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Op naar een Nationaal Strategisch Plan voor een toekomstig GLB

Wat verandert er in het GLB?
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Samenhang in doelen



1. Landelijk inzetten op het verbeteren van 
klimaat en leefomgeving 
óf 
specifiek op gebiedsgerichte urgente doelen, zoals 
klimaat, boerenlandvogels, water en stikstofreductie?

2. Inkomensondersteuning onder voorwaarden (norm / 
verplichting) 
óf 
meer focus op maatschappelijke diensten door een 
prestatiebetalingen?

Centrale vraag: zoeken naar balans
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Zo groot mogelijke omslag

1. Meer focus op prestatiebetalingen
2. Ondersteunen vernieuwing in de sector 
3. Inzet op gebiedsgerichte urgente doelen
4. Zoeken naar balans
5. Leren en monitoren

NSP Nederland 2023-2027 
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Gemaakte keuzen

• Voorwaarden inkomensondersteuning dichtbij EU-
baseline

• 25% eco-regeling (1e pijler)
• Overheveling 15% -> 30% 
• Meer aanvullende financiering Rijk
• Groei ANLb
• Samenwerking gebieden o.a. water, veenweide, N2000
• Kennis & innovatie
• Jonge boeren top up en vestigingssteun
• Ook ruimte voor dierenwelzijn, biologische landbouw en 

zeldzame huisdierrassen
• Voortzetting pilots en ontwikkeling

Eerste pijler 2023-2027: € 2.776 mld

Tweede pijler 2023 -2027:

• EU budget: €   365 mln.
• Overheveling van 1e pijler: €   809 mln.

€108  €216 mln/j
• Nationale cofinanciering: 

- Provincies: €   359 mln.    
- Rijk: €   271 mln.
- Waterschappen: €   159 mln.

Totaal 2e pijler €1.963 mld.

Hectarepremie

• Basispremie € 220/ha  € 165/ha
• Herverdeling: € 54/ha voor eerste 40 ha
• Eco-regeling: ± € 100/ha 



• Betalingsrechten vervallen

• Landschapselementen zijn subsidiabel

• Randvoorwaarden (cross compliance) wordt uitgebreid met 
vergroeningseisen en heet nu conditionaliteiten

• Ecoregeling als nieuwe instrument; hectaresteun voor 
verduurzaming 

• ANLb verbreedt inzetten; meer budget, meer deelname.

Belangrijkste veranderingen
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Inkomenseffecten concept GLB-NSP
Aflopende basispremie. 
Gelijkblijvend budget ecoregeling 
per ha. 
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Pijler 2: maatregelen en budget • Het Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Verdeling middelen pijler 2 (EU en Nationaal) (mln €) 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal
Leader (min 5%) 11,3 13,0 14,7 16,3 18,0 73,27
Brede weersverzekering 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,50
ANLb 100,0 100,0 120,0 120,0 120,0 560,00
Jonge boeren  (min 11,5 mln. ) 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 79,50
Zeldzame huisdierrassen 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 16,00
Investeringen, productief 23,6 21,3 16,3 25,6 34,9 121,66
Investeringen, niet productief water 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 259,65
Kennis 22,5 11,6 7,4 10,9 14,1 66,53
Samenwerking gebieden  (Water) 1,8 6,7 7,4 10,0 12,7 38,61
Samenwerking gebieden Veenweide, N2000 0,0 53,3 103,0 131,0 159,0 446,26
Samenwerking, EIP 19,7 26,5 20,1 23,6 24,8 114,61
Samenwerking, GBA-kennis 16,5 15,3 11,2 15,3 19,4 77,71
Technische bijstand (2%) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 16,98
Totaal Pijler 2 287,3 339,5 391,9 444,7 494,9 1.958,29
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Budget Fryslân ANLb 2023-2028

jaartal 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Aanvalsplan Grutto (Alleen 10% cie Beukema) 32.152,01€           33.045,13€         54.479,80€         64.304,03€         64.304,03€         64.304,03€         

- optimalisatie ANLB 735.449,89€         701.242,91€       1.641.934,63€    1.453.796,29€    1.453.796,29€    1.453.796,29€    

- verbreed  klimaat en Water 1.449.414,55€      1.449.414,55€    3.261.182,73€    2.898.829,09€    2.898.829,09€    2.898.829,09€    

