
Presentatie

het nieuwe GLB-NSP

& 7e Actieprogramma Nitraat

versie 06-12-2022

Disclaimer: het beleid is op detailniveau nog steeds ‘in beweging’, dus er kunnen nog dingen veranderen. 

Dit is de huidige stand van zaken.
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§ Basisinkomenssteun: naar verwachting in 2023 circa €220/ha, teruglopend tot 
circa €165/ha in 2027 (daar komt nog een extra bedrag bij van €54 voor de 
eerste 40 ha vanwege de verplichte herverdeling)

§ Stabiel budget eco-regeling (ongeacht overheveling): €152 miljoen per jaar

§ Beloning kan naar verwachting variëren van circa €60 tot €200/ha, afhankelijk 
van hoeveel boeren meedoen en het behaalde beloningsniveau

§ Landschapselementen (zoals sloten en houtwallen) gaan meetellen als 
subsidiabele landbouwgrond, mits ze binnen 5 meter afstand van een 
landbouwperceel liggen

NSP: budget 1e pijler
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Aan de conditionaliteiten móet je voldoen om in aanmerking te komen voor een GLB-
subsidie. Ze gelden als basisvoorwaarden (‘instapeis’) voor de basisinkomenssteun, eco-
regeling én het ANLb

Deze conditionaliteiten bestaan uit: 
1. geldende wet- en regelgeving
2. de zogenaamde Goede Landbouw- en MilieuCondities (GLMC’s) 

De voor het GLB relevante wet- en regelgeving wordt in een apart document samengevat 
> dit worden de randvoorwaarden genoemd (er moet nog een geactualiseerde versie 
gepubliceerd worden

Er zijn in totaal 10 GLMC’s, zie volgende 3 slides voor een korte beschrijving

Conditionaliteiten: basisvoorwaarden
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/het-nieuwe-glb-de-conditionaliteiten
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/randvoorwaarden-glb


§ GLMC1 - instandhouding blijvend grasland: als het nationale aandeel blijvend grasland 
met meer dan 5% daalt t.o.v. 2018, komt er een individuele verplichting

§ GLMC2 - bescherming van veengronden: op veengronden in niet-afwaterende gebieden 
beneden 1 meter boven NAP dat onderhevig is aan een peilbesluit, beïnvloedt de 
landbouwer de waterstand niet

§ GLMC3 - verbod op verbranden van stoppels: verbod om gewasresten op bouwland na 
de oogst te verbranden

§ GLMC4 & 10: - verplichte bufferstroken langs waterlopen en langs droge sloten: 
aansluiting bij 7e Actieprogramma Nitraat > als algemene regel een breedte van 5 m 
langs KRW-waterlichamen en ecologisch kwetsbare wateren, van 3 m langs overige 
wateren, en van 1 meter langs droge sloten (niet watervoerend tussen 1 april en 1 
oktober)

Conditionaliteiten: de 10 GLMC’s
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§ GLMC5 - bodembewerkingsbeheer om erosie door afspoeling te voorkomen (geldt alleen 
voor heuvelachtig terrein in Zuid-Limburg)

§ GLMC6 - minimale bodembedekking: verplichting tot inzaaien van groenbemester op 
een perceel dat uit productie is genomen in gevoelige perioden (zomer, herfst, winter)

§ GLMC7 - gewasrotatie op bouwland: 
§ elk jaar op minimaal 1/3 van het bouwland gewasrotatie en elk 4e jaar een ander 

gewas als hoofdteelt; uitzondering als meer dan 75% van het areaal blijvend grasland 
is of wordt gebruikt voor de productie van grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen

§ op zand en löss minimaal eens per 4 jaar een rustgewas als hoofdteelt (eis uit 7e 
Actieprogramma Nitraat die wettelijk verplicht wordt)

Conditionaliteiten: de 10 GLMC’s
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§ GLMC8 - 4% niet-productief bouwland (+ behoud van landschapselementen en 
snoeiverbod tijdens broeiperiode ikv Wet natuurbescherming): 
§ ten minste 4% van het bouwland is minimaal 6 maanden bestemd voor niet-

productieve gronden
§ uitzondering o.a. als meer dan 75% van het areaal blijvend grasland is of wordt 

gebruikt voor de productie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen

§ GLMC9 - blijvend graslandbescherming: verbod op het omzetten en ploegen van 
ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (in de praktijk zal dit vooral beperkt zijn/blijven 
tot Natura 2000-gebieden)

Conditionaliteiten: de 10 GLMC’s
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§ coulance: wél controles en constateringen van fouten/overtredingen, maar niet 
meteen een korting (mits ‘te goeder trouw’ gehandeld)

§ afwijking eisen GLMC7 en GLMC8: als je alléén de basispremie wilt ontvangen, 
hoef je niet aan deze eisen te voldoen. Als je mee wilt doen aan eco-regeling en/of 
ANLb moet je wél voldoen aan de eisen uit GLMC7/8 (voor zover van toepassing)

§ verlaagde minimale puntenscores eco-regeling voor landschap en biodiversiteit: 
dit geldt alleen voor 2023

§ aanmeldperiode voor eco-regeling opgeschoven: tussen 1 maart en 15 mei 2023; 
aanmelding pas eind oktober 2023 definitief

