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Europese landbouwsteun
Het Europese landbouwbeleid gaat
veranderen. Vanaf 2014 zullen de
bedrijfstoeslagen aan boeren steeds
sterker worden gekoppeld aan
maatschappelijke diensten.
Een koppeling aan maatschappelijke diensten (bijvoorbeeld instandhouding waardevol landschap) zal
leiden tot een andere verdeling
van het geld over Europa en over
Nederland. Op initiatief van de
Tweede Kamer zijn er pilots gekomen om te oefenen met betalingen
'nieuwe' stijl. Ook is het ministerie
geïnteresseerd naar de rol van collectieven.
GLB-pilot van start
Staatssecretaris Henk Bleker gaf op
24 juni op een melkveebedrijf in
Laag Holland het officiële startschot
voor de vier proef-projecten.
Wat verwacht St. WCL van
het landbouwbeleid?
St. WCL hoopt dat het toekomstige
landbouwbeleid veel sterker dan
nu die bedrijven beloont die inspelen op de wensen van de samenleving. Bijvoorbeeld door actief bij te
dragen aan behoud en beheer van
het waardevolle cultuurlandschap.
Wil de landbouw kunnen blijven
ondernemen en fungeren als drager
van het landschap, dan zal zij gecompenseerd moeten worden voor
de beperkingen die dit landschap
met zich meebrengt voor een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Juli

Voorzitter St. WCL Gert Jan
te Gronde over de GLB-pilot
Door de steeds verdergaande schaalvergroting in de landbouw, kunnen
boeren steeds minder aandacht
besteden aan het landschap. Door
verdiencapaciteit aan het landschap
te geven, kun je er voor zorgen dat het landschap in stand wordt
gehouden of zelfs nog fraaier wordt gemaakt.
Dus naast de primaire taak; productie van voedsel komt er een
waardevol productie-element bij, die van het landschap. Hierdoor
kunnen we onze boeren weer een toekomst bieden. Want zonder
boeren geen voedsel maar ook geen waardevol landschap.
Ik zie een geweldige kans in de handreiking die Den Haag en Brussel ons nu biedt om het Europese landbouwgeld ook in te zetten
voor natuurbeheer, landschapsonderhoud en biodiversiteit in de volgende GLB-periode (2014 – 2020). Wij moeten daarom laten zien
dat de werkwijze waarmee we nu proefdraaien, in de praktijk werkt.
Daarom mijn oproep aan de deelnemers: Praat en twitter over
de pilot- GLB en laat aan iedereen zien dat het werkt!
Hoe meer erover gesproken wordt hoe groter de kans wordt dat
boerencollectieven deze werkwijze kunnen voortzetten. Deze kans
moeten we niet voorbij laten gaan.

Ondertekening van Staatssecretaris Henk Bleker.

Landelijk
Er is veel overleg tussen de 4-proefgebieden maar ook
samen met het ministerie van EL & I. Naast Winterswijk
doen ook de Noordelijke Friese Wouden, Laag Holland
en Oost-Groningen mee. Van al deze gebieden wordt
verwacht dat zij gezamenlijk de landelijke politici kunnen overtuigen om ook in de toekomst met hun gekozen

werkmethode door te gaan en te laten zien dat collectieven in staat zijn meer gebiedsspecifiek te kunnen werken
en efficiënt tot realisatie van maatschappelijke diensten
te komen. Daarbij is het ook de bedoeling dat in de toekomst in veel meer gebieden in Nederland onze manier
van werken wordt geïntroduceerd.

Stand van zaken in Winterswijk
Er doen 97 deelnemers mee aan de pilot. Dit betreft ca. 2500 ha.
Voor kleinschaligheid zijn in totaal 255 percelen aangemeld.
Dienst

Aantal
deelnemers

oppervlakte/
aantal

Grasland verz. langs houtopstand

76

langs 100 km

Graanpakketten

42

50 ha

Instandhouding oud grasland

62

538 ha

Inzaai grasklaver

15

36 ha

Inzaai soortenrijk grasland

9

10 ha

Landschapsonderhoud

66

div. elementen

Inzaai vanggewassen

21

51 ha

Educatie & openstelling

22

-

8

7 km

Wandelpaden over boerenland

Registratie door deelnemers!
Het was lange tijd onduidelijk of de deelnemers hun ingezette uren bij dienen te houden en op welk detailniveau. Hierover zijn gesprekken gevoerd
met Dienst Regelingen. Doordat gebruik is gemaakt van de Demonstratieregeling moeten alle deelnemers hun uren bijhouden. Omdat de genoemde
regeling is aangemeld bij Brussel moeten ook de Brusselse regels met
betrekking tot de verantwoording worden nageleefd. Deelnemers dienen
daarom per dienst en per dag de gemaakte uren bij te houden. Deelnemers krijgen binnenkort de hiervoor benodigde formulieren (inclusief uitleg
om deze formulieren correct in te vullen) toegestuurd.
Doordat gebruik is gemaakt van de Demonstratieregeling met als doel het
versterken van de biodiversiteit is het goed hierover zoveel mogelijk te communiceren. Daarom krijgen de deelnemers ook bezoekerslijsten toegestuurd.
Hierop kunnen zij bezoekers / geïnteresseerden registreren die een bezoek
hebben gebracht aan hun bedrijf of waaraan nadere informatie over het
project is gegeven.

Gebiedsloket
Voor vragen:
Gebiedsloket Winterswijk
email: gebiedsloket@winterswijk.nl
telefoon: 0543 543543
Dit is een project van:
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www.wclwinterswijk.nl

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

Ontwerp en realisatie: Reclamebureau Kamp Winterswijk

Meer informatie over de pilot-GLB is te vinden op:

