“Het nieuwe GLB
gaat toekomstbestendig boeren
sterker belonen”

1

Samenhang in doelen
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Centrale vraag: zoeken naar balans
1. Generiek inzetten op het verbeteren van klimaat en leefomgeving of
specifiek op gebiedsgerichte urgente doelen, zoals klimaat,
boerenlandvogels, water en stikstofreductie?
2. Inkomensondersteuning onder voorwaarden (norm) of meer focus op
maatschappelijke diensten door een prestatiebetalingen?
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NSP Nederland 2023-2027
Zo groot mogelijke omslag

Gemaakte keuzen

1.
2.
3.
4.
5.

•

Meer focus op prestatiebetalingen
Ondersteunen vernieuwing in de sector
Inzet op gebiedsgerichte urgente doelen
Zoeken naar balans
Leren en monitoren

Eerste pijler 2023-2027:

€ 2,776 mld

Tweede pijler 2023 -2027:
•
•
•

EU budget:
Overheveling van 1e pijler:
€108  €216 mln/j
Nationale cofinanciering:
- Provincies:
- Rijk:
- Waterschappen:
Totaal 2e pijler

€ 365 mln.
€ 809 mln.
€ 359 mln.
€ 271 mln.
€ 159 mln.
€1,963 mld.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorwaarden inkomensondersteuning dichtbij EUbaseline
25% eco-regeling (1e pijler)
Overheveling 15% -> 30%
Meer aanvullende financiering Rijk
Groei ANLb
Samenwerking gebieden o.a. water, veenweide, N2000
Kennis & innovatie
Jonge boeren top up en vestigingssteun
Ook ruimte voor dierenwelzijn, biologische landbouw en
zeldzame huisdierrassen
Voortzetting pilots en ontwikkeling

Hectarepremie
•
•
•

Basispremie € 220/ha  € 165/ha
Herverdeling: € 54/ha voor eerste 40 ha
Eco-regeling: ± € 100/ha
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Belangrijkste veranderingen
• Betalingsrechten vervallen
• Landschapselementen zijn subsidiabel
• Randvoorwaarden (cross compliance) wordt uitgebreid met
vergroeningseisen en heet nu conditionaliteiten
• Ecoregeling als nieuwe instrument; hectaresteun voor
verduurzaming
• ANLb verbreedt inzetten; meer budget, meer deelname.
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Grondgebonden steun
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De conditionaliteiten (GLMC’s)
Nr

Eis

Korte beschrijving

GLMC 1

Oppervlakte blijvend grasland gelijk
houden

In Nederland is ongeveer 40% van de landbouwgrond blijvend grasland. We meten
landelijk hoeveel blijvend grasland er is en vergelijken dit met referentiejaar 2018.

GLMC 2

Veenweiden en wetlands beschermen

Het vastgestelde waterpeil in uw gebied respecteren.

GLMC 3

Stoppels niet verbranden

Verbod op verbranden stoppels van een halm of stengel.

GLMC 4

Bufferstroken langs waterlopen

Bufferstroken (5 of 2 meter) zonder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

GLMC 5

Erosie tegengaan

Geldt alleen in een aangewezen gebied in de regio Limburg.

GLMC 6

Bodem minimaal bedekken

Groenbemester zaaien op niet-productieve grond tussen 31 mei en 31 augustus.

GLMC 7

Gewassen op bouwland roteren

Op bouwlandpercelen ieder jaar een ander gewas als hoofdteelt. En op zand- en
lössgrond eens per 4 jaar een rustgewas als hoofdteelt.

GLMC 8

4% van uw bouwland niet-productief
laten

Het niet-productieve deel kan worden ingevuld met landschapselementen.

GLMC 9

Ecologisch kwetsbaar blijvend
grasland beschermen

Dit grasland niet ploegen of omzetten. Ligt voornamelijk in Natura 2000-gebieden.

De nieuwe ecoregeling: een puntensysteem
• De ecoregeling helpt bij de omslag naar een duurzame landbouw, en sluit aan bij Kritische
prestatie indicatoren (KPI’s) voor een klimaatvriendelijke kringlooplandbouw.
• Flexibiliteit voor de landbouwer om activiteiten te kiezen die passen bij zijn bedrijfsvoering:
ambitieus maar haalbaar in praktijk.
• Integrale aanpak van de gemeenschappelijke doelstellingen, schijf van vijf:
 klimaat
 bodem
 water
 biodiversiteit
 landschap
• Nationale regeling en nationale lijst van activiteiten voor alle begunstigden, maar aantal
benodigde punten per doel kent regionale accenten op basis van landschapstype en grondsoort.
• Biologische landbouw is ‘green by definition’ op het hoogste niveau.
• Budget €152 mln per jaar