§ aanvraagperiode voor ANLb verlengd: gebiedsaanvraag indienen in 2022, 
aanpassingen mogelijk tot medio juni (?) 2023 > daarover worden nog afspraken 
gemaakt met de provincies

2023 als leerjaar
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De Europese Commissie maakt het mogelijk om - vanwege de situatie omtrent 
Oekraïne/voedselzekerheid - in 2023 af te wijken van de eisen van GLMC7 (gewasrotatie) 
en GLMC8 (4% niet-productief areaal)

Dat betekent dat boeren op braakliggend land (dus niet op andere niet-productieve 
elementen) gewassen mogen telen ten behoeve van humane voedselproductie

Het telen van gewassen voor veevoer, zoals maïs, sojabonen of hakhout met korte 
omlooptijd (vb. wilgen/populieren waarvan de bovengrondse delen om de 3 tot 5 jaar 
‘geoogst’ worden) is niet toegestaan

Deze afwijkingsmogelijkheid geldt alleen in 2023. En let op: als je niet alleen de 
basispremie wilt ontvangen, maar ook meedoet aan de eco-regeling en/of ANLb moet je 
wél gewoon aan de eisen van GLMC7 & 8 voldoen (tenzij je sowieso al onder een 
uitzondering valt)

Let op: de verplichting op zand/löss om eens in de 4 jaar een rustgewas te telen, volgt uit 
het 7e Actieprogramma, dus daar moet in 2023 sowieso aan worden voldaan

Afwijkingsmogelijkheid in 2023 van GLMC7 en GLMC8
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GLMC4: aanleg van bufferstroken

GLMC4 en 10 hangen samen met het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de 
derogatiebeschikking in het kader van de Nitraatrichtlijn.

De volgende algemene eisen gelden:
§ 5 meter brede bufferstroken langs KRW-waterlichamen en ecologisch kwetsbare wateren;
§ 3 meter brede bufferstroken langs overige waterlopen, inclusief watervoerende sloten; 
§ langs droge sloten moet een bufferstrook van 1 meter aangehouden worden

Op die bufferstroken mag geen bemesting en mogen geen gewasbeschermingsmiddelen 
worden toegepast.

Let op: als minimale ondergrens qua breedte gelden altijd de huidige breedtes zoals 
vastgelegd in het Activiteitenbesluit Milieubeheer

Zie ook deze factsheet op intranet
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https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&hoofdstuk=3&afdeling=3.5&paragraaf=3.5.3&artikel=3.79&z=2021-07-01&g=2021-07-01
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GLMC4: aanleg van bufferstroken - aanvullende voorwaarden

Op de verplichte bufferstroken mag een productieve teelt plaatsvinden, mits:
§ je geen bemesting/gewasbeschermingsmiddelen toepast
§ het geen rooivruchten zijn (eis uit 7e Actieprogramma Nitraat)
§ het - op gras na - een andere teelt is dan op het aangrenzende perceel (eis uit 

Activiteitenbesluit Milieubeheer)

Landschapselementen, zoals een houtwal, maar ook een schouwpad, mogen onderdeel 
uitmaken van een bufferstrook

Bufferstroken in het kader van GLMC4 mogen wél beweid worden, maar het kan zijn dat er 
dan een korting op de stikstofgebruiksruimte wordt opgelegd (7e Actieprogramma Nitraat)

Let op: bufferstroken die je opgeeft in het kader van GLMC8 en/of de eco-regeling (eco-
activiteit ‘bufferstrook met kruiden’) moeten niet-productief beheerd worden, en mogen 
daarom niet beweid/’geoogst’ worden.
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GLMC4: aanleg van bufferstroken - uitzonderingen

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

§ langs KRW-waterlichamen mag je - als de oppervlakte van de bufferstrook van 5 
meter breed meer dan 4% van het perceel uitmaakt - een bufferstrook van 3 meter 
breed aanhouden

§ langs KRW-watervoerende sloten mag je - als de bufferstrook van 3 meter breed 
meer dan 4% van het perceel uitmaakt - een bufferstrook van 1 meter aanhouden

§ langs overige watervoerende sloten mag je - als de oppervlakte van de bufferstrook 
van 3 meter breed meer dan 4% van het perceel uitmaakt - een bufferstrook van 1 
meter breed aanhouden

§ langs overige watervoerende sloten mag je - als de oppervlakte van de bufferstrook 
van 1 meter breed meer dan 4% van het perceel uitmaakt - een bufferstrook van 0,5 
meter breed aanhouden
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GLMC4: aanleg van bufferstroken - uitzonderingen

Let op: 

§ als bij de uitzonderingen specifiek gesproken wordt over sloten dan geldt die 
uitzondering alleen voor waterlopen van maximaal 10 meter breed

§ als minimale ondergrens qua breedte gelden altijd de huidige breedtes zoals 
vastgelegd in het Activiteitenbesluit Milieubeheer

§ voor ecologisch kwetsbare waterlopen en droge sloten gelden er geen uitzonderingen

§ er komt geen leidraad meer op basis waarvan waterschappen lokaal uitzonderingen 
kunnen toepassen

§ in 2023 krijg je voor het deel van de bufferstrook dat breder is dan de wettelijk 
verplichte teeltvrije zone uit het Activiteitenbesluit nog mestplaatsingsruimte 
toegekend, tenzij je die bufferstrook óók opgeeft als niet-productief areaal ikv GLMC8
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GLMC6: minimale bodembedekking

