Hoofdpunten zienswijze BoerenNatuur samenvatting concept Nationaal Strategisch Plan
Incomplete documentatie terinzagelegging
Het ministerie van LNV heeft besloten om alleen een samenvatting te publiceren met de hoofdlijnen van
het NSP. Deze samenvatting gaat niet in op allerlei details die van wezenlijk belang zijn voor de
implementatie en uitvoering van het NSP. Daardoor was het ook niet mogelijk om over die details een
zienswijze in te dienen.
De gebiedsgerichte aanpak via het ANLb werkt
De agrarische collectieven hebben zich ontwikkeld tot een vanzelfsprekend aanspreekpunt in het landelijk
gebied; niet alleen voor de boeren in het gebied, maar ook voor alle andere gebiedspartners. Het animo
onder agrariërs om deel te nemen is hoog. Daarmee laat het ANLb zien dat een gebiedsgerichte aanpak
gebaseerd op vrijwillige deelname effectief is en kansen biedt.
Het ANLb als instrument voor de transitie naar natuurinclusieve landbouw
De reikwijdte van het ANLb is beperkt, simpelweg omdat het budget beperkt is. Een verdere uitbreiding
van het ANLb is naar ons idee cruciaal om alle boeren te ondersteunen bij de transitie naar
natuurinclusieve landbouw. Die uitbreiding kan mogelijk gemaakt worden door extra nationale middelen
aan het NSP te koppelen, bijvoorbeeld vanuit het transitiefonds/het Nationaal Programma Landelijk
Gebied. Door meer boeren de kans te bieden om mee te doen aan het ANLb kan ook het draagvlak voor
de vele veranderingen als gevolg van het 7e Actieprogramma Nitraat en het NSP worden versterkt. Via de
gebiedsgerichte aanpak van het ANLb kunnen boeren gestimuleerd worden om extra stappen te zetten
richting een natuurinclusieve bedrijfsvoering en daarmee bij te dragen aan de transitieopgave. Omgekeerd
kan het ANLb positief bijdragen aan het verdienvermogen van boeren, zeker in combinatie met langjarige
contracten.
Een optimale wisselwerking tussen conditionaliteiten, ecoregeling en ANLb
Feit is dat er in de praktijk sprake is van overlap tussen de inspanningen die boeren moeten verrichten in
het kader van de conditionaliteiten, ecoregeling en het ANLb. Met name voor de akkerbouw geldt dat de
mogelijkheden om aan het ANLb mee te (blijven) doen ingeperkt worden door de extra eisen die gesteld
worden. Dat zou ten koste gaan van de continuïteit van het leefgebiedenbeheer van het ANLb, terwijl die
cruciaal is voor het behoud van de habitatkwaliteit voor de doelsoorten. Daarom moet het NSP de ruimte
die de Europese regelgeving biedt voor het stapelen van vergoedingen optimaal benutten.
Erkenning rol collectieven
De adviserende en coördinerende rol van onze collectieven wordt in de komende GLB-periode uitgebreid;
niet alleen vanwege de verbreding van het ANLb, maar ook vanwege de wisselwerking tussen het ANLb en
de ecoregeling. Door de inspanningen van boeren in het kader van de ecoregeling en het ANLb goed op
elkaar aan te laten sluiten, kan de ecologische effectiviteit van het gevoerde beheer, zowel op bedrijfs- als
gebiedsniveau, versterkt worden. Collectieven vervullen een officiële rol in de uitvoering, zijn een
belangrijke gebiedspartner en vormen een essentiële link tussen beleid en praktijk.
Continuering beheer en tijdpad besluitvorming
Zoals het er nu naar uitziet, kunnen boeren op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2022 hun definitieve
keuzes maken ten aanzien van hun deelname aan het GLB. Met name akkerbouwers komen in de knel,
omdat zij in augustus/september al moeten beginnen met inzaaien. Ook is inmiddels duidelijk dat nog niet
alle eco-activiteiten per 1 januari 2023 gekozen kunnen worden. Dat maakt het lastiger voor boeren om
voldoende waarde/punten te halen om voor uitbetaling van de eco-premie in aanmerking te komen. Dit
leidt tot extra onzekerheid en verminderd draagvlak.
Voldoende voorbereidingstijd en -budget nodig
Om per 1 januari 2023 goed van start te kunnen gaan met het nieuwe stelsel is voldoende
voorbereidingstijd en -budget nodig. Zowel collectieven als ANLb-deelnemers moeten tijdig weten waar
ze aan toe zijn om op tijd een (gebieds)aanvraag op te kunnen stellen en in te dienen. Ook moeten zij
extra kennis en kunde opbouwen om de inspanningen van ANLb-deelnemers in het kader van de
conditionaliteiten, ecoregeling en ANLb optimaal op elkaar af te stemmen.
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