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GLB algemeen  
 

• Nieuwe GLB periode van 01-01-2023 t/m 31-12-2027 (EU richtlijn) 

• In Nederland geïmplementeerd in NSP (Nationaal Strategisch 

Plan) 

– Zie concept NSP en samenvatting 

https://www.toekomstglb.nl/ 

 

Gericht op verdere verduurzaming van de landbouw 

 

Bestaande uit 3 niveaus 

• Niveau 1  Basispremie     Pijler 1 

• Niveau 2 Eco-regeling/puntensysteem   Pijler 1 

• Niveau 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer  Pijler 2 

  (ANLb) 

 

 

 



GLB algemeen  
 

• Basis-inkomenssteun 

– Naar verwachting € 220,--/ha in 2023 

– Teruglopend naar circa € 165,--/ha in 2027 (budget van pijler 1 

naar pijler 2) 

– Bedragen exclusief voor eerste 40 ha: 

• Verplichte herverdeling vanuit EU van 10% van basis-

inkomenssteun van grote naar kleine bedrijven 

• Bedrag naar verwachting € 54,--/ha 

 

• Alleen GLB subsidie als wordt voldaan aan basisvoorwaarden, 

zgn conditionaliteiten 



Conditionaliteiten  
• 1) Behoud blijvend grasland: bij daling meer dan 5% verplichting 

• 2) Bescherming veenweiden en wetslands 

• 3) Verbod op verbranden stoppels 

• 4) Verbrede bufferstroken (vanuit 7e actieprogramma nitraat) 

– 5m langs KRW waterlichamen/kwetsbare wateren 

– 2m langs overige wateren 

– Maximaal 5% van het perceel  

– Waterbeheerders mogen afwijken van deze generieke eis 

    (ondergrens de breedtes van Activiteitenbesluit milieubeheer) 

• 5) Tegengaan van erosie: geldt alleen in Limburg  

• 6) Minimale bodembedekking 

– Verplichting groenbemester op perceel, uit productie 

genomen (vóór 31 mei tot 31 aug)  

–                     Of bedekking met gewasresten of ruige stalmest   

  

 

 



Conditionaliteiten  
• 7) Gewasrotatie op perceelsniveau 

– Ieder jaar een ander gewas op hetzelfde stuk grond 

– Op zand en löss minimaal eens per 4 jaar een rustgewas als 

hoofdteelt 

– Een volggewas met een vang- of rustgewas na de hoofdteelt 

binnen hetzelfde jaar telt ook mee als rotatie 

• 8) Niet productief areaal en landschapselementen 

– Tenminste 4% bouwland niet productief: sloten, poelen, plas-

drassen, houtopstanden, houtwallen, bomen(rijen), 

bufferstroken, groene braak/akkerranden   

– Weegfactor keuze niet productief areaal (akkerrand bijv. 1,5) 

•  9) Blijvend grasland bescherming 

– Verbod op ploegen/omzetten ecologisch kwetsbaar grasland, 
m.n. in Natura 2000 gebieden 

 



Eco-regeling 
• Deelname vrijwillig. Opgave: 

– In december voorafgaand jaar aangeven dat je meedoet met 

welk bouwplan 

– Ook opgave vóór 15 mei 

– In oktober van dat jaar de definitieve opgave, inclusief 

uitgevoerde eco-activiteiten   

• Een keuzemenu met 26 eco-activiteiten (in 2023 nog 21) 

– Onderliggende beschrijving is er nog niet. Wordt nog 

bijgesteld na lopende praktijktoets bij 50 bedrijven  

– Sommige activiteiten lijken op ANLb pakketten 

• Bijdrage leveren aan 5 doelen: klimaat, bodem en lucht, water, 

landschap en biodiversiteit.  

• Minimale score nodig in punten en waarde (€) 

 

 

 

 

 



Eco-regeling 
 

• Minimaal 5 punten per ha voor de 5 doelen 

• Minimale waarde en min. waardering € per ha op 3 niveaus: 

– Brons   60,--  minimum niveau eco-regeling 

– Zilver 100,--  

– Goud 200,-- voor de koplopers 

– Bedragen zijn voorlopig en afhankelijk van deelname 

• LNV rekent met 80% deelname, gemiddeld € 109,--/ha  

– Voor eco-regeling is € 152 miljoen beschikbaar in 2023 

• In juli 2022 komt een simulatieprogramma voor agrariërs 

beschikbaar 

– Hulpprogramma voor keuze voor bouwplan: gehele bouwplan 

invullen en de score wordt dan zichtbaar.  

 

 

 

 

 



ANLb  
 

• ANLb verandert in hoofdlijnen niet. 

 

• Uitgangspunten: 

– Alleen een vergoeding voor hetgeen niet wettelijk verplicht is. 

• Denk aan bufferstroken: bij overlap wordt de component 

inkomstenderving niet vergoed. Wel extra (beheer)kosten 

– Bij overlap eco-regeling en ANLb 

• ANLb mag meegeteld worden bij eco-regeling qua punten, 

niet qua vergoeding (een activiteit niet 2 keer vergoeden) 

 



ANLb  
 

• ANLb is nu 110.000 ha (6%) areaal landbouwgrond 

• Streven NSP: groei naar 135.000 ha in 2027 (7,5%) 

 

• ANLb verbreding met extra doelen voor klimaat en water 

• ANLb inzetten voor Aanvalsplan Grutto (boerenlandvogels) 

• Mogelijk ANLb voor overgangszones N2000 gebieden via het 

Landelijk Programma Natuur 

• Deelname aan ANLb mogelijk, bij geen deelname eco-regeling 

 

• Contracten ANLb 6 jaar, t/m 2028 (1 jaar langer dan GLB-periode) 

 

 

 

 

 

 



ANLb, tijdspad  
• Dec 2021 Concept NSP naar Tw.K en EC (Europese Comm.) 

• April 2022 Reactie EC 

• Mei 2022 Praktijktoets bij agrariërs 

• Juni 2022 Aangepaste NSP naar Tw.K en daarna naar EC 

• Juli 2022 Simulatieprogramma voor agrariërs beschikbaar 

• ??  Reactie van EC (juli of nog later?) 

• ??  NSP naar Tw.K. voor def. wetgeving 

• Doel overheid: NSP in juli 2022 definitief, maar mogelijk wordt dat 

augustus/september 

 

• ANLb: collectief ANB West-Brabant sluit contracten af met 

agrariërs en dient gebiedsaanvraag bij provincie in. Hopelijk pas 

indienen vóór uiterlijk 1 december 2022. Staat nog niet vast  

 

 

 

 

 

 

 


