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Samenvatting 

De Europese Commissie (EC) gaat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wijzigen. Het nieuwe GLB gaat 
na verwachting in 2014 in. Een belangrijk element in het huidige maar ook toekomstige GLB is het begrip 
landbouwgrond. In dit rapport staat het begrip landbouwgrond centraal. Er wordt onderzocht wat volgens de 
nieuwe definitie het totale areaal landbouwgrond in Nederland is en hoeveel van dit areaal begrensd wordt de 
Ecologische Hoofdstructuur en/of Natura 2000.  
 
Uit dit onderzoek volgt dat: 
– het totale areaal landbouwgrond volgens de nieuwe definitie in Nederland 2,11 MLN ha bedraagt. 
 
– hiervan 1,98 miljoen ha op dit moment in beeld is bij Dienst Regelingen, maar het is op grond van de 

referentiedata alléén niet mogelijk om aan te geven hoe dit areaal verdeeld kan worden over blijvend 
grasland, bouwland en blijvende teelten.  

 
– het totale areaal landbouwgrond dat volgens de nieuwe definitie landbouwgrond in Nederland begrensd 

wordt door de EHS en/of Natura 2000 ruim 400.000 ha is.  
 

NB! Naast het verwerven en omzetten van landbouwgrond in natuur bestaat de EHS ook uit meerdere 

gebiedstypen met brak water, stuifzanden en bossen. De totale oppervlakte van de EHS zal volgens 

het Meerjarenprogramma voor de Agenda voor een Vitaal Platteland (2006) uiteindelijk 728.500 ha 

bedragen in 2018. In dit onderzoek zijn de EHS en Natura 2000-begrenzingen gebruikt om landbouw-

grond te classificeren.  

 
 

Tabel 0.1 

Samenvatting resultaten begrenzing EHS/Natura 2000. 

  Geen overlap  
EHS/Natura 2000 

(in hectaren) 

Wel overlap met EHS/Natura 2000 
(in hectaren) 

Totaal 

Gewaspercelen     

 - Niet gebruikt voor verzilveren BTR 104.819,61 52.103,48 156.923,09 
 - Wel gebruikt voor verzilveren BTR 1.460.861,05 266.608,00 1.727.469,05 
AAN-laag 76.898,52 44.997,74 121.896,26 
Overige bronnen 49.358,90 61.204,83 110.563,73 

Totaal 1.691.938,08 424.914,05 2.116.852,13 

 
 
– het totale areaal heide bedraagt ongeveer 43.000 ha bedraagt (exclusief hoogveen en stuifzanden). 

Hiervan wordt 26.000 ha jaarlijks opgegeven door landbouwers in de verzamelaanvraag. De totale 
geschatte oppervlakte is gebaseerd op de bestanden TOP10NL, LGN6 en op literatuurstudie  
(Turnhout et al., (2008); Bijlsma et al. (2009) en Bijlsma et al. (2011)), waardoor we kunnen aannemen dat 
weinig areaal heide wordt gemist.  
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– door de DR-referentiedata te combineren/confronteren met gewaspercelen, TOP10NL en CBS 
Bodemgebruik 2008, het mogelijk is om de huidige referentiedata te verfijnen. Het is echter een 
kwantitatieve analyse, en het is niet zo dat deze verfijning 1-op-1 overgenomen kan worden op perceel-
niveau. Het belangrijkste probleem is dat de begrenzing die gehanteerd wordt in de verschillende 
bestanden niet met elkaar overeenkomen/samenvallen. Dit betekent concreet dat als men de in dit 
onderzoek gebruikte datasets als uitgangspunt neemt, er nog behoorlijk wat post-processing moet 
plaatsvinden om er ook een cartografisch product van te maken dat uiteindelijk geschikt is om als 
referentie te dienen bij het controleren en ondersteunen van landbouwers. 

 
– de huidige basis voor het perceelsregister (AAN) vormt het zogenaamde fysieke blok vormt. Dit betekent 

dat de grenzen van de referentiepercelen de fysieke grenzen zoals die zichtbaar zijn in het veld volgen. 
Vanuit het oogpunt van flexibiliteit is het wellicht beter om te kiezen voor een indeling op basis van topo-
grafie gekoppeld met een label per referentieperceel dat een indicatie geeft van de vegetatie (bouwland, 
grasland, heide, blijvende teelt etc.). De buitengrenzen blijven in beide gevallen hetzelfde, alleen wordt er 
vaker voor gekozen om een perceel op te splitsen in bijvoorbeeld blijvend grasland, bouwland en blijvende 
teelt. 

 

Ik heb gekozen voor de veranderingen hierboven omdat ik denk dat het een opsomming is met 6 punten. 

 

 

 

Figuur 0.1 

Schematische indeling van landbouwgrond in Nederland. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De Europese Commissie (EC) gaat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) veranderen. Het nieuwe GLB 
gaat naar verwachting in 2014 in. Een belangrijk element in het huidige maar ook in het toekomstige GLB is 
het begrip 'landbouwgrond'. Landbouwgrond is grond waarop een landbouwactiviteit wordt uitgeoefend. Onder 
een landbouwactiviteit verstaan we: 
– produceren, fokken of telen, inclusief het oogsten van landbouwproducten, 
– melken, fokken en het houden van dieren voor landbouwdoeleinden of 
– de grond in goede landbouw- en milieuconditie houden zoals vastgesteld in artikel 6 van de Verordening 

(EG) nr. 73/2009.  
 
Landbouwgrond kan dus zijn bouwland, blijvend grasland en blijvende teelten. Voor bouwland en blijvende 
teelten bestaan duidelijke criteria op basis waarvan vastgesteld kan worden of het perceel in aanmerking 
gebracht kan worden voor subsidie. Blijvend grasland daarentegen is een soort containerbegrip voor percelen 
die zowel voor fysiek voorkomen als functie van elkaar verschillen. Dit kan variëren van intensief gebruikte 
graslanden tot matig vergraste natuurgebieden.  
 
De invulling van het begrip blijvend grasland wordt door de lidstaten op verschillende manieren ingevuld. 
Nederland heeft in het huidige GLB met beleidsregels geprobeerd om duidelijk aan te geven wat wel en wat 
niet gezien mag worden als landbouwgrond. Het nieuwe GLB daarentegen lijkt vooralsnog een ruimere 
interpretatie voor te staan. Een belangrijk onderdeel van deze interpretatie is het begrip landbouwactiviteit. 
Slechts het uitvoeren van een aan de landbouw gerelateerde activiteit in combinatie met het 
voldoen aan de definitie landbouwgrond kan voldoende zijn om het perceel, waarop deze activiteit 
plaats vindt, in aanmerking te brengen voor rechtstreekse inkomenssteun. Dit kan bijvoorbeeld 
betekenen dat bermen, onverharde vliegvelden en natuurgebieden potentieel subsidiabel worden.  
 
Op dit moment is er geen dataset beschikbaar die voldoende gedetailleerd is om een antwoord te kunnen 
geven op de vraag wat de gevolgen zullen zijn van een ‘ruimere’ of andere definitie van het begrip landbouw-
grond. Een belangrijk onderdeel van dit project is dan ook het ontwerpen van een dataset waarmee het 
mogelijk is om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het areaal landbouwgrond als verschillende 
definities/uitgangspunten voor de definitie landbouwgrond gehanteerd worden.  
 