Mitigatie 591.771,42€         591.771,42€       1.331.485,68€    1.183.542,83€    1.183.542,83€    1.183.542,83€    

Adaptatie 309.488,62€         309.488,62€       696.349,39€       618.977,23€       618.977,23€       618.977,23€       

Water beheer 548.154,51€         548.154,51€       1.233.347,65€    1.096.309,03€    1.096.309,03€    1.096.309,03€    

Aanvalsplan Grutto (33,3% landelijk budget) gem bedrag 3.480.000,00€      3.480.000,00€    3.480.000,00€    3.480.000,00€    3.480.000,00€    3.480.000,00€    

Continuering ANLB (incl. AG 2022) afgesloten beheer 16.100.000,00€    16.100.000,00€  16.100.000,00€  16.100.000,00€  16.100.000,00€  16.100.000,00€  

Som 18.317.016,45€    18.283.702,59€  21.057.597,16€  20.516.929,41€  20.516.929,41€  20.516.929,41€  

GLB-NSP gelden verdeeld over de jaren



Vooruitkijken in Collectief ELAN 
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1. ANLb een terugblik
2. Verbreding taken vanaf 2023
3. Leefgebieden voor ELAN vanaf 2023



Terugblik ANLb 2016 : Een stelsel, drie bouwstenen
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1. Uitvoering geven aan doelrealisatie (provincie)
2. Een EU conform uitvoeringsproces (rijk)
3. Gecertificeerde collectieven verantwoordelijk uitvoering beheer

Doel:
-Versterken effectiviteit
-Verbeteren efficiency
-Gebruik lokale energie en kennis

-Besluit rijk en provincies in natuurpact (sept. 2013)
-Valt onder pijler 2 van het GLB 2014-2022 in het  plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)



Vereenvoudiging / optimalisatie
 Voorschotbetaling / 2 ha criterium / Meldingstermijnen
 Gebruik score card / Geo-tag foto / Programmatisch handhaven

Natuurbeheerplannen
 Integratie natte en droge dooradering
 Begrenzing Klimaat en Water 
 Open grasland/akker ongewijzigd

Boerenlandvogels / Grutto
 Beheer via ANLb (akker, dooradering en grasland)

Rol Collectieven
 Kennisontwikkeling (nieuwe doelen, stelselverandering)
 Gebiedscoöperaties (rol in ecoregeling?)

ICT wijzigingen
 SNL applicatie / SCAN ICT

Aandachtsvelden voor verbetering ANLb



Doel:

 Versterken van de biodiversiteit, in stand houden van doelsoorten, afhankelijk van boerenland.
 Behoud van cultuur historisch landschap
 Extra inzet op klimaat en water

Huidig:
• Gebiedsgericht 
• Provincies wijzen gebieden aan
• Huidige focus op biodiversiteit, afhankelijk van boerenland
• Positieve evaluatie over werking

ANLb in toekomstig GLB:
• Verbreden doelen: klimaat en water
• Uitbreiden gebieden
• Goede aansluiting Aanvalsplan Grutto, en dus versterken inzet weide- en akkervogels.
• Geleidelijk verhogen beschikbaar budget.
• Onderscheid naar klei en zand.
• Nieuwe manier van controleren.

Leidend principe: alleen veranderen wanneer zeer wenselijk / noodzakelijk.

.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
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Landschap en beekdalen in Zuidoost

Leefgebied Dooradering – Landschap - Klimaat
1) Veel houtwallen / bosjes
2) Ideaal gebied voor inzet beheer dooradering
3) Wens vanuit beekdalen gebiedsontwikkeling
4) Kansrijk voor doelsoorten ANLb dooradering
5) Opgave vasthouden water (Klimaat) beekdalen – N2000



Open Akker Zuidoost Fryslân 

Leefgebied Open Akker
1) Geschikt Open Akker gebied
2) Uniek voor besloten akkerlandschap
3) Hoge potentie geelgors- patrijs- grauwe klauwier-zomertortel
4) Kansrijk voor combinatie verplichte akkerranden – ANLb 



Klimaat en Water 

Verbreding taken Water en nieuwe categorie Klimaat
1) Focus op KRW doelstelling boerensloten
2) Randenbeheer deels verplicht via Mestwet
3) Inzet op behoud grasland, niet ploegen/scheuren
4) Klimaat focus op vermindering uitstoot CO2 en vastlegging CO2
5) Klimaat focus op tegengaan weersextremen (te nat of te droog)
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Wij gaan voor een gezonde groei van het ANLb. 

