termijn kunnen leiden tot een herziening van het 

maatregelenpakket in het GLB. 

Zo kan je ook omgaan met gebieden rondom Natura2000. Het ondersteunen van 

grondgebondenheid en dooraderen van het boerenlandschap kan bijvoorbeeld via de eco-

regeling. Het agrarisch natuurbeheer steunt activiteiten die de waterhuishouding 

verbeteren of een extensieve bedrijfsvoering ten gunste van natuurdoelen. Voor het 

ontwikkelen van eventuele bufferzones worden experimenten gestart, met als doel om 

samen met boeren en andere belanghebbenden een aanpak door te ontwikkelen die op 

een later moment een vaste plek krijgt in het GLB.  

Er is aandacht voor dat maatregelen niet onverhoopt een negatief effect op elkaar hebben 

en passen in het gebied. Het is bijvoorbeeld van belang dat de aanleg van akkerranden 

via de eco-regeling niet leidt tot een ecologische val voor akkervogels, maar dat dit in 

samenhang gebeurt met het agrarisch natuurbeheer. Om die reden is het voornemen om 

deze regelingen te ondersteunen met een regeling die kennisdeling, samenwerking en 

kleine investeringen bevordert. 
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Experimenteren richting de toekomst 

In 2023 is de groenblauwe architectuur nog niet af. Gewenste activiteiten zijn soms nog 

niet goed controleerbaar, of het is nog niet duidelijk genoeg of deze door de landbouwer 

toepasbaar zijn. Soms is er ook meer afstemming nodig in een gebied of met de 

ketenpartners. Nieuwe dingen komen naar voren, die belangrijk zijn. Voor deze situaties 

willen we experimenten starten. Deze experimenten kunnen gaan over nieuwe innovaties, 

maar ook over het versterken van samenwerking in een gebied of sector. Ze lijken op de 

huidige GLB-pilots. De doelstelling is dat deze experimenten op termijn leiden tot het 

aanpassen van andere interventies binnen de groenblauwe architectuur. Dit kan 

tussentijds of na een zogenaamde midterm review. 
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2. Slimme, Veerkrachtige en 

Vitale Landbouw 

Toekomstbestendig boeren begint ermee dat er een goede toekomst is voor 

boeren. Dat lukt alleen als boeren een sterke positie in de keten innemen, de 

ruimte voor vernieuwing voelen en kunnen benutten, en weten  in te spelen 

op veranderingen. Daarom is bijdragen aan een slimme, veerkrachtige en 

vitale landbouw één van de doelen van het nieuwe GLB. Hoe kunnen we daar 

aan bijdragen?  

[kader] 

In 1 minuut: 

• Steun voor kennis, innovatie en samenwerking moet ook bijdragen aan het versterken van 

het duurzame verdienvermogen van de landbouw in Nederland 

• Het GLB biedt de mogelijkheid om de basispremie te herverdelen om deze meer te richten 

op kleine en middelgrote boeren  

• Naast aanvullende inkomenssteun en mogelijk investeringssteun willen we -specifiek voor 

jonge boeren-  de interventie vestigingssteun inzetten. 

• Steun aan producentenorganisaties helpt om de positie van boeren in de keten te 

versterken.  

[/einde kader] 

Een sterkere positie in de keten    

Als het gaat om het duurzame verdienvermogen van boeren in Nederland, dan heeft de sector een 

aantal uitdagingen. Zo blijven de agrarische inkomens achter bij andere sectoren, al zijn de 

verschillen binnen de landbouwsectoren groot. De verduurzaming van de productie is noodzakelijk, 

maar de kosten om deze verduurzaming ook daadwerkelijk te realiseren zijn momenteel lastig uit 

de markt te halen. Het merendeel van agrarische bedrijven is nu al te klein om een marktconforme 

beloning bij elkaar te werken.  

Ook nemen de risico’s in de agrarische sector toe. Denk bijvoorbeeld aan productierisico’s door 

klimaatverandering, aan markt- en prijsrisico’s in een geliberaliseerde markt of aan geopolitieke 

risico’s. Het GLB kan de boer ondersteunen in het beperken van dergelijke risico’s. Bijvoorbeeld 

door inkomenssteun te verlenen. Toch kan het GLB dat niet blijven doen zoals voorheen. Een 

slimme veerkrachtige en vitale landbouw voorziet in een stabiel inkomen voor de boer én een 

verduurzaming van de sector.  

Benieuwd naar de kansen en uitdagingen? In de SWOT-analyse lees je er meer over. Deze is te 
vinden op in dit artikel op toekomstglb.nl.  
https://www.toekomstglb.nl/actueel/nieuws/2019/10/03/houtskool-swot-voor-het-nsp-is-
klaar 
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Hoe gaan we deze uitdagingen aanpakken?  

We zien zowel een aantal kansen als mogelijkheden. Kansen, die ontstaan door het ondersteunen 

van samenwerking, door kennisverspreiding en door op innovatie gerichte investeringen,  die het 

verdienvermogen versterken. Zie daarvoor het hoofdstuk Kennis, innovatie en samenwerking.  

Ook denken we dat we met het steunen van de oprichting en ontwikkeling van 

producentenorganisaties de positie van landbouwers in de waardeketen verbeterd kan worden. 

Onder de zogenaamde sectorale interventies zullen in het NSP steun voor operationele 

programma’s in de sectoren  Groenten en Fruit worden opgenomen, evenals steun voor het 

zogenaamde bijenprogramma. Beide interventies worden gefinancierd uit een gezamenlijk budget 

van de Europese Commissie. Ze  drukken niet op het budget voor Nederland voor het NSP. 

Daarnaast is het voornemen om, onder de sectorale interventies, gedurende de looptijd van het 

NSP ook steun te  verstrekken aan operationele programma’s van producentenorganisaties in 

andere landbouwsectoren dan Groenten en Fruit, omdat dit kan bijdragen aan het versterken van 

samenwerking in primaire sectoren en het duurzame verdienvermogen van bedrijven in de primaire 

landbouw.  

 

Herverdeling van de basispremie 

De basisinkomenssteun vormt voor veel boeren in Nederland een belangrijk onderdeel van hun 

inkomen. Minimaal 10% van het budget hiervoor moet worden ingezet voor herverdeling van 

grotere naar kleinere bedrijven. In vergelijking met veel andere lidstaten is het aandeel van de 

bedrijven dat een hoog bedrag aan inkomenssteun ontvangt, in Nederland relatief klein. Toch wordt 

er bekeken of en hoe dit instrument in Nederland het beste ingezet kan worden.. 

 

Jonge landbouwers  

Op dit moment ervaren veel jongeren in Nederland die een landbouwbedrijf willen starten of 

overnemen problemen bij het vinden van voldoende financiering voor bedrijfsovername en voor het 

verduurzamen van het landbouwbedrijf. Daardoor twijfelen ze om een landbouwbedrijf te starten of 

over te nemen. Dat belemmert daarmee de generatievernieuwing in de Nederlandse landbouw. 

Nederland wil inzetten op maatregelen om jonge boeren te ondersteunen om landbouwbedrijven 

over te nemen en in duurzame richting verder te ontwikkelen.  

Ten eerste stellen we voor om de definitie van jonge landbouwer aan te scherpen tot diegenen die 

als jonge landbouwer ook daadwerkelijk beslissende zeggenschap heeft in het bedrijf, zodat de 

steun gerichter dan voorheen ingezet wordt op de specifieke doelgroep. Ten tweede willen we 

naast aanvullende inkomenssteun en mogelijk investeringssteun specifiek voor jonge boeren ook de 

interventie vestigingssteun gaan inzetten. Dit alles aangevuld met aandacht voor jonge boeren bij 

de interventies kennisverspreiding en samenwerking, bovenop nationale maatregelen buiten het 

GLB, zoals het Bedrijfsovernamefonds.  
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Brede weersverzekering 

Verder is het voornemen om door te gaan op de ingeslagen weg van risicobeheer door voortzetten 

van de steun voor de Brede Weersverzekering. Verder kunnen ook andere interventies uit het 

nieuwe GLB bijdragen aan een landbouw die beter om kan gaan met de genoemde risico’s. Denk 

aan steun voor kennisverspreiding, samenwerkingsprojecten, investeringen en landbeheer gericht 

op preventie of versterken van het risicobeheer op het bedrijf. 

Biologische landbouw 

Het versterken van de positie van de biologische boer is ook een belangrijk onderwerp. 

De Europese Commissie heeft recent in de aanbevelingen aan Nederland 

aangegeven hierbij ook specifieke aandacht voor biologische landbouw te willen. 

Op dit moment is er in Nederland geen specifieke ondersteuning voor biologische 

landbouw, terwijl het huidige biologische productieareaal met 3,8% (2019) niet 

groot in vergelijking met het Europese gemiddelde (8,5%), Het streven van de 

Europese Commissie is naar 25% biologisch areaal in de EU in 2030. Mede 

hierom heeft het kabinet recent aangegeven een nationale strategie voor 

biologische landbouw op te gaan stellen.  