Als algemene eis geldt een verplichting tot inzaaien van groenbemester (gewasresten mag 
ook) op een perceel dat uit productie is genomen (NB ANLb-percelen zijn hiervan 
uitgezonderd als de beheervoorwaarden het niet mogelijk maken om hieraan te voldoen)

Deze eis geldt voor de volgende perioden:
§ zomer:  100% bodembedekking, inzaaien uiterlijk 31 mei en laten staan tot 31 aug
§ herfst/winter: bodembedekking op minimaal 80% van het bouwland op bedrijfsniveau

De zomerbedekking mag ook bestaan uit gewasresten

De winterbedekking kan bestaan uit een ingezaaid wintergewas (een gewas dat van herfst 
tot de herfst groeit), vanggewassen, stoppels, mulchen, plantenresten of groenbemester
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GLMC6: minimale bodembedekking

De eis om bodembedekking toe te passen in de herfst/winter bestaat uit 5 onderdelen:

1. van 16 september tot 1 februari is het niet toegestaan grasland of blijvende teelten te vernietigen (er 
gelden enkele uitzonderingen)

2. van 1 oktober tot 1 februari wordt op zand, löss en veen voor teelten op bouwland anders dan 
grasland een vanggewas gecombineerd met een gedifferentieerde korting op de stikstofgebruiksnorm 
in het daaropvolgende jaar, tenzij het gewassen zijn die in de herfst zijn gezaaid of geplant, meerjarige 
gewassen en gewassen die in de winter worden geoogst > deze eis wordt ikv het 7e Actieprogramma 
uitgesteld; het is nog onduidelijk of/hoe dat doorwerkt in GLMC6

3. als nadere specificatie voor maïsteelt op zand- en lössgronden, en bepaalde aangewezen klei- en 
veengronden, is tot 1 februari een vanggewas verplicht (aanwijzing volgt nog ikv 7e Actieprogramma)

4. op zware kleigronden is het verplicht om tussen 1 augustus en 1 november, op minimaal 80% van het 
bouwland op bedrijfsniveau minimaal 6 weken bodembedekking te hebben

5. op lichtere kleigronden is het verplicht om tussen 1 augustus en 30 november, op minimaal 80% van 
het bouwland op bedrijfsniveau minimaal 8 weken bodembedekking te hebben
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NB voor punt 4 en 5 geldt ook dat deze niet van toepassing zijn “indien de landbouwer als gevolg van 
een contract voor agrarisch natuurbeheer op basis van de subsidieregelingen ANLb of de Catalogus 
Groenblauwe Diensten een beheer uitvoert waardoor hij niet aan de voorwaarden, bedoeld in die leden, 
kan voldoen.” > zie Uitvoeringsregeling GLB 2023

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-29696-n1.html


GLMC7: gewasrotatie

§ Vanaf 2023 jaarlijkse rotatie op minimaal 1/3e van het areaal bouwland op 
bedrijfsniveau en 1 x per 4 jaar op alle percelen een ander gewas als hoofdteelt

§ Deze jaarlijks verplichte gewasrotatie op minimaal 1/3 van het areaal kan ook 
worden ingevuld met een of meerdere volgteelten na de hoofdteelt binnen 
hetzelfde kalenderjaar tot de inzaai van het hoofdgewas van het volgende jaar, mits 
de volgteelt bestaat uit een andere gewassoort dan de hoofdteelt

§ Op zand en löss moet er minimaal 1 keer per 4 jaar een rustgewas geteeld worden 
als hoofdteelt (vanaf 2027 1:3). Dit is een aanvullende eis uit het 7e 
Actieprogramma Nitraat, waarvan niet mag worden afgeweken (deze eis geldt dus 
sowieso, óók in 2023, en ook als je niet meedoet aan het GLB)
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De verplichte rotatie is NIET van toepassing:

a. wanneer meer dan 75% van het bouwland wordt gebruikt voor de productie van grassen of 
andere kruidachtige voedergewassen, braak ligt, wordt gebruikt voor de teelt van 
vlinderbloemige gewassen of wordt gebruikt voor een combinatie van deze toepassingen

b. wanneer meer dan 75% van het subsidiabele landbouwareaal blijvend grasland is, wordt 
gebruikt voor de productie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen of voor de 
teelt van gewassen onder water, hetzij voor een aanzienlijk deel van het jaar of voor een 
aanzienlijk deel van de gewascyclus, of onderworpen is aan een combinatie van die 
toepassingen

c. op percelen met meerjarige gewassen, grassen en andere kruidachtige voedergewassen, 
braakliggend land, biologisch gecertificeerde percelen, en ANLb-percelen (voor zover dat 
niet kan vanwege de beheereisen die gelden). Let op: deze percelen tellen wél mee voor de 
rotatieverplichting op bedrijfsniveau, maar hoeven op perceelsniveau dus niet te roteren

GLMC7: gewasrotatie - de uitzonderingen
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Deze eis heeft betrekking op bouwland. Daar wordt onder verstaan: grond die je gebruikt voor de 
teelt van gewassen, met uitzondering van blijvende teelten (> 5 jaar). Blijvend grasland telt dus niet 
mee als bouwland, maar tijdelijk grasland wél.

