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Europese landbouwsteun:
recente ontwikkelingen

Gebiedsofferte: streven naar bij het gebied passend
maatwerk

Tijdens de Eurotop van begin
februari stelde de Europese Raad
het meerjarenbudget vast op
bijna 960 miljard euro. Voor het
eerst lijkt die begroting te worden
verlaagd: het budget voor 20072013 was 975 miljard euro. De
Europese Commissie heeft 1083
miljard voorgesteld. Het aandeel
voor het gemeenschappelijke
landbouwbeleid (GLB) is voor
de periode 2014 – 2020 363
miljard euro. Voor pijler I (directe
inkomenssteun) is 277 miljard en
voor pijler II (plattelandsbeleid) is
85 miljard bestemd. In de laatste
jaren was er voor beide pijlers
421 miljard euro. Een verlaging
van 13%.
Over de extra korting van 8% voor
Nederland is enige onduidelijkheid.
Het Europese Parlement moet
immers nog met de begrotingsvoorstellen instemmen.

Een nieuwe trend bij het beheer van het landelijk gebied is dat organisaties
(landbouw en natuur) in een gebied zelf komen met plannen en ideeën
hoe het cultuurlandschap de komende jaren beheerd kan worden. Die
gebiedsorganisaties bieden overheden (Rijk, Provincie of Waterschap)
een plan aan waarin ze aangeven met welke diensten ze bijdragen aan
behoud en versterking van het agrarische cultuurlandschap. Economisch
vitale landbouw is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De ambitie
van de gebiedspartijen (lees
WCL) is om de taak van
de overheid te “verlichten”.
Daartoe wordt met de overheid
een prestatieovereenkomst
afgesloten. Daartegenover staat
een “eigen” gebiedsbudget en
meer vrijheid bij de invulling.

Lees het vervolg op pag. 2

Contract op hoofdlijnen
De gebiedsofferte past bij de
decentralisatie van taken van
het Rijk naar lagere overheden.
De gebiedsofferte is een
“contract op hoofdlijnen” voor
een periode van 5-7 jaar.
Afhankelijk van de beschikbare
financiële middelen worden met
boeren en landgoedeigenaren individuele contracten afgesloten, zodat de
doelen en ambities ook gerealiseerd worden. Net zoals in de GLB-pilot zal
het collectief (St. WCL) de administratie, controle en betalingen verzorgen.
Lees het vervolg op pag. 2
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Individuele invulling?

Juiste activiteit op de juiste plaats

Eind 2012 was al duidelijk dat de
introductie van veel onderdelen
van het nieuwe GLB met een jaar
wordt uitgesteld. Het jaar 2014
is een overgangsjaar, waarin
meerdere zaken uit het oude GLB
blijven doorlopen. Het nieuwe
plattelandsbeleid - dat valt onder de
tweede pijler – gaat een jaar later
in. Dit betekent dat ook de SNLregeling nog langer zal doorlopen.
De vergroeningstoeslag blijft 30%.
De Ecologische zoekgebieden
(7% van het akkerlandareaal)
hoeven niet uit productie te worden
genomen. Voorgesteld is om eerst
3% te verplichten, daarna in 2016
nog eens 2% en na een evaluatie
mogelijk nog eens 2% extra.
Over de mogelijkheid om deze
ecologische zoekgebieden voor de
ene helft door de individuele boer
te laten invullen en voor de andere
helft door het collectief wordt nog
gediscussieerd.

