Het GLB:
kunnen bollentelers
er straks meer mee?
Nog geen twintig jaar nadat in de Hongerwinter van 1944/1945 uit bittere noodzaak
de allerlaatste bloembol werd opgegeten, was het garanderen van voldoende gezond
en betaalbaar voedsel de belangrijkste reden om in Europa het Gemeenschappelijk
Landbouw Beleid (GLB) op te tuigen. Dat bollentelers opereren in een vrije markt met
een product dat ongeschikt is voor menselijke consumptie, is waarschijnlijk één van
de redenen dat het GLB anno 2021 nog steeds een ver-van-m’n-bedshow voor ze is.
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V

an de 1.560 bollentelers die Nederland volgens het
CBS in 2019 telde, deden er slechts 45 mee aan een
online enquête die in 2019 en 2020 werd gehouden
om bouwstenen te verzamelen voor het nieuwe GLB.
Op de twee specifiek op de bollensector gerichte bijeenkomsten die om dezelfde reden werden georganiseerd, kwamen
28 telers af. “Onder hen bevonden zich ook KAVB-bestuurders”, vermoedt LLTB-projectleider Bert Vergoossen, een van
de coördinatoren van de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen van
LTO Nederland. “Wat opkomst betreft sprong een van die twee
bijeenkomsten eruit, maar dat kwam misschien ook door het
andere onderwerp dat de KAVB-kring had geprogrammeerd: de
verplichte Apk-keuring voor trekkers die eraan zat te komen.”
Dat onderwerp leeft veel meer, wil Vergoossen maar zeggen, en
hoewel hij dat jammer vindt, heeft hij er ook begrip voor. “Vanouds was het GLB vooral gericht op producenten van voedsel,
zoals veehouders en akkerbouwers. Naast het garanderen van
voldoende gezond en betaalbaar voedsel in Europa, kwamen er
pas vanaf 1999 nieuwe doelen bij, bijvoorbeeld op het gebied
van plattelandsontwikkeling en duurzaamheid. Ook nu het
GLB weer op de schop gaat, merk je dat het nog steeds niet leeft
bij bollentelers.”

TWEE PIJLERS
Is dat erg? Ja en nee. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is het nodig om eerst het huidige GLB te analyseren.
Van de twee pijlers waar het uit bestaat, hebben bollentelers
vooral van doen met pijler 2, die voorziet in subsidies voor
investeringen in innovatie en verduurzaming van de bedrijfsvoering. Van het bedrag van 744 miljoen euro dat jaarlijks in
Nederland beschikbaar is voor pijler 1, komt volgens Vergoossen relatief weinig bij bollentelers terecht. “Vanaf 2014
konden grondeigenaren betalingsrechten (voorheen: grondgebonden toeslagrechten) verzilveren die aan hun percelen
zijn gekoppeld. Het ging in 2020 om 380 euro per hectare: een
basispremie van 250 euro en een vergroeningspremie van 130
euro als ze aan enkele vergroeningseisen voldoen. Denk aan
75 procent grasland of 5 procent niet-productieve grond en

‘Vanouds was het GLB vooral
gericht op producenten van voedsel,
zoals veehouders en akkerbouwers’
een bouwplan met minimaal drie gewassen.”
Voor veel bollentelers waren die vergroeningseisen onhaalbaar, maar als ze al over eigen grond beschikten verzuimden
veel van hen in 2014 om de betalingsrechten aan te vragen.
Vergoossen: “Ik zei het al: anders dan bij akkerbouwers en
veehouders leeft het onderwerp niet bij bollentelers. Bovendien worden bollen vaak geteeld op gehuurd land. Inherent
aan de ‘reizende bollenkraam’ is dat er geen sprake is van
eigen grond of langdurige pacht.”

DOELGERICHTER
Of vanaf 2023, als het nieuwe GLB van kracht wordt, meer
Europees geld bij bollentelers terechtkomt, is zeer de vraag.
Medio 2018 gaf de Europese Commissie aan dat het Europese
landbouwbeleid doelgerichter moet worden ingezet voor milieu, klimaat, biodiversiteit en landschap. Nationale overheden, milieuorganisaties, landbouworganisaties en boeren en
tuinders werden nadrukkelijk gevraagd mee te denken over de
nieuwe koers, voor LTO Nederland reden om onder het motto
‘laat je stem horen en zorg voor een boerderijproof GLB’ de
pilot Sectorale Bouwstenen op te tuigen. “Uitgangspunt bij die
consultatieronde waren de contouren van het toekomstige GLB
zoals die al zijn geschetst door de Europese Commissie”, legt
Vergoossen uit. “Zo maakt de basispremie plaats voor ‘conditionaliteit’: een grondeigenaar heeft straks alleen nog recht
op een bedrag per hectare als hij voldoet aan tien zogenaamde
‘Goede Landbouw- en Milieucondities’, zoals een verplichte
teeltvrije zone langs sloten en het gebruik van bodembedekkers
in de meest uitspoelingsgevoelige perioden. En hij komt alleen
nog in aanmerking voor de eco-regeling die in plaats komt van

In de bollenteelt is geen draagvlak voor een bredere teeltvrije zone.

