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Nieuwe GLB: Puzzelen en rekenen op eigen bedrijf

GLB Team ZLTO Advies BV

Gerard Willems
Bedrijfsadviseur / Sociaal Werk
gerard.willems@zltoadvies.nl
06-21232616

Teun van Oosterhout
Bedrijfsadviseur
Teun.van.Oosterhout@zllto.nl
06-53588324

Zeeuwse ANV’s 
rekenen met de 
simulatietool

Programma

• Nieuwe GLB

• Grondgebonden regelingen
• Conditionaliteit
• Eco-regelingen
• Puntentelling en waarden

• ANLb en/of Eco-regeling

• Simulatietool, voorbeelden uit de praktijk
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Nieuw GLB:  meer doen voor minder geld

Basispremie en Conditionaliteit
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Eisen en Goede Landbouw en Milieucondities
Regelgeving voortvloeiende Beheer Eisen (RBE) in Nederlandse wet- en regelgeving, gebaseerd op Europese regelgeving. 

+ GLMC 10 droge sloten

GLMC 1: Behoud blijvend grasland

Behoud blijvend grasland

• Referentiejaar 2018

• Oppervlakte grasland ten opzichte van totale
oppervlakte landbouwgrond

• 42%

• Niet meer dan 5% daling

• Maatregelen: omzetverbod, herstelplicht op 
bedrijfsniveau
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Bufferstroken langs waterlopen   derogatiebeschikking / 7e APN (kamerbrief d.d. 03-10-2022)

 Uitstel wettelijke verplichting tot 01-01-2024 (kamerbrief d.d. 02-12-2022). Ook voor 
inzaai wintergewassen najaar 2023 (dan geen uitzondering op 01-01-2024).

• Niet bemesten, geen gewasbescherming en geen bemestingsruimte
• Beweiden, maaien, teelt toegestaan (onbespoten en niet bemest)
• Als de hoofdteelt geen gras is, moet strook een ander gewas zijn (coulance 2023)

Let op: Teeltvrije zone (Besluit Activiteiten Leefomgeving) leidend bij aanpassing

Duidelijkheid nodig door kaarten met waterlopen in “mijn percelen”!

GLMC 4: Bufferstroken langs waterlopen

Bufferstrook start vanaf insteek sloot

Rusthoeve

GLMC 4: Bufferstroken langs waterlopen (4% regel)

In waterrijke gebieden bufferstroken maximaal 4% van het perceel, indien meer dan 4% dan 
smallere stroken toegestaan (maximaal 1 m)
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GLMC 4: Teeltvrije zone (Activiteitenbesluit) leidend

Teeltvrije zone afhankelijk van percentage driftreductie spuittechniek en spuitdoppen en drukregistratievoorziening (DRV).

https://scheldestromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b70b6c6e88a64e749f2e10fba5565bf1

GLMC 6: Minimale bodembedekking
Minimale bodembedekking:            perceel mag niet ‘zwart’ zijn

Voor bescherming bodem, tegengaan nutriënten verlies, vergroting biodiversiteit en 
overwinterende vogels

Zomer
• Op niet productieve percelen een groenbemester (zaai uiterlijk 31 mei, laten staan 

tot minimaal 31 aug) of het perceel bedekken met gewasresten of ruige stalmest.

Herfst en winter
• Bedekking van het perceel door: gewas, gewasresten, stoppels en/of mulch van 

organisch materiaal
• Op zware klei minimaal 80% bouwland 6 weken bedekt tussen 1 aug en 1 nov
• Op lichte klei minimaal 80% bouwland 8 weken bedekt tussen 1 aug en 30 nov
• Periode hoeft niet aaneengesloten te zijn
• Eis geldt op bedrijfsniveau, niet op perceel niveau.

• Verplicht na mais op zand en löss vanggewas tot 1 februari. Vanaf 2024 ook 
verplicht voor aangewezen klei en veengronden. Zie mestwetgeving.

• Van 1 oktober tot 1 februari verplicht vanggewas op zand, löss en veen voor teelten 
op bouwland anders dan gras. Uitzondering, een gewas in de herfst gezaaid of 
geplant.

