Het nieuwe GLB: wat
staat ons te wachten?
De maatregelen die opgenomen worden in het nieuwe Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid (GLB) beginnen zich af te tekenen. Het ministerie beproeft de
nieuwe regels op hun toepasbaarheid in pilots op praktijkbedrijven. De planning
is dat in 2023 het nieuwe GLB begint. Alle bedrijven met teelten in de vollegrond
krijgen hiermee maken. Flynth is betrokken bij de uitvoering van de pilots op de
deelnemende bedrijven.
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innen de kaders die Europa vaststelt, heeft elke lidstaat ruimte om
aan het GLB een eigen invulling te
geven. Deze invulling wordt bepaald
door het Nationaal Strategisch Plan (NSP).
Het nieuwe GLB zal toekomstbestendige
ondernemingen sterker belonen, om zo de
omslag naar een duurzamere landbouw te
stimuleren. Enerzijds is het nog steeds een
inkomensondersteuning, anderzijds zal
ook ingezet worden op het belonen van de
zorg voor het landschap. Dat betekent dan
ook dat het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en het nieuwe GLB
elkaar deels zullen overlappen.
Voor urgente uitdagingen in specifieke gebieden zullen subsidies beschikbaar zijn om
ondernemingen te helpen de problemen het
hoofd te bieden. Denk hierbij aan bodemdaling in veengebieden, droogte en stikstof. De
regeling zal een basisbetaling omvatten met
daarbovenop een ‘ecoregeling’.
• De basisbetaling kunnen ondernemers
ontvangen als zij aan een aantal voorwaarden voor goede landbouwpraktijk
voldoen. In grote lijnen is deze basisbetaling qua voorwaarden gelijk aan het
totaalpakket van het huidige GLB, dus
inclusief de verplichtingen voor het
instandhouden van blijvend grasland
en vergroening. Het bedrag zal ongeveer 240 euro per hectare bedragen. In
dit pakket zit ook de eis van 5 procent
niet-productief areaal, die bijvoorbeeld
door het telen van groenbemesters kan
worden ingevuld.
• De ecoregelingen komen boven op
deze basisbetaling. Betaling gaat op
basis van te behalen punten op vijf ge-

bieden: klimaat, biodiversiteit, bodem,
landschap en water. Voor de eerste
twee moeten de meeste punten verdiend worden. Wie voldoende punten
heeft, komt jaarlijks in aanmerking
voor een betaling op basis van de ecoregelingen. Het bedrag ligt in de orde
van grootte van 150 euro per hectare.
Biologische landbouwers zullen in de
plannen vrijwel automatisch voldoen
aan de vereisten en hoeven geen extra
inspanning te plegen om beide bedragen
te ontvangen.

BIJZONDERE ZAKEN
Met name bedrijven in veengebieden,
akkerbouwbedrijven, gemengde bedrijven,
bedrijven met veel ‘blijvend maïsland’ en
bedrijven die veel grond ruilen, zullen
meer dan gemiddeld met de wijzigingen
uit het nieuwe GLB worden geconfron-

teerd. Een van de grootste wijzigingen is
namelijk het toepassen van een rustgewas
één keer in de vier jaar. Daarnaast zullen
er op veengrond, vooral in de laaggelegen
gebieden (dit gaat om ongeveer 150.000
hectare), maatregelen komen ter beperking van de bedreigingen die het ministerie signaleert, zoals bodemdaling. Er zijn
sterke aanwijzingen dat het ministerie dit
ook in het GLB tot uiting wil laten komen,
door bijvoorbeeld een verplichting van
blijvend grasland en een verbod op akkerbouwmatige teelten in te stellen.
De definitieve regeling zal er anders uit
komen te zien dan wat er nu is uitgeprobeerd in de pilots. Maar de grote lijnen
zijn helder en gaf de betrokken bedrijven
veel inzicht in wat ze kunnen verwachten.
Wie wil weten wat het komende GLB voor
het eigen bedrijf kan gaan betekenen, kan
contact opnemen met een adviseur.
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Het nieuwe GLB eist 5 procent ‘niet-productief areaal’. Hieraan is te voldoen door groenbemesters in te zaaien.
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