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Vragen gesteld N.A.V. 26 januari GLB online 

bijeenkomst ANOG  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vraag 1:  Vallen de Veenkoloniale gronden onder veen categorie? 

Antwoord: In het concept NSP staat alleen het volgende vermeld: GLMC2 (bescherming van veenweiden 

en wetland) gaat per januari 2023 gelden voor landbouwers op veengrond, tot ca. 1m boven NAP, dat 

niet vrij afwaterend is (kustvlakteveen). 

“De definitie van wetlands en veengebieden in het GLB is verder uitgewerkt. Veengronden zijn in de 

perceelsregistratie van landbouwgronden gedefinieerd op basis van artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van 

de Meststoffenwet en dit is zichtbaar in de perceelsregistratie bij RVO. De veengronden zijn ook te zien 

via deze link 

https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=61d2e75688b24ec2bd102b2f8d7f7fc2   

Het kustvlakteveen is onderhevig aan een peilbesluit en ligt lager dan 1m boven NAP en daar richt het 

Interbestuurlijk programma Veenweide zich op. De oppervlakte van de veengronden in de 

perceelsregistratie (e-gdi) is uitgerekend voor de kustvlakteveengebieden in 6 provincies: 

1.Provincie Fryslan 

2.Provincie Groningen in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Westerkwartier  

3.Provincie Overijssel in de gemeenten Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle  

4.Provincie Noord-Holland 

5.Provincie Zuid-Holland 

6.Provincie Utrecht 

Dit komt dan in de perceelsregistratie (e-gdi) tot ca. 145.000 ha landbouwgrond (gemeten maat), 

waarvan ca. 137.000 ha grasland en 7.000 ha akker- en tuinbouw. Dit is ca. 5% akker en 95% grasland.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vraag 2 : Is het GLMC8 gebaseerd op verschil kadastrale maat en RVO gemeten maat/beteelde 

oppervlakte? 

Deze vraag is uitgezet bij LNV/RVO; antwoord volgt nog. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vraag 3:  Landschapselementen zijn niet overal toegestaan, bepaald de provincie. Komt er een lijst wat 

er in dit gebied mogelijk is? 

Antwoord: Het is de bedoeling dat er in de ecoregeling rekening wordt houden met verschillen tussen 

gebieden, bijvoorbeeld ten aanzien van landschapselementen. Dit moet nog worden ingebouwd in het 

systeem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=61d2e75688b24ec2bd102b2f8d7f7fc2
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Vraag 4: Is bekend hoeveel van deze GLB gelden er naar de Terrein 

Beherende Organisaties (TBO’s) gaan? En worden deze dan ook uitgesloten? 

Antwoord: Nee, dat is niet bekend. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vraag 5: Zijn slaperdijken ook landschapselementen? 

Antwoord: Deze vraag is uitgezet bij LNV/RVO; antwoord volgt nog. In de zienswijze van de drie 

noordelijke collectieven is dit als verzoek opgenomen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vraag 6: Kan tarwe op tarwe in het Oldambt ook niet meer? Hoe ga je dan om met een meerjarige gras 

of kruiden wendakker 

Voor GLMC7 geldt een aantal uitzonderingen: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vraag 7: Hoe wil men dit allemaal controleren? o.a. Sloot talud min 3 meter 

Antwoord: LNV/RVO wil zoveel mogelijk controleren vanuit de lucht, dus op basis van satellietfoto's. 

Voor activiteiten waarbij dit niet mogelijk is, wordt naar andere mogelijkheden gezocht. Mede daarom 

gaan sommige eco-activiteiten pas na 2023 in.  

Een ander voorbeeld is precisiebemesting. Dat wordt voorlopig niet als eco-activiteit opgenomen, omdat 

het vanuit de lucht niet controleerbaar is. In het concept NSP staat aangegeven dat precisiebemesting zal 

worden toegevoegd aan de ecoregeling wanneer verificatie via geotagging mogelijk is. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vraag 8: Als ik het goed begrijp is het 1 op 2 bouwplan met 1 op 4 bieten passee? 

Antwoord: Dat hangt af van wat je verder in je bouwplan hebt zitten en in welk gebied je zit. Je moet 

voldoen aan de eisen qua niet-productief areaal en gewasrotatie. Voor bedrijven op zand/löss geldt als 

extra verplichting dat je eens in de 4 jaar een rustgewas moet telen. Het helpt als je al een graan in je 

bouwplan hebt zitten en als je niet-productieve randen hebt. Hoe intensiever je bouwplan, hoe groter de 

kans dat je het bouwplan moet aanpassen om te kunnen voldoen aan de eisen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vraag 9: Dus je moet straks verplicht anlb randen voor de basis betaling, maar je krijgt er geen 

vergoeding meer voor als ik het goed begrijp? 

Antwoord: Om de basisinkomenssteun te ontvangen, moet je onder andere voldoen aan GLMC4: 

 

Volgens de Europese regels mag je geen vergoeding ontvangen voor iets wat wettelijk verplicht is. Dus 

als je verplicht een bufferstrook van 2 meter breed moet aanhouden, kun je voor die 2 meter 

bufferstrook niet ook nog de volledige ANLb-vergoeding krijgen. Je krijgt dan alleen nog een vergoeding 

voor de extra kosten die je maakt omdat het ANLb extra eisen stelt aan de inrichting van zo'n strook 

(bijvoorbeeld het inzaaien van een akkerrandmengsel). Het gaat dan om circa 20% van de totale ANLb-

vergoeding voor akkerranden. 

