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Concept Nationaal Strategisch Plan (NSP)  

Nog maar net op het randje publiceerde het Ministerie van LNV afgelopen vrijdag het Concept Nationaal 

Strategisch Plan. Op het randje, omdat de vergadering van de vaste Kamercommissie voor LNV waarin het 

nieuwe concept NSP zou moeten worden behandeld, al veel eerder was vastgelegd op woensdag 8 

december, morgen dus. Het concept kunt u vinden onder ‘publicaties’ op onze website, samen met de drie 

daarbij horende stukken.  

Het Concept valt wat agroforetsry betreft flink tegen. Aan het onderdeel houtige landschapselementen van 

agroforestry wordt volop aandacht besteed, aan agroforestry zelf als een zelfstandige vorm van extensieve 

landbouw helemaal niet: op de 107 pagina’s grote Concept kom je agroforestry maar 4 keer tegen, alleen 

maar in opsommingen..... 

Daarom hebben we maandag en dinsdag besteed aan het nodige lobbywerk, zie hierna voor de inhoud van 

de schriftelijke kant daarvan. Maar het begon allemaal net iets eerder met de beantwoording van door ons 

gestelde vragen die de vaste commissie voor LNV naar de minister voor een reactie had doorgestuurd (zie 

hierna).  

In haar ‘Reactie op Stichting Agrobosbouw NL met betrekking tot stand van zaken’ van 26 november gericht 

aan de vaste commissie landbouw van de Tweede Kamer schreef de minister onder meer het volgende: 

“Het integreren van bomen op bouw- en grasland, ofwel agroforestry, is een manier om hier invulling aan te 

geven.” Het leek er sterk op dat iemand bij het ministerie plotseling een heel nieuwe uitgeklede definitie 

van agroforestry uit de hoge hoed had weten te toveren.....  

We hebben onze vaste contactpersoon bij het Ministerie van LNV dan ook direct gevraagd wanneer het 

ministerie eigenlijk had besloten om de tot nog toe door het ministerie gehanteerde definitie van 

agroforestry te reduceren tot de hier nu opeens gehanteerde definitie, hoe daar met welke partijen 

allemaal overleg over is gevoerd en hoe en wanneer deze forse definitiewijziging naar buiten toe is 

gecommuniceerd. 

 

 



 

 

 

 

 

 

In haar ‘Reactie op Stichting Agrobosbouw NL met betrekking tot stand van zaken’ van 26 november 

schreef de minister ook nog het volgende: “Daarnaast wordt binnen de definitie landbouwgrond het aantal 

toegestane bomen op bouw- en grasland per hectare verruimd van 50 naar 100, waardoor hier meer bomen 

verspreid over een perceel geplant kunnen (worden).”  

De vraag is dan direct welk doel deze verruiming eigenlijk zou moeten dienen. Waarom is deze regel 

eigenlijk niet helemaal verdwenen? De 50 bomen per ha regel is voor de hele EU in de 2013 Delegated 

Regulation 640/2014 al vervangen door de 100 bomen per hectare regel. Van de mogelijkheid om deze 

regel aan te passen heeft ons land na 2013 geen gebruik gemaakt. In ‘Proposal for a Regulation on CAP 

Strategic Plans 2018/0216(COD)’ van de Europese Raad kregen lidstaten vervolgens vanaf 2018 al de 

mogelijkheid om de maximale bomen per hectare regel aan te passen "when justified based on the local 

specificities (e.g. density/species/size of the trees and pedo-climatic conditions) and the value added of the 

presence of trees to ensure sustainable agricultural use of the land". Van de mogelijkheid om deze regel aan 

te passen en een maximalisatie helemaal te laten vervallen, heeft ons land na 2018 geen gebruik gemaakt. 

Door nu voor te stellen om het maximale aantal bomen dat per hectare is toegestaan, te verhogen van 50 

naar 100, loopt ons land de facto meer dan 10 jaar achter op de mogelijkheden die Europese wet- en 

regelgeving lidstaten al jaren biedt en die door veel andere lidstaten allang is aangepast. 

 

 
 

Deze maatregel is onzinnig omdat de in de Bossenstrategie vastgelegde ambitie om de hoeveelheid bos in 

ons land met 37.000 ha te vergroten voor 7.000 ha is toegewezen aan agroforestry: “Voorlopig nemen we 

aan dat circa 7.000 hectare van de ambitie voor bosuitbreiding kan worden ingevuld via agroforestry en 

andere bos-landbouwcombinaties. Hierbij gaat het om vormen van agroforestry met een hogere 

boomdichtheid.”? Je mag toch aannemen dat met ‘een hogere boomdichtheid’ niet, zoals met ieder ander 

bos, wordt gedoeld op een boomdichtheid per hectare van minder dan 100 (een minimale dichtheid lijkt in 

dit kader meer voor de hand te liggen dab een maximale. Haal die limiet nu ook in ons land eindelijk eens 

uit onze vigerende wet- en regelgeving! 
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Geachte Voorzitter, 
 
Uw Kamer heeft mij gevraagd te reageren op de brief van Stichting Agrobosbouw, 
met betrekking tot de stand van zaken omtrent agroforestry in het Nationaal 
strategisch plan. Dat zal ik in deze brief doen.  
 
