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Geachte heer Bleker, 
 
Het nieuwe GLB kan – als het goed wordt ingevuld – aanmerkelijk meer vergroening 
opleveren dan in de voorstellen van de Commissie, en tegelijk betere voorwaarden 
scheppen voor een regionale en collectieve aanpak van maatschappelijke diensten door 
de landbouw. De koepelorganisaties van agrarische natuurverenigingen en de vier 
collectieven die momenteel de GLB-pilots uitvoeren hebben de afgelopen maanden 
gezamenlijk hun ideeën over het toekomstige GLB laten uitkristalliseren en op papier 
gezet. Wij sturen ze u hierbij toe als bijlage bij deze brief. 
 
In een notendop houden onze ideeën het volgende in: 
• ontkoppel in de eerste pijler de basispremie en de vergroeningspremie en vul de 

vergroening in op regionaal niveau: op kansrijke plekken, door gemotiveerde 
bedrijven en met een flexibel keuzemenu van vergroeningsmaatregelen, dit alles 
waar mogelijk aangestuurd door gebiedscollectieven. Nederland voldoet aan zijn 
vergroeningsinspanning, maar niet per se op elk bedrijf. Zo kan – vergeleken met de 
voorstellen van de Commissie en zelfs met de alternatieven die daarna zijn opgesteld 
– veel meer groene winst worden geboekt; 

• voorzie de vergroeningmaatregelen waar nodig van voldoende beheerbudget. Zomaar 
grond uit productie nemen levert – zeker in Nederland – geen interessante natuur op. 
Bespaar daarom niet op agrarisch natuurbeheer (zoals aanvankelijk de bedoeling was 
door overheveling naar de eerste pijler), maar investeer er juist in. Het reserveren 
van vergroeningsgeld voor agrarisch natuurbeheer kan een goede manier zijn om 
(een deel van) de vergroening in te vullen op een effectieve manier: met een 
regionale en collectieve aanpak. De uitvoeringsregels moeten dat dan wel mogelijk 
maken;     

• hef het qua financiering en uitvoering onzinnige en verwarrende onderscheid tussen 
agrarisch natuurbeheer binnen en buiten de EHS op. Dit is lastig voor de deelnemers 
en staat een effectieve vormgeving van de vergroening in de weg. Op zijn minst 
zouden de deelnemers geen ‘last’ mogen hebben van de achterliggende verschillen in 
financiering en instrumentarium. Regel met de provincies zo snel mogelijk een 
vloeiende overgang naar de nieuwe situatie – op dit moment breken de provincies 
hun beleid al af voordat er iets nieuws is opgebouwd.    

 



 

Onze ideeën raken aan zowel de Brusselse invulling van het nieuwe GLB als aan de 
Nederlandse invulling, met name van het plattelandsbeleid. In het eerste geval vormen 
ze deels een ondersteuning van de inzet die u nu reeds in Brussel pleegt. Op onderdelen 
zijn ze echter anders of gaan ze verder dan uw huidige inzet. Wij verzoeken u om onze 
adviezen mee te nemen in uw beleidsinzet.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de vier koepels van agrarische natuurverenigingen: 
 

 
Teunis Jacob Slob     Everhardus Togtema 
Veelzijdig Boerenland    BoerenNatuur 

 
 
 
 
 
 
 

Jos Roemaat      Hennie Hartman 
Natuurlijk Platteland Oost    Natuurlijk Platteland Limburg 
 
 
Namens de collectieven in de vier pilotgebieden, 

 
 
 
 
 
 

Douwe Hoogland (Noardlike Fryske Wâlden) Henk Smith (ANOG) 
 

 
 
 
 
 

Sjaak Hoogendoorn (Water, Land & Dijken) Arie Schoemaker (WCL Winterswijk) 
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Het GLB 2014-2020: standpunt van vier koepelorganisaties van 
agrarische natuurverenigingen en vier GLB-pilots 
  