Om een voorbeeld te geven: als je in het huidige stelsel een akkerrand van 6 meter breed via het ANLb 

beheert en in het nieuwe stelsel verplicht bent om 2 meter brede bufferstroken aan te houden, dan krijg 

je voor die eerste 2 meter nog maar een klein deel van de ANLb-vergoeding. Voor de overige 4 meter 

krijg je wél de volledige ANLb-vergoeding. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vraag 10: In de tool zie ik dat je voor Oldambt en veenkoloniaal dezelfde regio heb ingevuld? Zit hier 

geen verschil in bedrag? Zo nee waarom dan de indeling in regio? Zo ja weet je ook het bedrag van 

gewassen  wat aan regio is toegekend? 

Antwoord: Dat komt doordat de rekentool nog niet af is. In de rekentool die ik tijdens het webinar 

gebruikt heb, ontbreekt die regionale differentiatie nog. In de 2e praktijktoets die LNV/RVO vanaf medio 

maart gaan uitvoeren, wordt dit aspect als het goed is meegenomen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vraag 11: Als ik het goed begrijp wordt er bij de conditionaliteit  gevraagd dat er elk jaar een ander 

gewas staat op elk perceel. Geld dat ook voor rustgewassen zoals tarwe? 

Antwoord: Het gaat hier om GLMC7 (gewasrotatie). Daar gelden de volgende uitzonderingen voor: 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vraag 12: Zou het een optie zijn dat bij minimaal 10 maanden per jaar graan ook gaat tellen? wisselteelt 

met wintergerst en wintertarwe. 

Antwoord: Deze vraag is uitgezet bij LNV/RVO; antwoord volgt nog. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vraag 13: In het verhaal kwam naar voren dat er ook een aantal 

regelingen in 2024 pas ingaan, hoe is 2023 dan te halen? Is nogal een 

uitdaging  

Antwoord: Zoals het er nu naar uitziet, zal een aantal eco-activiteiten inderdaad pas later dan 2023 

beschikbaar zijn. In onze zienswijze hebben wij aandacht gevraagd voor het feit dat de mogelijkheden 

van boeren om deel te nemen daardoor beperkt worden. De verwachting is dat LNV daar ook rekening 

mee zal houden, ook gezien het feit dat de eerste 2 jaren als leerjaren voor de ecoregeling beschouwd 

worden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vraag 14: Als je een gemengd bedrijf hebt met veel blijvend grasland behaal veel punten . mag deze voor 

je hele bedrijf meenemen inclusief het bouwland deel. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vraag 15: Wat betreft de 4% van het areaal uit productie nemen heb ik begrepen dat je dit ook kan doen 

door 7% van het areaal in te vullen met eiwitgewassen. 

Antwoord: Het gaat hier om GLMC8 (niet-productief areaal). Zoals het er nu naar uitziet, zijn er 3 opties 

om te voldoen aan deze GLMC: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

Vraag 16: Bedrijven kleiner dan 60 ha is er toch ook iets? 

Antwoord: Omdat kleinere landbouwbedrijven extra kwetsbaar zijn qua inkomen is op Europees niveau 

afgesproken dat een deel van de basisinkomenssteun wordt herverdeeld van grote naar kleinere 

bedrijven. In Nederland wordt deze verplichte herverdeling gerealiseerd door een hogere hectarepremie 

vast te stellen voor de eerste 40 ha van alle bedrijven. In de praktijk komt het erop neer dat kleine en 

middelgrote bedrijven tot circa 60 ha gemiddeld een hogere hectarepremie ontvangen dan grotere 

bedrijven.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vraag 17: Zouden de witte gebieden ook meegenomen kunnen worden? dan is er meer gelijk speelveld. 

Ik bedoel ook de witte gebieden van het anlb, dan is er voor ieder een keus te maken IPV dat we voor je 

wordt besloten of je er gebruik van kan maken. 

Antwoord: Het NSP gaat uit van een groei van het aantal ANLb-hectares van circa 110.000 ha naar 

130.000 ha. Er is helaas onvoldoende budget beschikbaar om de witte gebieden mee te nemen. In onze 

zienswijze pleiten wij daarom voor een verdere uitbreiding van het ANLb door meer geld beschikbaar 

stellen vanuit andere nationale middelen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vraag 18: Kunnen waterschapsranden meetellen voor vergroening? Hoe kunnen we het waterschap 

hierbij betrekken? 

Antwoord: Voor sloten geldt dat ze alleen mogen meetellen als ze grenzen aan landbouwgrond én als 

boeren aan kunnen tonen dat zij het beheer uitvoeren. Zie: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vraag 19: Hoe zit het met een bedrijf dat bestaat uit een deel gangbaar en 
een deel biologisch? 
 
Antwoord: Het aantal hectares dat deel uitmaakt van het SKAL-certificaat scoort automatisch het 

hoogste beloningsniveau in de ecoregeling. Op het 'gangbare' deel moet dan wel nog voldaan worden 

aan de eisen van de ecoregeling. In de tool kunnen de hectares met SKAL-certificaat als aparte eco-

activiteit worden ingevoerd en de tool zorgt vervolgens dat dit op de juiste wijze verrekend wordt in de 

eco-premie, is het idee :). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vraag 20: Hoe zit het met een bomenrij in de EHS, kan deze meetellen voor niet productief? 
 

Antwoord: Landschapselementen op of grenzend aan landbouwareaal, die ter beschikking staan van de 

betreffende boer, mogen meetellen als subsidiabele landbouwgrond en als niet-productief areaal. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