Er zijn 3 opties waar je uit kunt kiezen om te voldoen aan deze GLMC:

1. óf minimaal 4% niet-productief areaal op/aangrenzend aan bouwland: houtige en natte 
landschapselementen (w.o. natuurvriendelijke oever), groene braak, (on)beheerde akkerrand

2. óf minimaal 3% niet-productief areaal op/aangrenzend aan bouwland in combinatie met een 
extra 4% niet-productief areaal via de eco-regeling (de niet-productieve eco-activiteiten)

3. óf minimaal 7% niet-productief, waarvan 4% mag worden ingevuld met stikstofbindende 
(eiwit)gewassen (zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen). Deze gewassen mogen 
geoogst worden

Let op: maaien en afvoeren is toegestaan op de niet-productieve grond voor zover het ten goede 
komt aan de biodiversiteit op het perceel

GLMC8: 4% niet-productief bouwland
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Optie 3 invulling GLMC8: minimaal 7% niet-productief, waarvan 4% mag worden ingevuld 
met stikstofbindende (eiwit)gewassen, zonder gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Deze gewassen mogen geoogst worden.

Zie onderstaande tabel met de stikstofbindende eiwitgewassen die in het kader van deze 
optie naar verwachting worden toegestaan (definitieve gewascodelijst voor het nieuwe 
GLB moet nog gepubliceerd worden):

GLMC8: minimumaandeel niet-productieve grond
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Deze eis geldt niet: 
§ voor bedrijven met minder dan 10 ha bouwland, mits het volledige bedrijf 

biologisch is gecertificeerd
§ als meer dan 75% van het bouwland wordt voor de productie van grassen of 

andere kruidachtige voedergewassen, braak ligt, gebruikt wordt voor de teelt 
van vlinderbloemige gewassen, of voor een combinatie daarvan 

§ als meer dan 75% van het subsidiabel areaal van de landbouwer bestaat uit:
a. blijvend grasland, of 
b. wordt gebruikt voor de productie van grassen of andere kruidachtige 

voedergewassen, of 
c. wordt gebruikt voor natte teelten (als hoofdteelt), of 
d. een combinatie van a en/of b en/of c

GLMC8: niet-productieve grond - uitzonderingen 
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Wat telt mee als niet-productief voor GLMC8?

De weegfactoren bepalen hoe het niet-productieve areaal dat je voor deze GLMC in wilt zetten, meegeteld wordt. Een 
voorbeeld: 1 ha beheerde akkerrand wordt meegeteld als 1,5 ha. Verder is van belang dat deze landschapselementen in 
het nieuwe GLB meegeteld worden als subsidiabele landbouwgrond (de feitelijke ingetekende oppervlakte). 21



GLMC9: blijvend graslandbescherming

Algemene eis: niet ploegen of omzetten van ecologisch kwetsbaar blijvend grasland 
dat is aangewezen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn

Lichte grondbewerking is toegestaan: graslandvernieuwing met technieken waarbij de 
ondergrond vrijwel onberoerd blijft en dekkende vegetatie zichtbaar blijft

Bij ploegen en omzetten volgt een heromzettingsplicht; niet (tijdig) naleven van de 
heromzettingsplicht wordt gezien als een niet-naleving van deze GLMC
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§ Landschapselementen, waaronder sloten, tellen mee als subsidiabele 
landbouwgrond, mits binnen 5 meter aangrenzend aan landbouwareaal

§ Eigendom van sloten niet noodzakelijk; boeren moeten kunnen aantonen dat 
zij het beheer uitvoeren > dit geldt ook voor andere landschapselementen

§ Grenssloten tussen 2 bedrijven tellen voor ieder bedrijf voor de helft mee 

§ Als sloten worden beschouwd: waterlichamen van maximaal 10 meter breed, 
van insteek tot insteek

§ Greppels (geulen) vallen niet onder de definitie van sloten, want greppels zijn 
geen oppervlaktewaterlichaam

Hoe zit het met landschapselementen, en specifiek sloten?

23



§ Het is van belang om de oppervlaktes van je landschapselementen te weten (of er een 
goede inschatting van te maken), aangezien:
§ landschapselementen meetellen als subsidiabele landbouwgrond en dus 

meetellen voor het bedrag dat je ontvangt aan basisinkomenssteun en eco-premie
§ je met landschapselementen kunt voldoen aan GLMC8 (4% niet-productief)
§ er voor landschapselementen weegfactoren worden toegepast (zie slide 20)

§ Het is van belang om de oppervlaktes van al je landschapselementen op te geven in de 
rekentool voor de eco-regeling, omdat:
§ de eco-premie wordt uitgekeerd over je totale bedrijfsareaal, inclusief 

landschapselementen; daar staat tegenover dat je - als je totale bedrijfsareaal 
stijgt - ook iets meer punten/waarde moet halen

§ landschapselementen kunnen helpen om voldoende punten en/of waarde te halen 
in de eco-regeling

§ in de rekentool een link met GLMC8 zit ingebouwd, waarmee je kunt checken 
of/hoe je kunt voldoen aan de eis van 4% niet-productief areaal