In oktober 2011 heeft de Europese Commissie zijn voorstellen voor het nieuwe Europese 
landbouwbeleid (GLB) gepresenteerd. Snel daarna kwam het Nederlandse kabinet met 
zijn reactie. In diezelfde periode werd het – later bijgestelde – Decentralisatieakkoord 
tussen EL&I en provincies gepresenteerd, dat op het gebied van het agrarisch 
natuurbeheer verbanden legt met het nieuwe GLB. De verschillende koepelorganisaties 
en de vier GLB-pilots hebben de afgelopen maanden ieder voor zich standpunten 
geformuleerd over het nieuwe GLB. Omdat de standpunten dicht bij elkaar liggen, 
hebben we besloten om te komen tot één positiedocument. Dat ligt nu voor u. We 
concentreren ons daarbij op onze kerntaken: de positie van het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer en de rol van collectieven daarin. Deze notitie bevat de standpunten 
en ideeën per voorjaar 2012; het proces van ideevorming gaat de komende maanden 
echter gewoon door.           
 
Vergroening eerste pijler: naar een effectievere, geregionaliseerde invulling 
Een belangrijk onderdeel van de veranderingen in de directe betalingen is de splitsing in 
een basispremie en een vergroeningspremie, waarbij de basispremie bovendien mede 
afhankelijk is van het naleven van de vergroeningseisen. Die eisen zijn: gewasdiversiteit 
in de akkerbouw, behoud van permanent grasland en creëren van 7% niet-productief 
oppervlak per bedrijf (voor alles wat geen permanent grasland is). Wij zijn niet gelukkig 
met deze insteek: 
- hij zal voor de natuur weinig winst opleveren. Zoals gewasdiversiteit en permanent 

grasland nu zijn ingevuld, hebben deze voor Nederland weinig toegevoegde waarde. 
En de 7% ecologisch oppervlak is star ingevuld, zal lang niet altijd op kansrijke 
plekken terecht komen en is bovendien niet gekoppeld aan actief beheer. Op deze 
manier is de vergroening slecht inpasbaar en is de natuurwinst veel lager dan 
mogelijk. Gezien het geld dat hierin omgaat (in Nederland zo’n € 250 mln. per jaar) is 
een kosteneffectieve inzet van groot belang, willen we het vergroeningsgeld voor de 
toekomst behouden; 

- hij creëert een forse scheefheid tussen de sectoren. Daar waar bedrijven met veel 
permanent grasland de vergroeningspremie gemakkelijk in de wacht slepen, moeten 
akkerbouwbedrijven hiervoor een forse veer laten – de vergroeningspremie 
compenseert in de ‘betere’ akkerbouwgebieden niet eens voor het misgelopen 
bouwplansaldo. Anders dan in andere delen van Europa hebben akkerbouwbedrijven 
niet ‘zomaar’ 7% aan niet-productieve grond liggen, nog los van het feit dat deze 
delen er bij de herziene perceelsregistratie allemaal zijn afgehaald.       

 
Wij zouden de vergroening bij voorkeur invullen met de volgende uitgangspunten: 
- de vergroening wordt dusdanig flexibel ingevuld dat regionaal maatwerk mogelijk 

wordt; 
- de vergroening wordt ingevuld op kansrijke locaties en op gemotiveerde en 

bedrijven;  
- de te leveren inspanningen zijn voor alle bedrijfstakken min of meer gelijk; 
- de overheid krijgt waar voor zijn geld: er wordt een daadwerkelijke kwaliteitsslag 

geleverd; 
- voor deze kwaliteitsslag wordt in pijler 2 voldoende beheergeld uitgetrokken.  
 
Deze uitgangspunten leiden tot de volgende concrete invulling: 
1. De basispremie en de vergroeningspremie worden ontkoppeld. Ten eerste vinden we 

het niet terecht dat ook de basispremie feitelijk als vergroeningspremie gaat 
fungeren. Ten tweede, en voor ons nog belangrijker, is dat we ruimte willen creëren 
voor een regionale aanpak van de vergroening (zie de punten 2 en 3) waarbij 
ondernemers kunnen kiezen of ze al dan niet aan de vergroening meedoen zonder 
meteen ook hun basispremie in de waagschaal te stellen.  
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2. De vergroeningsplicht wordt losgekoppeld van het bedrijfsniveau (c.q. de verplichting 
wordt overdraagbaar) en wordt ingevuld met regionaal maatwerk. Op nationaal of 
gebiedsniveau wordt het volume aan vergroening dus wel geleverd, maar niet per se 
door elk bedrijf. Grondgebruikers beslissen individueel of zij wel of niet meedoen met 
de beoogde vergroening. Als zij meedoen, onderwerpen zij zich aan een inhoudelijke 
toetsing van de beoogde maatregelen door hetzij een gebiedscollectief, hetzij de 
overheid. Als zij  niet meedoen, gaan de niet-benutte vergroeningsgelden niet 
verloren, maar komen ze in een ‘premiebank’ terecht, van waaruit ze worden 
herverdeeld tussen gebieden en bedrijven.    

