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Vraag / Input Antwoord / Reactie

GroenLinks 1 Is het college het met GroenLinks eens dat we als provincies de 
minister niet moeten remmen in de transitie naar een 
klimaatneutrale, natuurinclusieve en toekomstbestendige 
landbouw?   

 “Provincies stellen beduidend minder ingrijpende aanpassingen 
van het GLB voor” Wat wordt verstaan onder ingrijpende 
aanpassingen?  

 “Provincies betreuren het dat de minister in haar brief geen 
pleidooi houdt tot het organiseren van een forse meerjarige 
transitie-investeringsimpuls die de Nederlandse landbouw in een 
nieuwe, internationale koploperspositie kan brengen.”  

Op welk gebied ambieert het IPO een nieuwe, internationale 
koploperspositie voor de Nederlandse landbouw?  

Het college heeft net zoals de minister de ambitie om in te zetten op een 
transitie naar een klimaatneutrale, natuurinclusieve, circulaire, economisch 
rendabele, toekomstbestendige landbouw. Die ambities komen overeen. 
Tegelijkertijd maken we ons zorgen dat de minister de realisatie van nationale 
opgaven, zoals het uitvoeren van de afspraken uit het Klimaatakkoord in het 
veenweidegebied, (te veel) wil realiseren met GLB-middelen. Dat zou kunnen 
betekenen dat er geen afzonderlijke middelen meer beschikbaar komen voor de 
veenweideopgave. Het GLB kan ondersteunend zijn, maar niet in de plaats 
komen van aanvullende middelen voor veenweide. Dit loopt echter op één 
onderdeel uiteen en dat is dat van belang is dat een nationale opgave als 
veenweiden ook nationaal uit Rijksmiddelen wordt gefinancierd. 

De genoemde internationale koploperspositie is niet exact gedefinieerd. Dit sluit 
aan bij de ambities om te komen tot een economisch rendabele, duurzame 
landbouw op het vlak van onder andere emissies, biodiversiteit en dierenwelzijn, 
die veilig en gezond voedsel produceert. Naast het stellen van duidelijke 
milieutechnische en ecologische randvoorwaarden zal ook de inzet van 
innovatie, net als nu, een belangrijke rol spelen. Verder zal maatwerk naar 
sectoren en gebieden belangrijk zijn.

 
2 “Verdere verzwaring van de conditionaliteiten door een specifieke 

Nederlandse invulling is geen optie voor de provincies.” De 
hectarevergoeding die Nederland aan zijn boeren betaalt, is veel 
hoger dan in de rest van Europa. Tegelijkertijd stellen wij de 
minste voorwaarden aan de hectarevergoeding die de boeren 
krijgen (op Malta na). Wat is de reden dat er dan toch gepleit 
gaat worden voor een uitzonderingspositie voor Nederland en de 
conditionaliteiten wat was de positie van de Provincie Utrecht 
hierin?   

De provincies vragen geen uitzonderingspositie t.a.v. conditionaliteiten, maar 
willen deze niet verzwaren t.a.v. van wat in de Europese Raad is afgesproken. 
Nederland verschilt t.o.v. veel andere lidstaten door de intensieve vormen van 
landgebruik als gevolg van de schaarste aan landbouwgrond. Bij extensief 
landgebruik kan in andere lidstaten relatief makkelijker aan de conditionaliteiten 
worden voldaan. 
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3 Het IPO voert een lobby voor een lagere overheveling van pijler 1 
naar pijler 2. Wij willen graag een politieke discussie of deze 
lobby wel handig is en of we niet beter meer geld via de tweede 
pijler kunnen laten lopen?

Het IPO heeft gekozen voor het  standpunt van een overheveling van 15% van 
pijler 1 naar pijler 2. Belangrijk aandachtspunt bij de overheveling is het borgen 
van de deelnamebereidheid onder de agrariërs. Daarbij pleit IPO ervoor om de 
ambities in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) t.a.v. .stikstof, 
klimaat en biodiversiteit opgaven meer met middelen uit de nationale 
programma’s te financieren.

SGP 4 Wij zijn benieuwd naar een korte update van de gesprekken met Provincies zijn hiervoor via een bestuurlijke kern-delegatie vanuit IPO in 
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het Rijk. De inzet van de provincies kunnen wij goed volgen. 
Mooi gebalanceerd en evenwichtig met oog voor de haalbaarheid 
in de praktijk. Intussen zien we dat de onderhandelende partijen 
in Den Haag een motie indienen om in plaats van de door 
provincies voorgestelde 15% met een evaluatiemoment in 2025 
nu al te gaan voor 30%. Hoe lopen die gesprekken landelijk?

gesprek. Begin december komt er een Bestuurlijk Overleg van de provincies 
met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Uiteindelijk 
stelt de minister het GLB-NSP vast. De motie van D66-VVD-CDA en CU over 
een stapsgewijze verhoging van overheveling pijler 1 naar pijler 2 van 15 naar 
30% is inmiddels aangenomen in de Tweede Kamer. Aandachtspunt hierbij is 
de mate van co-financiering die van provincies gevraagd gaat worden bij een 
grotere overheveling.
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