Naast het ontwerpen van deze dataset staan de volgende vragen in dit project centraal:  
 
Wat is het effect op het (potentieel) landbouwareaal als voor het begrip 'andbouwgrond' niet alleen gekeken 
wordt naar functie en fysiek voorkomen, maar ook naar landbouwactiviteit zoals omschreven in artikel 4 lid 1.c 
van de concept-verordening voor rechtstreekse steun? En wat is het effect hiervan op de Nederlandse 
referentiedata die nu gebruikt worden om grondgebonden (Europese) steun te controleren? 
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1.2 Doelstelling 

De primaire doelstelling van dit onderzoek is antwoord geven op de volgende deelvragen: 
1. Wat wordt gezien als landbouwgrond? 
2. Is het volledige areaal landbouwgrond in beeld? Hoeveel is in beeld en hoeveel potentieel landbouwgrond is 

buiten beeld? 
3. Is het mogelijk om de huidige referentiedata (AAN-laag) en het niet-vastgelegde areaal aan de hand van 

andere bronnen (TOP10NL, IMNAB, etc.) verder te verfijnen voor de onderdelen: fysiek voorkomen, functie 
(zoals natuur) en (mogelijke) landbouwactiviteit? Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de 
definitie voor blijvend grasland en de bijbehorende subdefinitie. 

4. Wat is de kwaliteit/nauwkeurigheid van deze verdere verfijning? 
5. Kan deze analyse kwantitatief worden gepresenteerd? 
6. Zijn er verschillen tussen gebieden (bijvoorbeeld op provincie-niveau), en wat is de globale ligging van deze 

gronden? 
 
 
1.3 Afbakening 

In dit onderzoek zijn verschillende datasets gebruikt. Deze datasets zijn over het algemeen dynamisch van 
aard. Door veranderingen in het veld en kwaliteitsverbeteringen veranderen deze bestanden. Dit geldt vooral 
voor de data die afkomstig is van Dienst Regelingen (de gewaspercelen en de AAN-laag). Dit betekent dat op 
perceelniveau (gewasperceel en referentieperceel) er inmiddels al veranderingen kunnen zijn geweest (zie 
figuur 1.1). Daarnaast kunnen er fouten zijn voorkomen in het referentiemateriaal door fouten van een operator 
(zie figuur 1.2). Voor deze kwantitatieve fase van het onderzoek speelt dit echter geen grote rol. Tot slot is in 
dit onderzoek geen rekening gehouden met de effecten van een ‘ruimere’ definitie op mestwetgeving of 
programmabeheer. 
 
 

   

Figuur 1.1 Figuur 1.2 

Perceel (gedeeltelijk) tijdelijk niet geschikt voor de landbouw. Perceel onterecht geclassificeerd als landbouwgrond. 
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1.4 Leeswijzer 

Dit document is naast het inleidende hoofdstuk verdeeld in de volgende hoofdstukken: 
 
Hoofdstuk 2:  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het wettelijk kader, zowel vanuit Europees als 

vanuit nationaal perspectief. 
 
Hoofdstuk 3: In dit hoofdstuk wordt de methodiek van het onderzoek besproken.  
 
Hoofdstuk 4: In dit hoofdstuk worden alle in dit onderzoek gebruikte datasets beschreven. 
 
Hoofdstukken 5 en 6: In deze hoofdstukken wordt per groep (blijvend grasland, bouwland en blijvende teelt) 

een toelichting gegeven op onder andere het aantal hectaren dat binnen de EHS of 
Natura 2000-begrenzing valt. 

 
Hoofdstuk 7: Opvallende zaken. 
 
Hoofdstuk 8: Conclusies en advies. 
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2 Wettelijk kader 

Voordat wordt ingegaan op de onderzoeksvragen, wordt in dit hoofdstuk eerst een nadere uitwerking gegeven 
van de begrippen subsidiabiliteit en landbouwgrond. Dit is van belang omdat de invulling en interpretatie van 
deze begrippen uiteindelijk bepalend is voor de vaststelling van het areaal landbouwgrond in Nederland. 
 
 
2.1 Europees wettelijk kader 

2.1.1 Subsidiabiliteit 

In de Europese verordeningen gerelateerd aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt op 
verschillende plekken het bijvoeglijknaamwoord subsidiabel gebruikt. Met subsidiabel wordt in dit geval 
bedoeld ‘komt in aanmerking voor uitbetaling van subsidies’ of ‘is geschikt voor uitbetaling van subsidies’.  
Dit betekent ook dat de voorwaarden per artikel en/of regeling kunnen verschillen. Het doel van een 
perceelsregister (LPIS) is om deze verschillen te kunnen onderscheiden/ondersteunen. Een perceel waarop 
maïs geteeld wordt is bijvoorbeeld wel subsidiabel in het kader van de Bedrijfstoeslagregeling, terwijl een 
perceel bos voor dezelfde regeling niet subsidiabel is. 
 
In artikel 20 van Vo. (EG) nr. 73/2009 wordt het begrip subsidiabel als volgt verwoord:  
 

Artikel 20 van Vo. (EG) nr. 73/2009 
Verificatie van de voorwaarden voor subsidiabiliteit 

1. De lidstaten voeren administratieve controles van de steunaanvragen uit om de subsidiabiliteitsvoorwaarden 
van de steun te verifiëren. 

 
In de voorloper van Vo. (EG) nr. 73/2009 was dit explicieter verwoord:  
 

Artikel 23 van Vo. (EG) nr. 1782/2003 
Verificatie van de voorwaarden voor subsidiabiliteit 

1. De lidstaten onderwerpen de steunaanvragen aan administratieve controles, inclusief een verificatie van de 
subsidiabele oppervlakte en de desbetreffende toeslagrechten. 

 
In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van het type percelen dat gezien wordt als 
landbouwgrond en in aanmerking komt voor het verzilveren van toeslagrechten, met andere woorden 
subsidiabel zijn. Hierbij wordt de huidige regelgeving vergeleken met wetgeving in de concept 
raadsverordening 625. 
 
 
2.1.2 Landbouwgrond 

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor rechtstreekse steun in het kader van het GLB 
(zoals de bedrijfstoeslagregeling) is dat de aanvrager beschikt over landbouwgrond. In het perceelregister 
moet vastgelegd zijn welke gronden gezien worden als landbouwgrond en in aanmerking komen voor steun. In 
principe wordt onder landbouwgrond bouwland, blijvend grasland en blijvende teelten verstaan (zie ook artikel 
4 van de conceptraadsverordening 625 en artikel 2 van Vo. (EG) 73/2009). In de concept verordening voor de 
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rechtstreekse betalingen (pijler 1 steun) is de scope hetzelfde gebleven. Dat wil zeggen dat de beschrijving 
van het fysiek voorkomen niet is veranderd.  
 

