
Overzicht advies  

1. Discussiebijeenkomst over inkomenstoeslagen in de landbouw 
(i.s.m. Wageningen UR)  
27 juni 2006, Theater Diligentia, Den Haag 
De RLG is gevraagd de minister te adviseren over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de 
EU. De raad is gevraagd zich daarbij te richten op de vraag naar de publieke rol van de landbouw, het belang 
daarvan en het maatschappelijk draagvlak daarvoor. Op basis daarvan kan de raad zich uitspreken over de 
wenselijkheid en de vorm van betalingen aan de landbouw. De raad heeft daarop als uitgangspunt 
geformuleerd het GLB te zien als een stelsel maatregelen om publieke doelen en waarden te beschermen 
tegen de imperfecties van de markt.  
Ter voorbereiding heeft de raad in samenwerking met Alterra en LEI van Wageningen UR op 27 juni 2006 in 
Den Haag een discussiebijeenkomst georganiseerd over de toekomst van de inkomenstoeslagen in de 
landbouw. Tijdens deze bijeenkomst werden resultaten gepresenteerd van onderzoek naar effecten van en 
mogelijke veranderingen in de inkomenstoeslagen:  
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Lees het verslag van de bijeenkomst op 27 juni 2006 

2. 'Bedrijfstoeslagen', advies over het systeem van bedrijfstoeslagen 
Deel 1 van het advies over Nederland en het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid- maart 
2007  
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In maart 2007 heeft de raad het advies 'Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Bedrijfstoeslagen' 
uitgebracht. In het advies benadrukt de raad dat het huidige systeem van bedrijfstoeslagen, dat op basis van 
een historische referentie compenseert voor prijsdalingen in het verleden, slechts kan bestaan gedurende een 
overgangsperiode.  De raad adviseert de minister van LNV snel een brede discussie over de toekomst van 
het Europees landbouwbeleid te stimuleren. De discussie moet uitmonden in een breed gedragen visie op de 
toekomst van de landbouw in Europa en het landbouwbeleid. Een tussentijdse overstap naar een vaste 
toeslag per hectare (flat rate) heeft volgens de raad grote nadelen. De stap naar een systeem waarbij een 
directe relatie bestaat met betalingen voor collectieve goederen, wordt niet zichtbaar gezet. Hier en daar geldt 
zelfs het tegendeel. Bij een snelle invoering van een flat rate systeem kunnen veel bedrijven in financiële 
problemen komen. Bovendien zou een tussentijdse overstap naar een ander systeem tot andermaal hoge 
uitvoeringskosten leiden, nadat al hoge kosten zijn gemaakt voor de invoering van het huidige systeem.  
Lees het advies 'Bedrijfstoeslagen'  

3. 'Pak die kansen!'  
Essay van Huib Silvis in het blad Terra van Stichting Natuur en Milieu - mei 2007  
Lees het essay  

4. Werkbijeenkomst 'Nederlandse Landschap en Europees Landbouwbeleid' (i.s.m. 
Wageningen UR)  
Juli 2007, Bunschoten  
Lees het verslag  

5. Brief aan minister Verburg 

Op 6 september heeft de Raad voor het Landelijk Gebied een brief gestuurd aan minister Verburg (LNV). 
Aanleiding voor deze brief is dat de minister de uitkomsten van de consultatieronde over het GLB op 10 
september 2007 heeft gepresenteerd en eurocommissaris Fisher Boel heeft ontvangen. De raad gaat in zijn 
brief in op zijn bevindingen vanuit deelname aan het maatschappelijk debat van afgelopen half jaar. De raad 
benadrukt dat het debat over de toekomst van het GLB tot de kern behoort van de discussie over de toekomst 
van de EU. De raad adviseert de minister in het toekomstige GLB ‘duurzaamheidsdiensten centraal te stellen. 
Lees de brief aan minister Verburg 

6. Presentatie 'Publieke belangen centraal' tijdens het symposium 'De toekomst van het 
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid' (i.s.m. Milieu Natuur Planbureau) 
15 november 2007, Paleiskerk, Den Haag 
De Raad presenteert zijn advies 'Publieke belangen centraal' over de toekomst van het GLB. In dit advies 
richt de raad zich op een lange termijn visie op het GLB. De raad constateert dat het GLB al bijna een halve 
eeuw hét voorbeeld is van Europese samenwerking. Vijftig jaar waarin de wereld drastisch is veranderd. 
Veranderingen die vragen om fundamentele aanpassingen van het GLB. Daarbij meent de raad dat een 
doelmatige voorziening van publiek gewenste waarden centraal moet staan. In het advies zet de raad uiteen 
wat dit betekent voor het GLB en voor betrokkenen. 
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