De brief die uw Kamer heeft ontvangen citeert mijn genoemde inzet op 
agroforestry in de Bossenstrategie, specifiek met betrekking tot het Nationaal 
Strategisch Plan. Ik heb in de Bossenstrategie samen met provincies een strategie 
opgesteld om agroforestry in de komende jaren te ondersteunen. Dit zal ik in de 
komende jaren met name doen door kennisontwikkeling en -deling te 
ondersteunen, door ondersteunende beleidskaders te creëren en, waar aanwezig, 
belemmeringen weg te nemen. Ik ben hier op verschillende manieren mee bezig. 
Ik zal me in deze brief focussen op mijn inzet via het Nationaal Strategisch Plan.  
 
Ik ondersteun agroforestry binnen het Nationaal Strategisch Plan, door een inzet 
bij verschillende interventies. De activiteiten die ik in de Bossenstrategie noem en 
waarnaar de brief van Stichting Agrobosbouw verwijst, zijn hier onderdeel van. Zo 
is een belangrijke aanpassing in meer algemene zin de definitie van subsidiabele 
landbouwgrond. Daardoor worden houtopstanden op landbouwgrond, productief of 
niet, een onderdeel van landbouwgrond, en subsidiabel in de eerste Pijler van het 
GLB. Dit stimuleert zowel landschapselementen als agroforestry. Dit verruimt de 
mogelijkheden voor agrariërs om boomsoorten aan te planten die niet direct 
oogstbaar/commercieel zijn, maar wel belangrijke ecosysteemdiensten leveren. 
Daarnaast wordt binnen deze definitie landbouwgrond het aantal toegestane 
bomen op bouw- en grasland per hectare verruimd van 50 naar 100, waardoor 
hier meer bomen verspreid over een perceel geplant kunnen.  
 
Daarnaast ben ik, zoals uw Kamer weet, bezig met het ontwikkelen van de 
ecoregeling. De ecoregeling is een regeling die beheer vergoedt, met als doel om 
landbouwers te ondersteunen bij het versterken van hun inzet voor klimaat en 
leefomgeving. De ecoregeling is bij de start met name ingericht voor activiteiten 
op bouwland en grasland. Het integreren van bomen op bouw- en grasland, ofwel 
agroforestry, is een manier om hier invulling aan te geven. De maatregelen als 
gedefinieerd in de ecoregeling ondersteunen dit, al is dit niet via de term 
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‘agroforestry’, maar bijvoorbeeld via de maatregel ‘strokenteelt’, ‘meerjarige teelt’ 
of ‘houtig element’. Als de ecoregeling eenmaal loopt, zal verder worden verkend 
met belanghebbenden of dit afdoende is. De lopende GLB-pilots bieden hier ook 
meer inzichten in. In meerdere pilots wordt de inzet van houtige elementen 
meegenomen. 
 
De brief citeert ook mijn inzet om investeringen in agroforestry te ondersteunen 
via pijler 2. Ik heb inderdaad in de Bossenstrategie als mogelijkheid voor 
financiering van agroforestry het ontwikkelen van een subsidieregeling in het NSP 
genoemd, met medefinanciering vanuit de EU, om koolstofopslag via bomen op 
landbouwgrond te stimuleren. Ik verken daarom hoe ik agroforestry via het NSP 
een financiële impuls kan geven via de investeringscomponent binnen het NSP. In 
het geval van agroforestry gaat het om forse investeringen in plantgoed en 
nieuwe bedrijfsplannen, waarbij de inkomsten bovendien pas na een paar jaar 
komen. Binnen het NSP zijn verschillende interventies mogelijk om investeringen 
te stimuleren, dit besluit wordt in afstemming met de provincies genomen. 
Agroforestry heeft mijn aandacht, maar de exacte invulling zal nog besproken 
worden. Over de andere regeling waar in de brief naar wordt verwezen, namelijk 
de regeling landschapselementen, heb ik uw Kamer in mijn brief van 
24 september 2021 (Kamerstuk 28 625, nr. 298) ingelicht.  
 