2.1.2.1 Bouwland 

Het overgrote deel van het landbouwareaal in Nederland wordt gebruikt voor het telen van gewassen zoals 
maïs, granen en aardappels. Ook tijdelijk grasland valt hieronder. De grond die hiervoor gebruikt wordt, wordt 
ook wel bouwland genoemd. Bouwland wordt in verordening (EG) nr. 1120/2009 gedefinieerd als voor de 
teelt van gewassen gebruikte grond of grond die overeenkomstig artikel 6 van verordening (EG) nr. 
73/2009 in een goede landbouw- en milieuconditie wordt gehouden, ongeacht of die grond zich al 
dan niet onder een kas of onder een vaste of verplaatsbare beschutting bevindt. 
 
In de concept verordening voor de rechtstreekse betalingen wordt bouwland gedefinieerd als grond die voor 
de teelt van gewassen wordt gebruikt, en grond die voor de teelt van gewassen beschikbaar is maar braak 
ligt, inclusief grond die overeenkomstig de artikelen 22, 23 en 24, van Verordening (EG) nr. 1257/1999, 
artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en artikel 29 van Verordening (EU) nr. […] [POV] braak is 
gelegd, ongeacht of die grond zich al dan niet onder een kas of onder een vaste of verplaatsbare beschutting 
bevindt”. 
 
Beide definities van bouwland zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. Het enige verschil zit in de verwijzing naar het 
EOGFL-fonds1 voor het braak leggen van grond in de concept raadsverordening.  
 

2.1.2.2 Blijvend grasland 

Blijvend grasland wordt in verordening (EG) nr. 1120/2009 gedefinieerd als een grond met een natuurlijke of 
ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen die gedurende ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf wordt opgenomen.  
 
In de conceptverordening voor de rechtstreekse betalingen (625) wordt blijvend grasland gedefinieerd als 
grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen die ten 
minste vijf jaar niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen; andere voor beweiding geschikte 
soorten kunnen er deel van uitmaken, mits de grassen en andere kruidachtige voedergewassen overheersen. 
 

Grassen of andere kruidachtige voedergewassen: alle kruidachtige planten die in de lidstaat traditioneel in 
natuurlijk grasland voorkomen of normaliter in zaadmengsels voor grasland worden opgenomen (ongeacht of 
het betrokken grasland voor het weiden van dieren wordt gebruikt). 
 
In de wettekst van zowel de oude als nieuwe concept-verordening komt de aanvulling 'kruidachtige voeder-
gewassen' terug. Kruidachtig voedergewassen zijn planten die niet of slechts zeer gering verhouten. Dat 
betekent dat bijvoorbeeld heide en sterk verstruikte percelen niet subsidiabel zijn. In de praktijk heeft dit in 
sommige lidstaten geleid tot verwijderen van bijvoorbeeld struiken om de subsidiabiliteit van het perceel niet in 
gevaar te brengen (ref). Figuur 2.1 toont twee voorbeelden uit Noord-Ierland waar landbouwers struiken en 
ruigtes verwijderen om problemen met de subsidiabiliteit te voorkomen. Door sommige organisaties wordt 
deze ontwikkeling gezien als zorgelijk door het verlies aan habitat (RSPB, 2011). 
 
 
 
                                                        
1  Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. 
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Figuur 2.1 

Verwijdering van struiken in Noord-Ierland. 

 
 
Verder is het opvallend dat bijvoorbeeld het herinzaaien, scheuren of omploegen van grasland geen impact 
heeft op de categorisering ‘blijvend grasland’. Zolang het perceel niet gebruikt wordt als bouwland en de 
landbouwer het perceel blijft gebruiken als grasland verandert de categorisering blijvend grasland niet. 
 
Nieuw in de concept verordening is dat andere voor beweiding geschikte soorten deel kunnen uitmaken van 
het perceel blijvend grasland, mits de grassen en andere kruidachtige voedergewassen overheersen (artikel 
van de conceptraadsverordening 625). Wat precies bedoelt wordt met ‘overheersen’ is op dit moment nog 
onduidelijk. Daarnaast is onduidelijk of in situaties waarbij niet het hele perceel bestaat uit grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen, maar deze wel overheersen, ook 100% subsidiabel is. Deze nieuwe toevoeging 
lijkt sterk op het zogenaamde ‘pro rata’ principe (WIKICAP, 2012) dat een aantal lidstaten al gebruikt om aan te 
geven welk percentage van een perceel subsidiabel is. Percelen die in een waterrijk gebied liggen zijn 
bijvoorbeeld voor 25, 50 of 75% subsidiabel (zie figuur 2.2). 
 
 

  

Figuur 2.2 

Voorbeeld van twee waterrijke gebieden. 
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2.1.2.3 Blijvende teelten 

Naast bouwland en blijvend grasland bestaat een gedeelte van het Nederlandse landbouwareaal uit 
zogenaamde blijvende teelten. Het gaat hierbij onder meer om groente, fruit en boomkwekerijen. Kerstbomen 
daarentegen zijn op dit moment nog uitgesloten van subsidie. Blijvende teelten wordt zowel in verordening (EG) 
nr. 1120/2009 als in de conceptverordening (625) gedefinieerd als niet in de vruchtwisseling opgenomen 
teelten van gewassen, andere dan blijvend grasland, die de grond gedurende ten minste vijf jaar in 
beslag nemen en die geregeld een oogst opleveren, met inbegrip van boomkwekerijgewassen 
(kwekerijproducten) en van hakhout met korte omlooptijd. 
 
 
2.1.3 Landschapselementen 

Naast de beteelde oppervlakte bestaat ook de mogelijkheid om landschapselementen in aanmerking te laten 
komen voor het verzilveren van toeslagrechten. Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden. In 
principe gaat het alleen om elementen die van oudsher deel uitmaken van de goede landbouwmethoden 
op het gebieden van teelten of grondgebruik, daarnaast mag de breedte van deze elementen niet meer 
dan 2 m bedragen. Een volledige beschrijving van alle voorwaarden is terug te vinden in artikel 34, lid 2 en 3 
van Vo. (EG) nr. 1122/2009 (zie ook bijlage: Wetgeving). 
 
In Engeland zijn bijvoorbeeld stenen muren en in sommige Duitse deelstaten houtwallen subsidiabel. In 
Nederland heeft men er voor gekozen om alleen de oppervlakte van sloten en sinds 2012 windhagen mee te 
laten tellen als subsidiabele oppervlakte. Echter, voor sloten geldt dat niet alle sloten meetellen. Slechts in 
twee gevallen tellen sloten mee als subsidiabele oppervlakte. Sloten gelegen tussen twee landbouwpercelen 
met een maximale breedte van 4 meter tellen mee (zie ook figuur 2.5: situatie 1). En sloten die liggen binnen 
de grenzen van een perceel landbouwgrond met een maximale breedte van 2 meter tellen ook mee (zie ook 
figuur 2.5: situatie 2). Sloten die liggen tussen landbouwgrond en niet-landbouwgrond tellen niet mee (zie ook 
figuur 2.5: situatie 3). 
 
 

   

Figuur 2.3 Figuur 2.4 

Stenen muren in Engeland. Houtwallen in Duitsland. 

 
 
Sinds 2012 geldt dat ook windhagen met een maximale breedte van 2 m mee tellen als subsidiabele 
oppervlakte. 
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Figuur 2.5 

Sloten als subsidiabele landschapselementen. 

