
   

 

 

Keek op de maand: Waterkwaliteit en landbouw | juni 2019 

 

Nationaal Strategisch GLB-Plan 
Eens in de zeven jaar stelt de Europese Unie het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) opnieuw 

vast. De Europese Commissie deed vorig jaar voorstellen voor een nieuw GLB voor de periode 2021-

2027. Enkele kernzaken: lidstaten krijgen meer vrijheid om met het beschikbare geld in te spelen op 

nationale doelen. Én zij moeten een Nationaal Strategisch Plan (NSP) opstellen. 

 

Het toekomstige GLB heeft negen doelstellingen voor economie, ecologie en sociaal - economische 

ontwikkeling (profit | planet | people). De figuur hieronder brengt ze in beeld. Het NSP geeft 

argumenten welke doelstellingen voor ons land primair van belang zijn, welke doelen behaald zullen 

worden en hoe GLB-gelden ingezet worden om deze doelen te halen.    

 
 



   

 

 

Nieuw advies Rli: Europees landbouwgeld voor kringlooplandbouw    

Op verzoek van minister Schouten heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op 22 

mei 2019 advies uitgebracht over mogelijkheden om Europees landbouwgeld 

(GLB) voor kringlooplandbouw in te zetten. Schouten wil dat Nederland in 2030 

koploper is in kringlooplandbouw. Flexibiliteit vindt het Rli belangrijk als het om 

de inzet van Europees landbouwgeld gaat. Dat kan volgens de raad als 

Europees landbouwgeld steeds minder aan inkomenssteun en steeds meer aan 

prestaties op klimaat en milieu wordt gekoppeld. Het persbericht en briefadvies van Rli leest u hier.  

 

Stakeholders in gesprek over nieuwe GLB | donderdag 23 mei  
“De kern van het nieuwe GLB is om een grote middengroep boeren te stimuleren om stappen te 

zetten richting kringlooplandbouw”. Dat zei minister Schouten (LNV) op de eerste 

stakeholdersconferentie over het toekomstige GLB. Zij benadrukte de ambitie om de boer centraal te 

stellen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Een voor boeren simpel en breed toegankelijk stelsel 

is voor haar randvoorwaarde. De houtskoolschets, een sterkte/ zwakte-analyse van de Nederlandse 

landbouw is één van de pijlers van het toekomstige NSP. 

 

Versnellen met akkerbouwers en bollentelers | dinsdag 28 mei 
Samen zoeken naar werkwijzen voor versnellen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).  

Dat was het doel van de workshop die Rijn-West, DAW, KAVB en LTO-Noord organiseerden op 28 mei 

2019. Bijna 30 deelnemers uit de akkerbouw, bollensector, 

kennisinstellingen en waterschappen dachten mee. De ‘oogst’: 

concrete werkwijzen en acties op weg naar een schoon, 

klimaatbestendig en robuust watersysteem. Ontzorgen van 

boeren, kennisoverdracht (coaches), kennis delen en tools  

(bv. zelf meten door agrariërs) zijn volgens de sector zelf prima 

werkwijzen om verder te versnellen.  

 

Verkenning drijfveren ketenpartijen 
Vanuit de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) doen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de 

partners van Rijn-West samen onderzoek naar mogelijkheden om het DAW te versnellen. Rijn-West 

wil graag weten hoe (agrarische) ketenpartijen in de nutriënten kringloop in beweging te krijgen zijn 

om de waterkwaliteit te verbeteren. Hoofdvraag: “Hoe kunnen Rijn-West partners het gedrag van 

ketenpartijen beïnvloeden, zodat we samen de waterkwaliteit (-kwantiteit) verbeteren?” De WUR is 

deze week gestart met de verkenning. De concept resultaten verwachten we dit najaar.  
 

Meer informatie over de landelijke Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) vindt u hier. 

Meer informatie  
Voor vragen en suggesties, neem contact op met Caroline van de Veerdonk, trekker DAW-impuls 

voor Rijn-West, veerdonk@org-id.org of 06-53410156 

 

Voor informatie over DAW: https://agrarischwaterbeheer.nl/  

Voor informatie over stroomgebied Rijn-West: www.rijnwest.nl 

https://www.rli.nl/publicaties/2019/advies/europees-landbouwbeleid-2021-2027
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D20810
https://www.stowa.nl/kennisimpuls
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