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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info

Van: info <info@agrobosbouw.nl>

Verzonden: maandag 6 december 2021 9:14

Aan: cie.lnv@tweedekamer.nl

CC: a.kuiken@tweedekamer.nl; 'd.graus@tweedekamer.nl'; 

'r.bisschop@tweedekamer.nl'; 'j.geurts@tweedekamer.nl'; 

't.dgroot@tweedekamer.nl'; l.bromet@tweedekamer.nl; 

'm.amhaouch@tweedekamer.nl'; 'edgar.mulder@tweedekamer.nl'; 

'g.vdijk@tweedekamer.nl'; 's.beckerman@tweedekamer.nl'; 

'm.hijink@tweedekamer.nl'; 'a.kops@tweedekamer.nl'; 'd.eppink@tweedekamer.nl'; 

'c.vdplas@tweedekamer.nl'; 'l.dhaan@tweedekamer.nl'; 's.simons@tweedekamer.nl'; 

'j.thijssen@tweedekamer.nl'; 'r.boucke@tweedekamer.nl'; 

'd.dneef@tweedekamer.nl'; 'f.boulakjar@tweedekamer.nl'; 

'p.grinwis@tweedekamer.nl'; 'p.vhouwelingen@tweedekamer.nl'; 

'p.dgroot@tweedekamer.nl'; 'leonie.vestering@tweedekamer.nl'; 

'r.djong@tweedekamer.nl'; 'p.valstar@tweedekamer.nl'; 'k.hagen@tweedekamer.nl'; 

'f.minhas@tweedekamer.nl'; 'g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl'; 

'm.koekkoek@tweedekamer.nl'; 'd.boswijk@tweedekamer.nl'; 

'a.vcampen@tweedekamer.nl'; 's.erkens@tweedekamer.nl'; 

's.vbaarle@tweedekamer.nl'; k.bouchallikh@tweedekamer.nl

Onderwerp: Concept Nationaal Strategisch Plan

Bijlagen: 211206 Voorbeelden.docx

Urgentie: Hoog

Geachte leden van de vaste commissie voor LNV, 

 

De lobby tegen extensivering binnen onze landbouw (b)lijkt tot nog toe uiterst effectief: agroforestry is namelijk zo 

goed als compleet uit het vrijdagavond gepubliceerde Concept Nationaal Strategisch Plan verdwenen (het wordt 

maar 4 keer genoemd en dan nog alleen maar als onderdeel van opsommingen, nooit op zichzelf staand als een 

volwaardige vorm van landbouw; zie de bijlage bij deze e-mail voor een paar voorbeelden; voedselbossen worden 

zelfs helemaal niet genoemd). En dat ondanks het feit dat het Ministerie van LNV en de 12 provincies in de 

Bossenstrategie nog dit schrijven: “We zetten de ondersteuning van agroforestry breed in, maar willen met name 

ook rond het Natuurnetwerk agroforestry ondersteunen. Daar kan het bijdragen aan verbindingen en overgangen 

tussen bestaande Natura 2000-gebieden en de invulling van extensiveringsmaatregelen.” 

Op pagina 38 van de Bossenstrategie schreven het ministerie en de 12 provincies nog maar een jaar geleden 

glashelder: “Onze inzet is om agroforestry goed te verankeren in het nieuwe GLB. Dit onderzoeken we bij het 

Nationaal Strategisch plan. Hierbij is de ambitie om tot een goede afbakening van agroforestry te komen en tot een 

definitie voor landbouwgrond die agroforestry stimuleert, en om agroforestry-activiteiten te ondersteunen vanuit 

zowel pijler 1 als pijler 2.” Van die inzet is tot nog toe zo goed als niets terecht gekomen. 

We doen hierbij mede namens onze partners op dit gebied dan ook een dringend beroep op u om de minister te 

verzoeken: 

• om de inzet van haar ministerie en de 12 provincies om agroforestry goed te verankeren in het nieuwe GLB, 

alsnog breder en concreter uitgewerkt inhoud te geven in het voorliggende Concept Nationaal Strategisch 

Plan;  

• om de ambitie om tot een goede afbakening van agroforestry te komen, alsnog concreet in het voorliggende 

Concept Nationaal Strategisch Plan op te nemen; 

• om een definitie voor landbouwgrond die agroforestry in de volle breedte stimuleert (en niet alleen in de 

vorm van houtige landschapselementen), alsnog op te nemen in het voorliggende Concept Nationaal 

Strategisch Plan; 

• en om de ondersteuning van agroforestry-activiteiten vanuit zowel pijler 1 als pijler 2 alsnog breder en 

concreter uitgewerkt in het voorliggende Concept Nationaal Strategisch Plan op te nemen. 
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Zonder nadere invulling is het risico dat er van de eerder aangekondigde extensivering niets terecht zal komen, in 

onze ogen onaanvaardbaar groot. 