Het belang van landschapselementen vanuit bedrijfsperspectief
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§ Een dijk of een kwelder kan meetellen als subsidiabele landbouwgrond, als deze 
in een zodanige staat is dat begrazing of teelt mogelijk is. Wel hoort daarbij de 
extra voorwaarde dat geen voorbereidende activiteiten nodig zijn anders dan 
activiteiten op basis van de gebruikelijke landbouwmethoden en -machines

§ Ook kan de waarde van een activiteit op een dijk of een kwelder meetellen bij de 
eco-regeling, wanneer er een landschapselement op staat, bijvoorbeeld in het 
kader van groene braak

§ Daarnaast kunnen slaperdijken worden beschouwd als landbouwgrond, mits een 
landbouwer het beheer voert en deze dijken passen binnen de definitie 
landbouwgrond. Het beheer kan dan met de eco-regeling worden ondersteund, 
bijvoorbeeld als kruidenrijk grasland. Ze kunnen ook - onder voorwaarden - 
meetellen als invulling van GLMC8 (niet-productief areaal), mits gelegen naast 
bouwland

Hoe zit het met dijken?

25Bron: Reactienota zienswijzen NSP

https://www.toekomstglb.nl/documenten/publicaties/2022/03/15/reactienota-zienswijzen-concept-strategisch-effect-milieueffectrapport-nsp-en-concept-glb-nsp


De BGT: de ‘landschapslaag’

De landschapslaag is volgens de nieuwe planning pas (op zijn vroegst) in februari 2023 klaar
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Grondgebonden eco-regeling voor klimaat en leefomgeving

§ Een nieuw instrument om te sturen op 5 doelen: klimaat, bodem, water, 
landschap en biodiversiteit

§ Deelname aan de eco-regeling is vrijwillig en je kunt elk jaar opnieuw kiezen

§ Nationaal keuzemenu met ‘eco-activiteiten’ waar boeren zelf uit kunnen kiezen

§ Met elke eco-activiteit scoor je punten én een bepaalde waarde in €. Je moet én 
genoeg punten halen én voldoende waarde realiseren om een eco-premie te 
ontvangen: 

ü op basis van je puntenscores wordt gecheckt of je voldoende bijdraagt aan de 
5 doelen > doe je de juiste dingen?

ü op basis van de totale waarde in € van je gekozen eco-activiteiten wordt 
bepaald of je voldoende inspanningen hebt geleverd > doe je die juiste dingen 
op voldoende areaal?
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§ Als je met de gekozen eco-activiteiten voldoende punten én waarde hebt gehaald, krijg 
je een vast bedrag per hectare bedrijfsareaal uitgekeerd: de eco-premie

§ Er zijn 3 betalingsniveaus: 
§ brons = instapniveau (terugvaloptie) > aanname: €60/ha
§ zilver = gemiddeld niveau > aanname: €100/ha
§ goud = gevorderd niveau > aanname: €200/ha

§ De waarde in € die je met de gekozen eco-activiteiten realiseert, bepaalt op welk niveau 
je uitkomt

§ Het precieze bedrag hangt af van hoeveel boeren uiteindelijk deelnemen en op welk 
betalingsniveau ze uitkomen, want er zit een max aan het jaarlijkse budget voor de eco-
regeling

§ Als je eenmaal de drempelwaarde voor goud hebt gehaald, levert méér doen niet een 
nog hogere premie op

Grondgebonden eco-regeling voor klimaat en leefomgeving
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Grondgebonden eco-regeling: regionale differentiatie

De eco-regeling wordt op termijn regionaal gedifferentieerd, zodat rekening gehouden 
kan worden met specifieke kenmerken, zoals:

§ landschapstype
§ bedrijfstak
§ grondsoort
§ beleidsurgenties qua opgaven

Vooralsnog is er per 2023 alleen sprake van een differentiatie qua grondsoort: zand 
versus overig. Het is de bedoeling dat er gedurende de looptijd van de eco-regeling 
meer opties voor differentiatie worden ingebouwd

Via de pilot puntensysteem eco-regeling wordt dit onderzocht en wordt ook 
geëxperimenteerd met een uitgebreider keuzemenu van eco-activiteiten
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https://www.puntensysteemecoregeling.nl/


Het keuzemenu voor 2023: de punten & waarden 
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beheer(vergoeding) alleen via ANLb

Bron: RVO

NB: in 2023 worden eenmalig de 
minimaal te halen puntenscores 
voor landschap/biodiversiteit 
verlaagd



Omschrijving/voorwaarden en gewaslijst eco-activiteiten

Zie voor een omschrijving van de eco-activiteiten deze website van RVO; maar let op: 
deze website moet nog geactualiseerd worden

Let op: de gewaslijst voor de eco-regeling verschilt van de gewaslijsten die gehanteerd 
worden in het kader van het 7e Actieprogramma en de GLMC’s. In het kader van de 
eco-regeling kan tijdelijk grasland bijvoorbeeld niet als rustgewas worden opgevoerd, 
terwijl het in het kader van het 7e Actieprogramma Nitraat en GLMC7 (gewasrotatie) 
wél op de lijst met toegestane rustgewassen staat

Hou bij het invullen van de eco-regeling de gewaslijst dus bij de hand, zodat je kunt 
checken welke gewassen zijn toegestaan bij een bepaalde eco-activiteit
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/eco-regeling


Stapelen van eco-activiteiten: wat mag en wat niet?