• Vanaf 16 september tot 1 februari geen grasland of blijvende teelt vernietigen. 
Uitzondering, direct na vernietigen teelt van bloembollen.
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GLMC 7: Gewasrotatie vanaf 2024 (peiljaar 2023)
Gewasrotatie, vruchtwisseling op bouwland

• Op minimaal 1/3 van bouwland elk jaar ander gewas als hoofdteelt of 
een of meerdere volgteelten (de winter over)

• Op elk perceel eens per vier jaar een ander gewas als hoofdteelt

• Rustgewas op zand en löss 1 op 4 als hoofdgewas (7de APN), (1 op 3 
vanaf 2027)

Uitzonderingen: 

• Braak, natte teelt, meerjarig, gras, kruidachtige voedergewassen

• 75% subsidiabele landbouwgrond is blijvend + tijdelijk grasland en/of 
natte teelt

• 75% bouwland = grassen, kruidachtige voedergewassen, braak en/of 
vlinderbloemigen

• SKAL (niet in omschakeling)

• ANLB waarbij bovenstaande als voorwaarde niet aansluit

• Oldambt/Hoeksche Waard: (winter)rustgewassen uitgezonderd mits 
gewasdiversificatie toegepast

Voor 2023: gewasrotatie en 4% niet 
productief gelden niet als eis voor 
basisbetaling, wel voor 
ecosysteemdiensten en ANLb. 
In 2024 wordt teruggekeken naar 2023

GLMC 8: Niet productief areaal bouwland
4% Niet productief bouwland

• Alle landschapselementen (let op weegfactor)
• Sloot, zandwal, plasdras, poel, vijver, natuurvriendelijke oever, 

heg/haag/houtwal en houtopstand, individueel of groep bomen en sloot 
grenzend aan beheerde rand of natuurvriendelijke oever

• Groene braak, Akkerranden (ANLb) en Bufferstroken langs bouwland (GLMC 4)

• Vanggewassen die min. 6 maanden en tot min. 1 maart blijven staan

Of 7% bij 3% niet productief bouwland

• 3% niet productief + 4% activiteiten Eco-regeling

• 3% niet productief + 4% stikstof bindend gewas

Vrijstelling:

• >75% is blijvend + tijdelijk grasland en/of natte teelt

• >75% bouwland = grassen, kruidachtige voedergewassen, vlinderbloemigen 
en/of braak

• Bio SKAL en maximaal 10 ha bouwland

Voor 2023: gewasrotatie en 4% niet 
productief gelden niet als eis voor 
basisbetaling, wel voor 
ecosysteemdiensten en ANLb.

Voor de basisbetaling dan 
maximaal 96% mais, soja of 
kortlopend hakhout.
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GLMC 8: Weegfactoren landschapselementen

Wat mag u doen vanuit GLB en mestwetgeving?

* Kruidenrijk mengsel mag u maaien en afvoeren, maar niet als voer gebruiken. Maaien en maaisel laten liggen mag ook

** Bij overlap met de teetlvrije zone krijgt u op het deel van de bufferstrook mestplaatsingsruimte

Bufferstrook (GLMC 4) Bufferstrook als

niet-productief (GLMC 8)

Teeltvrije zone 

Activiteitenbesluit

Gebruik meststoffen nee nee nee

Gebruik biociden en chemische

gewasbeschermingsmiddelen

nee nee nee

Beweiden ja nee ja

Maaien ja nee* ja

Oogsten ja nee ja

Welk gewas? 2023 Alle gewassen    

2024 Ander gewas dan de 

hoofdteelt (behalve gras)

2023 Alle gewassen      

2024 Ander gewas dan de 

hoofdteelt (behalve gras)

Ander gewas dan de

hoofdteelt (behalve gras)

Mestplaatsingsruimte 2023 ja** nee nee

Mestplaatsingsruimte vanaf 2024 nee nee nee
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Eco-regeling

Eco-regeling / Eco-schema (Vrijwillig)

• Verplicht voor alle lidstaten in NSP

• Boeren kiezen vrijwillig voor wel/geen 
deelname

• Deelname alleen mogelijk na voldoen 
conditionaliteit

• Keuzemenu van activiteiten (maatregelen)

• Weging punten + vergoeding per 
grondsoort

• Minimale score op alle vijf de doelen 
noodzakelijk

• Puntensysteem zonder compensatie

• Eerst voldoende punten scoren, dan 
Euro’s verzamelen tot grenswaarde

• Waardering: Brons-Zilver-Goud
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Hoeveel punten heb je nodig?

