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Geachte heer Bleker, 

 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben met 

belangstelling kennisgenomen van uw brief van 8 maart 2012 in antwoord op de vragen zoals 

gesteld door enkele leden van deze commissie over de kabinetsreactie op de voorstellen van de 

Europese Commissie ten aanzien van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbe-

leid (GLB) (33091, A). De leden van de fractie van GroenLinks hebben nog een aantal nadere 

vragen. De leden van de fractie van de PvdA en de leden van de fractie van D66 sluiten zich aan 

bij deze vragen. 

 

Budget voor vergroening 

De leden van de GroenLinks -fractie vinden het voorgestelde aandeel van 30 procent van het 
budget van directe betalingen (de eerste pijler) voor maatregelen ter bevordering van de ve r-

groening onvoldoende. De regering kan zich in dit percentage vinden, en geeft aan dat 30 pro-

cent het maximaal haalbare is in Europa. Zal in de visie van de regering binnen afzienbare tijd 

een volgende stap gezet worden in Europa, richting een hoger aandeel vanuit het budget van de 

eerste pijler voor vergroeningsmaatregelen? Zal de regering zich hiervoor inzetten? Op welke 

termijn acht de regering een hoger aandeel mogelijk? 

 

Vergroeningsmaatregelen    

De leden van de fractie van GroenLinks zijn bezorgd over het ontbreken van concrete en toets-

bare voorstellen voor maatregelen ter bevordering van vergroening, omdat hiermee het risico 

ontstaat op 'greenwashing' en onvoldoende effectieve inzet van gelden uit het gemeenschappe-

lijk landbouwbudget. De regering maakt zich ook zorgen over de effectiviteit van een aantal 

voorgestelde maatregelen en geeft aan dat investeringen in duurzame en innovatieve produc-

tiemethoden ondersteund zouden moeten worden, waaronder in principe ook maatregelen ter 

bevordering van diergezondheid en dierenwelzijn. De regering pleit voor een Europees keuze-
menu met maatregelen die maximaal bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld de biodivers i-

teit, het klimaat, het milieu en duurzaamheid. Deze maatregelen zouden binnen een Europees 

kader moeten vallen. Kan de regering aangeven hoe dit Europese keuzemenu eruit zou moeten 
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zien? Zal de regering harde randvoorwaarden stellen aan maatregelen binnen het Europese 

keuzemenu?  

Bestaat er verschil van opvatting tussen de regering en de Europese Commissie over het type 

maatregelen, aangezien het kabinet schrijft dat de voorstellen van de Commissie zich 'echter' 
vooral richten op biodiversiteit en klimaat? 

 

Gevolgen voor agrariërs en schaalvergroting 

De regering vindt een ecologisch beheer van 7% een te grote financiële belasting voor agrariërs 

Aan welk percentage denkt de regering?  

De regering acht het bij de omzetting van generieke inkomenssteun naar doelgerichte betalin-

gen niet van belang in hoeverre doelen worden behaald door grote of kleine bedrijven. De rege-

ring zegt daarom tegen de door de Commissie voorgestelde aftopping boven de 150.000 euro te 

zijn (en tegen het niet meer verstrekken van een basispremie boven de 300.000 euro). Dit 

standpunt bevreemdt de leden van de fractie van GroenLinks. Voor een efficiënte en doelmatige 

inzet van gemeenschapsgelden is het naar de mening van deze leden juist verstandig om af te 

toppen boven een bepaald bedrag. Ook bevordert deze opvatting van de regering verdergaande 

schaalvergro ting. Hoe rijmt de regering deze opvatting met haar inzet voor de gezinsbedrijven 

en matiging van schaalgrootte? 

 
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zien uw 

reactie met belangstelling graag uiterlijk 8 mei 2012 tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

E.M. Kneppers -Heynert 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

 

 