 
 
Voor alle overige landschapselementen en hun bijbehorende oppervlakte geldt dat deze niet gerekend worden 
tot landbouwgrond in het kader van inkomenssteun (pijler 1).  
 
 
2.2 Nationaal wettelijk kader 

In Nederland heeft men er voor gekozen om met publicatie van zogenaamde beleidsregels expliciet te maken 
welke gronden niet mee tellen voor het verzilveren van toeslagrechten. Zo komen percelen met een 
recreatieve of infrastructurele functie evenals percelen die door natuurlijke omstandigheden niet geschikt zijn 
voor landbouw, niet in aanmerking voor subsidie in het kader van de directe inkomenssteun (Regeling GLB, 
2011). 
 
 

    

Figuur 2.6 

Wegberm, kinderboerderij en kwelder. 

 



 

18 Alterra-rapport 2451  

2.3 Vergroening 

Een belangrijk nieuw element in de nieuwe voorstellen van het GLB zijn de zogenaamde vergroeningsmaat-
regelen. Het huidige voorstel is dat de lidstaten 30% van het budget voor de directe betalingen reserveren 
voor deze aanvullende premie. Deze nieuwe maatregel maakt deel uit van de ontwikkeling om het GLB verder 
te vergroenen. In totaal zijn er drie vergroeningsmaatregelen opgenomen in wijzigingsvoorstel voor de directe 
inkomenssteun:  
1. Gewasdiversificatie: als een boer meer dan drie hectare akkerland bezit, is hij verplicht daar minstens drie 

verschillende gewassen op te telen (met een vastgesteld minimum en maximum aan de beteelde 
oppervlakte). 

2. Permanent grasland: boeren zijn verplicht hun areaal permanent grasland te behouden. 
3. Ecological Focus Area (EFA): boeren moeten 7% van hun areaal (exclusief blijvend grasland, het gaat dus 

om het areaal akkerbouwmatig geteelde gewassen) bestemmen voor ecologische doelstellingen, zoals 
akkerranden (ook als bufferzones) en braaklegging. 

 
NB! Hoe deze vergroeningscomponent er precies uit gaat zien is op dit moment nog onderwerp van discussie. 
Door een aantal lidstaten, waaronder Nederland, is een aantal alternatieven gepresenteerd (Brussel: 
9625/12). In de komende maanden komt hier naar verwachting meer duidelijkheid over. 
 
 
2.4 Subsidiabele hectaren 

Zowel in de huidige raadsverordening (Vo. (EG) 73/2009) als in de concept raadsverordening (625) wordt 
onder 'subsidiabele hectare' verstaan:…..om het even welk landbouwareaal van het bedrijf dat wordt 
gebruikt voor landbouwactiviteiten of dat, wanneer het areaal ook voor niet landbouwactiviteiten 
wordt gebruikt, overwegend voor landbouwactiviteiten wordt gebruikt…….. Nieuw is dat de lidstaten 
aanvullende criteria kunnen opstellen voor de subsidiabiliteitsvoorwaarden (zie artikel 25 van de concept 
raadsverordening 625).  
 
Op basis van artikel 25 is het dus mogelijk om bijvoorbeeld percelen van subsidie in het kader van de recht-
streekse betalingen uit te sluiten op grond van hun functie (zie figuur 2.7). 
 
 

 

Figuur 2.7 

Op de linker foto zie we percelen grasland met als hoofdfunctie agrarisch. Op de rechter foto zien we ook een aantal percelen 

grasland, maar de hoofdfunctie is in dit geval recreatie. 
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2.5 Landbouwkundige activiteit 

Bij het maken van een topografisch bestand of zoals in dit geval een referentielaag voor een perceelsregister 
is het fysiek voorkomen - ook wel land cover genoemd - leidend bij het bepalen van de grenzen van een 
referentieperceel. De meeste operators gebruiken bij digitaliseren twee belangrijke bronnen. De eerste bron is 
vaak een luchtfoto of beeldmateriaal afkomstig van een satelliet. In de meeste gevallen geeft dit voldoende 
informatie om te bepalen waar grenzen in het veld lopen. Maar soms is het noodzakelijk om de situatie in het 
veld te bekijken (tweede bron). In de figuren 2.8 en 2.9 wordt dit geïllustreerd.  
 
 

 

Figuur 2.8 

Twee verschillende perspectieven/bronnen die gebruikt worden bij het digitaliseerproces. Deze afbeelding illustreert dat om een 

goed beeld van de vegetatie te krijgen men het perceel ter plaatse moet bekijken. 

 
 

 

Figuur 2.9 

De linker foto geeft zowel de situatie van boven bezien als ter plaatse weer. De rechter foto geeft het uiteindelijke 

digitaliseerresultaat weer (gele lijnen). 
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In de conceptvoorstellen voor het nieuwe GLB wordt nog een extra dimensie toegevoegd: landbouwkundige 
activiteit. Een belangrijke reden voor de introductie van landbouwkundige activiteit als een vereiste ligt gelegen 
in het feit dat in Europa een aantal grote landeigenaren subsidie ontvangen voor gronden die niet agrarisch 
gebruikt worden (Bron: BBC (2012)). Echter, de huidige formulering leidt er toe dat slechts het uitvoeren van 
een aan de landbouw gerelateerde activiteit in combinatie met het voldoen aan de definitie landbouwgrond 
voldoende kan zijn om het perceel, waarop deze activiteit plaats vindt, in aanmerking te brengen voor 
rechtstreekse inkomenssteun (zie ook figuur 2.10). In de praktijk kan dit er op neer komen dat bijvoorbeeld 
bermen of natuurgebieden waar een agrarische activiteit plaats vindt, zoals maaien of grazen, gezien kunnen 
worden als landbouwgrond. Vooral bij (natuurlijke) graslanden speelt dit probleem. 
 
Een bijkomend probleem is de controleerbaarheid van deze voorwaarde. In dit praktijk is het erg lastig om met 
luchtfoto’s te controleren of er ook sprake is van een agrarische activiteit op bijvoorbeeld natuurlijk grasland. 
Gedeeltelijk is dit herleidbaar door te kijken naar de begrazingsdruk (gemiddeld aantal dieren per hectare), 
maar in nagenoeg alle gevallen moet er een controle ter plaatse aan te pas komen om vast te stellen of er ook 
sprake is van een agrarische activiteit.  
 
 

  

Figuur 2.10 

Op de linker foto wordt het maaien van een berm getoond en op de rechter foto wordt bermbeheer door schapen getoond. 

 
 
Aangezien er op dit moment geen externe informatiebronnen zijn die een indicatie geven over landbouw-
activiteit wordt in het kader van dit onderzoek dit onderdeel buiten beschouwing gelaten. 
 
