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GLB-gebouw in Nederland na 2014 (voorstel) 

Inkomenssteun 
 

Ca € 775 miljoen per jaar 
 

 
(Géén cofinanciering nodig; is 

gemeenschappelijke taak) 

Markt- en 
prijsbeleid; 

onderzoek en 
innovatie; 
voedsel-

veiligheid; 
risicobeheer 

en interventie 
 

Plattelands
beleid 

 
Ca € 80 

miljoen per 
jaar 

 
voorwaarde: 
cofinancie-
ring lidstaat 

GLB Nederland  
2014-2020 

Pijler 1 Pijler 2 
 

overheveling (max. 

10%) 



Commissie-voorstellen voor pijler 1 

• Basisbedrag per ha (250-300 euro/ha) 

• Toeslag voor vergroening (ongeveer 125 

euro/ha) 

• Nog wat kleinere toeslagen voor specifieke 

groepen of specifieke gebieden 

 



Toeslag voor klimaat en milieu (vergroening) 

230 miljoen euro per jaar (30 % van budget) 

     

   125 euro/ha 

Voorwaarde: voldoen aan drie vergroeningsmaatregelen: 

1. Permanent grasland in stand houden 

2. Gewasdiversificatie 

3. 7 % areaal inrichten voor ecologische doelen 

(klimaat en milieu) 

 

 



Mogelijke wijzigingen vergroenings-

voorwaarden 

• Meer vrijstellingen (niet alleen biologische 

landbouw maar bijv. ook duurzame productie) 

• Keuzemenu (3 van x in plaats van 3 van 3 

maatregelen)  

• 10 % budget voor vergroening (i.p.v. 30 %) 

 



Hoe kan pijler 1 bijdragen aan oplossen 

nutriëntenproblematiek? 

• 1800 €/ha voor onbemeste bufferstroken langs 

watergangen (in kader 7 % voor ecologische 

doelen)  

• Bonus van 125 €/ha voor blijvend grasland 

• Bonus van 125 €/ha voor voldoen aan 

kringloopwijzer (voorstel in ontwikkeling) 

 

30 % is must; 10 % is peanuts 



Pijler 2 (plattelandsontwikkeling) 

• 50 % cofinanciering nodig (rijk, provincies, 

waterschappen of gemeenten) 

• Europese bijdrage 80 miljoen per jaar 

• 10 % overheveling (van pijler 1  pijler 2)  78 miljoen 

extra 

      

80-158 miljoen per jaar voor NL 

(incl. cofinanciering: 160-316 miljoen per jaar) 

 

 

 



EU-prioriteiten voor pijler 2 (POP) 

1. Ondersteunen kennisoverdracht 

2. Versterken concurrentievermogen en vitaliteit van de 

landbouw 

3. Ketenaanpak (producent < > consument) 

4. Herstellen en beschermen van ecosystemen (bodem, 

water, Natura2000, agrobiodiversiteit) 

5. Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen (water, 

energie, lucht) 

6. Vergroten sociale participatie en aanpak armoede 

 

 



Kansen voor aanpak nutriënten via pijler 2 

(POP) 

1. Kennisoverdracht (informatie-bijeenkomsten voor boeren 

over bijv. erfafspoeling, nutriëntenbenutting) 

2. Adviesdiensten (advies op maat bijv. tbv kringloopwijzer) 

3. Stimuleren milieu-investeringen (max. 40 %): aanpakken 

erf-afspoeling, precisiebemesting enz. 

4. Stimuleren niet-productieve investeringen (tot 100 %): 

zuiveringsvoorzieningen voor drainagewater, 

helofytenfilters enz. 

5. Agro-milieubetalingen (vergoeding verschralingsbeheer) 

 
 

 

 



Benut de multiplier! 

financieel soci-

aal 

POP2 POP3 

ws. 

alleen 

ws. + 

prov. 

ws. + 

p. + r. 

Kennis + adviesdiensten n.b. 2 4 8 ++ 

Stimuleren niet-product. invest. 2-4 2 4 - ± 

Stimuleren milieu-

investeringen 

20 5 10 20 ++ 

Groenblauwe diensten n.b. 2 4 - + 

Nadeelcompensatie n.o. 2 - - + 





Vervolg 

• Tot medio 2012: standpuntbepaling Ministerraad en 

Europees Parlement; lobbywerk in Den Haag en Brussel 

• Najaar 2012: onderhandelingen tussen Ministerraad en 

Europees Parlement 

• Voorjaar 2013: definitieve besluitvorming 

• 2012 + 2013 opstellen nationale of regionale 

programma’s 

• Eind 2013: goedkeuring programma’s door Brussel 

• 1-1-2014: start nieuwe programma’s 

 

 