Eco activiteiten 2023
Rustgewas

Strokenteelt

Stikstofbindend gewas

Bufferstrook langs grasland

Meerjarige teelt

Bufferstrook langs bouwland

Langjarig grasland

Onderzaai vanggewas

Grasland met kruiden

Biologische bestrijding

Gras klaver

Weidegang

Natte teelt

Heg haag struweel

Vroeg Rooigewas (2)

Landschapselement hout

Groenbedekking

Biologische landbouw
Renew, 17 April 2020
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Ecoregeling stap 1: De instapeis. Bereken uw schijf van vijf
Eco-activiteiten dragen bij aan schoon water, schone lucht, een goede
bodem, meer biodiversiteit, een mooi landschap en het klimaat.
Belangrijk is dat wat u kiest evenwichtig bijdraagt aan alle doelen. Dat is een
voorwaarde van de eco-regeling. Daarvoor is de schijf van vijf.
• Bekijk eerst de schijf van vijf en vul hem in. Het aantal hectares dat u
heeft * 5 punten = het totaal aantal punten dat u moet behalen.
•

Voor een bedrijf met 50 hectare is dat dus 250 punten.

• Er zijn 21 eco-activiteiten waaruit u kunt kiezen. In de puntentabel ziet u
in welke mate zij aan de doelen bijdragen. Kies de activiteiten zo dat u op
elk doel voldoende punten scoort in de schijf van vijf.

Hoe werkt het voor de landbouwer
Dit is een andere berekening, uitgaande van het bedrijf.
• Invullen in een tool van bouwplan en extra activiteiten
die u uitvoert.
• Voldoe ik aan de conditionaliteit?
• Indien u extra activiteiten moet doen om aan de schijf
bij de ecoregeling te voldoen: wat zijn daar de kosten
voor, en zijn ze inpasbaar?
• Weegt de ecopremie op tegen de extra kosten?
• Indien relevant: gaat de inzet voor de ecoregeling goed
samen met het ANLb?

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Doel:
 Versterken van de biodiversiteit, in stand houden van doelsoorten, afhankelijk van boerenland.
 Behoud van cultuur historisch landschap
 Extra inzet op klimaat en water
Huidig:
• Gebiedsgericht
• Provincies wijzen gebieden aan
• Huidige focus op biodiversiteit, afhankelijk van boerenland
• Positieve evaluatie over werking
ANLb in toekomstig GLB:
• Verbreden doelen: klimaat en water
• Uitbreiden gebieden
• Goede aansluiting Aanvalsplan Grutto, en dus versterken inzet weide- en akkervogels.
• Geleidelijk verhogen beschikbaar budget.
• Onderscheid naar klei en zand.
• Nieuwe manier van controleren.
Leidend principe: alleen veranderen wanneer zeer wenselijk / noodzakelijk.

.
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Mogelijkheid tot stapelen
Basisprincipe:
De activiteiten die in het kader van de ecoregeling kunnen worden uitgevoerd gaan altijd verder dan
conditionaliteiten, en zijn (deels) ook mogelijk in het kader van het ANLb en interventies samenwerking die
voor beheermaatregelen, de systematiek van het ANLb volgen.
Ter voorkoming van dubbele financiering is het volgende van toepassing:
• Indien de activiteit tevens wordt ingezet voor het invullen van een conditionaliteit, wordt daar waar
relevant geen inkomensderving toegekend.
• Als een activiteit onder de ecoregeling wordt uitgevoerd en die zelfde activiteit wordt op hetzelfde perceel
ook in het ANLb opgevoerd, dan kan de activiteit bij de ecoregeling wel meetellen voor het verzamelde
aantal punten, maar kan niet worden ingezet voor het verantwoorden van uitbetaling van het maximale
subsidiebedrag. De activiteit wordt uitbetaald via het ANLb.
In de praktijk is bij de ecoregeling alleen groene braak (de niet productieve akker(rand)) niet 1 op 1
stapelbaar op de conditionaliteit.

Renew, 17 April 2020
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Veehouderij de Koehoeve
Bouwplan:
• 30 hectare blijvend grasland
• 12 hectare tijdelijk grasland
• 6 hectare mais
• 2 hectare houtwal

Het melkvee wordt overdag geweid.
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Meer weten?
GLB-NSP online volgen?
›

Website:

www.toekomstglb.nl Het nieuwe GLB (rvo.nl)

›

Twitter:

@ToekomstGLB

›

Het concept NSP:

PDF concept NSP

Vragen?
›

hetnieuweGLB@minlnv.nl
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