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BIOHUIS EN BIONEXT ONDERZOEKEN DE GEVOLGEN
EN DE MOGELIJKHEDEN VAN HET NIEUWE GLB

Nieuwe ronde,
nieuwe konsen
De EU wildof het nieuwe Gemeenschoppelijk
Londbouw Beleid (GLB) bijdroogt oon de
doelen von de Form to Fork Strolegy en dot

er meer oondochl komt voor klimoot, milieu
en notuur. Elke lidstoot moet in een Notionool
Strotegisch Plon (NSP) beschrijven hoe ze de
budgetlen von het GLB wil inzetfen.
TEKST GERDINE
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FOTO BIONEXT

l\oor de Riiksdienst voor Ondernemend Nederland
lJ t*uo) is geld beschikbaar gesteld aan de agrarische
sector om via pilots met voorstellen te komen hoe de gelden van het GLB moeten worden ingezet. Biohuis bestuurder Pipie Smits van Oyen kreeg met Biohuis-werkgroep
GLB en Bionext zoh pilot toegekend. In samenwerking
met Bionext en Land&Co onderzoekt Biohuis nu welke

impact het GLB zal hebben op het verdienvermogen van
de biologische boer. En ook welke mogelijkheden er zijn
voor steun en ontwikkeling voor de biologische sector. In '
dit artikel gaan we in op wat er sowieso zal veranderen
voor de biologische boer ten opzichte van het huidige GLB'
Het GLB beslqot uit lwee pijlers:
- I - Het garantiefonds met budget voor ondermeer de
basispremie (de hectaretoeslag).
- 2 - Het plattelandsfonds met budget voor ondermeer het
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Om oonsprook te moken op de bosispremie moet u
aan basisvoorwaarden voldoen. Dit wordt ook de conditionaliteit genoemd. Daar bovenop zijn er vergroeningsvoorwaarden. Van deze verplichting zijn biologische boeren nu
vrij gesteld. Waarschijnlijk zal deze vqij stelling grotendeels
vervallen. Want in het nieuwe GLB zrJn de vergroeningswaarden toegevoegd aan de conditionaliteit. Oftewel:
de basisvoorwaarden zljnverzwaard. Dit betekent dat

biologische boeren aan meer basisvoorwaarden moeten
voldoen om aanspraak te maken op de basispremie. Denk
bijvoorbeeld aan verplichte bufferstrokerl tussen percelen
en waterlichamen (sloten enzovoort) en aan een verplicht
percentage niet-productiefareaal. Voldoen aan de basisvoorwaarden is een voorwaarde voor de hectaretoeslag. De
eco-regelingen zijn een nieuw onderdeel van pijler 1. Dit
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Noosf de bosispremie kunt u exlro geld verdienen vio de eco-regelingen.
Een biologische boer krijgt hel moximole bedrog.
Bron: www.toekomslgìb.nl/hel-nsp-in-opbouw

zijn maatregelen die boeren vrijwillig kunnen nemen en
waarvoor zij met punten worden beloond (brons, zílver of
goud). Biologisch gecertificeerde bedrijven zitten automatisch in categorie goud, wat flink wat papierwerk bespaart.
Dit betekent dat u naast de hectaretoeslag een aanvullend
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bedrag per hectare krijgt uit de eco-regelingen.

ln euro's betekent dit dot vonof 2023 de basispremie
ongeveer €, 255,- lha wordt, plus de eco-regelingspremie
ongeveer € 150,-/ha. De bedragen staan nog niet helemaal
vast omdat dit ook afhangt van het aantal deelnemende
boeren. Daarnaast gaat de basispremie elk jaar iets omIaag, de Nederlandse politiek heeft besloten stapsgewijs
meer geld van pijler I naar pljler 2 'over te hevelen'. De
eco-regelingspremie blijft stabiel, maar de basispremie
zakt uiteindelijk naar € 195,-lhain2027. Hoewel de hectaretoeslag lager wordt, biedt pijler 2 voor biologische boeren
ook kansen omdat daar geld beschikbaar is voor natuuren klimaatdoelen en ketenontwikkeling. Welke kansen
dit precies zljn? Datgaan wij binnen dit project uitzoeken.
We houden u op de hoogte via de website van Bionext, een
GLB-nieuwsbrief en sectorale bijeenkomsteî (2022), eî
ook via het Biokennisweek Webinar dat wij organiseren.
Tot bij het webinarl
Gerdine Kopl¡jn is projectleìder GLB bìj B¡onexi
N/eer welen over het NSP? Check

wwwnsploekomstglb.nl

Webinor Biokennisweek
88. Biologisch en hel nieuwe GLB
Moondog 10 jonuori | 13:0013:30 uur
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Door: Pipie Smits von Oyen (Biohuis), Lourens Nuijlen (BionexI)
en Gerdine Koptijn (Bionexl)
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