32Let op: hou de gewaslijst bij de hand, zodat je ook meteen kunt checken welke gewassen zijn toegestaan bij een bepaalde eco-activiteit

Bron: RVO

Zie deze pdf op de website van RVO (maar let op: het kan zijn dat daar nog een oude 
versie op staat waarin de kleuren blauw en groen zijn omgewisseld...)

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-09/Eco-activiteiten-stapelen.pdf


Een voorbeeld: punten en waarde van een eco-activiteit
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gewascodelijst



Eco-regeling: regionale differentiatie per grondsoort

regiogroep 2regiogroep 1

Omdat de opgaven verschillend zijn in gebieden, wordt er per gebied een verschillende weging toegekend aan de 5 doelen. 
In totaal moeten alle bedrijven hetzelfde aantal punten halen, namelijk 5 punten per hectare, maar de minimale puntenscores per doel 
kunnen verschillend zijn.
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Eco-regeling: regionale differentiatie

Alle bedrijven krijgen voor brons, zilver en goud 
hetzelfde bedrag uitgekeerd per ha bedrijfsareaal. 
Dat verschilt dus niet per gebied.

Totaal aantal punten dat elk bedrijf moet halen = 
5 punten per hectare. 

Hoe je tot die 5 punten komt, verschilt per gebied 
en is afhankelijk van de opgaven in het gebied

Totaal: 5 Totaal: 5

35
Bron: RVO

NB in 2023 wordt het totale aantal 
punten dat een bedrijf moet halen iets 
verlaagd als gevolg van een 
versoepeling van de puntenscore voor 
landschap en biodiversiteit. Deze 
versoepeling geldt dus alleen voor 2023.



Aan de slag met de rekentool (simulatietool)

Inmiddels is een voorlopige versie van de simulatietool (een webapplicatie) door RVO online gezet. Pas in febuari 2023 is 
de simulatietool naar verwachting af. Zie ook deze RVO-site met een toelichting op de online simulatietool. 

Voor collectieven is er ook een Excel-versie van de tool beschikbaar, zie intranet. 36

https://mijn.rvo.nl/simulatietool-nieuw-glb
https://www.rvo.nl/onderwerpen/eco-regeling/eco-activiteiten
https://intranet.boerennatuur.nl/nieuws/nieuwe-versie-excel-rekentool/


Stappenplan invullen tool eco-regeling
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Stappenplan invullen tool eco-regeling
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Stappenplan invullen tool eco-regeling
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Stappenplan invullen tool eco-regeling



Aandachtspunten eco-regeling

§ Sommige eco-activiteiten worden pas vanaf 2024/2025 toegevoegd, zoals:

o onderwerken graszode zonder gewasbeschermingsmiddelen (2024)
o max 1,5 GVE per bedrijf (grasland) (2024)
o waterelement ecologisch schonen (2024)
o kleinschalig perceel (2025)
o permanente groenbedekking (bedekt tot oogst hoofdteelt) (2025)
o niet-kerende grondbewerking (2025)
o toepassing precisielandbouw (2025)

§ Via de 2e pijler is er per 2023 subsidie beschikbaar voor investeringen, zoals 
aanschaf van machines
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Aandachtspunten eco-regeling

§ De regionale differentiatie is per 2023 beperkt (2 regio-groepen). In de 
jaren daarna wordt er waarschijnlijk meer differentiatie ingebouwd

§ De komende jaren wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de eco-
regeling, o.a. via de pilot puntensysteem eco-regeling

§ De tussentijdse GLB-evaluatie in 2025 biedt mogelijkheden voor 
aanpassing van de eco-regeling
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https://www.puntensysteemecoregeling.nl/


Wisselwerking GLMC’s, eco-regeling en ANLb

Algemene regels:
1. zowel eco-premie als ANLb-vergoeding mogen alleen worden uitgekeerd voor 

bovenwettelijke inspanningen > inspanningen die vérder gaan dan wat vereist is 
2. vergelijkbare activiteiten mogen niet 2 keer vergoed worden

Dat houdt in:

§ in het geval van overlap tussen GLMC’s (= vereisten) en eco-activiteiten krijg je - op een 
enkele uitzondering na - voor die eco-activiteiten wél de punten, maar niet de waarde

§ in het geval van overlap tussen GLMC’s (= vereisten) en ANLb-beheer wordt de ANLb-
vergoeding gekort > alleen de éxtra gemaakte kosten/inkomstenderving als gevolg van 
zwaardere eisen mogen vergoed worden

§ in het geval van overlap tussen eco-activiteiten en ANLb mag het ANLb-beheer meegeteld 
worden qua punten, maar niet qua waarde
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Wisselwerking GLMC’s, eco-regeling en ANLb

44

hier wordt nog aan gewerkt...



