
Het is niet te laat’: oproep voor een eerlijke en duurzame verdeling van Europese 
Landbouwsubsidies 

In het coalitieakkoord van Flevoland, Ruimte voor de Toekomst wordt de agrarische sector gestimuleerd 
om stappen te zetten richting een kringlooplandbouw met de nadruk op zuinig gebruik van grondstoffen 
en minder belasting van klimaat, natuur en milieu. Zo kunnen  we gezamenlijk werken aan de transitie 
naar een landbouw die economisch rendabel is, bijdraagt aan een duurzame voedselvoorziening en 
biodiversiteit in stand houdt. Deze constatering wordt breed gedragen getuige onder meer de Europese 
Green Deal en landbouw minister Schouten in haar visie ‘naar een kringlooplandbouw’. Het streven is 
een vitale landbouw zonder schade aan mens, dier, natuur, biodiversiteit die bijdraagt aan een gezonde 
leefomgeving.  

Momenteel wordt in Europa onderhandeld hoe voor de komende zeven jaar bijna 400 miljard EU 
landbouwsubsidies wordt verdeeld. In het huidige systeem wordt inkomenssteun vooral toegekend op 
basis van de hoeveelheid grond of dieren die iemand bezit. De huidige systematiek houdt een falende 
markt in stand en zorgt ervoor dat de landbouwsector met de rug tegen de muur staat en de transitie 
naar een ‘duurzame kringlooplandbouw’ vrijwel onmogelijk wordt gemaakt.  

Vanuit heel Europa en op alle niveaus trekken organisaties, ngo’s1 en overheden bij de Europese 
commissie aan de bel2. Ook regio’s en deelstaten slaan alarm. Zo hebben Duitse deelstaatministers in 
een gezamenlijk brief een oproep gedaan aan de EU commissie3 met het verzoek dat het nieuwe 
gezamenlijk Europese Landbouwbeleid meer oog moet hebben voor de transitie naar duurzame en 
natuur inclusieve landbouw. Daarmee hebben de uitvoerende overheden armslag om te werken aan de 
opgaven zoals stikstof, bodemdaling, water-, bodem-, en luchtkwaliteit, biodiversiteit, natuurbeleid, 
gezonde leefomgeving, korte ketens en klimaatbeleid.  

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:  

1. Bent u bekend met de oproep van de Duitse deelstaatministers aan de Europese commissie 
inzake de Europese Landbouw subsidies? 

2. Bent u het eens dat de huidige toekennings-systematiek inzake het Gemeenschappelijk 
Landbouw subsidiebeleid de transitie naar een toekomstbestendige en duurzame 
landbouwsector - zoals ook wordt geschetst in het visie-document ‘’Landbouw meerdere 
smaken’’- onmogelijk maakt?  

3. Bent u bereid om het signaal van de Duitse deelstaatministers te ondersteunen en dit of te wel 
in IPO verband de EU-commissie aan te schrijven of dit signaal via minister Schouten af te 
geven? 

a. Zo ja, kunt u aan de Staten aangeven hoe u dat gaat vormgeven? Zo nee, waarom niet?  
 
 

 
1 https://www.kingofthemeadows.eu/statement-glb/  

2 Open-letter-on-CAP-and-Green-Deal_final.pdf (foodpolicycoalition.eu) 
3 https://nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/20-11- 
13%20Letter%20federal%20ministers%20Germany%20concerning%20CAP%20trialogue%20negotiati ons.pdf  
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