5 punten per ha

Procentuele verdeling

per regio

(In 2023 4,5 punt/ha)

In 2023 voor Landschap en 
biodiversiteit 0,25 punt/ha 
minder nodig

Welke punten en waarden hebben de maatregelen
Klimaat Bodem & 

Lucht
Water Landschap Biodiversiteit Tarief 

Regio 1
Tarief 
Regio 2

H01 Rustgewas 4 4 4 2 2 € 105 € 60

H02 Stikstofbindend gewas 3 2 0 1 1 € 1.995 € 2.308

H03 Meerjarige teelt 4 4 4 1 1 € 302 € 612

H04 Langjarig grasland 4 4 3 1 1 € 91 € 91

H05 Grasland met kruiden 2 4 1 3 1 € 181 € 181

H06 Natte teelt 3 0 0 1 2 € 1.005 € 1.005

H07 Vroeg ras rooigewas 1 september 2 2 4 1 1 € 603 € 492

H08 Vroeg ras rooigewas 1 november 0 3 0 0 0 € 176 € 177

H09 Grasklaver 4 4 0 1 1 € 28 € 28

H10 Strokenteelt 0 2 2 2 2 € 217 € 215

H11 Vezelgewas 4 4 4 2 3 € 129 € 298

B01 Onderzaai vanggewas 2 1 1 1 1 € 151 € 148

B02 Groenbedekking 2 3 3 1 1 € 51 € 51

T01 Biologische bestrijding 0 4 2 1 2 € 85 € 85

V01 Weidegang overdag 2 3 0 2 1 € 43 € 43

V02 Weidegang dag en nacht 3 4 0 2 2 € 43 € 43

N01 Heg, haag, struweel 4 2 0 40 60 € 4.221 € 4.221

N02 Landschapselement hout 4 2 0 40 60 - -

N03 Groene braak 2 4 0 10 40 € 2.868 € 3.961

N04 Bufferstrook met kruiden bouwland 2 4 4 30 60 € 1.026 € 1.026

N05 Bufferstrook lmet kruiden grasland 0 0 3 30 60 € 642 € 642

D01 Biologische landbouw 4 4 2 1 2 € 200 € 200
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H01 Rustgewas

• Door de teelt van een rustgewas verbetert u de 
bodemstructuur. Het zorgt voor meer organische 
stoffen en vocht in uw bodem en minder 
gewasziektes. 

• U teelt een rustgewas op perceelsniveau in een 
rotatie van minimaal 1 op 3. Dit betekent dat u 
minstens één keer in de 3 jaar een rustgewas als 
hoofdteelt heeft op het perceel. (Strenger dan 
conditionaliteit)

• Peiljaar 2023

• Percelen zichtbaar bedekt.

• Veelal granen.

• Géén mais

Vroeg oogsten rooigewas
H07 Voor 1 september

• Aardappels, uien, peen, prei

• Door rooigewas vroeg te oogsten kan de bodem beter bewerkt 
worden (minder structuurbederf). Door vanggewas vroeg te 
zaaien kan het zich beter ontwikkelen. Gewasresten tellen niet 
als bedekking voor GLMC 6 bij toepassen H07 vroeg rooien voor 
1 september. 

• Uw percelen zijn zichtbaar bedekt en u oogst het gewas uiterlijk 
31 augustus.

H08 Voor 1 november

• Suikerbiet, voederbiet, peen

• Door uw rooigewas vroeg te oogsten kunt u uw 
bodem beter bewerken met minder 
structuurbederf. Uw percelen zijn zichtbaar 
bedekt en u oogst het gewas uiterlijk 31 
oktober.
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H10 Strokenteelt

Effecten

• Minder gebruik van GBM

• Meer biodiversiteit (plaagbestrijding)

Omschrijving activiteiten

• Een combinatie van mimimaal vijf gewassen

• Waarvan 3 gewassen als hoofdteelt en minimaal 1 
rustgewas

• Stroken van mimimaal 3 en maximaal 24 m breed

• Ook stroken met niet productive elementen zoals struiken 
en bomen tellen mee (agroforestry)

• Een strook mag geen blijvend grasland zijn

T01 Biologische bestrijding

• Steriele insectentechniek (SIT-methode)

• Contractbasis

• Uienvlieg in uien

• Ook voor Fruitteelt 

o.a. feromoonverwarring fruitmot, pruimenmot

bessenglasvlinder en bladrollers
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N03 Groene braak

• Met groene braak zorgt u voor meer biodiversiteit en 
minder milieubelasting. 