3. Gebiedscollectieven zoals ANV’s spelen in dit proces een belangrijke rol. Zij vullen de 
vergroening op gebiedsniveau in: op kansrijke plekken en gemotiveerde bedrijven. Zij 
beheren niet de vergroeningsgelden, maar helpen de overheid om het effect van de 
beschikbare middelen zo groot mogelijk te laten zijn. Daarbij is van belang dat 
Nederland een systematiek optuigt waarin het werken via gebiedscollectieven 
voordelen biedt boven individueel opereren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een 
ruimere keuze aan vergroeningsmaatregelen.     

4. Bedrijven kwalificeren zich voor hun bijdrage aan de vergroening door middel van een 
bedrijfscertificaat en/of onafhankelijke ecologische toetsing. In het certificaat staan 
prestaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer (c.q. publieke diensten) 
centraal. Parallel aan de positie van biologische bedrijven tellen ook bestaande 
inspanningen (bijv. deelname aan het SNL) mee. Dat geldt ook voor relevante 
natuur- en landschapselementen die zich buiten de beteelde oppervlakte bevinden, 
maar wel binnen de kadastrale. In het certificaat kunnen met mate ook andere 
prestaties dan natuurbeheer een plek krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
milieumaatregelen als investeringen in emissiearme stallen, duurzame energie en 
precisielandbouw. Een dergelijke invulling komt echter een veel kleiner deel van de 
bedrijven ten goede, terwijl natuur- en landschapsbeheer een zeer breed bereik 
heeft. 

5. In Nederland heeft vrijwel elke vorm van natuur (zeker die in cultuurlandschappen) 
actief beheer nodig om daadwerkelijk biodiversiteitswinst op te leveren. De 
Commissievoorstellen voorzien daarin niet. Wij zijn er voor om waar nodig een 
actieve koppeling te leggen tussen vergroening en beheer. Uitgangspunt daarbij is 
dat het beheer wordt betaald uit pijler 2. Er gaan stemmen op om de 
inkomenscomponent van beheervergoedingen te financieren uit vergroeningsgeld, 
maar daarmee wordt de vergroening voor veel boeren een sigaar uit eigen doos.  

 
Deze invulling bevat elementen van één van de drie vergroeningsvarianten die een 
coalitie van 16 lidstaten recent heeft gelanceerd en waarop Eurocommissaris Cioloş 
voorzichtig positief heeft gereageerd: een breed keuzemenu van vergroenings-
maatregelen, eventueel vergezeld van een ‘groencertificaat’. Ons voorstel gaat echter 
aanmerkelijk verder: het tilt de vergroening los van het bedrijfsniveau en legt een 
koppeling met actief beheer in de tweede pijler.     
 
Ten slotte: in onze ogen zijn de directe betalingen bedoeld voor eenieder die voldoet aan 
de definitie van ‘actieve agrariër’, of zijn grond nu in een landbouwgebied of een 
(agrarisch gebruikt) natuurgebied ligt. De hectarepremies hebben in onze voorstellen (en 
die van de Commissie) immers niet het karakter van beheervergoedingen. Tegelijk zien 
we daarbij het probleem van de zeer extensief gebruikte gronden en grondloze bedrijven 
(zoals begraasde heiden en gescheperde schaapskudden). We roepen de overheid op om 
voor de verschillende categorieën natuurgebied een passende oplossing te vinden. 
 