 
2.6 Bermen en vliegvelden 

Zoals in de inleiding al is aangegeven kunnen onder meer onverharde landingsbanen van vliegvelden en 
bermen potentieel subsidiabel worden. De totale oppervlakte onverharde landingsbanen in Nederland is 
1150 ha (Bron: Dienst Regelingen). De totale oppervlakte bermen in Nederland is 53.000 ha (Liebrand et al., 
2001). In dit onderzoek wordt op deze specifieke groepen niet verder ingegaan.  
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3 Methodiek 

3.1 Algemene benadering 

De basis voor de kwantitatieve analyses in dit onderzoek zijn de data afkomstig van het Geïntegreerd Beheers 
en Controle Systeem (GBCS), aangevuld met een aantal aanvullende databronnen die afkomstig zijn van andere 
overheidsinstellingen. De GBCS-data worden gebruikt om in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid (GLB) de agrarische sector te ondersteunen bij het indienen van een grondgebonden steunaanvraag en 
om de ingediende steunaanvragen te controleren. Een belangrijk onderdeel van het GBCS is het zogenaamde 
perceelsregister. Jaarlijks wordt dit register vernieuwd en aangevuld door zowel de landbouwer als de 
beheerder van het perceelsregister. De GBCS-data zijn daarmee de belangrijkste indicator van landbouwgrond 
in Nederland. Aangezien een valse of onjuiste opgave (grootte en landgebruik) leidt tot sancties, mag een hoge 
kwaliteit verondersteld worden. Deze dataset wordt om die reden als beginpunt in de kwantitatieve analyse 
gekozen. 
 
 

 

Figuur 3.1 

Samenhang tussen de verschillende bronbestanden. 
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Andere beschikbare datasets (zie onderstaand kader) worden geconfronteerd met de beschikbare gegevens 
uit het GBCS. Om de GBCS-data kwantitatief te kunnen vergelijken met andere (ruimtelijke) databronnen is een 
GIS-database opgezet. Naast administratieve grenzen, topografische data en grondsoort bevat de GIS-
database informatie over het landgebruik in Nederland.  
 
 
Databronnen die gebruikt zijn in de GIS-analyses:  
− GBCS-data uit 2010 en 2011 (gewaspercelen en referentiepercelen) 
− TOP10NL 
− Natuurmeting op Kaart 2011 (NOK2011) 
− Begrenzing Natura 2000-gebieden 
− Landgebruik Nederland (LGN) 
− Grondgebruik (CBS) 
 
Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte datasets wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In figuur 3.1 
wordt de samenhang tussen de verschillende bestanden getoond. 
 
 
 
3.2 Verwerking van de ruimtelijke databronnen 

Bij het verwerken en analyseren van de ruimtelijke databronnen zijn verschillende technieken gebruikt. In 
figuur 3.2 worden twee van de in dit onderzoek veel gebruikte technieken getoond.  
 
 

 

 

Figuur 3.2 

Twee veelgebruikte GIS-technieken (bron: Wikimedia). 

 
 
In bovenste blok staat rechts natuur-gebieden Dit moet worden natuurgebieden. 
 
Met de in figuur 3.2 getoonde technieken is het bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan welke referentiepercelen 
geclaimd worden, welke niet en welke slechts gedeeltelijk. In GIS-termen worden om deze vraag te 
beantwoorden de AAN-laag (de referentiepercelen) middels een UNION gecombineerd met de opgegeven 
Gewaspercelen. 
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3.3 Proces 

Om de lezer een idee te geven hoe het analyse-proces er in grote lijnen uitziet, wordt in deze paragraaf een 
aantal stroomschema’s getoond. 
 
Het eerste stroomschema toont hoe het areaal landbouwgrond op basis van de GBCS-data wordt vastgesteld. 
Door de gewaspercelen (opgave van de landbouwer) te vergelijken met de referentielaag (AAN-laag) kan 
vastgesteld worden: 
– welke gewaspercelen buiten de referentielaag liggen; 
– welke referentiepercelen daadwerkelijk gebruikt worden 
– wat het totale areaal landbouwgrond op basis van de GBCS-data is (Oppervlakte AAN-laag + Oppervlakte 

Gewaspercelen buiten de AAN-laag).  
 
 

 

Figuur 3.3 

Vaststellen van het areaal landbouwgrond op basis van GBCS-data. 

 

 

Om vast te stellen in hoeverre de GBCS-data het volledige areaal landbouwgrond in Nederland dekt is een 
tweede analyse noodzakelijk. De tweede analyse bestaat uit het confronteren van externe databronnen, die 
informatie bevatten over het landelijk gebied, met de GBCS-data. In figuur 3.4.a en 3.4.b wordt het stroom-
schema getoond dat bij deze analyse hoort.  
 
 
De reden dat er drie externe bronbestanden (TOP10NL, BBG2008 en LGN6) zijn gebruikt heeft te maken met 
het feit dat niet alle informatie even actueel en gedetailleerd is. TOP10NL bijvoorbeeld is gedeeltelijk 
gebaseerd op oud beeldmateriaal en hanteert soms andere uitgangspunten bij het classificeren van grasland. 
Een park dat grotendeels bestaat uit grasland wordt door TOP10NL gezien als grasland. In BBG2008 en LGN6 
vinden we deze detaillering wel terug. Door deze bestanden te combineren is het mogelijk om de kwaliteit van 
de analyse te verbeteren. 
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Figuur 3.4.a 

Vaststellen van het areaal landbouwgrond op basis van externe databronnen. 

 
 

 

Figuur 3.4.b 

Samenvoegen van de GBCS-data met de data afkomstig van externe bronnen. 

 

 

Nadat de bovenstaande stappen zijn afgrond hebben we een beeld van het totale areaal landbouwgrond in 
Nederland. Maar daarmee zijn we er nog niet. De laatste stap van de analyse bestaat uit het classificeren van 
het totale areaal landbouwgrond in gronden die extensief worden gebruikt en gronden die intensief worden 
gebruikt door de landbouw. In dit onderzoek worden daarvoor de begrenzingen van de EHS en Natura 2000 
gebruikt. In figuur 3.5 wordt dit verder geïllustreerd aan de hand van een stroomschema. 



 

 Alterra-rapport 2451 25 

 

Figuur 3.5 

In het bovenstaande stroomschema wordt het classificeren van het areaal landbouwgrond in landbouw en natuur getoond. Het 

eindresultaat van deze analyse is een landdekkende kaart. 
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4 Beschrijving gebruikte datasets 

In dit hoofdstuk wordt van alle in dit onderzoek gebruikte datasets een korte omschrijving gegeven. 
 
 
4.1 TOP10NL 

   

Figuur 4.1 Figuur 4.2 

Top10NL. Gewaspercelen (GBCS-data). 

 
 
TOP10NL is het digitale topografische bestand van het Kadaster, dat bruikbaar is op schaalniveau tussen 
1:5.000 en 1:25000. TOP10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, veldopnamen en al bestaande bestanden. De 
bijhouding vindt plaats door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen. Het 
bestand is uniform en consistent. Ook is TOP10NL landdekkend en dit betekent dat het als basis gebruikt kan 
worden voor geheel Nederland. 
 