Biologische bedrijven zullen in het NSP, waar mogelijk, automatisch ‘green by definition’ zijn in de 

conditionaliteiten. Bij de ecoregeling zal een biologisch bedrijf ook automatisch voor een 

vergoeding in aanmerking komen. Dit betekent dat biologische bedrijven zonder aanvullende 

inspanningen een beroep kunnen doen op de basispremie en de hoogste vergoeding voor eco-

activiteiten. 

Dit zijn niet de enige mogelijkheden in het NSP. Komende tijd gaan we andere interventies verder 

uitwerken die de biologische landbouw en andere milieuvriendelijke en emissie-arme 

productiesystemen stimuleren. 
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Pilot Akkerbelt: De cabine uit 

om te zien wat er groeit en 

bloeit 

Negen akkerbouwcollectieven sloegen in 2018 de handen ineen in de pilot 

Akkerbelt. Zij ontwikkelden per gebied een keuzemenu van maatregelen, 

voerden ze uit en onderzochten het resultaat. Van maatregelen op de 

akkers, aan de akkerranden tot in de waterlopen. Op een mooie lentedag 

blikken we op het erf van akkerbouwbedrijf Wigchering in Annerveen terug 

met twee sleutelspelers binnen de pilot. Hoe was het om deel te nemen aan 

deze pilot? 

Het akkerbouwbedrijf van Frans Wigchering bevindt zich op de grens van de provincies Drenthe en 

Groningen. Een echt familiebedrijf. Inmiddels de vijfde generatie met vier jongens. De boerderij 

nam hij tien jaar geleden over van zijn vader die nog dagelijks op de fiets langskomt om zijn steentje 

bij te dragen. Maar de tijden zijn veranderd. Op het ‘boerenerf’ slechts één medewerker, grote 

glimmende tractoren, nieuwe schuren, en een strakke plaat asfalt.  

Wigchering managet een groot bedrijf met veel dure en geavanceerde apparatuur die vanuit 

Zwitserland zijn uit te lezen. Hij ziet zichzelf niet als boer. ‘Die term dekt de lading niet meer. Ik voel 

me veel meer een agrarisch ondernemer. Maar die toch ook dagelijks in de grond zit te wroeten.’  

Ruim 500 agrariërs testten de afgelopen twee jaar verschillende manieren voor duurzamere 

landbouw. De resultaten worden meegenomen in de invulling van het Nationaal Strategisch Plan 

(NSP). De deelnemers onderzochten in collectieven welke ideeën het beste werken voor klimaat en 

landbouw. Dit gebeurde door het hele land, in samenwerking met BoerenNatuur en LTO. Twee 

pilotboeren delen hun ervaringen. Waarom wilden zij meedoen? Hoe was dat? En wat kunnen we 

leren van hun ervaringen?  

Effectief, maatwerk en inpasbaarheid 

‘Binnen de Akkerbelt-pilot richtten we ons op het vertalen van de vergroeningsopgaven naar 

maatregelen die echt bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen. Maar die ook 

regionaal inpasbaar zijn voor de agrariër, en een goed inkomen opleveren,’ vertelt Schultinga.  

‘In de pilot hebben we uiteindelijk 37 maatregelen in de praktijk kunnen testen. We ontdekten dat in 

de eco-regeling vooral maatregelen passen die gericht zijn op de bodem, water en klimaat. Maar 

ook die gericht zijn op de algemene biodiversiteit zoals het waterleven.’ Sommige maatregelen 

bleken onbekend en daardoor ook onbemind, zoals strokenteelt en rustjaren. Maar het inrichten 

van akkerranden als bufferzone langs waterlopen die weinig beheer vragen, waren juist erg 

populair. 
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Hoe specifieker de maatregelen, hoe meer sturing de deelnemers nodig hadden, net als een hogere 

beloning. In het algemeen concludeert de pilot dat het belonen naar prestatie en 

vergroeningsthema’s goed werkt. En dat een puntensysteem een zinvol instrument is. ‘We deden 

ook goede ervaringen op met nieuwe vormen van monitoring ‘dichtbij de boer’ die we zelf in plaats 

van de overheid deden. Ik heb zelf vele kevers in de slootranden verzameld en gedetermineerd. Dat 

was veel werk maar ook erg waardevol om er zo dicht op te kunnen zitten,’ aldus Wigchering  

Regionale aanpak 

De regionale aanpak van de pilot sprak veel akkerbouwers aan. Hoewel het idee in Noordoost-

Groningen ontstond, haakten al snel diverse andere collectieven in heel Nederland aan, van Zeeland 

tot Groningen. ‘We merkten dat ze wilden samenwerken en om van elkaar te kunnen leren. Dat 

verliep eigenlijk heel natuurlijk,’ zegt Schultinga.  

In alle regio’s is iemand gezocht met veel kennis van het gebied en goede contacten met de boeren. 

In Noordoost Groningen was dat Frits. Hij is bij alle boeren langsgegaan om ze te interesseren voor 

de pilot, ook bij Wigchering. Schultinga geeft aan dat dit een bewuste wervingsstrategie is geweest. 

‘We wilden niet dat alleen de usual suspects zouden deelnemen. En dat is gelukt. De pilot leverde 

hier maar ook in alle andere regio’s binnen de Akkerbelt meer betrokkenen op.’   

Korte lijntjes 

‘De pilot startte met het maken van een gebiedsplan,’ merkt Schultinga op. Agrariërs en 

gebiedsorganisaties zoals Staasbosbeheer en het waterschap deden dat samen. Die plannen zijn 

vervolgens met een grotere groep agrariërs en vertaald naar een regionaal keuzemenu van 

maatregelen. 

‘Voor sommigen was dat best lastig. Ze maakten zich zorgen om een ‘onkruidbende’. Ze moesten 

echt de knop omzetten, out of the box denken,’ herinnert Schultinga zich. ‘Binnen de pilot hebben 

we daarom ingezet op het delen van kennis via bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, tijdens 

bijeenkomsten en veel persoonlijk contact.’ Ook onderhielden ze bewust korte lijntjes met regionale 

organisaties, om ze te helpen om af te wijken van wat ze gewend waren te doen.’ Wigchering 

herkent dat. ‘Als we dit allemaal landelijk via het RVO hadden moeten regelen, dan zouden we niet 

zo ver gekomen zijn.’ 

Wigchering is al langer bezig met verduurzaming van zijn bedrijf en het herstellen van de grond, 

geeft hij aan. Hij ziet duurzaamheid als de enige toekomst voor boeren, ‘maar niet zonder goed 

verdienvermogen’. Veel agrariërs zoeken volgens hem naar concrete manieren om duurzamer te 

worden. Zij die dat niet doen zijn op termijn niet meer levensvatbaar. Dat is een kwestie van tijd. Ik 

zie bij veel collega’s een grote behoefte aan meer kennis en ervaring.’ Volgens Schultinga heeft de 

pilot daar ook goed in kunnen voorzien. 

Zelf zien en meten 

Wigchering: ‘Wat de pilot voor mij heeft gebracht, is dat ik veel nauwkeuriger ben gaan kijken wat 

er allemaal groeit en bloeit tussen mijn gewassen. Ik ben meer uit mijn cabine gekropen om over de 

akkerranden te lopen. Je ziet zelf hoe een andere manier van maaien of het niet inzetten van 

sommige bestrijdingsmiddelen, allerlei nieuwe bloeiers, lieveheersbeestjes en sluipwespen 

oplevert. En hoe bepaalde keuzes in sommige gebieden wel goed uitpakken maar in andere weer 

niet. Dat soort inzichten kunnen we echt mee verder. Het is echt maatwerk, per boer, per gebied, en 

zelfs per akker.’  
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‘Persoonlijk vind ik het jammer dat de pilot maar één jaar duurde. Het smaakt echt naar meer,’ aldus 

Wigchering. ‘De pilot maakte het allemaal heel concreet. In ons gebied richtte de aandacht zich op 

de akkerranden. Anderhalve meter akker anders bewerken is voor mij niet heel veel. En er stond een 

goede vergoeding tegenover. Deelnemen aan de pilot zorgde voor veel meer kennis en bewustzijn 

van wat je allemaal kunt doen om te verduurzamen. De pilot helpt daar enorm bij, het maakt dingen 

tastbaar. Dat geldt ook voor de onderlinge samenwerking. De rol van de collectieven kan versterkt. 

Daarvoor is meer dan voldoende interesse en motivatie.’ 
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3. Thema Platteland,  

Voedsel, Dierenwelzijn en 

Eiwittransitie  

Interventies rondom duurzamere voedselsystemen, dierenwelzijn en de 

eiwittransitie komen voort uit de maatschappelijke discussie over deze 

thema's. Een duurzamer voedselsysteem maakt de landbouw weerbaarder 

en minder afhankelijk van Europese subsidies. 

[kader] 

In 1 minuut: 

▪ Het streven naar een duurzame landbouw is verbonden met de hele voedselketen en de 

maatschappelijke verwachtingen hierover. Daarom is dit ook onderdeel van het nieuwe 

GLB. 

▪ Nederland wil experimenten en innovaties ondersteunen voor nieuwe producten, 

keten- en marktconcepten en verdienmodellen.  