De GLB projectgroep is momenteel
bezig met het opstellen van die
Gebiedsofferte voor Winterswijk.
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en
het Gebiedsuitvoeringsprogramma (GUP)
van de gemeente zijn leidend. Een landschapsvisie is onderdeel van de
Gebiedsofferte.
De bedoeling hierbij is om de juiste “maatschappelijke” dienst op de juiste
plek te krijgen, zodat de resultaten het meest optimaal zijn. Het gaat daarbij
om diensten die niet alleen bijdragen aan biodiversiteit (natuur en landschap),
maar ook aan andere EU-doelen zoals water, klimaat (inclusief energie),
milieu en bodem. Daarbij wordt uitdrukkelijk ook gekeken naar de belangen
van landbouw en recreatie ter plekke. Bij dit proces zal nadrukkelijk overleg
met andere partijen worden gevoerd zoals provincie Gelderland, Waterschap
Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en Gelders Landschap.
Leden Provinciale Staten krijgen eerste versie
Op 21 november vorig jaar ontvingen we de Statenleden van de provincie
bij Eelink in het Woold. Daar heeft WCL-woordvoerder Arie Schoemaker de
plannen t.a.v. de Gebiedsofferte Winterswijk gepresenteerd. De Statenleden
waren enthousiast en willen graag op de hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen. Een tweede bijeenkomst met de Statenleden is al gepland
voor 17 april op het Provinciehuis. Daar wordt een eerste concept van de
Gebiedsofferte Winterswijk aangeboden.

Demonstratieveldveld akkerfaunaranden:
de vele mogelijkheden in beeld brengen
Op een bouwlandperceel van GLB-deelnemer Piepers tegenover de
Sevink Molen wordt dit voorjaar begonnen met de aanleg van een
demonstratieveld met allerlei akkerfaunaranden, cultuurgewassen,
groenbemesters en vanggewassen, zodat iedere geïnteresseerde hiervan
een beter beeld kan krijgen.
Aanleiding voor de aanleg van dit
veld is dat bij het nieuwe GLB de
inzaai van akkerfaunaranden als
verplichte vergroeningsmaatregel
een goed inpasbare optie kan
zijn voor landbouwbedrijven.
Welke cultuurgewassen naast
akkerfaunamengsels mogen worden
ingezet bij de vergroening is nog
niet duidelijk. Mogelijk kunnen ook
eiwitgewassen of groenbemesters
(mits niet bemest en vrij van
gewasbescherming) ingezet worden.
Daarnaast hebben deelnemers
aan de GLB pilot gevraagd of
akkerfaunamengsels niet anders
samengesteld kunnen worden, zodat
ze functioneel zijn voor andere
doelgroepen zoals bijen. Ook is er
behoefte aan informatie en kennis
over “hoe een goede faunarand aan
te leggen”.

Van graan naar
krachtvoer

Aandacht voor bijen, akkervogels en haarwild
De opzet van het demoveld is om aan weerszijden van veldjes met
cultuurgewassen randen met akkerfaunamengsels in te zaaien. Daarbij
wordt de wijze van inzaaien gevarieerd. Denk aan verschillend tijdstip van
zaaien of machinaal of met de hand zaaien. Daardoor worden verschillen
tussen inzaaimethoden naast elkaar zichtbaar.
De faunamengsels die te zien zijn hebben verschillende doelen. Zo zijn er
mengsels met drachtplanten voor bijen, speciale mengsels voor akkervogels
(zoals nu in de GLB pilot), mengsels speciaal voor haarwild of om nuttige
insecten aan te trekken die plaaginsecten als luizen kunnen bestrijden, de
zogenaamde FAB-mengsels (Functionele Agrobiodiversiteit), en mengsels
die ook te gebruiken zijn in biovergisters. Er is ruimte voor zo’n 25
cultuurgewassen en 50 akkerfaunaranden met 15 verschillende mengsels.
Ook zullen diverse groenbemesters, vanggewassen en eiwitgewassen
te zien zijn. Het streven is om dit perceel in de zomermaanden tot een
publiekstrekker te maken. Later dit jaar zullen hier informatiedagen worden
georganiseerd.
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In de GLB pilot is er voor
(melk)veehouders in 2013 de
mogelijkheid om geoogst graan te
laten verwerken tot krachtvoer. Alle
deelnemers die graanteelt als dienst
hebben opgegeven hebben van Rob
Geerts een brief ontvangen met de
vraag of ze voor deze verwerking
interesse hebben. Daarbij kan
gekozen worden uit twee opties: of
het graan laten vermalen, aanzuren
en laten opslaan in een silobag op
het eigen erf, of het graan pletten
en op laten slaan bij bijvoorbeeld
ForFarmers en het vervolgens op
oproep terug laten leveren. Bij
de tweede optie kan het geplette
graan via de krachtvoerautomaat
gedoseerd gevoerd worden. GLB
deelnemers die graan verbouwen,
maar deze percelen niet konden
of hebben opgegeven als dienst
Graanteelt B2-1, maar wel graan
graag op deze wijze willen laten
verwerken, kunnen zich daarvoor
alsnog aanmelden. Op de WCL
website (www.wclwinterswijk.nl) is
de infobrief en een antwoordstrook
te downloaden.
Informatiebijeenkomst
voor deelnemers en
geïntereseerden
In het voorjaar organiseren we een
informatiebijeenkomst. Deskundigen
zullen dan informatie geven over
die verwerking van graan tot
krachtvoer en hoe deze producten
het best ingezet kunnen
worden op het bedrijf.
Voederwaarde, voor – en
nadelen van het product
en dosering zullen dan
besproken worden. Enkele
ervaringsdeskundigen
zullen vertelen hoe zij
het graan als krachtvoer
op hun bedrijf inpassen.
Wanneer en waar
deze bijeenkomst zal
plaatsvinden wordt later
bekend gemaakt.