De reden voor het gebruik van dit bestand is tweeledig. In de eerste plaats is dit bestand landdekkend. Dat 
betekent dat dit bestand gebruikt kan worden om een beeld te krijgen van het landbouwareaal dat nu nog niet 
is opgegeven door landbouwers in de verzamelaanvraag of is vastgelegd in de referentiedata van Dienst 
Regelingen. Dus de belangrijkste reden om dit bestand te gebruiken is om inzichtelijk te maken wat de omvang 
is van het areaal landbouwgrond dat nog niet door DR is geregistreerd. 
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4.2 Gewaspercelen (BRP) 

Jaarlijks zijn alle landbouwers verplicht om alle percelen die zij op 15 mei van het aanvraagjaar in gebruik 
hebben op te geven met behulp van de zogenaamde verzamelaanvraag. Het merendeel van de landbouwers in 
Nederland gebruikt een internet-applicatie om hun percelen in te tekenen. Een klein gedeelte (<10%) maakt 
nog gebruik van papieren kaarten (DR: 2012). Behalve dat de landbouwer de percelen moet intekenen, moet 
hij aangeven welke percelen gebruikt worden voor het verzilveren van toeslagrechten en wat de beteelde 
oppervlakte is. De gewaspercelendata die in dit onderzoek zijn gebruikt heeft als peildatum 15 mei 2011. Dit 
bestand is gemaakt op 1 januari 2012. De reden om voor dit bestand en deze datum te kiezen heeft te maken 
met het feit dat op 1 januari 2012 het merendeel van de administratieve en controles ter plaatse zijn afgerond. 
Dit betekent dat eventuele fouten of onjuiste opgaven zijn gecorrigeerd door DR. 
 
 
4.3 Referentielaag (AAN-laag) 

 

Figuur 4.3 

Referentielaag (AAN-laag). 

 
 
Een belangrijk onderdeel van het GBCS is het perceelsregister. Het perceelsregister bestaat uit meerdere 
onderdelen. Eén van de belangrijkste onderdelen is de zogenaamde referentielaag. Deze referentielaag2 heeft 
twee belangrijke doelen: 
1. Ondersteuning voor de landbouwer bij het indienen van zijn (grondgebonden) subsidieaanvraag. 

2. Controleren van de opgave van de landbouwer.  

 
 
                                                        
2  In Nederland wordt deze laag Agrarisch Areaal Nederland (AAN) - Laag genoemd. 
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Dit bestand is op 11 november 2011 aangemaakt. 
 
De Nederlandse referentielaag is gebaseerd op het zogenaamde fysieke blok-principe.  
Dit betekent dat de perceelgrenzen zijn afgeleid van permanente grenzen in het landschap  
(sloten, wegen, etc.). In hoofdstuk 7 worden de verschillende LPIS paradigma’s (fysiek blok, 
landbouwperceel, kadastraal perceel en agrarisch perceel) verder toegelicht.  
 
 
4.4 NOK 2011 en Natura 2000 

Om de voortgang van de verwerving, functieverandering en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
en Recreatie om de Stad (RodS) in beeld te brengen, maakt Dienst Landelijk Gebied (DLG) met enige regelmaat 
rapportages. Tot nu toe zijn er drie rapportages verschenen: Nulmeting op kaart 2011, Natuurmeting op kaart 
2010 en Nulmeting op kaart 2007. 
 
De Natuurmeting op kaart 2011 geeft inzicht in de voortgang van de realisatie van de EHS en RodS op 
1 januari 2011. Deze rapportage wordt onder andere gebruikt als input voor de jaarlijkse 
voortgangsrapportages van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en van het Groot Project EHS (GPE). 
De rapportage NOK 2011 gaat uit van de huidige taakstellingen voor EHS en RodS. 
 
Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van de planologische EHS zoals begrensd in Natuurmeting op 
Kaart 2011. De totale planologische EHS (in 2018) bedraagt 728.500 ha.  
 
 

 

Figuur 4.4 

Ecologische Hoofdstructuur 2011. 
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4.4.1 EHS 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van grote en kleine natuurgebieden 
waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd (LNV, 1990). Daarmee wordt voorkomen 
dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo 
hun waarde verliezen. De EHS kan gezien worden als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. De EHS op 
het land is vrijwel volledig door de provincies begrensd. 
 
De EHS bestaat uit: 
– Bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones hiertussen 
– Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden) 
– Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee) 
 
 
4.4.2 Natura 2000 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie (EU) om de 
in kwaliteit achteruitgaande waardevolle bijzondere natuur en biodiversiteit in Europa te behouden en te 
ontwikkelen. In Nederland zijn 162 van deze gebieden, plus vier gebieden in de Noordzee inclusief de te 
beschermen Natura 2000-doelen aangewezen. In de provincie Groningen gaat het bijvoorbeeld om de 
volgende gebieden: Waddenzee, Noordzeekustzone, Eems-Dollard, Lauwersmeergebied, Zuidlaardermeer-
gebied, Leekstermeergebied, Liefstinghsbroek en een klein deel van het Drentsche Aa-gebied. 
 
Voor elk Natura 2000-gebied moet binnen drie jaar na aanwijzing een zes jaar geldend Natura-2000-
beheerplan worden opgesteld waarin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen 
en wie dat gaat doen. 
 
 
NB! In dit onderzoek wordt Natura 2000 en de EHS gebruikt om het areaal landbouwgrond dat gebaseerd is 
TOP10NL, LGN6, CBS Bodemgebruik 2008 en de GBCS-data te classificeren. Voor een toelichting op het 
analyse proces wordt o.a. verwezen naar hoofdstuk 3.3. 
 
 
 

 

Figuur 4.5 

Natura 2000-gebieden. 
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4.4.3 Natura 2000 vs EHS 

De Nederlandse Natura 2000-gebieden beslaan momenteel ongeveer één miljoen hectare (waarvan twee- 
derde open water, inclusief de kustwateren). In Nederland maken de Habitatrichtlijn geheel en de 
Vogelrichtlijngebieden gedeeltelijk deel uit van de EHS. 
 
De Natura 2000-gebieden omvatten vrijwel alle natuurgebieden in de duinen. Daarnaast zijn stuifzanden, 
moerassen en heide er relatief veel in opgenomen. Deze natuurtypen hebben allemaal een grote internationale 
waarde en Nederland heeft relatief veel van deze natuurtypen. Daarentegen zijn bossen ondervertegen-
woordigd in Natura 2000. Nederland heeft relatief weinig internationaal belangrijke typen. 
 
 
4.5 CBS Bodemgebruik 2008 

 

Figuur 4.6 

CBS Bodemgebruik 2008. 

 
 
Een digitale topografische kaart geeft een representatie van de toestand van het terrein. In de topografische 
kaart zijn de fysieke kenmerken opgenomen van de objecten die op het terrein zijn waar te nemen. Het fysiek 
voorkomen (bijvoorbeeld grasland) zegt echter nog niets over het gebruik van het perceel. Om het bodem-
gebruik vast te stellen, is het nodig deze fysieke kenmerken te vertalen naar hun gebruik of functie. Aan de 
hand van de legenda (TOP10NL coderingen, symbolen) van de topografische kaart is daarom getracht uit de 
kenmerken van de bodembedekking af te leiden wat het bodemgebruik is. 
 