▪ Boeren die eiwitrijke gewassen telen, kunnen via het puntensysteem van de eco-

regeling beloond worden. 

▪ Diergebonden maatregelen in de eco-regeling moeten nog verder worden getest, 

het voorstel is dan ook om dit te doen in de komende GLB-periode.  

▪ Dierenwelzijn is vaak verbonden met de andere doelen in het GLB. We willen 

dierenwelzijn een plek geven in de interventies kennis, investeringen en 

samenwerking 

▪ 5% van het tweede pijler-budget wordt besteed aan Leader.  

[/einde kader] 

 

Voedsel, dierenwelzijn en eiwittransitie onderdeel van het 

GLB? 

Voor het nieuwe GLB is een nieuw doel geformuleerd, boven op de andere GLB-doelen. Dat doel 

luidt: de EU-landbouw speelt beter in op de maatschappelijke verwachtingen over voedsel en 

gezondheid. Dat gaat onder andere over veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, het tegengaan van 

voedselverspilling  en het bevorderen van dierenwelzijn bevorderen. 

Het streven naar een duurzame landbouw kunnen we namelijk niet los zien van de voedselketen en 

de maatschappelijke discussie hierover. Bij veel uitdagingen rondom duurzaam en gezond voedsel 

speelt de markt een belangrijke rol. Het gaat om diepgaande veranderingen in het voedselsysteem, 
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waarin investeringen van de landbouw in de productie van duurzamer voedsel en voor een gezond 

eetpatroon, waarschijnlijk pas op termijn worden terugverdiend in de markt en de samenleving. De 

verantwoordelijkheid voor dit doel ligt natuurlijk niet alleen bij de landbouw, maar bij alle spelers in 

het voedselsysteem. De landbouwsector kan alleen inspelen op maatschappelijke verwachtingen als 

de andere spelers in de voedselketen, zoals leveranciers, voedselverwerkende partijen, 

supermarktketens, consumenten, financieel dienstverleners, waterwinbedrijven, grondeigenaren en 

NGO’s met boeren samenwerken. De inzet op dit doel kan overigens op onderdelen beter met 

beleid buiten het GLB aangepakt kan worden. 

Wat betekent dit voor de boer?  

Nederland wil experimenten en innovaties in samenwerkingsverbanden ondersteunen 

voor nieuwe producten, keten- en marktconcepten en verdienmodellen. Goede 

voorbeelden zijn Kipster, initiatieven rond het Beter Leven-keurmerk, Vechtdalproducten, 

Weerribben-zuivel, voedselfamilies en Boerschappen. Boeren en organisaties met dit soort 

(nieuwe) initiatieven moeten kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het GLB. 

Met kennisoverdracht en bedrijfsinvesteringen wil Nederland een bijdrage leveren aan 

bijvoorbeeld nieuwe teelten en integraal duurzame stallen. Als het gaat om 

investeringssteun voor duurzamere vormen van veehouderij, zoals emissiearmere stallen, 

kan bijvoorbeeld meer worden bereikt als bij dergelijke meerjarige investeringen tegelijk 

maatregelen worden genomen voor verbetering van het dierenwelzijn. Eén van de 

voordelen hiervan is dat de NSP-middelen minder versnipperen. 

Hoe past dit bij de eco-regeling? 

Nederland ziet kansen om via de eco-regeling de teelt van eiwitrijke gewassen te steunen. 

Boeren die eiwitrijke gewassen telen, kunnen via het puntensysteem van de eco-regeling 

beloond worden. Zo hopen we de overgang van dierlijk naar plantaardig voedsel een 

impuls te geven. Ook zijn eiwitgewassen goed voor bodem, biodiversiteit en 

stikstofvastlegging. Het hebben van meer eiwitgewassen draagt bij aan de doelstelling om 

minder afhankelijk te worden van de invoer van soja. 

De eco-regeling kan ook worden ingezet om de diervriendelijke veehouderij en erkende 

duurzaamheidskenmerken te belonen. Nederland heeft zich bij de Europese Commissie 

met succes hardgemaakt voor diergebonden maatregelen in de eco-regeling. Deze nieuwe 

interventie moet nog verder worden uitgewerkt.  Het voorstel is dan ook om dit te doen in 

de komende GLB-periode. Het plan is om dit met de GLB-pilots en de sector verder te 

ontwikkelen.  

Plattelandsontwikkeling door burgers en bewoners 

Door de burger directer te betrekken bij plattelandsontwikkeling verklein je de kloof met de overheid en 

mobiliseer je veel energie in de lokale gemeenschappen. 

 

Leader is al circa 20 jaar een EU-instrument voor het bevorderen van de werkgelegenheid, groei, 

sociale inclusie en lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden. Leader kenmerkt zich door een 
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bottom-up werkwijze voor regionale ontwikkeling: voor, door en van burgers zelf. Er zal 5% van het 

tweede pijler budget worden besteed aan Leader.  

Een voorbeeld is het project Vloermouterij Masterveld in de Achterhoek, waarbij een oude stal is 

verbouwd tot vloermouterij van in de streek verbouwd graan. Met dit project wordt streekbier 

gemaakt dat van grondstof tot eindproduct afkomstig is uit de Achterhoek. Een keten van 

verschillende partijen, zoals akkerbouwers, molenaars, de mouterij, brouwerijen en de lokale horeca 

is hierbij betrokken. Bijkomende voordelen zijn het herstel van de band tussen de brouwer en de 

plaatselijke akkerbouwer en de positieve bijdrage van meer graanvelden aan de biodiversiteit van 

het gebied rond Winterswijk. Het project biedt daarnaast ook mogelijkheden voor toeristische en 

educatieve arrangementen.  

Voor het NSP is het Vloermouterij Masterveld project een goed voorbeeld van de wens om Leader, 

naast plattelandsontwikkeling, te koppelen aan andere GLB-doelen die bijvoorbeeld betrekking 

hebben op klimaat, milieu en biodiversiteit. De provincies blijven hierbij aan zet.  

Andere NSP-instrumenten voor plattelandsontwikkeling 

Naast LEADER zullen ook andere NSP-instrumenten bijdragen aan de plattelandsontwikkeling. 

Voorbeelden zijn instrumenten voor behoud en verbetering van het landschap. Deze zijn 

beschreven in het hoofdstuk over de groenblauwe architectuur. 
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4. Kennis, Innovatie en 

Samenwerken 

De landbouw van de toekomst is een andere dan de landbouw waarmee we 

zijn opgegroeid. Dat vraagt niet alleen iets van de boeren, maar van de hele 

keten. En dat vraagt om innovatie, kennisdeling en samenwerking: centrale 

begrippen in het NSP.  

[kader] 

In 1 minuut: 

▪ Kennis, innovatie en samenwerken hebben een centrale plek in het nieuwe GLB. 

▪ Om beschikbare kennis toegankelijk te maken voor iedereen versterken we onder 

andere het Agrarisch Kennis- en Innovatiesysteem (AKIS) . 

▪ Agrarische ondernemers kunnen in het nieuwe GLB makkelijker gebruik maken 

van de kennis en kunde van onafhankelijke adviseurs. 

[/einde kader] 

Innoveren, dat gebeurt toch al?  

De belangrijkste verandering ten opzichte van vroeger is dat kennis en innovatie nu een centrale 

plek in het NSP hebben gekregen. Want kennisgedreven innovatie is écht belangrijk voor het 

toekomstige verdienvermogen van de boer. Evenals voor de verdere ontwikkeling naar een 

duurzame landbouw. Echte veranderingen in de landbouw gebeuren door de beslissingen die je 

samen aan de keukentafel neemt. Of met elkaar op het boerenerf. Daar gaan vaak veel gesprekken 

aan vooraf, met adviseurs, buren of banken. Of een vernieuwing wel of niet haalbaar is. Of een 

investering snel of wat trager rendabel is. Vrij vertaald is dat wat innovatie is: door slimme 

samenwerking gebruik maken van kennis, die je vooruit kan helpen. 

Is dat dan zo eenvoudig?  

Innoveren is natuurlijk nooit gemakkelijk. Agrarische ondernemers lopen iedere dag 

opnieuw tegen uitdagingen aan op en rond het boerenerf. Een transitie is eigenlijk altijd in 

een bepaald opzicht ‘rommelig’. Agrarische bedrijven zijn (vaak) klein en hebben weinig 

extra mankracht om innovaties te beoordelen, nieuwe ketens op te zetten of te 

experimenteren. Dus is ondersteuning – bijvoorbeeld in de vorm van coaching en advies –  

essentieel. Vandaar dat we groepen van ondernemers in contact proberen te brengen met 

kennispartners, of slimme netwerken. Dat is niet nieuw. We doen dit ook al op andere 

gebieden, zoals bij de aanpak van stikstofproblematiek en de GLB-pilots.  
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Hoe ziet dat eruit? 