De schouwcommissie aan het werk
Voor controle van de geleverde diensten door de deelnemers is een
schouwcommissie in het leven geroepen. Lid van deze commissie zijn
landgoedeigenaren, agrariërs, (ex)gemeenteambtenaren en een ecoloog.
In groepjes van drie tot vijf personen gaat deze commissie regelmatig op
pad om te bekijken of de goede bedoelingen ook in werkelijkheid worden
gerealiseerd. Vaak worden ze vergezeld door één van de coördinatoren
van de agrarische natuurvereniging PAN. De schouwcommissie is in de
loop van 2012 uitgebreid van vier
naar acht leden, omdat het aantal
deelnemers aan de pilot in dat jaar
is toegenomen. Daardoor is het
gemakkelijker om snel schouwdata te
prikken.
Merendeel diensten
goedgekeurd
In het “Protocol schouw pilot GLB
Winterswijk” is de werkwijze van de
schouwcommissie vastgelegd. De
schouwcommissie is tot nu toe zeven
keer op pad geweest. In totaal zijn
daarbij 26 bedrijven gecontroleerd.
Van de eerste vijf schouwdagen zijn
de gegevens uitgewerkt. In totaal zijn
daarbij 221 diensten gecontroleerd. Daarvan zijn er 38 afgekeurd, oftewel
17%. Het vaakst ging het mis bij de diensten kleinschaligheid, solitaire
boom of boomgroep en vanggewassen. De controle van sommige diensten
is seizoensgebonden zoals bij graanteelt. De dienst “instandhouding oud
grasland”, waarbij het perceel meer dan tien jaar ononderbroken grasland
moet zijn, is het lastigst te controleren.
Niet alleen de schouwcommissie voert controles uit. Een eerste controle
vond plaats tijdens de inloopdagen waarop deelnemers hun diensten
konden aanmelden. Ook tijdens de daarop volgende administratieve
verwerking werd er gecontroleerd. Tenslotte vond tijdens de ecologische
monitoring in het veld controle van diensten plaats.
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Voor vragen:
Gebiedsloket Winterswijk
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telefoon: 0543 543543
Dit is een project van:

Korte mededeling voor de deelnemers:
doorgeven van wijzigingen

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

Ontwerp en realisatie: Reclamebureau Kamp Winterswijk

Alle wijzigingen die betrekking hebben op uw diensten dienen aan het
PAN te worden doorgegeven.
De termijn van het leveren van diensten in het GLB-pilot jaar 2012 eindigt
eind maart 2013. Ingevulde urenbriefjes moet u voor 10 april 2013
inleveren bij of opsturen naar het PAN in Meddo.

