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Resultaten van een project van 
BoerenNatuur.nl

• Aanleiding: vergroening nauwelijks effectief, relatie met ANLb
afwezig, collectieve invulling komt niet van de grond

• Praktijkideeën voor slimmere invulling

• EZ geïnteresseerd in praktijkideeën: begin 2016 gestart

• Rapport binnenkort beschikbaar

• Voorstellen niet per se ook standpunt BoerenNatuur.nl en/of EZ 



Kopgroep en peloton: het bereik kan veel 
groter



Hoezo nauwelijks effectief: invulling 2015
(cijfers nog onder voorbehoud)

oppervlakte (ha) aandeel (%)

bruto netto (na weging) van netto-
oppervlakte

Van algemene lijst (2016)
Vanggewassen
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Veldleeuwerikpakket
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Europese koploper vanggewassen



Voorstellen langs vier sporen

1. Alle vergroening in een contractenstelsel:

• alleen geld voor goed gedefinieerde diensten

• opdrijvend effect grondprijs getackeld 

• gelijkere inspanningen tussen bedrijven en sectoren

2. Breed keuzemenu aan beheermaatregelen met puntensysteem:

• overheid stelt ‘groene prioriteiten’, daarbij passend menu maken

• meer speelruimte, betere toespitsing in de regio

• bij voldoende punten: bedrijf is groen

• meetlat afstemmen met andere initiatieven (bijv. NIL)

• alle groene geld in één pijler / fonds



Voorstellen langs vier sporen (2)

3. Grotere rol collectieven

• formele rol + faciliteiten + verleidingsinstrumenten

• aan zet voor maatregelen die regionale sturing nodig hebben

4. Ook naast GLB elan voor vergroening vergroten:

• keten: komt schoorvoetend van de grond, maar enkele goede 
initiatieven

• rijk + provincie: breder scala aan beleidsinstrumenten vergroenen 
(Frankrijk als voorbeeld?)



Nieuwe praktijkpilots?

• Ministerie geïnteresseerd in “GLB-pilots 2.0”: oefenen met aansturing 
vergroening en nieuwe maatregelen

• Ideeën verzameld (38) en geselecteerd (8)

• Maar: nog geen geld gevonden



Nu de beleidsmatige vertaling nog

• Discussie over GLB na 2020 al volop gaande

• Commissie heeft nu publieke consultatie lopen

• BoerenNatuur.nl komt voor de zomer met een standpunt, na 
afstemming met andere organisaties

• Vanaf 2018 eerste tekstvoorstellen uit Brussel

• … en verder het woord aan Aard Mulders