Een rechtstreekse vertaling van de fysieke kenmerken van objecten naar hun functie is niet altijd mogelijk. 
Waar rechtstreekse vertaling niet lukte, is uiteindelijk ‘op het oog’ het bodemgebruik vastgesteld. Door het 
bestand bodemgebruik (BBG) na deze handmatige toewijzing meerdere keren te confronteren met de 
uitgangssituatie van TOP10NL, is de vertaling van bodembedekking naar bodemgebruik geoptimaliseerd. 
Resultaat is een bestand van het bodemgebruik in Nederland waarvan de geometrie vrijwel volledig 
overeenkomt met die van TOP10NL. 
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Het gebruik van TOP10NL als ondergrond heeft als groot voordeel dat een goede aansluiting van informatie 
over het bodemgebruik op andere bronnen van geografische informatie verzekerd is. Die bronnen dienen dan 
uiteraard ook op TOP10NL te zijn gebaseerd. De uitwisseling van geografische informatie uit andere bronnen 
wordt hierdoor eenvoudiger. Verder is belangrijk dat de nieuwste topografische gegevens van de TDN 
geautomatiseerd in het BBG worden verwerkt. 
 
 
Het bestand dat hierboven wordt beschreven is gemaakt door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). 
 
 
 
4.6 Overige bronnen 

Naast de hierboven beschreven bestanden is ook onderzocht in hoeverre informatie uit bestemmingsplannen 
gebruikt kan worden bij het classificeren van het huidige areaal landbouwgrond. Sinds 1 januari 2010 zijn 
overheden op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en te 
ontsluiten via RO-Online. RO-Online maakt via deze website de plannen toegankelijk. Daarnaast kunnen 
overheden op basis van vrijwilligheid ook bestaande plannen publiceren. Op termijn zullen alle ruimtelijke 
plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die afkomstig zijn van gemeenten, 
provincies en het Rijk, via deze website voor iedereen beschikbaar komen. In figuur 4.7 wordt een aantal 
voorbeelden gegeven. 
 
 

   
 

   

Figuur 4.7 

Een aantal voorbeelden van bestemmingsplannen die online beschikbaar zijn via RO-Online (Bron: RO-Online). 
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Op zich geven deze plannen een goede juridische basis op grond waarvan men gronden kan classificeren. 
Maar op dit moment geeft de informatie die digitaal beschikbaar is via RO-Online slechts een beperkt beeld van 
alle (gerealiseerde) bestemmingsplannen in Nederland. Het feit dat het geen landdekkend bestand is maakt dat 
het niet geschikt is als enige bron voor het classificeren van landbouwgrond of natuur. Een bijkomend 
probleem is dat de begrenzing en categorisering die gehanteerd wordt in de bestemmingsplannen het bestand 
ongeschikt maken (zie figuur 4.8). 
 
 

 

Figuur 4.8 

Voorbeeld van een bestemmingsplan waar een andere begrenzing en classificatie wordt gebruikt dan bij de GBCS-data. Het meest 

duidelijk is dit te zien met de boerderij die in het midden op de foto staat. Zowel de boerderij als het omliggende land hebben als 

classificatie agrarisch. 
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5 Landbouwgrond algemeen 

5.1 Inleiding 

Er zijn verschillende indicatoren voor landbouwgrond in Nederland. Een belangrijke indicatie voor het 
landbouwareaal in Nederland zijn de zogenaamde CBS-statistieken die zijn afgeleid van de jaarlijkse 
Landbouwtelling. Volgens de laatste telling van het CBS is de totale oppervlakte zo’n twee miljoen hectare. Een 
andere indicator voor het landbouwareaal is de data afkomstig van het GBCS. De data afkomstig van het GBCS 
kan opgesplitst worden in twee groepen: de gewaspercelen en de referentiepercelen. De gewaspercelen zijn 
afkomstig van de landbouwer en de referentiepercelen zijn op basis van luchtfoto’s en veldmetingen gecreëerd 
door Dienst Regelingen. 
 
De totale oppervlakte van alle gewaspercelen (peildatum 15 mei 2011) bij elkaar opgeteld bedraagt 1,88 
miljoen hectare. De totale oppervlakte van alle referentiepercelen (1 november 2011) tezamen bedraagt 1,98 
miljoen hectare. Het verschil met het totaal areaal zoals dat in de CBS-data is opgenomen, wordt onder andere 
veroorzaakt doordat het CBS ook het areaal tuinbouw (waaronder de glastuinbouw) mee telt en uit gaat van de 
bedrijfsoppervlakte die is opgegeven in de landbouwtelling. Deze oppervlakte wijkt af van de oppervlakte die is 
opgegeven op het overzicht van gewaspercelen. In de GBCS-data speelt dit slechts gedeeltelijk een rol. In de 
volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de GBCS-data. 
 
 
5.2 Areaal in Nederland 

Op basis van de GBCS-data afkomstig van DR bestaat Nederland uit 1,98 miljoen ha landbouwgrond (bron 
referentielaag). Hiervan wordt in totaal 1,88 miljoen ha opgegeven door landbouwers (bron gewaspercelen). 
Opvallend is dat ruim 30.000 referentiepercelen niet of slechts gedeeltelijk geclaimd worden (zie ook 
figuur 5.1). 
 
Een belangrijke oorzaak voor dit verschil is gelegen in het feit dat Nederland ervoor gekozen heeft om alle 
potentieel beschikbare landbouwgrond op te nemen in de referentielaag. Een niet onbelangrijk deel van alle 
landbouwgrond in Nederland is in beheer bij particulieren. Deze particulieren zijn op basis van Regeling 
landbouwtelling en gecombineerde opgave 2011 niet opgave plichtig. Op dit moment is Dienst 
Regelingen (DR) bezig met het analyseren van de referentiepercelen die niet of slechts gedeeltelijk worden 
geclaimd (persoonlijke communicatie met J. Kroon, adviseur DR). 
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Figuur 5.1 

Overzicht van niet geclaimde referentiepercelen in Nederland en een voorbeeld van een niet geclaimd referentieperceel. 

 
 
Voor een groot aantal niet geclaimde referentiepercelen geldt dat het gaat om percelen die geclassificeerd 
kunnen worden als natuurlijk grasland. 
 
 
5.3 BTR 

Op grond van rechten opgebouwd in het verleden beschikt een groot aantal landbouwers over normale 
toeslagrechten. Om deze toeslagrechten te kunnen verzilveren moet een landbouwer beschikken over 
landbouwgrond. Bij het indienen van de verzamelaanvraag moet de landbouwer per gewasperceel aangeven of 
dit perceel gebruikt wordt voor het verzilveren van toeslagrechten. Ruim 80% van alle gewaspercelen wordt 
gebruikte voor het verzilveren van toeslagrechten. De totale oppervlakte van deze groep gewaspercelen 
bedraagt 1,72 miljoen hectare. Hier en daar zien we wat regionale verschillen (zie figuren 5.2 en 5.3). 
 
 

 

Figuur 5.2 

In een gebied met voornamelijk grasland en bouwland wordt het merendeel van alle gewaspercelen (groen) gebruikt voor het 

verzilveren van toeslagrechten (Bron: GBCS-data 2011). 
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Figuur 5.3 

In een gebied met voornamelijk bloembollenteelt wordt een aanzienlijk groter aantal gewaspercelen (rood) niet gebruikt voor het 

verzilveren van toeslagrechten (bron: GBCS-data 2011). 

