
Naar een vernieuwd 
Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Stand van zaken en aandachtspunten



Doel en inhoud presentatie
• Doel 

Provinciale Staten informeren over
het Gemeenschappelijke landbouw beleid(GLB) & het Nationaal Strategisch 
Plan(NSP)

• Inhoud
• EU GLB 2023-2027
• Nationaal Strategisch Plan
• Provinciale inzet



GLB 2023-2027

• Doel: veerkrachtige, duurzame en concurrerende 
landbouwsector

• Tussenperiode 2021 &2022
• Strategie: modernisering en vereenvoudiging
• Lidstaten meer invloed via Nationaal Strategisch Plan 

(NSP)
• Budget: +/- € 800 miljoen/jaar
• Planning: invoering nieuwe GLB per 2023



Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Beleidsmatige basis
• Klimaatakkoord
• 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
• Kader Richtlijn Water
• Vogel- en Habitatrichtlijn
• EU Biodiversiteitsstrategie
• Andere trajecten worden in ogenschouw genomen:

Topsectorenbeleid, Deltaprogramma Water, Deltaprogramma Biodiversiteit, 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Inter Bestuurlijk Programma, 
Nationale Omgevingvisie, programma natuur inclusieve samenleving

Samenwerking van rijk, waterschap en provincie om programma vullen



Leidende principes invulling NSP

1. Het GLB-NSP streeft naar een zo groot mogelijke omslag in de landbouw door bedrijven te 
stimuleren om toekomstbestendiger te worden en te belonen voor maatschappelijke prestaties.

2. Balans tussen toekomstgericht en stabiliteit.

3. Stimulerend voor boer en tuinder. Iedereen kan meedoen.

4. Interventies dragen aantoonbaar bij.

5. We zorgen voor samenhang in de interventies met de maatregelen die op hetzelfde beleidsterrein of 
gebied zijn of worden ontwikkeld.

6. Uitvoerbaar. Er wordt gestreefd naar zo eenvoudig, efficiënt, helder en goedkoop mogelijk systeem 
van uitvoering voor overheid en boer.





• Het nieuwe GLB: ecoregelingen en het puntensysteem –
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Bqy8FLoY-KE


Financiën, budgetten en afwegingen (I)



Financiën, budgetten en afwegingen (II)

Pijler I

Pijler II



Financiën, budgetten en afwegingen (III)

• Basisinkomenssteun: 50-60%
• Eco-regelingen: 25-30%
• Overheveling: 10-20%



Aandachtpunten Flevoland (I)

Bij NSP zo goed mogelijk borgen speerpunten Flevoland 
(Landbouw Meerdere Smaken, Actieplan Biodiversiteit, Agrarisch natuurbeheer 
programma Flevoland natuur inclusief) passen binnen de doelen nieuwe GLB

• Speerpunten Flevoland passen binnen doelen Nieuw GLB
• Provinciale inzet met andere (akkerbouw)provincies
• Borging via basispakket, eco-regeling en regionale klimaat- en 

milieumaatregelen(Anlb)

Alleen maar meedoen aan eco-regelingen als je ook voldoet aan conditionaliteit. 
- Conditionaliteit nationaal niet zo ambitieus verdergaand verzwaren waardoor 

ondernemers niet meer (kunnen) deelnemen aan de eco-regeling. 



Aandachtpunten Flevoland (II)

Voortbouwen, innoveren en vernieuwen  op de eco-regeling in samenwerking met het 
agrobedrijfsleven / andere relevante partners;

- verkennen of in aanvulling op de eco-regelingen vanuit bedrijfsleven voor bijvoorbeeld 
maatregelen bijgedragen kan worden. 

- versterking verdienmodel ondernemer en eventuele private 
certificerings/beloningssystemen. 

Praktische uitvoerbaarheid met voldoende keuze in maatregelen 

- voldoende maatregelen gerelateerd aan bodem als verbindende factor, uit gebiedsproces in 
Pilot Akkerbelt gedragen consensus overheden en gebied. 



Planning

• Eerste helft 2021: Definitieve Europese besluitvorming over de GLB-verordeningen

• Zomer 2021: 95% versie van het plan gereed. 

• Tweede helft 2021: Definitieve nationale besluitvorming over NSP, plan wordt ingediend bij 
de Europese Commissie

• 2022: Goedkeuringsproces Nationaal Strategisch Plan in Brussel. Voorbereiding met nationale 
regelingen en RVO.

• 2023: Nieuwe GLB-periode gaat van start.





Wat gebeurd er in de transitiejaren 
2021 & 2022
• Eigen openstellingen provincie Flevoland (POP3+)

- Openstelling productieve investeringen

Investeringen door ondernemers die bijdragen aan modernisering, innovatie en 
verduurzaming met de accenten bodem en water, N en Landbouw Meerdere Smaken 
proeftuinen 

- Openstelling niet-productieve investeringen voor natuur en biodiversiteit 

•Covid Herstelfonds 

Landelijke openstelling productieve investeringen

Landelijke openstelling Samenwerken in innovatie

Openstelling voorzien eind dit jaar



Vragen?
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