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Met deze brief informeer ik u over de onderwerpen die naar verwachting
op de agenda staan voor de Landbouw- en Visserijraad die 16 juli a.s.
plaatsvindt in Brussel (CM 3502/18). Tot op heden is er geen definitieve
agenda beschikbaar. Daarnaast reageer ik – zoals toegezegd tijdens het
AO Landbouw- en Visserijraad van 12 juni jl. – op de vraag van de Partij
voor de Dieren of het juridisch mogelijk is om de namen van de bedrijven
die deelnemen aan handelsmissies bekend te maken. Tot slot stuur ik u
met deze brief het rapport «Beoordeling ecologische en milieueffecten
door opheffen scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000gebieden» van de Wageningen University & Research (WUR).
Geagendeerde onderwerpen op de Raad
Werkprogramma van het voorzitterschap
Presentatie van het voorzitterschap
Sinds 1 juli jl. heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad overgenomen van Bulgarije. Het Oostenrijkse voorzitterschap zal een presentatie
geven over de intenties voor de Landbouw- en Visserijraad voor het
aankomende half jaar.
Vereenvoudiging en subsidiariteit in het GLB post 2020
Informatie van de Europese Commissie en gedachtewisseling
Het voorzitterschap organiseert een gedachtewisseling over de gewenste
vereenvoudiging en versterkte subsidiariteit van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB), waarvoor de Europese Commissie op 1 juni jl.
voorstellen heeft uitgebracht. Kerndoelen van de herziening van het GLB
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zijn vereenvoudiging en subsidiariteit, waartoe een nieuw delivery model
wordt voorgesteld. In dit model stelt de EU-doelen en kunnen lidstaten
zelf bepalen hoe ze die doelen bereiken. De Europese Commissie meent
dat dit nieuwe model leidt tot vereenvoudiging en meer subsidiariteit. Uit
de eerste reacties van lidstaten op de uitgebrachte voorstellen blijkt echter
zorg over de complexiteit van de voorstellen en de gedetailleerde
voorschriften.
Het voorzitterschap zal de Raad vragen of de voorstellen ver genoeg gaan
wat betreft werkelijke vereenvoudiging voor boeren en overheden en wat
betreft subsidiariteit en zo niet, of er concrete voorbeelden zijn waar
verdere vereenvoudiging en subsidiariteit mogelijk is.
De regering is, zoals aangegeven in het regeerakkoord, voorstander van
een omslag waarbij in het GLB de nadruk minder op de bestaande vorm
van directe inkomenssteun zal liggen en meer op betalingen voor
maatschappelijke diensten en innovatie. De voorstellen van de Commissie
beogen te bereiken dat het GLB een grotere bijdrage levert aan de
Europese doelen voor klimaat en leefomgeving door zwaardere eisen te
stellen als voorwaarde voor het ontvangen van inkomenssteun door
individuele boeren. De regering is geen voorstander van die verzwaarde
conditionaliteit en streeft naar effectievere doelgerichte betalingen voor
maatschappelijke diensten die naast individueel ook regionaal en/of door
collectieven kunnen worden geleverd. Voorts is de regering ten algemene
van mening dat de regels over monitoring, controle en sanctionering
zoveel mogelijk moeten worden teruggebracht, zodat zij niet langer verder
gaan dan in het Financieel Reglement. Het gebruik van richtsnoeren dient
vergaand te worden teruggedrongen en het aantal machtigingen voor
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen dient tot het noodzakelijke
minimum beperkt te blijven.
Tijdens de Raad zal ik reageren langs hierboven aangegeven lijnen en
aangeven dat verdergaande subsidiariteit en vereenvoudiging nodig zijn.
Tevens zal ik op verzoek van uw Kamer een parlementair behandelvoorbehoud plaatsen.
Diversen: conditionaliteit in nieuwe GLB-voorstellen
Er zal een diversenpunt geagendeerd worden over de verzwaarde
conditionaliteit in het kader van milieu en klimaatdoelstellingen in de
Commissievoorstellen voor het toekomstig GLB. Verschillende lidstaten,
waaronder Nederland, hebben zorgen over de stapeling van (te) algemene
eisen op het gebied van milieu en klimaat. Deze algemene voorwaarden
nemen de ruimte voor lidstaten weg om doelgerichte, gebiedspecifieke
maatregelen te kunnen bepalen. Boeren zouden moeten voldoen aan
relevante, resultaatsgerichte maatregelen die rekening houden met de
specifieke opgaven van lidstaten op het terrein van milieu en klimaat.
Overige onderwerpen
Bekend maken van namen van bedrijven die meegaan op handelsmissies
De Partij voor de Dieren heeft tijdens het AO Landbouw- en Visserijraad
van 12 juni jl. gevraagd om informatie te verstrekken aan de Tweede
Kamer over deelnemers aan door de (Rijks)overheid georganiseerde
handelsmissies. Ik heb toegezegd de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van handelsmissies
van de rijksoverheid ligt bij verschillende ministeries. Handelsmissies
kunnen door of in opdracht van individuele ministeries, zoals LNV, of een
ambassade in het buitenland of de Rijksdienst voor Ondernemend
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Nederland (RVO.nl) worden georganiseerd. Samen met de andere
betrokken ministeries zal worden bezien of het mogelijk is en er in
juridische zin ruimte bestaat om de gegevens van deelnemers van
dergelijke missies openbaar te maken, zodat daarin één lijn gehanteerd
kan worden. U zult hierover nader worden geïnformeerd.
Rapport effect opheffen scheurverbod GLB
Ik informeer u hierbij over het rapport «Beoordeling ecologische en
milieueffecten door opheffen scheurverbod van blijvend grasland in
Natura 2000-gebieden» dat naar aanleiding van de motie Geurts
(Kamerstuk 26 407, nr. 111) is opgesteld. Het rapport is beschikbaar op
https://doi.org/10.18174/445778. Op basis van dit rapport, het eerdere
rapport over dit onderwerp over de situatie in de Wieden-Weerribben
(Kamerstuk 21 501-32, nr. 1055), gesprekken met de betrokken provincies
en een eerste verkennend gesprek met de Europese Commissie, kan ik nu
de noodzakelijke stappen zetten om de GLB-regelgeving in Nederland op
het gebied van het ploeg- en omzetverbod van aangewezen kwetsbaar
blijvend grasland te flexibiliseren. Ik wil de volgende lijnen ter
goedkeuring aan de Europese Commissie voorleggen:
1. Een permanente opheffing van het ploeg- en omzetverbod beperkt tot
die blijvende graslanden die niet op veengrond of in uiterwaarden
zijn gelegen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) vallen.
2. Voorzien in een tijdelijke uitzonderingsmogelijkheid specifiek voor
landinrichtingsprojecten, waarbij compensatie met andere percelen
voorzien is.
In beide gevallen zal hier een ecologische beoordeling van de gevolgen
van omploegen voor de instandhoudingsdoelen van het Natura
2000-gebied op perceelniveau aan vooraf moeten gaan.
Hiermee zal het ploeg- en omzetverbod niet langer op alle blijvend
grasland in Natura 2000-gebieden van toepassing zijn en bovendien kan
gebiedsontwikkeling door landinrichtingsprojecten doorgaan. Na
instemming van de Europese Commissie zal ik dit proces nader uitwerken
met de betrokken boeren, provincies en RVO.nl, en de nationale regelgeving van het GLB hierop aanpassen.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten
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