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Doelstelling en aanpak

• Brede consultatie van boeren en tuinders over uitwerking van de doelen 
van het toekomstig GLB

• Invulling van de duurzaamheidsthema’s milieu klimaat en biodiversiteit

• Welke maatregelen dragen bij aan de doelstellingen en zijn inpasbaar in de 
bedrijfsvoering?

• Vertrekpunt zijn de GLMC’s



Aanpak 

• Wervingscampagne: waarom is het belangrijk dat boeren meepraten over 
GLB (social media, vakbladen)

• GLB is niet actueel en concurreert met andere thema’s

• Consultatiebijeenkomsten juni 2019 (10 bijeenkomsten met 120 deelnemers)

• Website met info, animatie, video’s, data bijeenkomsten en link naar enquete
https://www.glbuitdepraktijk.nl/

• Online enquête vanaf oktober 2019 (1588 respondenten)

• Verdiepingsbijeenkomsten vanaf december 2019 tot nu toe
(26 bijeenkomsten ca 400 deelnemers) 

https://www.glbuitdepraktijk.nl/


Vraagstelling aan de boeren

• Welke maatregelen dragen bij aan de EU-doelstellingen 

• Maatregelen afgeleid van de 10 GLMC’s voorzover relevant

• Verplicht (conditionaliteit) of vrijwillig (eco-regeling)?

• Randvoorwaarden
• Inpasbaar in bedrijfsvoering

• Passende vergoedingen 



Voorlopige bevindingen

• Er is actief en constructief meegedacht over 
maatregelen 

• Er is draagvlak voor maatregelen die bijdragen aan de 
doelen

• Het type maatregelen kan per sector en 
regio/grondsoort verschillen

• We nemen nu al maatregelen (uit eigen beweging, 
keurmerken, eisen afnemer, nationale wetgeving, 
etc.) 



Voorlopige bevindingen

• Maar ook:
• We moeten meer doen voor minder geld

• Hoogte van de vergoeding bepaalt de haalbaarheid van de 
maatregelen 

• Risico van afhaken voor teelten met hoge saldo’s

• Regelgeving frustreert te nemen maatregelen    

• Hou het simpel

• Suggesties en ervaringen met Gecombineerde Opgave 
(GLB) die buiten de scope van het project vallen.



Hoe verder

• Sectorplannen opstellen 
• Per sector en evt per grondsoort

• Wat zijn de opgaven en ambities ism RVO data en onderbouwing 

• Q1-Q2 2020 

• Casco bedrijfsplan
Hoe krijgen maatregelen een plek in de Gecombineerde 
Opgave
• Q2-Q3 2020 opstellen 

• Q3-Q4 testen met ondernemers.