Relatie 7e Actieprogramma Nitraat en GLB-NSP

§ 7e Actieprogramma Nitraat: wettelijk verplichte maatregelen die automatisch doorwerken in 
het GLB-NSP

§ link met conditionaliteiten: GLMC4 & 10 (bufferstroken), GLMC6 (minimale bodembedekking) 
en GLMC7 (gewasrotatie)

§ link met eco-regeling/eco-activiteiten onder andere:
§ rustgewassen (rotatie 1:3 op perceelsniveau)
§ stikstofbindende eiwitgewassen
§ vroeg oogsten rooigewas
§ onderzaai vanggewas
§ bufferstroken met kruiden

§ link met ANLb: 
§ de eisen uit het 7e Actieprogramma zijn wettelijke eisen en onderdeel van de 

conditionaliteiten > deze gelden als ‘instapeis’ voor het ANLb
§ bij diverse ANLb-beheerpakketten is sprake van overlap tussen wettelijke eisen/GLMC’s 

en bepaalde eco-activiteiten
45



Potentiële overlap 7e Actieprogramma/GLMC’s, eco-activiteiten en ANLb

NB: er kan overlap/concurrentie ontstaan als het gaat om activiteiten op dezelfde percelen en/of om dezelfde randen/landschapselementen
46

Actieprogramma/GLMC’s eco-activiteiten eco-regeling ANLb-pakketten

Actieprogramma en GLMC4 & 10: bufferstroken
bufferstrook met kruiden langs bouwland en langs 
grasland (overlap = toegestaan, want rekening mee 
gehouden bij de waardeberekening)

> nieuw pakket ‘verbrede bufferstrook’
> randenbeheer

Actieprogramma: verplicht toepassen 
vanggewassen of winterteelten (w.o. 
wintergranen/gras) voor bedrijven op zand/löss
GLMC6: minimale bodembedekking in gevoelige 
perioden (zomer, herfst, winter)

groenbedekking > nieuwe pakket ‘vanggewas na uien/aardappels’
> akkerbouwpakketten met winterteelten

Actieprogramma: verplichte rotatie 1:4 
rustgewassen voor bedrijven op zand/löss
GLMC7: gewasrotatie

rustgewas (als hoofdteelt, 1:3) akkerbouwpakketten met rustgewassen die 
overlappen met periode hoofdteelt

GLMC8: niet-productief areaal
1 van de 3 opties = 3% niet-productief + 4% 
stikstofbindende gewassen zonder chemie

stikstofbindend gewas 
(NB check gewaslijst eco-regeling)

akkerbouwpakketten met dezelfde 
stikstofbindende gewassen

- meerjarige teelt (waaronder luzerne) meerjarige akkerbouwpakketten met dezelfde 
gewassen die overlappen met periode hoofdteelt

Actieprogramma: verplicht aandeel grasland, 
waaronder een deel blijvend grasland (deze eis 
moet nog ingevuld worden)

> langjarig grasland
> grasland met kruiden

kuirdenrijk grasland, botanisch grasland, 
insectenrijk grasland

- strokenteelt akkerbouwpakket ‘vogelakker’

- heg, haag, struweel pakket ‘knip- en scheerheg’ en ‘struweelrand’

GLMC8: 4% niet-productief bouwland groene braak > niet-productieve akkerbouwpakketten
> pakketten voor randenbeheer

GLMC4/8: in het geval dat bufferstroken óók 
worden opgevoerd als niet-productief areaal

bufferstrook met kruiden langs bouwland en grasland 
(in geval van overlap krijg je wél de punten; niet de 
waarde)

> nieuw pakket ‘verbrede bufferstrook’
> randenbeheer



Potentiële overlap GLMC’s, eco-activiteiten en ANLb
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Dit is een versimpelde tabel; zie hier de gehele uitgebreide RVO-tabel, die dus alléén betrekking heeft 
op de overlap tussen eco-activiteiten en ANLb (dus niet ook de GLMC’s). 
Op een aantal punten zijn wij het niet eens met RVO, maar deze punten zijn vooralsnog geparkeerd...

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-11/Cumulatietabel Overlap Eco-ANLb.xlsx


Deelname aan de eco-regeling: het proces

§ Elk jaar heb je de keuze om wel of niet mee te doen aan de eco-regeling

§ In december van het voorafgaande jaar (2022), met uitloop naar januari (2023), 
geef je aan of je denkt mee te willen doen en met welk bouwplan > let op: in 
2023 wordt de aanmeldperiode opgeschoven (tussen 1 maart en 15 mei)

§ In oktober/november van het jaar zelf (2023) maak je je keuze definitief en geef 
je door welke eco-activiteiten je hebt uitgevoerd

§ Er is dus wat ruimte voor bijsturing, bijvoorbeeld als gevolg van onvoorziene 
weersomstandigheden

Zie ook deze website van RVO
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/werkwijze-aanvragen-basispremie-en-andere-betalingen


• Stapsgewijze jaarlijkse overheveling van 1e naar 2e pijler
• van 15% in 2023 naar 30% in 2027

• Dit 2e pijler-budget is bestemd voor o.a.:
• ANLb: €560 mln/5 jr 
• samenwerking veenweidegebieden/overgangszones N2000: €446 mln/5 jr
• investeringen (niet-productief en productief): €382 mln/5 jr
• diverse samenwerkingsregelingen: €207 mln/5 jr
• kennisontwikkeling: €107 mln/5 jr
• jonge boeren: €79,5 mln/5 jr
• LEADER: €73,3 mln/5 jr