Agrarisch natuurbeheer niet opnemen in vergroeningspremies 
Het Decentralisatieakkoord stelt dat alle agrarisch natuurbeheer buiten de EHS voortaan 
in beginsel zal worden betaald uit de vergroeningspremies in de eerste pijler. Landelijk 
gaat het om driekwart van de oppervlakte en ruim 60% van het budget. Zo wil de 
overheid een flinke besparing bereiken: de eerste pijler wordt immers helemaal door 
Brussel betaald.  
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Wij zijn hiervan geen voorstander: de hectarepremies in de eerste pijler zijn niet bedoeld 
voor beheer (verdergaand dan goede landbouwpraktijk), waardoor er inhoudelijk forse 
knelpunten zijn te verwachten. Landschapselementen en akkerranden passen wellicht 
binnen de Brusselse definitie van niet-productieve oppervlakte, maar alle andere vormen 
van natuurbeheer doen dat niet. Vooral voor het weidevogelbeheer worden flinke 
problemen verwacht – hier is de laatste jaren juist sterk ingezet in een uitgekiende 
aanpak op gebiedsniveau. Wij zijn zoals gezegd – waar nodig en mogelijk – voorstander 
van een effectieve koppeling tussen de vergroening in de eerste pijler en beheer in de 
tweede pijler, maar niet gecombineerd in één maatregel. Wij hopen dat de extra € 200 
mln. voor natuur uit het Lenteakkoord, die voor een deel zal worden besteed aan 
agrarisch natuurbeheer binnen en buiten de EHS, vanaf 2014 ook de onzalige 
verschuiving naar de eerste pijler overbodig zal maken. De recente Kamerbrief over de 
inzet van de € 200 mln. geeft daarover onvoldoende uitsluitsel.  
 
Hoe het agrarisch natuurbeheer in de toekomst ook wordt gefinancierd en georganiseerd, 
wij vragen daarbij de volgende garanties:  
- de huidige doelen van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer blijven vooralsnog 

overeind. We weten dat het ministerie verkent welke ‘biodiversiteitsverplichtingen’ de 
Nederlandse overheid heeft buiten de EHS. Ook als die verplichtingen gering mochten 
zijn, vinden wij dat dit geen argument mag zijn om alles overboord te gooien wat de 
afgelopen jaren (steeds vaker met succes) is opgebouwd;    

- de gebiedsaanpak blijft overeind. Zoals gezegd zijn wij er voorstander van dat 
Nederland zelf een rol voor gebiedscollectieven optuigt in de eerste pijler; in de 
tweede pijler maken de Commissievoorstellen dat nu mogelijk;    

- in het verlengde van het eerste punt: het budget voor agrarisch natuurbeheer 
(inclusief ganzenbeheer momenteel zo’n € 70 mln. per jaar) blijft overeind. Daarnaast 
komt er ruimte voor nieuwe ambities, zoals landschapsbeheer en cultuurhistorie. Wij 
willen graag een onderzoek laten doen naar de omvang van de financiën die hier op 
termijn (in 2020) voor nodig zijn, gekoppeld aan de overheidsdoelen en –ambities 
met betrekking tot natuur en landschap in cultuurlandschappen.         

 
Creëren van voldoende ‘gebiedengeld’ 
Om de kerntaak van de aangesloten verenigingen (het collectief leveren van publieke 
diensten) goed te kunnen vervullen, is een toereikend ‘gebiedenbudget’ van groot 
belang. Voor een deel bereiken we dat al als ons pleidooi wordt gehonoreerd om de 
vergroening sterk regionaal in te steken en het budget voor agrarisch natuurbeheer 
minimaal te handhaven. Daarnaast willen we in de tweede pijler extra gebiedengeld 
creëren door een groter plattelandsbudget uit Brussel en een verplicht minimumaandeel 
voor beheermaatregelen (zie verderop). Leveren deze voorstellen te weinig op of blijken 
ze politiek onhaalbaar, dan zijn wij voorstander van overheveling van geld uit de eerste 
naar de tweede pijler (modulatie). Wij zijn geen voorstander van regionale differentiatie 
van de basispremie.      
Waar het gaat om de volgorde van maatregelen om het ‘gebiedenbudget’ in de tweede 
pijler te versterken, is onze voorkeur als volgt:     
a. de Nederlandse envelop voor plattelandsbeleid (nu slechts 0,5% van het totale EU-

plattelandsbudget) wordt aanmerkelijk groter. Dit vergt een stevige lobby in Brussel;  
b. er wordt een budget overgeheveld van de eerste naar de tweede pijler met een 