• U heeft groene braak als hoofdteelt op een niet-
productieve akker of akkerrand. 

• De akkerrand is minimaal 3 meter breed. 

• Uw percelen zijn zichtbaar bedekt. 

• U laat 80% van de groene braak minimaal 2 
maanden staan in de periode van 15 maart tot 15 
november. 

• U mag geen chemische onkruidbestrijding, bemesting 
en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. 

• U mag niet beweiden en niet oogsten.

• Drachtplanten (mengsel), groenbemesters, 
vlinderbloemigen, afrikaantjes, agrarisch 
natuurmengsel

N04 Bufferstrook met kruiden bouwland
en blijvende teelten

• Met een bufferstrook met kruiden zorgt u voor meer 
biodiversiteit en een betere waterkwaliteit. 

• Bufferstrook is minimaal 3 m breed

• Minimaal van 1 april tot 1 oktober een bufferstrook 
met kruiden langs natte sloot. 

• U bemest de bufferstrook niet en gebruikt geen 
middelen om de gewassen te beschermen. 

• Deze activiteit sluit aan bij het 7e Nitraat 
Actieprogramma (NAP).

• Verplichte teeltvrije zone waarop kruiden staan telt 
mee (mits 3 m breed).

• Kruiden: alle kruidachtige planten die traditioneel in 
natuurlijk grasland voorkomen of normaliter in 
zaadmengsels voor grasland worden opgenomen 
met uitzondering van heide en riet.
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Welke maatregelen mag je wel en niet stapelen?

“Wachtlijst’ Eco-activiteiten na 2023

• Gebruik vaste mest

• Niet kerende grondbewerking

• Uitbreiding biologische bestrijding

• Precisiebemesting 

• Ecologisch sloot schonen

RVO:
Controleerbaarheid en handhaafbaarheid…..
via satellietbeelden, op afstand, administratief sluitend
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Pijler 2: ANLb

Verbreding en uitbreiding van de ANLb

Huidig:
• Gebiedsgericht 
• Provincies wijzen gebieden aan
• 40 bestaande, landsdekkende collectieven
• Huidige focus op biodiversiteit, afhankelijk van boerenland
• Positieve evaluatie over werking

Nieuw:
• Verbreden doelen: klimaat en water
• Uitbreiden gebieden 
• Groei van ruim 100.000 ha naar 130.000 ha
• Aansluiting met het Aanvalsplan Grutto, en daarmee versterken van de inzet op 

weide- en akkervogels
• Het geleidelijk verhogen van het beschikbare budget
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GLB: Eco-regeling en ANLb

• Geen dubbele financiering

• Een activiteit die zowel binnen de Eco-regeling als het ANLb mogelijk is, wordt maar één keer 
uitbetaald

• Bij uitbetaling van maatregel in ANLb tellen wel de punten mee in Eco-regeling

• Geen vergoeding wettelijke verplichtingen (bufferstrook 7de APN)

• De vergoeding voor de Ecoregeling en het ANLB wordt berekend op de extra activiteiten, 
inspanningen of inkomstenderving

ANLb Akkerrand ANLb en Eco-regeling

• Bufferstrook GLMC 4 en Bufferstrook met kruiden langs bouwland (N04) en 
grasland (N05) mag samenvallen. Vergoeding voor beheer uit Eco-regeling.

