Ga voor groen
rendement!
Het nieuwe GLB ligt momenteel op de tekentafel. Duidelijk is dat de nieuwe ronde voor
meer groen rendement gaat: meer winst voor natuur en landschap, meer maatwerk
voor agrarische bedrijven. Het nieuwe GLB lijkt misschien ver van uw bed, maar wordt
nu snel actueel. Praat, denk en doe ook mee richting een nieuwe GLB!

Hoe kan het nieuwe GLB een groenere akkerbouw het best
dichterbij brengen? Negen akkerbouw-collectieven slaan de
handen ineen om hiervoor ideeën te leveren: Oost-Groningen,
Midden-Groningen, Drenthe, Noord-Friesland, Flevoland, de
kop van Noord-Holland, Haarlemmermeer, Hoeksche Waard
en Zeeland.

Nieuwe praktijkmaatregelen
Deelnemende akkerbouwers ontwikkelen en testen nieuwe
praktijkmaatregelen. Voorbeelden zijn natuurvriendelijke
gewassen (bijv. vogelgraan) en bouwplannen, en levendige
waterlopen. Een breed draagvlak onder akkerbouwers is een
belangrijke voorwaarde. Voorafgaand aan de praktijkmaatregelen
maakt elk akkerbouwcollectief een gebiedsplan, waarin de
aanpak wordt beschreven. Hierbij werken de groene partners in
de regio met elkaar samen.
De pilot richt zich ook op het creëren van een effectieve
‘groenblauwe dooradering’ van akkerranden,
landschapselementen, oevers en waterlopen.

Onderdeel van zeven GLB-pilots
De pilot is onderdeel van zeven pilots waarin,
gecoördineerd door BoerenNatuur en LTO, ideeën voor
het nieuwe GLB worden geïnventariseerd. Gezamenlijk
wordt input gegeven aan het Nationaal Strategisch
Plan (NSP) waarin Nederland de lijnen uitzet voor het
GLB na 2021.

Planning
Voorjaar 2019 maakt ieder regionaal collectief een
gebiedsplan. In het groeiseizoen van 2019 worden
alleen op zeer kleine schaal praktijkmaatregelen
getroffen. Vanaf najaar 2019 gaan die echt van start.
2020 staat daarnaast in het teken van het aanscherpen
van het gebiedsplan, excursies, communicatie en
eindrapportage.

Beloning en sturingsmodel
Ten derde ontwikkelt en test de pilot een nieuw puntensysteem
voor groene diensten. Doel is om de juiste maatregelen, mede
door inzet van het puntenstelsel, te stimuleren op de juiste
locaties. Zo kan duidelijk worden welke rol collectieven kunnen
spelen in de eerste pijler van het GLB. De pilot zal ook veel
aandacht schenken aan de praktische haalbaarheid van alle
maatregelen, zowel qua administratie als bedrijfsvoering.

Regionaal contact • Voor meer informatie over de GLB-pilot Akkerbelt kunt u contact opnemen met uw collectief.