KAVB blij met
resultaat
Bij monde van Teamleider Duurzaamheid
Annika Versloot toont de KAVB zich tevreden over de Sectorrapportage Bloembollen.
“We hebben intensief samengewerkt met
de LLTB om tot dit resultaat te komen en er
veel tijd en energie in gestoken. Ook al is
de bollensector binnen Europa een kleine
speler, we hebben bollentelers toch opgeroepen om hun stem te laten horen. Dat is
gelukt: tientallen telers hebben de enquête ingevuld en de opkomst tijdens de bijeenkomsten was hoog. Het resultaat is dat
de stem van het bollenvak mee gaat naar
Europa.”
Versloot vindt het een goede zaak dat ook
de kritiek van bollentelers op de huidige
betalingsrechten-systematiek een plek
heeft gekregen in de sectorrapportage.
“De KAVB blijft het actief volgen.”
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‘Niet of zeer
beperkt gevoelig’
‘Omdat de hoogte van de betaling per hectare beperkt is in verhouding tot het saldo van
bloembollen en bloembollen veel op gehuurd
land worden geteeld, zijn bloembollentelers
niet of zeer beperkt gevoelig voor de eisen die
worden gesteld aan de conditionaliteit en de
eco-regelingen’, luidt de conclusie in de Sectorrapportage Bloembollen, die is gebaseerd
op de twee bijeenkomsten en de resultaten
van de online enquête. ‘In het algemeen kan
worden gesteld dat maatregelen die geen extra
beslag leggen op bloembollengrond, kansrijk
zijn’, wordt namens de bollensector gerapporteerd. ‘Verbreding van de wettelijke bufferstrook van 1 tot 1,5 meter langs watergangen
en aanleg van stroken waar deze niet wettelijk
verplicht zijn, zal niet gebeuren als daar geen
noodzaak voor is.’ En: ‘Telers zullen een bloemrijke strook alleen overwegen als het risico op
ziekten en plagen in de bloembollen minimaal
is en de kosten voor aanleg worden vergoed.’
Over een groenbemester als bodembedekker, een van de andere eco-maatregelen, zijn
de samenstellers van de sectorrapportage
positiever. ‘Bodembedekking in de vorm van
een groenbemester tussen twee teelten is een
maatregel die inpasbaar is mits de groenbemester tijdig (vanaf 15 juni) kan worden ingezaaid. Alleen dan kan gegarandeerd worden
dat deze zich ook acht weken ongestoord kan
ontwikkelen i.v.m. het planten van het volgende bollengewas.’
Bollentelers zijn bereid groenbemesters in te zaaien om bijvoorbeeld uitspoeling en erosie tegen te gaan.

de vergroeningspremie als hij aanvullende maatregelen neemt
die goed zijn voor het milieu, het klimaat en de biodiversiteit.”

GEEN DRAAGVLAK
De maatregelen die deel uitmaken van deze eco-regeling,
stonden volgens Vergoossen centraal tijdens de GLB-pilot
Sectorale Bouwstenen. “Wat heel duidelijk werd, is dat er
geen draagvlak is voor maatregelen waarvoor extra grond
uit productie moet worden genomen, bijvoorbeeld in de
vorm van een bredere teeltvrije zone langs sloten. Daarvoor
is bollengrond simpelweg te duur en de gemiste opbrengst
per vierkante meter te hoog.”
Zowel tijdens de bijeenkomsten als uit de enquête bleek dat
bollentelers wel bereid zijn om meer organische stof toe te
voegen aan de bodem, bijvoorbeeld in de vorm van compost
of dierlijke mest. Ook voor het inzaaien van een groenbemester om uitspoeling en erosie tegen te gaan is veel animo.
Vergoossen: “Maar dan niet in het najaar, want dan worden
de voorjaarsbloeiers geplant, maar in de zomer, tussen twee
teelten in voor een periode van acht weken.”

HERIJKING
De Sectorrapportage Bloembollen die de bijeenkomsten en de
enquête in het kader van de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen
heeft opgeleverd, dient als input voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP) waarmee het ministerie van LNV voor Nederland invulling wil geven aan het GLB. Vergoossen verwacht
dat bollentelers zich vooral zullen blijven focussen op pijler
2, die grotendeels ongewijzigd blijft en die investeringen in

‘Veel bollentelers pleiten voor een
herijking van de betalingsrechten’
bijvoorbeeld precisielandbouw en driftarme spuittechnieken
aantrekkelijker maakt. “Zoals het er nu naar uitziet, zal pijler
1 van het GLB ook vanaf 2023 voor de bollen- en vasteplantensector onvoldoende financiële prikkels bevatten om meer voor
het milieu, het klimaat en de biodiversiteit te doen dan de
wet- en regelgeving voorschrijft. Op de twee bijenkomsten en
uit de enquête bleek wel heel duidelijk dat veel bollentelers
pleiten voor een herijking van de betalingsrechten. Percelen
die in 2014 om wat voor reden dan ook niet zijn aangemeld,
zouden dan alsnog in aanmerking kunnen komen voor de
basispremie en/of de eco-premie.”

ONRECHTVAARDIG
Bovendien ervaren bollentelers het volgens Vergoossen als
onrechtvaardig dat de betalingsrechten alleen worden uitgekeerd aan de eigenaar of langdurige pachter van een perceel.
“Dat stimuleert een bollenteler niet om zo duurzaam
mogelijk te werk te gaan op een perceel dat hij voor één jaar
huurt. Op een van de bijeenkomsten werd een oplossing
aangedragen: koppel de betalingsrechten aan de beteelde
percelen uit de Gecombineerde Opgave of aan de teeltregis21 mei 2021
tratie van de Bloembollenkeuringsdienst.”
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