• Geen vergoeding inkomstenderving voor GLMC 4

• Indien GLMC 4 ook meetelt voor GLMC 8 Niet productief bouwland geen 
vergoeding

• Indien ANLb rand ook ingezet als GLMC 4 en GLMC 8, dan geen of geringe 
vergoeding ANLb

3 m 
bufferstrook

(GLMC4)
+ 9 m Akkerrand

Patrijzenrand
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Bufferstroken: Verplichtingen en vrijstellingen 2023
GLMC 4
Bufferstroken

GLMC 7
Gewasrotatie

GLMC 8
Niet productief

• Wettelijk verplicht (7de APN) vanaf 01-01-
2024

Alleen 
basispremie

• Verplicht in 2023 • Vrijstelling 2023
• Vanaf 2024 verplicht

• Vrijstelling 2023
• Vanaf 2024 verplicht

Eco-regeling • Verplicht in 2023 

• Oppervlakte GLMC 4 inzetten in Eco-regeling 
voor N04/N05 bufferstrook met kruiden, wel 
punten, geen vergoeding

• Verplicht

• In Eco-regeling voor H01 
Rustgewassen een strengere 
gewasrotatie op perceel van 1:3 
verplicht

• Verplicht

• Oppervlakte GLMC 4 telt mee

• Inzetten van niet productieve Eco-
regeling (N01 t/m N05) wel 
punten, geen waard

Akkerrand ANLB • Verplicht in 2023. Geen of verlaagde 
vergoeding ANLb (geen opbrengstderving, wel 
beheerkosten) 

• Alleen bovenwettelijk oppervlakte, volledige 
vergoeding ANLb

• Keuze uitbetaling ANLb of inzet Eco-regeling

• Oppervlakte Akkerrand ANLb inzetten in Eco-
regeling voor N04/N05 bufferstrook met 
kruiden, wel punten, geen vergoeding in Eco-
regeling en geen uitbetaling ANLb (alleen 
beheer)

• Vrijstelling • Verplicht

• Alleen bovenwettelijk oppervlakte, 
volledige vergoeding ANLb

Bufferstroken: Verplichtingen en vrijstellingen 2023
GLMC 4
Bufferstroken

Eisen en Verplichtingen

• Wettelijk verplicht (7de APN) vanaf 01-01-
2024

Alleen basispremie • Verplicht in 2023 • Rand moet ander gewas zijn dan hoofdteelt m.u.v. gras (Coulance 2023)
• Geen bemesting en gewasbescherming. Geen bemestingsruimte.
• Beweiden, maaien, betelen toegestaan
• Telt mee voor GLMC 8: Niet productief bouwland

Eco-regeling • Verplicht in 2023 

• Oppervlakte GLMC 4 inzetten in Eco-
regeling voor N04/N05 bufferstrook met 
kruiden, wel punten, geen vergoeding

• Gras met kruiden (1926 Agrarisch natuurmengsel, 657 Drachtplanten, 
265 Blijvend grassland, 331 Nat. grasland (landbouw), 266 Tijdelijk 
grassland, 6794 Groene braak, spontane opkomst, 671 Raketblad, 346 
Tagetes erecta en 347 Tagetes patula)

• Geen bemesting en gewasbescherming.

Akkerrand ANLB • Verplicht in 2023. Geen of verlaagde 
vergoeding ANLb (geen opbrengstderving, 
wel beheerkosten) 

• Alleen bovenwettelijk oppervlakte, volledige 
vergoeding ANLb

• Keuze uitbetaling ANLb of inzet Eco-regeling

• Oppervlakte Akkerrand ANLb inzetten in 
Eco-regeling voor N04/N05 bufferstrook 
met kruiden, wel punten, geen vergoeding 
in Eco-regeling en geen uitbetaling ANLb 
(alleen beheer)

• Conform beheereisen ANLb-pakket
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Praktijkbedrijf op de online tool

Tool BoerenNatuur op website PolderNatuur Zeeland
https://www.poldernatuurzeeland.nl/Nieuws/id/1159/algemeen-
inteken-ronden-gestart-voor-contracten-2023

Adema geeft in de beantwoording van kamervragen dd. 19-10-
2022 aan dat de definitieve versie begin februari beschikbaar is. 