In de eerste plaats moeten we alle beschikbare kennis goed ontsluiten en bij elkaar 

brengen. Dan hebben we het over kennis van de agrarische ondernemer zelf, van 

onderzoekers, maar ook bijvoorbeeld van toeleveranciers of de omgeving. Adviseurs 

moeten zo’n proces ondersteunen. Met dit in het achterhoofd, zijn we nu het 

adviessysteem aan het versterken, het Agrarisch Kennis- en Innovatie Systeem (AKIS). Dit 

AKIS is nu te veel gefragmenteerd.  

En, belangrijker wellicht: we beginnen niet op ‘nul’: het BedrijfsAdviseringsSysteem (BAS)-

register, dat onderdeel uitmaakt van het huidige GLB, kan ook een goede bijdrage leveren. 

Daarin zijn onpartijdige, erkende adviseurs te vinden, die straks het gesprek met de boer 

aan de keukentafel voeren. Dat proberen we laagdrempelig te maken, bijvoorbeeld door 

de inzet van zogenaamde vouchers: ondernemers krijgen een budget  om een adviseur in 

te schakelen, om advies te geven over verduurzaming en innovatie, met een lage 

administratieve lastendruk. Die gesprekken zijn er ook voor bedoeld om de kennis van de 

ondernemers actief te gebruiken in het AKIS systeem. 

 

Voortbouwen op netwerken  

Dit is een manier van werken, die eigenlijk al in het huidige GLB zit. Het bestaande 

Netwerk Platteland voor POP is er al. Het GLB netwerk zal alle onderdelen van het GLB 

bedienen, waaronder ook het versterken van het AKIS-systeem. Richting het nieuwe GLB 

willen we nog scherper gaan letten op het opsporen en in kaart brengen van succesvolle 

innovaties. Daarbij kijken we bovendien naar nieuwe samenwerkingsvormen, met als doel 

dat boeren in Limburg sneller weten welke slimme innovaties er al in Groningen toegepast 

zijn. En andersom.  

We zien voor ons dat er een reeks van netwerkbijeenkomsten ontstaat, waar alle relevante 

onderwerpen aan bod kunnen komen, zoals stikstof, dierenwelzijn en biodiversiteit. Ook 

hiervoor zal extra budget nodig zijn. 

Digitalisering en het nieuwe GLB. Hoe zit dat in Nederland?  

In Nederland wordt er niet voor gekozen om investeringen in te zetten om aanleg van digitale 

infrastructuur te financieren. Dat komt omdat we in veel opzichten voorlopen op andere 

Europese landen. Bij de aanleg van snel internet, zien we bijvoorbeeld dat marktpartijen 

dat in Nederland zelf oppakken.  

Daarom zien we digitalisering vooral als ‘het bieden van maatwerk.’ Bijvoorbeeld op het 

gebied van precisielandbouw, waarbij op basis van betere data wordt gekeken welke 

grondstoffen het land exact nodig heeft om een optimale oogst te realiseren. Dat draagt 

namelijk rechtstreeks bij aan het verdienvermogen van de boer. Zo willen we een 

vertaalslag maken richting de bedrijfsvoering van boeren, in het kader van 

toekomstbestendig boeren.  
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Wat merkt de boer van al deze goede voornemens?  

Allereerst laagdrempeliger contact met adviseurs: agrarische ondernemers kunnen in het 

nieuwe GLB veel makkelijker gebruik maken van hun kennis en kunde. Tegelijkertijd willen 

we ook gestructureerd gebruik gaan maken van de kennis van de boer zelf. Die lokale 

kennis wordt veel te weinig gebruikt.  

Ook de overdracht van kennis is zo’n punt, waarop we snel vooruitgang kunnen boeken. 

Bijvoorbeeld door met een groep boeren eens over de grens in Duitsland te kijken hoe ze 

daar omgaan met toekomstbestendig boeren. Dat type kennisuitwisselingen willen we 

stimuleren. 

Hoe ziet de toekomst eruit?  

We zijn tevreden als we er met elkaar in geslaagd zijn om samenhang aan te brengen 

tussen het uitwisselen van kennis, het benutten van innovaties en het delen daarvan in 

relevante netwerken.  

Bijvoorbeeld bij een boer die een nieuwe stal wil ontwerpen en daarbij goed op de hoogte 

is van alle eisen rondom dierenwelzijn en klimaat. Of bij een boer die bomen in zijn weide 

wil planten om hittestress voor zijn koeien te voorkomen. Deze boer moet de kennis van 

een andere boer die bezig is met landschapsbeheer kunnen vinden en raadplegen.  

Want alleen op die manier zullen we erin slagen om die combinatie van al de verschillende 

doelen en invalshoeken van het nieuwe GLB te realiseren. Zo besparen we met elkaar tijd 

en geld. Krijgen we nieuwe ideeën en frisse energie. Energie, die nodig is om samen 

toekomstbestendig boeren mogelijk te maken. 
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Het GLB kan het niet alleen: 

Guido Landheer en Jeroen 

Smarius 

ALS EEN ZWERM VOGELS EEN BEPAALDE KANT OP 

BEWEGEN   

Het nieuwe GLB kan het niet alleen. Dat is inmiddels – bijna – een 

gevleugelde uitdrukking aan het worden. Maar waarom is dat eigenlijk zo? 

Guido Landheer is als plaatsvervangend DG Agro als geen ander op de 

hoogte van het reilen en zeilen van het nieuwe GLB. Jeroen Smarius is 

gedelegeerd opdrachtgever namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en 

tevens voorzitter van de Maatschappelijke Begeleidingsgroep. Alle reden om 

hen te bevragen. En te horen, wat we van vogels kunnen leren. 

Als je met mensen rond het GLB praat, dan valt die zinsnede ‘het GLB, dat 

kan het niet alleen!’ al snel. Mijn openingsvraag is in dat opzicht logisch: 

waarom kan dat niet?  
Guido Landheer: “Nee, dat kan inderdaad niet. Het zou ook wat aanmatigend zijn, als we zouden 

veronderstellen dat het GLB alles gaat oplossen. Als je in Nederland om je heen kijkt, dan zie je dat 

de landbouw in Nederland (net zoals in de rest van Europa) in een stevige transitie zit. Waarbij die 

transitie niet op zichzelf staat, maar verknoopt is. Verknoopt met andere vraagstukken. Kijk 

bijvoorbeeld naar het terugdringen van de stikstof-uitstoot of aan andere emissies. Denk aan het 

verder verbeteren van water- en aan bodemkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan biodiversiteit.  

En, last but not least: je hebt het natuurlijk ook over het toekomstige verdienvermogen van de boer. 

Dan lijkt het me heel logisch, dat het nieuwe GLB straks niet ‘alles’ voor zijn rekening kan nemen. 

Het GLB is een belangrijke factor in die transitie, maar het is natuurlijk niet de enige factor, die de 

transitie straks mogelijk gaat maken.”  

Jeroen Smarius: “Begrijp ons niet verkeerd: natuurlijk is het GLB een belangrijk instrument. Alleen al 

vanwege de flinke financiële middelen die het GLB biedt, dat heeft een belangrijk aandeel in het 

inkomen van de boer. Maar het verdienvermogen van de boer, zowel nu als straks, wordt natuurlijk 

voor een groot deel bepaald door de markt. De directe inkomenssteun aan boeren zal uiteindelijk 

een keer verdwijnen.” 

Wat is er dan ‘meer’ voor nodig om dat nieuwe GLB te laten slagen?  
Jeroen Smarius: “Boeren moeten uiteindelijk zonder directe inkomenssteun een goed inkomen 

kunnen verdienen. Dat maakt de transitie naar toekomstbestendige landbouw extra belangrijk, 

want de landbouwsector moet vanaf dat moment volledig op zichzelf kunnen staan. Daarvoor zijn 
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kennis en innovatie heel belangrijk: de sector moet zich blijven vernieuwen. En voor kennis en 

innovatie heb je dan weer een heel sterk netwerk nodig.” 

Guido Landheer: “Een hecht netwerk is inderdaad keihard nodig. Als ik een metafoor mag 

gebruiken: in die zin zijn we een zwerm vogels, die met elkaar een bepaalde kant op bewegen. 

Waarbij soms de een, en soms ook de ander het voortouw neemt. Waarbij zelforganisatie een groot 

goed is: als de een naar links beweegt, volgen anderen. Soms vertragen, dan weer versnellen. 

Waarbij kleine groepjes vogels goed op andere groepjes letten.   

Dat is eigenlijk ook de manier van ‘ bewegen’ van het nieuwe GLB: niet op ‘de macht’, maar juist in 

nauwe samenwerkingen.” 

Om in de metafoor te blijven: welke kant vliegen we dan op?  
Guido Landheer: “Alhoewel er nog steeds geen ‘deal’ tussen de lidstaten in Brussel is gesloten, 

kijken we in Nederland nu al vooruit, hoe we het straks in Nederland willen invullen. Dat doen we 

met behulp van het Nationaal Strategisch Plan. Daarin werken een heleboel partners samen, zoals 

bijvoorbeeld de waterschappen, de provincies, de ministeries van LNV en I&W. Daarnaast is de 

maatschappelijke begeleidingsgroep ingericht. Daarin zit LTO, de Vogelbescherming en de 

biologische landbouw. Samen zorgen we er zo voor dat het nieuwe GLB straks goed aansluit bij het 

beleid op andere terreinen.” 