Doet u mee? 



Meer weten? 
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GLB-NSP online volgen? 

› Website: www.toekomstglb.nl Het nieuwe GLB (rvo.nl)

› Twitter: @ToekomstGLB

› Het concept NSP: PDF concept NSP 

Vragen? 

› hetnieuweGLB@minlnv.nl



19

Grondgebonden steun



Nr Eis Korte beschrijving
GLMC 1 Oppervlakte blijvend grasland gelijk 

houden
In Nederland is ongeveer 40% van de landbouwgrond blijvend grasland. We meten 
landelijk hoeveel blijvend grasland er is en vergelijken dit met referentiejaar 2018.

GLMC 2 Veenweiden en wetlands beschermen Het vastgestelde waterpeil in uw gebied respecteren.

GLMC 3 Stoppels niet verbranden Verbod op verbranden stoppels van een halm of stengel.

GLMC 4 Bufferstroken langs waterlopen Bufferstroken (5 of 2 meter) zonder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

GLMC 5 Erosie tegengaan Geldt alleen in een aangewezen gebied in de regio Limburg.

GLMC 6 Bodem minimaal bedekken Groenbemester zaaien op niet-productieve grond tussen 31 mei en 31 augustus.

GLMC 7 Gewassen op bouwland roteren Op bouwlandpercelen ieder jaar een ander gewas als hoofdteelt. En op zand- en 
lössgrond eens per 4 jaar een rustgewas als hoofdteelt.

GLMC 8 4% van uw bouwland niet-productief 
laten

Het niet-productieve deel kan worden ingevuld met landschapselementen.

GLMC 9 Ecologisch kwetsbaar blijvend 
grasland beschermen

Dit grasland niet ploegen of omzetten. Ligt voornamelijk in Natura 2000-gebieden.

De conditionaliteiten (GLMC’s)



GLMCs

• In de huidige bedrijfsvoering worden GLMCs 4 -
bufferstroken (27%), 7 – gewasrotatie (22%) en 8 –
niet productief (35%) het vaakste niet gehaald.

• 17 procent van de deelnemers geeft aan dat GLMC 8 
niet toegepast kan worden op bedrijf. 

• Voor GLMCs 4 en 7 kunnen 1 of 2 bedrijven de 
maatregel niet toepassen.

• GLMC 8 is bottleneck voor deelname aan GLB. Wordt 
dit herkend? Is dit een mening of een bevinding? Wat 
zijn verklaringen? En hoe zou het wel kunnen werken?



De nieuwe ecoregeling: een puntensysteem
• De ecoregeling helpt bij de omslag naar een duurzame landbouw, en sluit aan bij Kritische 

prestatie indicatoren (KPI’s) voor een klimaatvriendelijke kringlooplandbouw.

• Flexibiliteit voor de landbouwer om activiteiten te kiezen die passen bij zijn bedrijfsvoering: 
ambitieus maar haalbaar in praktijk. 

• Integrale aanpak van de gemeenschappelijke doelstellingen, schijf van vijf:
 klimaat
 bodem
 water
 biodiversiteit
 landschap

• Nationale regeling en nationale lijst van activiteiten voor alle begunstigden, maar aantal 
benodigde punten per doel kent regionale accenten op basis van landschapstype en grondsoort.

• Biologische landbouw is  ‘green by definition’ op het hoogste niveau.

• Budget €152 mln per jaar
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Rustgewas Strokenteelt

Stikstofbindend gewas Bufferstrook langs grasland

Meerjarige teelt Bufferstrook langs bouwland

Langjarig grasland Onderzaai vanggewas

Grasland met kruiden Biologische bestrijding

Gras klaver Weidegang

Natte teelt Heg haag struweel

Vroeg Rooigewas (2) Landschapselement hout

Groenbedekking Biologische landbouw

Eco activiteiten 2023



Ecoregeling stap 1: De instapeis. Bereken uw schijf van vijf

Eco-activiteiten dragen bij aan schoon water, schone lucht, een goede 
bodem, meer biodiversiteit, een mooi landschap en het klimaat.

