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Geachte Voorzitter, 
 
Bijgaand ontvangt u mijn antwoorden op de nadere vragen van de leden van de 
fractie van GroenLinks inzake de kabinetsreactie over de voorstellen van de 
Europese Commissie ten aanzien van de hervorming van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) (kenmerk 149717.04u). Zoals door u aangegeven, hebben 
de leden van de fracties van de PvdA en van D66 zich bij deze vragen 
aangesloten. 
 
Budget voor vergroening 
De Europese Commissie heeft in haar wetgevingsvoorstellen voor het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voorgesteld om 30% van het budget 
voor directe betalingen te reserveren voor vergroening. Zoals in het 
kabinetsstandpunt over deze wetgevingsvoorstellen verwoord, kan de regering 
zich in het voorgestelde vergroeningspercentage (30%) vinden. In de EU lijkt dit 
percentage het maximaal haalbare gezien de pleidooien van een groot aantal 
lidstaten voor een lager percentage. Het kabinet verder met genoegen dat het 
idee van doelgerichte betalingen en betalingen voor bovenwettelijke 
maatschappelijke prestaties wortel geschoten heeft geschoten bij de Europese 
Commissie. In de komende onderhandelingen zal het kabinet zich ook blijven 
inzetten voor doelgerichte betalingen voor versterking van concurrentiekracht, 
duurzaamheid en innovatievermogen van de landbouwsector en de beloning voor 
bovenwettelijke maatschappelijke prestaties. Hiervoor zal het kabinet ook 
eventuele aanvullende mogelijkheden naast de vergroening in het oog houden.  
 
Vergroeningsmaatregelen 
De regering bepleit een Europees keuzemenu voor vergroening waarbij naast de 
door de Commissie voorgestelde maatregelen ook enkele andere maatregelen 
opgenomen worden. Deze extra maatregelen moeten tegemoet komen aan 
lidstaatspecifieke uitdagingen op het vlak van vergroening. Door plaatsing van de 
diverse maatregelen in een Europees kader is het kabinet is van mening dat 
hiermee op efficiënte en doelmatige wijze, met inachtname van het gelijke 
speelveld in Europa, serieus invulling gegeven kan worden aan de GLB-
vergroeningsdoelstelling.  
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Het kabinet constateert dat de voorstellen van de Commissie zich vooral richten 
op biodiversiteit en klimaat. Het kabinet wil naast deze maatregelen ook de 
mogelijkheid introduceren om maatregelen te nemen ten behoeve van innovatie, 
duurzaamheid, dierenwelzijn en diergezondheid. Deze doelen kunnen wellicht een 
plek krijgen in een dergelijk Europees keuzemenu. 
 
Gevolgen voor agrariërs en schaalvergroting 
Het kabinet is voor een sterke verlaging van het voorgestelde percentage van 7% 
voor ecologische aandachtsgebieden, waarbij de exacte invulling ervan mede 
afhankelijk zou moeten zijn van de invulling van het totale Europese keuzemenu 
voor vergroening. Met nadruk wil ik er op wijzen dat het kabinet enerzijds pleit 
voor deze verlaging, maar anderzijds pleit voor uitbreiding van de verplichting tot 
ecologisch beheer ook op grasland, waar het Commissievoorstel uitsluitend 
betrekking heeft op bouwland. 
 
Wat betreft de door de Commissie voorgestelde wijze van aftopping van directe 
betalingen, is het kabinet van oordeel dat deze te grote administratieve lasten 
met zich meebrengt en tegelijkertijd niet praktisch uitvoerbaar is. Het kabinet 
staat echter open voor eventuele verbeterde commissievoorstellen om aftopping 
op een eenvoudig uitvoerbare wijze vorm te geven. 
 
 
 
 
 
dr. Henk Bleker 
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  