Sinds 23 november voorlopige 2de versie beschikbaar:
https://mijn.rvo.nl/simulatietool-nieuw-glb

Instructie simulatietool:

Voorbeeld akkerbouw
https://www.youtube.com/watch?v=4a3F16M3aak

Voorbeeld melkveehouderij
https://www.youtube.com/watch?v=sk4odihUffg&t=5s
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Procedure GLB en GO

Aanmelden uitgesteld: 
Samen met GO 2023 
in periode 1 maart
t/m 15 mei. ANLb ook
later

Welke punten en waarden hebben de maatregelen
Klimaat Bodem & 

Lucht
Water Landschap Biodiversiteit Tarief 

Regio 1
Tarief 
Regio 2

H01 Rustgewas 4 4 4 2 2 € 105 € 60

H02 Stikstofbindend gewas 3 2 0 1 1 € 1.995 € 2.308

H03 Meerjarige teelt 4 4 4 1 1 € 302 € 612

H04 Langjarig grasland 4 4 3 1 1 € 91 € 91

H05 Grasland met kruiden 2 4 1 3 1 € 181 € 181

H06 Natte teelt 3 0 0 1 2 € 1.005 € 1.005

H07 Vroeg ras rooigewas 1 september 2 2 4 1 1 € 603 € 492

H08 Vroeg ras rooigewas 1 november 0 3 0 0 0 € 176 € 177

H09 Grasklaver 4 4 0 1 1 € 28 € 28

H10 Strokenteelt 0 2 2 2 2 € 217 € 215

H11 Vezelgewas 4 4 4 2 3 € 129 € 298

B01 Onderzaai vanggewas 2 1 1 1 1 € 151 € 148

B02 Groenbedekking 2 3 3 1 1 € 51 € 51

T01 Biologische bestrijding 0 4 2 1 2 € 85 € 85

V01 Weidegang overdag 2 3 0 2 1 € 43 € 43

V02 Weidegang dag en nacht 3 4 0 2 2 € 43 € 43

N01 Heg, haag, struweel 4 2 0 40 60 € 4.221 € 4.221

N02 Landschapselement hout 4 2 0 40 60 - -

N03 Groene braak 2 4 0 10 40 € 2.868 € 3.961

N04 Bufferstrook met kruiden bouwland 2 4 4 30 60 € 1.026 € 1.026

N05 Bufferstrook lmet kruiden grasland 0 0 3 30 60 € 642 € 642

D01 Biologische landbouw 4 4 2 1 2 € 200 € 200
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Voorbeeld ANLb en Eco-regeling
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Uitbetaling € 5.000,= (Zilver)

Keuze:
• N03 Groene braak € 3.961,=/ha
• ANLb Vogelakker ca.€ 3.400,=/ha (voorstel v.a. 2023)

Geen Eco-premie, wel Uitbetaling ANLb ca. € 6.800,=
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Uitbetaling € 5.000,= (Zilver) + Uitbetaling ANLb ca. € 6.800,=

Uitbetaling € 10.000,= (Goud) en niets uit ANLb
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Puzzelen en rekenen

Splitsen perceel: Uitbetaling € 10.000,= (Goud) + ANLb ca. € 3.400,=

Advies
1. Zorg dat je goed bent ingelezen: 

• Bezoek de website van RVO, aangezien er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden (details) vindt u daar de 
meest actuele en betrouwbare informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/eco-regeling#voorlopig-overzicht-eco-activiteiten

https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/samenhang

• Gebuik de nu beschikbare online tool een keer, om te oefenen met de systematiek.
• Volg beschikbare webinars of kijk ze terug

2. Gebruik de RVO simulatietool zodra RVO deze beschikbaar stelt 
• November 2022 een voorlopige versie
• Februari 2022 een definitieve versie

3. Let op bij huur/verhuur en koop/verkoop! Vraagt u een GLB-subsidie aan in de Aanmelding deelname GLB 2023? 
En heeft u na uw aanvraag grond verhuurd of verkocht? U blijft verantwoordelijk voor de conditionaliteiten. Ook als 
de nieuwe gebruiker een norm of eis overtreedt. Of als de nieuwe gebruiker geen GLB-subsidie heeft aangevraagd.

4. Gebruik adviseurs om uw eigen ideeën te toetsen hoe om te gaan met nieuwe GLB

5. Wissel de ‘tips en trucs’ en trucs onderling uit: studieclubverband, afdeling, huiskamerbijeenkomst, internetfora, 
appgroepen

6. Denk aan samenwerking tussen bedrijven en sectoren: de een kan de ander helpen, samen sta je sterker!
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Vragen ???