Wat is de positie van het GLB in relatie tot andere beleidsinstrumenten?  
Guido Landheer: “Ook in het nieuwe GLB heb je straks een stevige pijler ‘inkomenssteun’. En 

uiteraard, daarin zit een aantal conditionaliteiten. Rond water, rond bodem. We leggen de 

verbinding met het huidige beleid, maar we vragen ons ook af, of we daarin nog iets extra’s kunnen 

doen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar wat extra vergoedingen voor bufferstroken. De tweede pijler 

straks, gaat vooral in op vergroening. Daarin zijn de provincies leidend én zeer actief.  

Ik wil maar zeggen: de transitie van de landbouw is een dossier waar veel, heel veel geld in omgaat. 

Waar sectoraal, provinciaal en landelijk beleid samenkomt. Waar allerhande financiële 

instrumenten ingezet worden.” 

En wat is dan jullie rol? Hoe zien jullie die?  
Guido Landheer: “Dat is niet zo gemakkelijk in één woord te vangen. Allereerst zijn we bezig om 

boeren als het ware te verleiden om ‘toekomstbestendig te boeren’.  Waarmee we bedoelen, dat 

boeren duurzaam aan de slag gaan. Die rol van verleider gaat gepaard met een aantal stevige 

financiële prikkels.” 

Jeroen Smarius: “Daarbij hebben we nu nog meer dan voorheen gekozen voor een gezamenlijk 

opdrachtgeverschap. Dat wil zeggen dat alle bestuurlijke partijen (het Rijk, provincies en 

waterschappen) samen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het uitvoeren van het GLB. Het 

was altijd zo dat het Rijk zich vooral bezighield met de inkomenssteun, de zogenaamde ‘pijler 1’ van 

het GLB, terwijl de provincies meer verantwoordelijk waren voor pijler 2: plattelandsontwikkeling in 

de verschillende regio’s van Nederland. Dat doen we nu echt samen. 

De waarde van de samenwerking tussen Rijk en provincies komt bijvoorbeeld goed naar voren in de 

gebiedsgerichte aanpak. Er is straks een ecoregeling waaruit boeren maatregelen kunnen kiezen die 

ze nemen om extra subsidie te ontvangen, bovenop de basissteun. Maar die maatregelen 

verschillen natuurlijk nogal per gebied: de Peel is niet hetzelfde als Noord-Groningen. Provincies 

kunnen goed inschatten welke maatregelen het beste passen bij boeren die land hebben in hun 

regio’s.” 
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Guido Landheer: “Gebiedsgerichte pilots doen we bijvoorbeeld al in het 

PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP). In die zin geven we dus ook richting, naast dat we 

boeren verleiden. Maar puntje bij paaltje, willen we met het nieuwe GLB uiteindelijk ook boeren 

voldoende belonen voor verdere verduurzaming. Ook hiervoor geldt: dat kunnen we niet alleen.”  

Wie helpt de overheid daarbij?  
Guido Landheer: “Nou ja, uiteraard de markt. Maar ook aanpalende programma’s. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan het Omschakelfonds, dat boeren helpt de omslag naar kringlooplandbouw te 

maken.”  

Ook wil ik een kort doorkijkje maken richting links met aanpalende wet- en 

regelgeving (zoals de Kaderrichtlijn Water, of de 

Gewasbeschermingsrichtlijn. Hoe verknoopt het GLB daarmee? 

Guido Landheer: “Je kan het beleid van het GLB natuurlijk niet los zien van al die andere 

instrumenten, hè? Uiteraard zijn er links met het Deltaplan agrarisch waterbeheer of met de 

Kaderrichtlijn Water, maar net zo zeer moeten we koppelingen leggen met het beleid voor 

dierenwelzijn. Allemaal onderdelen, die van betekenis zijn voor de toekomstbestendige landbouw. 

Dus ja, de overheid beschikt over een veelheid aan instrumenten, die we gericht inzetten om de 

landbouwtransitie mogelijk te maken. En het nieuwe GLB is daar een groot, financieel instrument 

bij. Een instrument, dat een belangrijke rol speelt. Maar het slaagt alleen als we het in samenhang 

met al die andere middelen inzetten.” 

Je had het net over ‘verleiden’. Waarbij het GLB meer een 

verleidingsinstrument is. Zijn overheden alleen vriendelijk? Of soms ook 

dwingend?  
Jeroen Smarius: “We zetten in op zoveel mogelijk verleiding, maar we moeten ook normen stellen. 

We spreken niet voor niets van een transitie. De samenleving verandert, de ambities voor klimaat en 

verduurzaming staan hoog op de agenda. Dat redden we niet met alleen vriendelijkheid, we moeten 

soms ook harde eisen stellen.” 

Guido Landheer: “Daarom stellen we bijvoorbeeld eisen aan de verlaging van de uitstoot van 

stikstof. Naast eisen en wetten stellen we ook financiële instrumenten ter beschikking. Er gaat 800 

miljoen naar Nederland per jaar. Die we, omwille van transparantie en verantwoording ook weer 

controleren. Om te zien, of die middelen juist en goed gebruikt worden.” 

Hoe zie je het GLB in relatie tot marktpartijen, zoals bijvoorbeeld Rabobank 

(die rentekorting geeft als melkveehouders meedoen met de 

biodiversiteitsmonitor) of Friesland Campina?  
Guido Landheer: “Als cruciaal. Ik kan niet anders zeggen. In de hele omslag is het toekomstige 

verdienvermogen van de boer cruciaal. Ik kan wel zeggen: ‘Je moet allemaal mooie 

landschapselementen in en rond je akkers aanbrengen.’ Of bufferstroken. Dat wat we in het GLB 

maatschappelijke diensten noemen. Een goed middel. Maar cruciaal is, dat we als markt én 

samenleving ook beter gaan belonen. De transitie lukt niet, als we geen toekomstbestendige 

verdienmodellen met elkaar weten te ontwerpen.  

Het bedrijfsleven speelt een cruciale rol. Als zo’n partij als de Rabobank rentekortingen geeft, dat 

telt. Of als Campina zegt, jij gaat met je koeien naar buiten. Dat vinden wij belangrijk. Dan is dat 

natuurlijk cruciaal. Maar dat geldt evenzeer voor de rol van de consument. Want de consument 

moet wel gaan meebetalen.” 
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Een kort slotwoord?  
Jeroen Smarius: “Het nieuwe GLB is belangrijk voor de transitie die de landbouw doormaakt. Maar 

alleen samen kunnen we dat het realiseren: met alle overheden gezamenlijk en in gesprek met de 

sector.” 

Guido Landheer: “We moeten oppassen dat we niet ‘alles’ gaan ophangen aan dat nieuwe GLB. Het 

moet geen kerstboom worden. Het nieuwe GLB is één van de beleidsinstrumenten. Naast zo’n 

Kaderrichtlijn Water. Naast beleid op het gebied van dierenwelzijn. Naast natuurbeleid. Naast al die 

inspanningen, die boeren natuurlijk zelf al doen om goed toekomstbestendig te boeren.  
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De rol van communicatie, 

netwerk en kennisdeling 

Het nieuwe GLB krijgt een ander karakter dan het huidige. We maken een 

stapsgewijze omslag van inkomensondersteuning naar doelgerichte 

betalingen voor prestaties op het gebied van milieu, natuur en klimaat. We 

gaan daarnaast van twee pijlers naar één samenhangend geheel. Het is 

echter aan de agrariër zelf om ervoor te kiezen gebruik te maken van deze 

subsidiemogelijkheden. We willen graag dat iedereen kan meedoen. En dat 

de interventies zoveel mogelijk laagdrempelig, toepasbaar en aansluiten bij 

de bestaande praktijk(kennis). Het is dus van groot belang dat het GLB 

uitvoerbaar is, het systeem niet te ingewikkeld en de ondersteuning 

klantvriendelijk. Slagen we erin agrariërs te verleiden tot het nemen van 

nieuwe stappen? 

Inzicht in impact  

Het nieuwe GLB biedt alle agrariërs die landbouwgrond hebben de kans om concreet aan de slag te 

gaan met verduurzaming. Het is belangrijk dat communicatie daar op aansluit. Het moet niet alleen 

gaan over subsidies en voorwaarden, maar boeren en andere aanvragers moeten kunnen zien hoe 

zij concreet bijdragen aan doelen en verduurzaming. Hoeveel co2 wordt bijvoorbeeld gebonden 

door het toepassen van groenbemesters? En hoe dragen de boeren precies bij aan het verbeteren 

van weidevogelgebieden? Daar gaat een stimulerende werking vanuit. Zo wordt duidelijk voor de 

agrariër, maar ook voor  de samenleving hoe maatschappelijk geld voor maatschappelijke doelen 

wordt ingezet. Goed besteed geld en maatschappelijke waardering. 