NSP: budget 2e pijler
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§ Het ANLb nu: circa 110.000 ha = 6% van het totale areaal aan landbouwgrond
§ Streven in het huidige NSP: groei naar circa 135.000 ha = 7,5% van het totale areaal 

aan landbouwgrond

Wijzigingen in het ANLb ten opzichte van nu:
§ verbreding met (extra) doelen op het vlak van klimaat en water
§ mogelijke uitbreiding begrenzing leefgebieden (afhankelijk van budget)
§ ANLb wordt ingezet voor de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto 

(boerenlandvogels)

2e pijler: het ANLb
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Mogelijk wordt het ANLb ook ingezet voor de gebiedsgerichte aanpak in 
veenweidegebieden en overgangszones N2000, via het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied

NB: Deelname aan het ANLb is mogelijk zonder deel te nemen aan de eco-regeling, 
mits er wordt voldaan aan de conditionaliteiten (basisvoorwaarden)

2e pijler: het ANLb
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§ Per 1 januari 2022 van kracht > voortzetting 6e Actieprogramma

§ Per 1 januari 2023 worden de nieuwe maatregelen van kracht:
§ duurzame bouwplannen
§ verplichte rotatie rustgewassen (zand/löss)
§ verplicht toepassen vanggewassen/winterteelten
§ verplicht aandeel grasland op graasdierbedrijven, waarvan een deel 

permanent grasland > deze eis wordt nog uitgewerkt
§ verbrede bufferstroken
§ grondgebondenheid melkveehouderij binnen 10 jaar (apart traject)

§ De gewaslijsten die bij het 7e Actieprogramma Nitraat horen, moeten deels 
nog worden vastgesteld/gepubliceerd. De lijsten met rustgewassen en 
vroege teelten zijn inmiddels beschikbaar.

7e Actieprogramma Nitraat
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https://intranet.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2022/10/voorlopige-gewaslijst-rustgewassen-7e-Actieprogramma.pdf
https://intranet.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2022/10/voorlopige-gewaslijst-vroege-teelten-7e-Actieprogramma.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/26/7e-nederlandse-actieprogramma-betreffende-de-nitraatrichtlijn


Relatie 7e Actieprogramma Nitraat en GLB-NSP

§ Actieprogramma Nitraat: deels wettelijk verplichte maatregelen die automatisch 
doorwerken in het GLB-NSP

§ link met conditionaliteiten: GLMC4 & 10 (bufferstroken), GLMC6 
(bodembedekking) en GLMC7 (gewasrotatie)

§ link met eco-regeling via onder andere de volgende eco-activiteiten:
§ rustgewassen (rotatie 1:3 op perceelsniveau)
§ stikstofbindende eiwitgewassen
§ vroeg oogsten rooigewas
§ onderzaai vanggewas
§ verbrede bufferstroken

§ link met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb): wettelijke eisen 
werken door in conditionaliteiten/basisvoorwaarden > deze gelden als ‘instapeis’ 
voor het ANLb
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Derogatie alleen onder extra voorwaarden:
• aanwijzing verontreinigde gebieden per 1 januari 2023 > daarvoor geldt een 

snellere afbouw + aanvullende eisen, zoals een verlaging van de 
stikstofgebruiksnormen vanaf 2025. Naar verwachting gaat het dan in ieder geval 
om het centrale en zuidelijke zandgebied en het lössgebied

• bijstelling mestproductieplafonds o.b.v. verwachte resultaten van de maatregelen 
uit het Actieprogramma + addendum

• aanvullende voorwaarden voor alle landbouwbedrijven t.a.v. 
bodembedekking/vanggewassen/winterteelten

Geleidelijke afbouw tot 2026:

7e Actieprogramma Nitraat: derogatie
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Tijdelijke transitietegemoetkoming, zodat het areaal grasland behouden blijft (met het 
oog op de waterkwaliteit) > alleen voor derogatiebedrijven

Een looptijd van maximaal 3 jaar: van 1 januari 2023 tot uiterlijk 31 december 2025

Voor de regeling stelt het kabinet maximaal € 130 miljoen beschikbaar

7e Actieprogramma Nitraat: derogatie
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§ website RVO over het nieuwe GLB

§ website RVO over de eco-regeling

§ infographic de eco-regeling in beeld

§ website RVO over de samenhang tussen eco-regeling, 
conditionaliteiten en ANLb

§ de Uitvoeringsregeling GLB 2023, met daarin belangrijke 
details, waaronder:
§ beschrijving eco-activiteiten: p. 9 e.v.
§ gewaslijst eco-regeling: p. 20 e.v.
§ tabel punten en waarden eco-activiteiten: p. 26 e.v.
§ beschrijving GLMC’s: p. 41 e.v.
§ toelichting: p. 52 e.v.

§ informatiebijeenkomsten RVO over GLB 2023

Zie verder ook de diverse weblinks in voorgaande slides

Links
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=38420c51-54ef-42d6-82e9-0d7a8b0dd9d0&title=Eindrapportage%20tweede%20praktijktoets%20NSP-GLB%20.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/eco-regeling/eco-activiteiten
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-06/Eco-regeling in beeld.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/samenhang
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/samenhang
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-29696-n1.pdf
https://www.rvo.nl/evenementen/informatiebijeenkomsten-glb-2023


Contactgegevens
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Sarah Westenburg
swestenburg@boerennatuur.nl

mailto:sarah@wanderaar.nl