aantrekkelijk EU-financieringspercentage (75 of 100%); 
c. om te voorkomen dat dit budget binnen de tweede pijler ‘verwatert’, wordt het 

geoormerkt voor beheermaatregelen, probleemgebieden en bedrijven/gebieden die te 
maken hebben met Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water. Ook helpt het om opnieuw 
een minimum bestedingspercentage vast te leggen voor beheermaatregelen (nu 
minimaal 25% van plattelandsbudget); 

d. de provincies reserveren een toereikend deel van hun eigen beheergeld (recent 
berekend op zo’n € 60 mln. per jaar) voor agrarisch natuurbeheer. Ook de provinciale 
budgetten voor groene diensten worden onder het POP-3 gebracht; 
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e. bij onvoldoende soelaas van dit alles wordt invulling gegeven aan de top-up voor 
probleemgebieden in de eerste pijler, maar dan zodanig dat hij ten goede komt aan 
beheermaatregelen in brede zin (zoals nu onder artikel 68 mogelijk is).       

Het overhevelen van geld van de eerste pijler naar landbouw-milieumaatregelen (m.n. 
agrarisch natuurbeheer) in de tweede pijler – zonder de noodzaak tot nationale 
cofinanciering – is eveneens één van de vergroeningsvarianten van de coalitie van 16 
lidstaten. Los van de vraag of dit de invulling van de vergroening hierbij moet blijven, 
heeft deze variant als belangrijk voordeel dat op deze manier – veel eenvoudiger dan in 
de eerste pijler – een gerichte vergroeningsslag (met een aanpak op gebiedsniveau en 
een rol voor collectieven) kan worden gemaakt. Dat vereist dan echter wel dat het geld 
in de tweede pijler wordt besteed of – als het in de eerste pijler blijft – onder dezelfde 
uitvoeringsregels kan worden besteed als het budget hiervoor in de tweede pijler.    
 
Landbouw-milieumaatregelen 
Een heel positieve ontwikkeling is dat collectieven voortaan aanvrager en ontvanger 
kunnen zijn van landbouw-milieubetalingen (in Nederland momenteel vooral 
vormgegeven door het SNL). De vier GLB-pilots oefenen momenteel met een goede 
invulling hiervan.  
Waar het gaat om de rol van collectieven als contractpartner en (eind)begunstigde is het 
van groot belang om hieraan in samenspraak met de Commissie een invulling te geven 
die werkbaar is voor de collectieven en recht doet aan hun wensen en mogelijkheden op 
het gebied van controle, uitbetaling en sanctionering. Onze overtuiging is dat er een 
belangrijke besparing op uitvoeringskosten mogelijk is bij een efficiënte samenwerking 
tussen DR en gebiedscollectief. Daarbij moet ook serieus worden gekeken naar een 
faciliterende rol van de koepelorganisaties. 
Op dit moment gaapt er een groot gat tussen de kopgroep van collectieven die hierover 
al nadenkt en het grote peloton van verenigingen die hiervoor nog lang niet klaar zijn. 
Daarom is het zeer gewenst om de collectieven – gefaciliteerd door hun eigen koepels en 
door de overheid – actief ‘klaar te stomen’ voor deze nieuwe rol. Wij zullen hiervoor een 
voorstel neerleggen bij het ministerie.     
    
We zijn erg ongelukkig met het onderscheid tussen agrarisch natuurbeheer binnen en 
buiten de EHS (qua budget en instrumentarium). Dit onderscheid wordt door het 
Decentralisatieakkoord nog eens versterkt. Dit onderscheid is voor Brussel onnodig, voor 
boeren communicatief en regelingstechnisch verwarrend en voor overheden financieel 
ongunstig. We bepleiten een maximale Europese medefinanciering van de 
beheerbudgetten, ongeacht de ligging, op basis van één lijst (catalogus) van groene en 
blauwe diensten (incl. SNL). En wel als volgt:  
a. er komt één landelijke catalogus groenblauwe diensten, waarin het SNL (onderdeel 

agrarisch natuurbeheer) volledig is opgenomen; 
b. alle diensten komen in aanmerking voor een Brusselse bijdrage, of ze nu landelijk of  