 

Klantvriendelijke uitvoering  

Daarnaast is een klantvriendelijke uitvoering essentieel: eenvoudige en servicegerichte aanvragen, 

zoveel mogelijk monitoren met satellietdata, uitgaan van het principe van verantwoord vertrouwen,  

overzichtelijk aanbod en een handzame rekentool voor kosten en opbrengsten. De voorbereidingen 

daarop zijn door de RVO al in volle gang gezet . Via deze website houdt RVO u op de hoogte van de 

ontwikkelingen.  (https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/nieuw-glb).  

Goed voorbeeld doet volgen: het Netwerk GLB 

De afgelopen jaren bracht het Netwerk Platteland vele partijen bijeen die zich inzetten voor een 

toekomstbestendige landbouw en een vitaal platteland. Denk aan agrariërs, adviseurs, 

onderzoekers, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. Het netwerk stimuleerde 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/nieuw-glb
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contact, kennisdeling en samenwerking. Enkele hoogtepunten waren de Leerreis 

Nutriëntenkringloop [link], een serie webinars over kennisverspreiding [link], en themanummers 

over o.a. nutriënten kringloop, en agrarisch waterbeheer [link]. 

https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/nieuws/2021/03/19/landelijke-aftrap-leerreis-

nutrientenkringloop 

https://www.netwerkplatteland.nl/samenwerken/netwerkactiviteiten/webinars-kennisverspreiding-

in-vogelvlucht 

https://www.netwerkplatteland.nl/documenten 

 

In de nieuwe programmaperiode van het GLB gaat dit netwerk verder onder de naam ‘Netwerk 

GLB’. Het is een breed netwerk met vele vertakkingen op lokaal tot internationaal niveau. Het 

Netwerk GLB wil een plek zijn voor ‘ontmoeting’. Het helpt organisaties om elkaar beter leren 

kennen. En dat ze kennis, en ervaring nog meer gaan uitwisselen. Het idee is om 

netwerkbijeenkomsten over allerlei onderwerpen te organiseren, goede voorbeelden te delen en 

overzichten te maken van de resultaten van projecten. Tot slot gaat het Netwerk GLB helpen bij het 

opstarten van nieuwe samenwerkingen. 

Het Netwerk GLB heeft aandacht voor plattelandsontwikkeling, maar zal ook breder aandacht 

hebben voor het hele GLB. Het netwerk zet in op het leggen van verbindingen met partijen en 

netwerken buiten het GLB. Belangrijk daarbij is dat ze wel bijdragen aan de doelstellingen van het 

GLB. Zo laat ze kennis sneller ‘stromen’. Zowel in Nederland als in Europa. 

  

https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/nieuws/2021/03/19/landelijke-aftrap-leerreis-nutrientenkringloop
https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/nieuws/2021/03/19/landelijke-aftrap-leerreis-nutrientenkringloop
https://www.netwerkplatteland.nl/samenwerken/netwerkactiviteiten/webinars-kennisverspreiding-in-vogelvlucht
https://www.netwerkplatteland.nl/samenwerken/netwerkactiviteiten/webinars-kennisverspreiding-in-vogelvlucht
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Zoeken naar balans 

Belanghebbende partijen, van boeren- tot natuurorganisaties, nemen deel in 

de maatschappelijke begeleidingsgroep. Deze groep wordt meegenomen in 

de voorstellen voor het NSP en mogen daarop reageren. Drie deelnemers 

reflecteren op hun deelname tot nu toe.  

De maatschappelijke begeleidingsgroep is direct betrokken bij de geleidelijke opbouw van het NSP. 

Vanaf het moment dat er een sterkte- en zwakteanalyse is gemaakt, tot aan het moment dat het 

NSP in definitieve vorm naar Brussel wordt gestuurd. We hebben er bewust voor gekozen om 

verschillende organisaties vertegenwoordigd te hebben. Dat betekent dat alle uiteenlopende 

belangen op tafel komen en soms botsen. Dat komt uiteindelijk de kwaliteit van de discussie en de 

zoektocht naar de juiste balans ten goede. 

 

Teun de Jong (Boer)  

Wat heb jij gedaan?  

Ik heb deelgenomen als boer en belangenbehartiger aan de maatschappelijke 

begeleidingsgroep voor het NSP in het kader van het nieuwe GLB. 

Wat was jouw inzet en bijdrage?  

Mijn inzet en bijdrage is vooral vanuit het landbouwbeleid;  we spreken hier immers over 

de nieuwe fase in het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU, dat sinds 1967 vorm 

heeft gekregen in de toenmalige EEG. De basis van het landbouwbeleid behoort nog 

steeds de zorg te zijn dat de voedselvoorziening voor alle burgers gewaarborgd is en dat 

boeren voor hun werk en inspanningen een vergelijkbaar inkomen krijgen als in de rest van 

de maatschappij. Daarmee wordt de voedselvoorziening ook op termijn verzekerd.  

Meer en meer dreigt het landbouwbeleid een instrument voor andere beleidsdoeleinden te 

worden, als landschapsbeheer, natuurbeleid en plattelandsontwikkeling. Dit is oké zolang 

het landbouwbeleid ongeschonden blijft; maar het probleem is dat de eisen voor de 

toeslagen steeds verder worden opgeschroefd.  Hierdoor wordt het landbouwbeleid 

inclusief de boereninkomenscomponent in feite uitgehold richting afschaffing! 

Hoe vond je dat het ging?  

In de begeleidingsgroep zit een grote groep geëngageerde mensen die geen direct belang 

bij landbouwbeleid hebben en het landbouwbeleid het liefst veranderd zien in landschaps-, 

natuur- en plattelandsbeleid. Hierdoor komt er in het groep geen goede afweging van wat 

nodig is voor landbouwbeleid. Vergelijkbaar zou zijn wanneer je bijvoorbeeld boeren 

vraagt of ambtenaren hard werken en meer zouden moeten verdienen. Oordelen over 

andermans zaken is altijd heel gemakkelijk. 
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Theo Vogelzang (Landschappen NL) 

Wat heb jij gedaan?  
Ik heb samen met medewerkers van Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten 

de lobby vanuit de groene organisaties rond het NSP gecoördineerd. 

Wat was jouw inzet en bijdrage?  

Onze inzet was een zo groen mogelijk NSP, waarbij verduurzaming van de landbouwsector 

in ons land voorop staat. Wij hebben daarvoor gesprekken gevoerd met LNV, provincies en 

waterschappen, maar ook met betrokken boerenorganisaties. Zelf was ik ook lid van de 

maatschappelijke begeleidingsgroep van het NSP. 

Hoe vond je dat het ging?  

Ik vond dat het vrij moeizaam ging, in de zin dat het lastig is om de belangen van natuur, 

landschap en klimaat integraal verankerd te krijgen in het NSP. Er is en was wel begrip bij 

andere partijen voor onze belangen, maar dat was beperkt in verplichtende zin en meer in 

vrijwilligheid voor boeren om daar wat mee te doen. Het GLB blijft toch vooral een 

discussie over boerengeld, in plaats van maatschappelijk geld voor maatschappelijke 

doelstellingen in brede zin. Dat is jammer. 

 

Michiel de Wit (Dierenbescherming) 

 

Wat heb jij gedaan?  
Ik heb de Dierenbescherming vertegenwoordigd in de maatschappelijke 

begeleidingsgroep GLB-NSP, om daar mee te denken over het nationaal strategisch plan 

waarmee Nederland invulling gaat geven aan het nieuwe Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid van de Europese Unie. 

Wat was jouw inzet en bijdrage?  

Mijn inzet was om de belangen van landbouwhuisdieren, en hun welzijn, te behartigen.  Ik 

pleit ervoor dat dierenwelzijn in het nationaal strategisch plan de nodige aandacht en 

gewicht krijgt. En dan wel zodanig dat veehouders met financiële steun, advies en 

versterking van hun positie in de keten worden bijgestaan om maatregelen te nemen die 

het welzijn van hun dieren ten goede komen.  

Hoe vond je dat het ging?  

Soms voelde ik mij een beetje een roepende in de woestijn, tussen alle andere belangen en 

partijen. Waar het beleid voorheen vrijwel volledig gericht was op sociaal-economische 

belangen, verschuift de aandacht nu deels naar klimaat, milieu en biodiversiteit. Dat 

belang onderschrijven wij natuurlijk (ook voor de in het wild levende dieren), maar valkuil 
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daarbij is wel dat de dieren in de veehouderij daar de rekening voor moeten betalen. Daar 

willen wij voor waken.  

Als Dierenbescherming bepleiten we integrale duurzaamheid, dus: goed voor mens, dier, 

natuur en milieu. Alle schakels in de landbouw- en voedselketen (primaire producent, 

voedselverwerkende industrie, retail, consument) spelen daarbij een rol, en zouden 

daarvoor ieder de echte en eerlijke prijs moeten betalen. Gelukkig hebben mijn pleidooien 

wel enig effect gehad. 

