
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vergroening landbouwbeleid kan veel effectiever 
 
Het nieuwe landbouwbeleid kan veel meer ‘groene winst’ opleveren dan 
de voorstellen van de Europese Commissie teweegbrengen. Voorwaarde 
daarvoor is een fundamenteel andere invulling, die uitgaat van 
maatwerk op kansrijke plekken en gemotiveerde bedrijven. Een actief 
beleid op het gebied van agrarisch natuurbeheer en een sterke positie 
voor de vele agrarische natuurverenigingen zijn daarbij onmisbaar.  
 
Dat stellen vier koepelorganisaties van agrarische natuurverenigingen en vier 
collectieven die experimenteren met een nieuwe aanpak van maatschappelijke 
diensten in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Bleker. De ideeën 
vormen deels een ondersteuning van de inzet die Bleker nu al pleegt in Brussel, 
maar gaan op onderdelen aanmerkelijk verder.   
   
De Europese Commissie wil de vergroening realiseren door te werken met een 
vaste set voorwaarden waaraan alle bedrijven in Europa moeten voldoen. 
Daaronder is ook de gewraakte voorwaarde dat ieder bedrijf een deel van zijn 
grond uit productie moet nemen. Deze generieke aanpak gaat niet werken: hij 
roept weerzin op en zal oninteressante natuur opleveren. Daarom kan de 
vergroening beter worden losgekoppeld van het bedrijfsniveau en worden 
ingevuld op gebiedsniveau. Daar kunnen gebiedscollectieven of andere locale 
partijen ervoor zorgen dat de maatregelen met regionaal maatwerk 
terechtkomen op kansrijke plekken en gemotiveerde bedrijven. Deze werkwijze 
levert veel meer natuur- en milieuwinst. Voorwaarde is dat de vergroening 
‘overdraagbaar’ wordt tussen bedrijven.  
 
Een belangrijke tekortkoming in de voorstellen van zowel Brussel als Bleker is 
een actieve koppeling aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer: zonder 
gericht beheer is het uit productie nemen van grond in Nederland zinloos. 
Daarom moet het agrarisch natuurbeheer niet worden uitgekleed, zoals nu dreigt 
te gebeuren, maar moet er juist volop in worden geïnvesteerd. Als daarvoor 
onvoldoende nationaal geld beschikbaar is, kan hiervoor ook een deel van het 
Europese vergroeningsgeld worden gebruikt. 
Extra handicap daarbij is het onzinnige en verwarrende onderscheid dat in het 
Natuurakkoord is gemaakt tussen agrarisch natuurbeheer binnen en buiten de 
Ecologische hoofdstructuur. Een effectieve vergroening van de landbouw is 
hiermee absoluut niet gediend. Bovendien stelt het de agrarische 
natuurverenigingen, die zowel binnen als buiten de EHS werkzaam zijn, voor 
grote problemen. De organisaties roepen de staatssecretaris op om met de 
provincies snel duidelijkheid te bieden over de verantwoordelijkheden en 
financiering vanaf 2014.                

 
Voor de redactie: 
- de volledige standpuntenbrief vindt u als bijlage bij dit persbericht; 
- voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jos Roemaat (06-51380435) of  

Sjaak Hoogendoorn (06-13059924)  
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