Belangrijk is dat wat u kiest evenwichtig bijdraagt aan alle doelen. Dat is een 
voorwaarde van de eco-regeling. Daarvoor is de schijf van vijf.

• Bekijk eerst de schijf van vijf en vul hem in. Het aantal hectares dat u 
heeft * 5 punten = het totaal aantal punten dat u moet behalen. 

• Voor een bedrijf met 50 hectare is dat dus 250 punten. 

• Er zijn 21 eco-activiteiten waaruit u kunt kiezen. In de puntentabel ziet u 
in welke mate zij aan de doelen bijdragen. Kies de activiteiten zo dat u op 
elk doel voldoende punten scoort in de schijf van vijf. 



Eco-activiteiten

• Meest toegepaste 
maatregelen

• Langjarig grasland 
aan de top met meer 
dan 70% van de 
deelnemers

• Wordt dit herkend?
• Wat zijn 

verklaringen?
• Wijkt dit af van de 

verwachting?



Eco-activiteiten

• Minst toegepaste 
maatregelen

• Strokenteelt, 
verlengde weidegang 
3000 uur en natte 
teelt onpopulair. 

• Wordt dit herkend?
• Wat zijn 

verklaringen?
• Wijkt dit af van de 

verwachting?





Hoe werkt het voor de landbouwer
Dit is een andere berekening, uitgaande van het bedrijf.

• Invullen in een tool van bouwplan en extra activiteiten 
die u uitvoert.

• Voldoe ik aan de conditionaliteit?

• Indien u extra activiteiten moet doen om aan de schijf 
bij de ecoregeling te voldoen: wat zijn daar de kosten 
voor, en zijn ze inpasbaar?

• Weegt de ecopremie op tegen de extra kosten?

• Indien relevant: gaat de inzet voor de ecoregeling goed 
samen met het ANLb?



Mogelijkheid tot stapelen

Basisprincipe:
De activiteiten die in het kader van de ecoregeling kunnen worden uitgevoerd gaan altijd verder dan 
conditionaliteiten, en zijn (deels) ook mogelijk in het kader van het ANLb en interventies samenwerking die 
voor beheermaatregelen, de systematiek van het ANLb volgen. 

Ter voorkoming van dubbele financiering is het volgende van toepassing:

• Indien de activiteit tevens wordt ingezet voor het invullen van een conditionaliteit, wordt daar waar 
relevant geen inkomensderving toegekend.

• Als een activiteit onder de ecoregeling wordt uitgevoerd en die zelfde activiteit wordt op hetzelfde perceel 
ook in het ANLb opgevoerd, dan kan de activiteit bij de ecoregeling wel meetellen voor het verzamelde 
aantal punten, maar kan niet worden ingezet voor het verantwoorden van uitbetaling van het maximale 
subsidiebedrag. De activiteit wordt uitbetaald via het ANLb.

In de praktijk is bij de ecoregeling alleen groene braak (de niet productieve akker(rand)) niet 1 op 1 
stapelbaar op de conditionaliteit.
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Mogelijke aanbevelingen

Mogelijke aanbevelingen?
• GLMC 8 – 4% niet productief

– ?
• Scoren op landschap en biodiversiteit

– Maatregelen toevoegen voor landschap en biodiversiteit
– Puntentoekenning aanpassen
– Naar integraal puntensysteem (bvb uitkering bij behalen 4 van de 5 doelen)

• Te lage vergoeding
– ?

• Gevoelskwestie brons/zilver/goud
– Communicatie over wat de streefverdeling is (bvb maar 5% van de boeren op goud)
– Afwijken van systeem met staffels en naar waardering voor genomen maatregelen

• Te weinig werkbare maatregelen voor sommige sectoren
– Op korte termijn introductie nieuwe maatregelen ruige mest, NKG, precisielandbouw



Veehouderij de Koehoeve

Bouwplan:

• 30 hectare blijvend grasland

• 12 hectare tijdelijk grasland

• 6 hectare mais

• 2 hectare houtwal

Het melkvee wordt overdag geweid.
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