Wat me verbaasde is dat er zowel bij overheden als wetenschappers nog weerstand blijkt 

te bestaan tegen de biologische landbouw, terwijl biologische boeren koplopers zijn waar 

het gaat om de natuurinclusieve kringlooplandbouw waar we toch naartoe moeten. Ook 

een innovatief bedrijf als Kipster laat zien dat een mens-, milieu- en diervriendelijkere 

productiewijze zeker haalbaar is. Dergelijke koplopers en innovaties verdienen daarom 

versterking en navolging vanuit het GLB-NSP. 
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Het GLB kan het niet alleen: 

Natasja Oerlemans 

JENGA EN DE SAMENHANG DER DINGEN: 

BIODIVERSITEITSHERSTEL ALS PRIORITEIT NUMMER 1 

Natasja Oerlemans is hoofd van de afdeling Voedsel en Landbouw van het 

Wereld Natuur Fonds (WWF). Haar visie: landbouw vormt een essentieel 

onderdeel van de oplossing om de natuur te beschermen. En dat moet ook 

wel, want het voedselsysteem is één van de belangrijkste oorzaken van 

natuurverlies wereldwijd, zeker ook in Nederland. Dat valt alleen te 

doorbreken door boeren écht te belonen voor het maken van duurzame 

keuzes. En dus zet Oerlemans bewust in op de samenwerking tussen boeren, 

bedrijven en overheden aan met elkaar tot nieuwe verdienmodellen te 

komen. Een gesprek over de toekomst van het GLB in Nederland. 

Het nieuwe GLB kan het niet alleen? Waarom is dat zo?  
“Eigenlijk kon het GLB het sowieso niet alleen. Nu niet. En vroeger niet. Het werkelijke verhaal is dat 

we echt al een paar decennia weten dat het ‘anders’ moet. Alleen: het GLB loopt daar nog een 

beetje op achter, als ik eerlijk ben. De intensieve landbouw leidt tot allerlei negatieve bijeffecten. 

Onze biodiversiteit staat zwaar onder druk. Dus zou je kunnen zeggen dat het huidige GLB niet 

doet, wat het wel zou moeten doen.” 

Leg eens uit? 
“Jaren geleden hadden we het al over boterbergen en melkmeren: dat is inmiddels passé. Anno 

vandaag zijn we bezig met vergroening, met verduurzaming. Maar, eerlijk gezegd: dat kan écht nog 

wel veel en veel beter. Sterker nog: als je scherp kijkt, dan hebben we de grootste 

vergroeningsopgaven in die gebieden, waar juist de meeste inkomenssteun van het (oude) GLB is 

geland.”  

Hoe kijk je dan aan tegen het nieuwe GLB?  
“We zijn echt met elkaar aan zet. We besteden Europees gezien miljarden aan de landbouw. In 

Nederland alleen al zo’n 800 miljoen per jaar. Zo’n enorm bedrag, dat moeten we met elkaar beter 

willen besteden. In Europees verband heeft de Europese Commissie bovendien al veel (wettelijke) 

kaders geschetst: denk aan de Farm to Fork-strategie, denk aan Europese Biodiversiteitsstrategie, 

aan de Kaderrichtlijn Water, aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. Maar kijk ook eens naar de 

problemen, die we nog met elkaar moeten tackelen, zoals rond stikstof. Het nieuwe GLB is een 

belangrijk instrument om hier mede uitvoering aan te geven.” 
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Wat moeten we doen?  
“Er is eigenlijk maar een weg: juist nu moeten we samen een basis leggen voor de toekomstige 

voedselproductie en voedselzekerheid. Biodiversiteit is daarvoor de basis. Geen nice to have, maar 

een need to have.. Als insecten uitsterven, als we de kwaliteit van onze bodem en ons water blijven 

veronachtzamen, dan is er op termijn ook geen voedsel meer. Het is te vergelijken met Jenga: een 

enkel blokje verwijderen, dat gaat nog wel. Maar als je te veel van die onderliggende samenhang 

kwijtraakt, dondert het hele systeem in elkaar. Het is tijd voor verandering.” 

Hoe zie je de toekomst van de landbouw in Nederland?  
“Waar ik mijn hoofd over breek: eigenlijk weten we als samenleving nauwelijks hoe het 

landbouwbeleid eruitziet. Wij als WWF zijn echt niet tegen boeren. We zijn tegen het systeem. 

Want dit systeem is ook echt niet goed voor de boeren zelf. Zij weten als geen ander dat de kwaliteit 

van bodem en water van levensbelang is. Het is hun productiemiddel. Dus verdroging, bodemdaling 

en achteruitgang van de biodiversiteit: dat bedreigt hen net zo hard. Toekomstbestendig boeren is 

dus ook voor hen een must.  

Het huidige systeem zorgt ervoor dat boeren zich helemaal uit de naad werken, tegen te lage 

prijzen, terwijl het einde van intensivering, van zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke 

kosten al lang in zicht is. Juist voor boeren is een langetermijnperspectief echt noodzakelijk. Jonge 

boeren hebben – denk ik – eigenlijk geen idee waar ze nu in zouden moeten investeren om 

toekomstbestendig te zijn.”  

Waar ligt dat dan aan?  
“Waarom houden we zo’n systeem nu met elkaar in stand? Nou ja, we moeten ons met elkaar 

afvragen hoe we het boerenland opnieuw inrichten. Waar biodiversiteit, vergroening en economisch 

perspectief hand in hand gaan. Dat heeft uiteraard consequenties: want nu exporteren we veel, 

maar we importeren ook veel. In die zin zijn we landbouwtechnisch een ‘wingewest van de wereld.’ 

En daarvan moeten we ons afvragen, hoe houdbaar dat is. En dan is de conclusie eigenlijk heel 

eenvoudig: dat is niet volhoudbaar.  

Boeren zijn in mijn ogen – ik zei dat al – ook echt slachtoffer. En dus moeten we boeren ook een 

andere keuze kunnen bieden. Dat betekent dat we echt naar nieuwe verdienmodellen toe moeten. 

De biodiversiteitsmonitor is een van die initiatieven, waarmee we invulling kunnen geven aan die 

nieuwe verdienmodellen. Dat doen we samen met Rabobank en FrieslandCampina. Samen hebben 

we bekeken hoe we biodiversiteitsmaatregelen écht meetbaar kunnen maken. Door er echt 

prestaties van te maken: want, als je prestaties meetbaar weet te maken, dan kan je ook extra 

belonen. En dat moet in alle redelijkheid: of de grutto nu wel of niet gaat broeden, daar heeft een 

boer uiteraard maar beperkt invloed op. Dus moet de prestatie gaan over het meetbaar maken van 

jouw bijdrage aan het verbeteren van gunstige omstandigheden voor biodiversiteit.  

En dus moet straks het nieuwe GLB ook met ditzelfde reken- en prestatiemodel gaat werken. Want 

dan heb je als boer met één systeem op je erf te maken. In die zin zijn we echt met elkaar met 

risicomanagement bezig.” 

 Welke boeren gaan mee? Of willen mee?  
“Nou, ik merk dat er echt een grote groep boeren is, die het echt anders wil gaan doen. Alleen, 

boeren zitten klem. Ik noem dat de ‘lock in’. Boeren hebben vaak al enorme financiële lasten te 

dragen. Hebben langjarige verplichtingen. Terwijl ook het grondbeleid aan herziening toe is. Dus zo 

maar omschakelen, dat is niet gemakkelijk. Dat gaat niet vanzelf. Het Omschakelfonds draagt 

daaraan een steentje bij. Tegelijkertijd: een aantal ontwikkelingen (denk aan stikstof, mest), dat 
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weten we echt al wat jaren. Dus moet de overheid nu echt gaan sturen, zou ik zeggen. Een sterke 

overheid die duidelijke afrekenbare doelen stelt en zo een bodem in de markt legt. Die integraal 

stuurt op stikstof, dus in samenhang met alle andere uitdagingen waar we voor staan: klimaat, 

waterkwaliteit en kwantiteit, waterveiligheid en een aantrekkelijke leefomgeving. De commissie 

Remkes geeft eigenlijk een prima richting en een prima advies. Maar vooralsnog is dat niet vertaald 

in een kaderstellend beleid en zijn politieke compromissen leidend in plaats van wat ecologisch en 

daarmee juridisch nodig is. Het risico is dat de sector nog jaren in onzekerheid verkeert terwijl de 

ene na de andere juridische procedure Nederland op slot zet..” 

Wat kunnen we zelf bijdragen? Niet meer naar het goedkoopste product in 

het schap grijpen?  
“Zeker, fair pricing draagt zeker ook bij. Maar we overschatten de impact van consumenten. 

Natuurlijk kunnen ook supermarkten en wij, als consumenten zelf iets bijdragen. Maar de 

Nederlandse consument heeft maar invloed op zo’n 20 – 30% van hetgeen in Nederland aan voedsel 

wordt geproduceerd. De rest gaat richting het buitenland. Dus ook in dit opzicht geldt, dat ons 

totale landbouwsysteem aan herziening toe is. En echt: dat kunnen we alleen samen.”  

