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Informatieavond GLB provincie ZuidHolland 29 juni
In onze eerste nieuwsbrief van dit jaar gaven we al aan dat 2023 een spannend jaar zou
worden. Daarbij doelden we niet op alle zorgen van de afgelopen weken en dagen over het
stikstofbeleid. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werkt ook door in uw
bedrijf, zeker wat de akkerbouw betreft. Daarvoor zullen in de loop van het jaar keuzes gemaakt
moeten worden.
De provincie Zuid-Holland organiseert om deze reden op woensdagavond 29 juni voor de
akkerbouwers in Zuid-Holland een informatieavond over het nieuwe beleid. Er zijn deskundigen
van LNV, RVO en de provincie Zuid-Holland aanwezig om dit toe te lichten en waaraan vragen
kunnen worden gesteld.
Wanneer:
Waar:
Tijdstip:
Wie:

woensdag 29 juni
Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland
inloop vanaf 19:30uur, aanvang 20:00uur
alle akkerbouwers

Meer informatie en het volledige programma vindt u via deze link
Voor deze bijeenkomst moet u zich aanmelden. Dat kan ook via de bovenstaande link. Maar let
op: dat moet voor 26 juni! Doe dat dus direct.

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de kansen
en mogelijkheden. Dus niet achteroverleunen, maar laat u
informeren. Het is belangrijk voor de bedrijfsvoering en de
toekomst van uw bedrijf.
Bent u geïnteresseerd? Hieronder geven we alvast een aantal
aandachtspunten voor de eco-regeling en het agrarisch
natuurbeheer.

Aandachtspunten eco-regeling
Zoals we in de inleiding al aangaven is nog lang niet alles duidelijk en wordt er door LNV en
RVO nog volop gesleuteld aan de regelingen. Een aantal zaken is vermeldenswaardig:
De eco-regeling is steeds gepresenteerd als een keuzemenu. Voor 2023 is echter slechts
sprake van een beperkt aantal keuze activiteiten onder de ecoregeling, waardoor het lastig
kan worden om hieraan mee te doen.
Het systeem is ingewikkeld en vooral een rekensom. Neem voldoende tijd om de juiste
keuze te kunnen maken.
Dit geldt ook voor de samenhang tussen voorwaarden voor een goede landbouw- en
milieupraktijk (conditionaliteiten aangeduid als GLMC's), de eco-regeling en het agrarisch
natuurbeheer.
Om voor een vergoeding in het kader van de eco-regeling in aanmerking te komen moeten
agrarische bedrijven maatregelen nemen die zijn gericht op doelen voor water, bodem,
klimaat en biodiversiteit. De maatregelen vertegenwoordigen punten en een waarde. Vooral
met maatregelen op het gebied van landschap en biodiversiteit bleek het tijdens de door
CCHW georganiseerde avond lastig om het minimale aantal punten te halen om voor
vergoeding in het kader van de eco-regeling in aanmerking te komen. Inmiddels heeft
RVO het aantal te behalen punten voor maatregelen op dit terrein fors opgehoogd. Het is nu
de vraag of deze aanpassing voldoende is.
De biologische bestrijding van de uienvlieg is toegevoegd in de eco-regeling.

Agrarisch natuurbeheer (ANLb)
De beheerpakketten en de bijbehorende vergoedingen zijn nog niet officieel vastgesteld. Via
BoerenNatuur heeft CCHW al wel kennis kunnen nemen van de voorlopige pakketten en
vergoedingen.
Voor de akkerbouwpakketten zijn er geen grote veranderingen. Er zijn enkele nieuwe
pakketten bijgekomen, zoals een beheerpakket voor keverbanken.
De vergoedingen voor de pakketten voor de akkerbouw zijn behoorlijk gestegen. De hoogte
van de stijging verschilt wel per pakket.
Voor zover agrarisch natuurbeheer samenvalt met een verplichte maatregel zoals het
aanhouden van een bufferstrook langs een sloot of 4% niet productief areaal, kan alleen een
vergoeding worden gegeven voor de extra, bovenwettelijke activiteiten. Dit zal een relatief
klein bedrag zijn. Als voorbeeld: voor een akkerrand van 3 m langs een sloot vallen - bij een
bufferzone van 2 m - de eerste 2 m onder de lage vergoeding en blijft er 1 m onder het
gebruikelijke tarief vallen. LNV/RVO zijn hier nog mee bezig. Wel zou een akkerrand in het
kader van het ANLb meetellen voor de puntentelling in het kader van de eco-regeling.
De provincie heeft in het verleden aangegeven dat de hoogte van het budget voor agrarisch
natuurbeheer gelijk zou blijven. Dat leek toen aardig, alleen een gelijkblijvend budget en
hogere vergoedingen voor beheer heeft tot gevolg dat de oppervlakte zal afnemen. Dit kan
niet de bedoeling zijn. In overleg met LNV wordt gezocht naar een oplossing.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@cchw.eu toe aan uw adresboek.