alleen regionaal worden toegepast; 
c. de financierende overheid bepaalt waar welke diensten worden gefinancierd; 
d. gebiedscollectieven krijgen de status van subsidieaanvrager en -ontvanger (zie 

terug). Hun rol in het opstellen van gebiedsplannen wordt geformaliseerd en 
uitgebreid met andere vormen van natuur- en landschapsbeheer (nu alleen weide- en 
akkervogels);      

e. er komt één regelingstechnisch voertuig voor alle diensten met DR als loket (verplicht 
voor diensten met een Brusselse bijdrage). Dit betekent dan dus tegelijk dat andere 
overheden die diensten willen financieren (bijv. waterschappen of gemeenten) hierbij 
aansluiting zoeken en niet langer zelf ‘regelingseigenaar’ zijn.     

 
Verder vragen we opnieuw aandacht voor de vergoedingsbasis en de resultaatgerichtheid 
van de maatregelen:  
- de ongewijzigde vergoedingsbasis in de Commissievoorstellen (compensatie van 

gederfde inkomsten en gemaakte kosten) maakt het opnieuw onmogelijk om iets aan 
natuurbeheer te verdienen. We stellen voor om de komende periode (2014-2020) te 
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gebruiken om hierin wezenlijk verandering te brengen. Overigens is het 
Commissievoorstel om de vergoedingen (transactiekosten) voor collectieven met 10% 
te verhogen een interessante prikkel voor het zakendoen via collectieven; 

- wij vinden dat het financiële regime sterker moet zijn gericht op het belonen van 
goede prestaties dan op het sanctioneren van overtredingen. Er zijn inmiddels 
verschillende voorbeelden in Europa van regelingen waarbij de vergoeding mede is 
gebaseerd op de geleverde prestaties, maar met behoud van (voldoende) 
ondernemersvrijheid. Wij hopen dat hiervoor in de regeling meer ruimte komt. In 
Nederland zou dat tegelijk de scheefheid op dit punt tussen de onderdelen 
natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer in het SNL verminderen.  

 
Een belangrijk punt van aandacht bij de overgang naar het nieuwe GLB en POP-3 is de 
continuïteit van het agrarisch natuurbeheer, c.q. de voortzetting van lopende 
beschikkingen. De eventuele overgang van een deel van het beheer naar de eerste pijler, 
het uitstellen van de inwerkingtreding van het nieuwe beleid naar 2015 en/of een sterk 
gefaseerde invoering van het nieuwe GLB vormen allemaal een potentiële bedreiging 
voor die continuïteit. We vragen van de betrokken overheden de garantie dat de 
continuïteit niet in gevaar komt.    
 
Probleemgebieden 
Brussel gaat de criteria voor begrenzing van probleemgebieden herzien, al is de 
verwachting dat Nederland daarvan maar weinig gaat merken. Ook gaat de maximale 
vergoeding omhoog van € 150,- naar € 250,- per ha (Nederland betaalt € 94,-). Wij 
vinden dat de toepassing van de probleemgebiedenregeling moet worden losgekoppeld 
van de toepassing van het SNL. En dat er vervolgens een geheel nieuwe begrenzing moet 
worden vastgesteld – ook die is nu vaak gekoppeld aan het SNL. Pas dan kan de regeling 
doen waarvoor hij is bedoeld: de landbouw ondersteunen in lastige gebieden die 
landschappelijk waardevol zijn. Daarbij hoort een vergoeding op een adequaat niveau – 
voor zeer natte of zeer kleinschalige gebieden zijn de ‘handicaps’ inmiddels berekend op 
veel hogere bedragen dan de vergoeding die nu wordt betaald. Wij stellen voor om de 
vergoeding te staffelen naar de ernst van de handicaps.     
 
Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water 
Tot slot bepleiten we Nederland straks gebruik gaat maken van de mogelijkheden die de 
EU biedt voor betalingen aan bedrijven die in of rond Natura 2000-gebieden zijn gelegen 
of bedrijven die te maken hebben met de Kaderrichtlijn Water. We zien de betalingen 
dan liever niet in de vorm van schadevergoedingen, maar van gerichte betalingen voor 
diensten die in dit kader waardevol zijn. 
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