 

  



Versie 16 juni 2021 

57 
 

Pilot waterrijke 

veenweidegebieden: Extra 

inspanning loont 

In 2019 hoorde Frank de Wit, melkveehouder in Oosthuizen, dat er 

deelnemers werden gezocht voor de GLB-pilot ‘Vergroening van waterrijke 

veengebieden’. Hij meldde zich snel aan. “Niet om er financieel veel mee te 

winnen”, zo vertelt hij in zijn kantoor, aan de voorzijde van de stal waar zijn 

150 koeien staan. “Ik wilde mijn steentje bijdragen aan een systeem waar 

iedereen iets mee opschiet.” Glimlachend: “En ik was natuurlijk 

nieuwsgierig.” 

Ruim 500 agrariërs testten de afgelopen twee jaar verschillende manieren voor duurzamere 

landbouw. De resultaten worden meegenomen in de invulling van het Nationaal Strategisch Plan 

(NSP). De deelnemers onderzochten in collectieven welke ideeën het beste werken voor klimaat en 

landbouw. Dit gebeurde door het hele land, in samenwerking met BoerenNatuur en LTO. Twee 

pilotboeren delen hun ervaringen. Waarom wilden zij meedoen? Hoe was dat? En wat kunnen we 

leren van hun ervaringen?  

Extra inspanning loont 

Frank was niet de enige nieuwsgierige veehouder uit de regio. Bijna twintig andere veehouders van 

het Noord-Hollandse agrarisch collectief Water, Land & Dijk deden mee. Twee jaar lang hebben zij 

een nieuw ‘maatregelenmenu’ getest, een mogelijk instrument om boeren te stimuleren hun 

veenweidegronden te vergroenen.  

 

Dit menu bestaat uit 24 vergroeningsmaatregelen, verdeeld over drie modules: water, bodem en 

klimaat. De veehouder kiest één module, en bepaalt vooraf welke verplichte én optionele 

maatregelen hij wil inzetten. Hoe hoger de veehouder presteert op de maatregelen die hij kiest, hoe 

hoger de score en daarmee de financiële compensatie. 

 

“Als ondernemer had ik een goed gevoel bij dit systeem”, vertelt Frank, terwijl hij een slok koffie 

neemt. “Want extra inspanning wordt beloond. En als je de kantjes ervan afloopt, moet je nog altijd 

voldoen aan een aantal verplichte maatregelen. Het systeem werkt stimulerend, niet dwingend. En 

dat moet zo blijven.” 
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Het eerste jaar was wennen 

Toch is dat altijd wennen, een nieuw systeem. Zo ook voor Frank. “Je vraagt je telkens af: haal ik die 

punten wel?” Maar na verloop van tijd kreeg hij steeds beter inzicht in de effectiviteit van de 

maatregelen die hij nam, en begon het systeem langzaam te wennen.  

 

De speciaal ontwikkelde app hielp daarbij. Hierin konden deelnemers van de pilot eenvoudig en 

overzichtelijk zien wat zij aan compensatie ontvangen bij iedere prestatie. Frank: “Zo had ik het 

gevoel dat ik de touwtjes in handen had.” 

 

“Maar je moet er ook niet elke dag mee opstaan. Vooraf bepaal je welke maatregelen je neemt en 

stel je een plan op. Maar daarna moet je ook gewoon lekker bezig zijn met je bedrijf, want er zijn 

nog veel andere zaken die je aandacht vragen. Het systeem moet geen dogma worden dat ieder 

besluit in je bedrijf dicteert.” 

Al op de goede weg 

Toen Frank begon aan de pilot, kon hij bij voorbaat al een aantal maatregelen in het menu 

‘afvinken’, want hier had hij al werk van gemaakt. Waardoor hij zonder iets extra’s te doen, al 

compensatie ontving.  

 

Al voor 2019 zorgde hij dat de samenstelling van zijn winterrantsoen – bestaande uit kuilgras, maïs 

en krachtvoer – stabiel bleef door het jaar heen. Door laagje voor laagje de voedergewassen in te 

kuilen. Op deze manier kunnen de eiwitten en stikstofdeeltjes in het opgeslagen voer zo goed 

mogelijk benut worden, en onnodig stikstofverlies wordt beperkt.  

 

Frank: “Dit was makkelijk punten halen. Maar het gaf ook een trots gevoel, want blijkbaar was ik al 

op de goede weg.” 

De volgende stappen 

Maar Frank nam ook veel nieuwe maatregelen, de ene ingrijpender dan de ander. Zoals het 

verbreden van de mestvrije zone langs zijn perceelsranden. Hoe verder je immers van de 

perceelsrand bemest, hoe minder meststoffen in het slootwater belanden.  

 

Een begrijpelijke maatregel, vindt Frank. “Want iedere boer heeft een perceelsrand, waar je toch al 

weinig mee kan. En door de slootkanten niet te bemesten of te maaien, vergroot je de 

biodiversiteit.” Maar ook de zichtbaarheid maakt de maatregel aantrekkelijk. “Je laat aan de 

omgeving zien dat je met biodiversiteit bezig bent.”  

 

Makkelijk is het overigens niet, om biodiversiteit te bevorderen. “Als je perceelsranden onbewerkt 

laat, ontstaat er niet spontaan een rijke verscheidenheid aan plantensoorten. Dit vraagt intensief en 

ingewikkeld beheer. Dominante planten kunnen anders de overhand krijgen, waardoor andere 

planten niet overleven. Beleidsmakers zijn daar niet altijd bewust van.”  
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Botsende principes 

Met andere maatregelen had Frank meer moeite. Eén daarvan is het in stand houden van een groter 

deel van zijn grasland. Op het eerste gezicht een logische maatregel. Want gras zorgt ervoor dat 

meer organische stof in de bodem wordt opgeslagen, en bij het verwijderen van grasland komt veel 

stikstof vrij.  

 

Toch schuurde deze maatregel met de manier waarop Frank zijn bedrijf graag wil runnen.  

 

Frank: “Als ik aan deze maatregel wil voldoen, wordt het voor mij vele malen moeilijker om een 

sluitende kringloop te realiseren. Ik wil zo min mogelijk inkopen en het liefst zelf produceren wat ik 

nodig heb. Dit geldt ook voor het krachtvoer dat ik mij koeien geef. Maar als een groot deel van je 

grasland blijvend moet zijn, word je hierin beperkt.” 

 

Volgens Frank zit hier een belangrijke les voor de toekomstige GLB. “Dat wordt nagedacht over de 

gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor verschillende manieren van duurzame landbouw. 

Om te voorkomen dat maatregelen gaan schuren.” 

Stapeling van vergoedingen 

Duurzame landbouw heeft de toekomst en we moeten daar volledig op inzetten, vindt Frank. “Maar 

uiteindelijk ben je ook een dief van je eigen portemonnee, als je geen vergroeningsmaatregelen 

treft. Want de vergoedingen die je hiervoor krijgt, kun je steeds vaker stapelen. En dan wordt het 

pas écht interessant.” 

 

Terwijl de melkkoeltank zachtjes bromt op de achtergrond, vertelt hij over de vele vergoedingen die 

mondjesmaat beschikbaar komen voor veehouders die hun bedrijf verduurzamen. “De melkfabriek 

waar ik mijn melk aan verkoop, stimuleert eveneens boeren om op een verantwoorde manier melk 

te produceren. En dan heb je ook nog de bank, waar je als duurzame veehouder een groenkorting 

op je lening kan aanvragen.” 

 

Zijn conclusie: “Als deze financiële potjes goed op elkaar worden afgestemd, heb ik meer 

mogelijkheden om het verdienvermogen van mijn bedrijf te verhogen”.  

De sector onder druk 

Met een positief gevoel kijkt Frank terug op de tweejarige pilot. Hij heeft veel geleerd, en is blij dat 

hij kon meedenken en dat boeren actief zijn betrokken in het ontwikkelen van dit instrument. Wel 

verwacht hij dat het een flinke kluif gaat worden om dit instrument te introduceren in de sector.  

 

Frank: “De sector ligt op veel dossiers onder druk. Dus zorg ervoor dat boeren met dit instrument 

echt worden geholpen. En dat het niet voelt als wéér een serie maatregelen waar ze aan moeten 

voldoen. Zorgvuldigheid is geboden in de wijze waarop je de boodschap brengt.” 
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Schaalbaar systeem 

Als je het aan Frank ligt, valt of staat het succes van het instrument met de begrijpelijkheid en brede 

toepasbaarheid ervan. “Je moet voorkomen dat het bij de ene boer wel werkt, en bij de ander niet. 

Door maatregelen niet te specifiek te maken.” 

 

Daarom pleit Frank voor een systeem dat schaalbaar is. “Zo laat je boeren eerst wennen. Als je té 

ambitieus begint, haken mensen af. Wanneer de meeste boeren zijn aangesloten, kun je het 

systeem vervolgens opschalen en uitbreiden.”  

 

Frank neemt nog een laatste slok van zijn koffie en kijkt naar buiten. “Weet je, een 

veenweidegebied is niet een makkelijk gebied om op te boeren. Daarom is het belangrijk dat de 

maatregelen stimulerend genoeg zijn, telkens worden gemonitord en vernieuwd. Alleen zo zorg je 

ervoor dat de maatregelen er echt toe doen, en deze mooie sector behouden blijft in dit vlakke 

veenweidegebied.”   

 