Met vriendelijke groet, 

René van Druenen 

 

 
 
Stichting Agrobosbouw NL 

Markt 24 

5482 NE Schijndel 

0648608362 
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Agrobosbouw NL maakt deel uit van het Design Lab Agroforestry dat bestaat uit een team van deskundigen op het gebied van 

zo’n uiteenlopende gebieden als wet- en regelgeving, communicatie, participatie, plantkunde, permacultuur, landschapsinrichting, 

bodem en water, en dat wat onderzoek en onderwijs betreft samenwerkt met onder meer de WUR, het Louis Bolk Instituut en  

Hogeschool Van Hall Larenstein. 



Voorbeeld 1 

In haar ‘Reactie op Stichting Agrobosbouw NL met betrekking tot stand van zaken’ van 26 november schrijft 

de minister onder meer het volgende: “Zo is een belangrijke aanpassing in meer algemene zin de definitie 

van subsidiabele landbouwgrond, productief of niet een onderdeel van landbouwgrond, en subsidiabel in de 

eerste Pijler van het GLB. Dit stimuleert zowel landschapselementen als agroforestry.” 

In het voorliggende Concept Nationaal Strategisch Plan blijkt e.e.a. onder ‘N.19 ++ Instandhouding en 

herstel van (cultuur)landschappen’ op pagina 37 echter als volgt te zijn verwoord: “In het NSP wordt de 

aanleg, behoud en beheer op verschillende manieren ondersteund. De landschapselementen 

(houtopstanden en sloten) worden onderdeel van de subsidiabele landbouwgrond.” Omdat agroforestry 

hier echter niet wordt genoemd, blijft het dus onduidelijk of ‘dit‘ is bedoeld om zowel 

landschapselementen als agroforestry te stimuleren. 

 

Voorbeeld 2 

In haar ‘Reactie op Stichting Agrobosbouw NL met betrekking tot stand van zaken’ van 26 november schrijft 

de minister ook nog het volgende: “Daarnaast wordt binnen de definitie landbouwgrond het aantal 

toegestane bomen op bouw- en grasland per hectare verruimd van 50 naar 100, waardoor hier meer bomen 

verspreid over een perceel geplant kunnen (worden).”  

In het voorliggende Concept Nationaal Strategisch Plan blijkt e.e.a. ook weer alleen onder ‘N.19 ++ 

Instandhouding en herstel van (cultuur)landschappen’ op pagina 37 als volgt te zijn verwoord: “Het 

maximale aantal bomen dat per hectare is toegestaan wordt verhoogd van 50 naar 100.” Omdat 

agroforestry ook hier echter niet wordt genoemd, blijft het dus onduidelijk of deze maximalisatie alleen 

voor houtige landschapselementen is bedoeld of ook voor agroforestry als volwaardige vorm van 

landbouw. 

In beide gevallen is deze maximalisatie overigens onzinnig en is niet duidelijk welk doel die dient. De 50 

bomen per ha regel is voor de hele EU in de 2013 Delegated Regulation 640/2014 namelijk dan ook al 

vervangen door de 100 bomen per hectare regel. Van de mogelijkheid om deze regel aan te passen heeft 

ons land na 2013 geen gebruik gemaakt. In ‘Proposal for a Regulation on CAP Strategic Plans 

2018/0216(COD)’ van de Europese Raad kregen lidstaten vervolgens vanaf 2018 al de mogelijkheid om de 

maximale bomen per hectare regel aan te passen "when justified based on the local specificities (e.g. 

density/species/size of the trees and pedo-climatic conditions) and the value added of the presence of trees 

to ensure sustainable agricultural use of the land". Van de mogelijkheid om deze regel aan te passen en een 

maximalisatie helemaal te laten vervallen, heeft ons land na 2018 geen gebruik gemaakt. Door nu voor te 

stellen om het maximale aantal bomen dat per hectare is toegestaan, te verhogen van 50 naar 100, loopt 

ons land de facto meer dan 10 jaar achter op de mogelijkheden die Europese wet- en regelgeving lidstaten 

biedt. 

Deze maatregel is ook onzinnig omdat de in de Bossenstrategie vastgelegde ambitie om de hoeveelheid bos 

in ons land met 37.000 ha te vergoten. Van die 37.000 is 7.000 ha toegewezen aan agroforestry: “Voorlopig 

nemen we aan dat circa 7.000 hectare van de ambitie voor bosuitbreiding kan worden ingevuld via 

agroforestry en andere bos-landbouwcombinaties. Hierbij gaat het om vormen van agroforestry met een 

hogere boomdichtheid.”  Je mag aannemen dat met ‘een hogere boomdichtheid’ niet, zoals met welke 

bossen dan ook, wordt gedoeld op een boomdichtheid per hectare van minder dan 100..... 

 

 

 

 

 

 

 


