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WAT ZIJN GLB-NSP?
GLB = Gemeenschappelijk (Europees landbouwbeleid
NSP = Nationaal Strategisch Plan, Nederlandse invulling 
GLB
30% van de EU-begroting ,  € 790 mln. per jaar voor 
Nederland
Uniformiteit in regelgeving en GLB subsidies
Meer maatschappelijke thema’s: Green deal en 
Biodiversiteit
Marktbescherming
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Negen subdoelen
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Samenhang in doelen
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Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker 
belonen
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Gereedschappen
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Gereedschappen
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Basispremie en ecoregelingen
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Financiering



Mogelijk verdeling van middelen uit Garantiefonds en Plattelandsfonds



• De conditionaleiten die aan de basispremie 
(hectaretoeslag) van agrariërs gesteld worden

• Het ambitieniveau van  ecoregelingen
• De omvang van overheveling van middelen  naar Pijler 
• De gebiedsspecifieke nadeelcompenstatie. 

Draaiknoppen 



DILEMMA
Inkomenspositie boer  versus omslag in verduurzaming
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• Hoe groot kan de stap naar verduurzaming zijn?
• Boeren zijn deels afhankelijk van inkomenssteun uit het GLB
• De opgaven binnen het GLB op gebied van klimaat, milieu en 

biodiversiteit voor Nederland zijn groot
• Het GLB heeft als subsidie-instrument een vrijwillig karakter. 

Als de eisen te hoog worden, haken boeren af en doelstelling 
van de omslag niet bereikt.



a) Bij hogere basisbetaling, meer ruimte voor verhoging 
conditionaliteit;

b) Bovenwettelijke GLMC’s maken dat de basisbetaling ook 
doelgericht wordt ingezet, en gelden voor elke deelnemende 
agrariër;

c) Indien de baten te laag zijn ten opzichte van de kosten, zullen meer 
agrariërs niet meedoen met de basisbetaling. Dan komen ze ook 
niet voor andere grondgebonden GLB-subsidies (eco-regeling, 
ANLb) in aanmerking. 

d) Voldoende ruimte houden voor de eco-regeling die aantrekkelijk is 
voor boeren.

Balans inkomenssteun en prestatiebetaling
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• Generiek beleid is gunstig voor een aantal milieudoelen, bv 
koolstofvastlegging, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, 
tegengaan bestrijdingsmiddelen en basiskwaliteit natuur. Het 
richt zich op een gedragswijziging bij ‘gangbare’ agrariërs.

• Gebiedsgericht beleid richt zich op kansen en problemen in 
een bepaald gebied. Dit is gunstig voor bv 
veenweidegebieden, aanvalsplan Grutto’s stikstofreductie 
N2000, grondwaterbescherming, boerenlandvogels. 

• Beide sporen worden ondersteund door kennis en innovatie 
maatregelen.

NSP zet in op beide sporen voor omslag landbouw 

Gebiedsgericht en generiek
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template
Bij EUMijlpalen NSP Maatschappelijke 

consultaties

NSP naar 
TK & PS   
en ter 
inzage

Planning NSP 2021

tijd

oktseptjuni



15/6/21 17

VERANDERINGEN  GLB-NSP
• De hectarepremie voor inkomenssteun gaat omlaag;
• Boeren kunnen via ecoregelingen maatschappelijke 

diensten leveren tegen betaling 
• Agrarische collectieven wordt gevraagd hun 

werkzaamheden voor Agrarisch Landschap en 
Natuurbeheer uit te breiden met extra klimaat en 
waterdoelen;

• Omslag van nalevingsgericht naar prestatiegericht GLB;



VRAGEN?
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