
MEMORANDUM

DATUM

AAN Commissie RGW

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Infosessie GLB-NSP op 15 september van 19.30 -21.00 uur 

Aanleiding
Op 16 juni  jl.  hebben wij  u  via  een infosessie  geïnformeerd over  het  nieuwe Europees  Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid  2023-2027(GLB)  en  het  daarvoor  benodigde  Nationaal  Strategisch  Plan  (NSP).  Daarbij  is 
afgesproken om u in september via een nieuwe infosessie een update te geven van de gesprekken over het GLB-
NSP. Die nieuwe infosessie vindt plaats op 15 september a.s.

In de bijeenkomst van 16 juni kon vanwege tijdgebrek een aantal van uw vragen niet beantwoord worden (zie 
hieronder). Op deze vragen komen we in deze infosessie terug.  
- Hoe gaan de beleidsinstrumenten ingezet worden (met name de eco-regelingen)?
- Welk effect heeft het GLB-NSP op de inkomenspositievan agrariërs?
- Wordt ook voldoende rekening gehouden met oudere agrariërs?

Update
Eind juni  is  binnen de Europese Unie een akkoord bereikt  over  de voorstellen voor  het  Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Dit bevat nieuwe minimale vereisten en uitzonderingen voor 
de Goede Landbouw en Milieu Condities (GLMC’s), de zogenaamde conditionaliteiten.  Dat zijn de algemene 
voorwaarden op het gebied van milieu, klimaat, dier- en plantgezondheid en dierenwelzijn waaraan moet worden 
voldoen om GLB-subsidies te ontvangen.  

In de EU zijn als minimale vereisten overeengekomen:
- 57,5% basispremie met verplichte conditionaliteiten;
- 27,5% ecoregelingen; 
- 15 % overheveling van pijler 1 naar pijler 2 

(die deels ingezet wordt voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, ANLB).

In  2023 blijft Nederland met 15% overheveling zo dicht mogelijk bij deze minimale vereisten (baseline), zo heeft 
de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Europese Commissie afgelopen juni laten weten. 
In de jaren daarna kan het percentage hoger uitvallen. De inzet van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is om tot 
2027 aan 15% overheveling vast te houden en geen aanvullende eisen ten aanzien van de conditionaliteiten te 
stellen. Op deze wijze blijft er balans in het pakket en wordt voorkomen dat te veel agrariërs afhaken omdat ze, 
om voor de basispremie in aanmerking te komen, aan GMLC’s moeten voldoen. Voldoen ze hier niet aan dan 
mogen ze ook niet aan de ecoregelingen en het ANLB mee doen. Dit zou uiteindelijk de verspreiding van de 
duurzaamheidsdoelen uit het GLB-NSP niet ten goede komen. 

In opdracht van de minister van LNV wordt berekend wat de effecten van de verschillende beleidsvarianten zijn 
voor de inkomens van Nederlandse agrariërs, het klimaat, milieu, biodiversiteit en landschap, 

Op  1  juli  heeft  er  een  brede  consultatie  plaatsgevonden  met  stakeholders  over  het  GLB-NSP  Zo’n  600 
geïnteresseerden kwamen online bijeen voor een eerste reflectie op de publieksversie van het GLB-NSP. De 
publieksversie hebben wij u eerder toegezoden en stond ter kennisname op de agenda van de Commissie RGW 
van 8  september. U kunt de bijeenkomst met de stakeholders op YouTube terugzien. Ongeveer 500 agrariërs 
hebben  meegedaan  aan  pilots.  Ddit  levert  een  positief  beeld  op  onder  andere  over  de  ecoregelingen  met 
maatwerk met puntensystemen die aansluiten op de eigen bedrijfsvoering. Zorgen zijn er ook: ondere andere 
over de stapeling van conditionaliteiten, de ecoregelingen en het ANLB. 

De komende tijd vindt een nadere invulling plaats van het GLB-NSP. Provincies brengen hierover hun standpunt 
naar voren in bestuurlijk overleg met de minister van LNV. 

De planning is dat er medio oktober een definitieve versie van het GLB-NSP (2023-2027) ligt. Die zal aan uw 
Staten en de Staten van de overige provincies ter kennisname worden voorgelegd. De provincies zijn weliswaar 
medeopdrachtgever van het GLB-NSP, maar de uiteindelijke besluitvorming ligt bij het Rijk.  De minister heeft 
begin juli de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in een kamerbrief. 

Financiering

09/10/21

https://www.toekomstglb.nl/actueel/nieuws/2021/07/06/publieksversie-nsp-glb-mooie-basis-nog-veel-te-doen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z13072&did=2021D28049


Vanuit de EU is voor Nederland ongeveer  717 mln. euro per jaar beschikbaar voor het Garantiefonds (pijler 1) en 
73 mln.  euro  voor  het  Plattelandsfonds  (pijler  2).  Naast  de  reguliere  middelen  (73 mln.  euro)  heeft  pijler  2 
overhevelingsmiddelen  uit  pijler  1.  In  2023  vindt  15%  overheveling  plaats  van  pijler  1  naar  pijler  2,  de 
overheveling is daarmee 108 mln. euro. Dit komt boven op het reguliere budget voor Pijler 2 van 73 mln. euro 
waarmee het totale EU-budget voor pijler 2 181 mln. euro bedraagt voor 2023.

Op basis van de huidige verdeelsleutel in het Plattelandsontwikkelings Programma (POP3+)  is ongeveer 5,9 % 
(Commissie Jansen) beschikbaar voor  Utrecht.  Voor het GLB-NSP gaat een Commissie zich buigen over een 
actualisering van de verdeelsleutel. Er  is nationale cofinanciering nodig van Rijk, provincies en waterschappen 
en zal ook van de provincie een bijdrage gevraagd worden. De geïnventariseerde beleidsambities van het GLB-
NSP (Investeringen, ANLB, Jonge Boeren, LEADER, Kennisverspreiding) zijn hoger dan de beschikbare 181 mln. 
euro  per  jaar  aan  EU-middelen.  De  ambities  geven  invulling  aan  de  landelijk  en  provinciaal  vastgestelde 
beleidsdoelen. Er zal de komende tijd prioritering moeten plaatsvinden en ook zullen afspraken  gemaakt moeten 
worden over de verdeling van de kosten voor cofinanciering over de overheden. 

De lijn vanuit het IPO is om nationale opgaven, zoals de stikstof- en veenweideopgave nationaal te financieren.  
Dit betekent dat deze niet in het GLB-NSP zitten. Dit scheelt  ook veel uitvoeringskosten. De inzet vanuit de 
provincies  is  om  jaarlijks  ongeveer  evenveel  bij  te  dragen  als  aan  het  Europese 
plattelandsontwikkelingsprogramma POP3+. Over cofinanciering moeten uw Staten nog besluiten, wat pas kan 
als het NSP is opgesteld.

Proces en vervolg
 Medio  oktober  is  er  een  definitieve  versie  van  het  GLB-NSP  die  aan  PS  ter  kennisname  wordt 

voorgelegd.
 Nadat het NSP definitief is vastgesteld hebben de provincies tot 1 januari 2023 de tijd om hun uitwerking 

daarvan te maken. Deze omvat:
- Een uitwerking van (niet-grondgebonden interventies) zoals kennis, innovatie en investeringen;
- Een uitwerking  voor ANLb; 
- Het opstellen van nieuwe Lokale Ontwikkeling Strategieën (LOS) voor LEADER; 
- Besluitvorming over de organisatie en financiering. 
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