 
 
5.4 Totale areaal landbouwgrond in Nederland 

Zoals in de inleiding al is aangegeven zijn er twee belangrijke indicatoren voor het landbouwareaal in 
Nederland. De CBS-statistieken die zijn afgeleid van de jaarlijkse landbouwtelling en de GBCS-data, die 
eveneens jaarlijks wordt ingewonnen. De vraag is of deze data een volledig beeld geven van het landbouw-
areaal in Nederland. Om inzicht te krijgen in het antwoord op deze vraag zijn een aantal bestanden met elkaar 
vergeleken: CBS Bodemgebruik 2008, TOP10NL, de referentiepercelen (AAN-laag) en de gewaspercelen (de 
opgave van de landbouwer). Het stroomschema in figuur 5.6 geeft een beeld van de uitgevoerde vergelijking. 
Zie ook hoofdstuk 3.3 voor een verdere uitleg van de uitgevoerde analyse. 
 
 

 

Figuur 5.4 

Potentieel landbouwareaal in Nederland schematisch weergegeven. 

 
 
5.4.1 Resultaat vergelijking 

Uit de vergelijking tussen de vier eerder genoemde bestanden komt het volgende naar voren: 
 

5.4.1.1 Gewaspercelen niet in AAN 

10.283 gewaspercelen hebben geen overlap met een referentieperceel. Dat wil zeggen dat deze percelen wél 
zijn opgegeven door landbouwers, maar (nog) geen deel uitmaken van de referentielaag. De totale oppervlakte 
bedraagt 9.069 ha. Ten opzichte van de totale oppervlakte landbouwgrond in Nederland is de oppervlakte van 
deze groep percelen verwaarloosbaar. 
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Tabel 5.1 

Oppervlakte gewaspercelen zonder overlap met AAN. 

Omschrijving Oppervlakte (ha) 

Landschapselementen 198,53 
Blijvend grasland 793,81 
Natuurlijk grasland (hoofdfunctie landbouw) 170,27 
Natuurlijk grasland (beperkte landbouwactiviteit) 509,88 
Overige natuurterreinen 1349,06 
Heide 1042,68 
Bouwland 349,04 
Bos 4580,84 
Blijvende teelt 72,14 
Woudbomen 2,92 

Totaal 9.069,17 

 
 

 

Figuur 5.5 

Bovenste twee foto’s tonen landschapselementen buiten de AAN-laag. De onderste twee foto’s tonen grasland en bouwland 

percelen buiten de AAN-laag (bron: GBCS-data 2011). 

 
 

5.4.1.2 Landbouwgrond overig 

Op basis van TOP10NL-data aangevuld met CBS Bodemgebruik 2008 liggen ruim 170.000 percelen volledig 
buiten de AAN-laag en hebben geen overlap met gewaspercelen. De totale oppervlakte van deze groep 
percelen is 120.563 ha.  
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Tabel 5.2 

Oppervlakte landbouwgrond niet geregistreerd door DR. 

Type landbouwgrond  Oppervlakte 

Bouwland : 3381,58 ha 
Blijvende teelt : 3651,06 ha 
Grasland 3 : 87520,42 ha 
Heide : 26010,66 ha 

Totaal  120.563 ha 

 
 

 

Figuur 5.6 

Stroomschema van uitgevoerde vergelijking voor het vaststellen van het areaal landbouwgrond dat niet is geregistreerd door  

Dienst Regelingen. 

 
 
Op basis van de hiervoor gepresenteerde cijfers bedraagt de potentiele oppervlakte landbouwgrond in 
Nederland 1,98 + 0,12 + 0,01 = 2.11 miljoen hectare. In deze berekening is er vanuit gegaan dat zowel 
natuur als intensief gebruikte oppervlakten subsidiabel zijn. In de volgende paragrafen wordt deze oppervlakte 
verder opgesplitst in natuur en niet-natuur. 
 
                                                        
3  Het is hier een combinatie van zowel natuurlijk als intensief gebruikt grasland. 
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Potentiele areaal landbouwgrond dat niet in beeld is bij Dienst Regelingen bedraagt ±6%. 
 
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van het totale areaal landbouwgrond in Nederland. Zie ook 
figuur 5.7 en tabel 5.3. 
 
 

 

Figuur 5.7 

Overzicht landbouwgrond in Nederland. 

 
 

Tabel 5.3 

Overzicht van landbouwgrond in Nederland. 

Omschrijving Bron:  
AAN-laag 

Bron:  
Gewas-percelen4 

Bron:  
Overig 

Totaal 

Landbouwgrond 5 1.981.767   1.981.767 
Bouwland  349,04 3381,58 3.730,62 
Blijvend grasland  793,81 87520,42 88.314,23 
Blijvende teelt  72,14 3651,06 3.723,20 
Natuur     

 Heide  1042,68 26010,66 27.053,34 
 Natuurlijk grasland (hoofdfunctie landbouw) 
 Natuurlijk grasland (beperkte landbouwactiviteit) 
 Overige natuurterreinen 
 Bos 

 170,27 
509,88 

1349,06 
4580,84 

 170,27 
509,88 

1349,06 
4580,84 

Woudbomen  2,92  2,92 
Landschapselementen  198,53  198,53 

Totaal 1.981.767 ha 9.069 ha 120.563 ha 2.111.399 ha 

 
                                                        
4  Het gaat hier om de gewaspercelen die buiten de AAN-laag vallen. 
5  In de AAN-laag wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen landbouwgrond (grasland, bouwland, etc.) 
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6 Oppervlakte landbouwgrond versus EHS 
en Natura 2000 

6.1 Algemeen 

Om een beter idee te krijgen van het landbouwareaal dat in Nederland begrensd wordt door de Ecologische 
Hoofdstructuur en Natura 2000 is de data die gepresenteerd is in hoofdstuk 5 verder verfijnd. In figuur 6.1 
wordt een overzicht gegeven van de verschillende groepen/klassen die worden onderkend. Hierbij wordt niet 
alleen gekeken of een perceel (gedeeltelijk) binnen de begrenzing valt van EHS en/of Natura 2000, maar ook 
of het perceel gebruikt wordt voor het verzilveren van toeslagrechten in het kader van de regeling 
inkomenssteun.  
 
 

 

Figuur 6.1 

Indeling landbouwgrond in Nederland op basis van EHS en Natura 2000. 

 
 
Om de lezer een beter idee te geven hoe de overlap bepaald wordt, wordt in figuur 6.2 een illustratie gegeven 
hoe de vergelijking plaats vindt. 
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Figuur 6.2 

Bepalen overlap tussen landbouwgrond en EHS. 

 
 
6.2 Indeling op basis van EHS/Natura 2000 

In hoofdstuk 5 is een inschatting gemaakt van het totale areaal landbouwgrond in Nederland. De totale 
oppervlakte bedraagt 2,09 MLN hectare. Deze 2,09 MLN hectare is opgebouwd uit drie bronnen: de AAN-laag, 
de gewaspercelen en TOP10NL gecombineerd met CBS Bodemgebruik 2008. In de onderstaande tabellen 
wordt een overzicht gegeven van de overlap tussen deze bronnen en de EHS en Natura 2000-begrenzing. 
Uitgangspunt hier is een tweedeling tussen landbouwgrond dat al wordt opgegeven middels de verzamel-
aanvraag en landbouwgrond die nu nog niet wordt opgegeven, maar potentieel wel opgegeven kan worden. 
 
 
6.2.1 Opgegeven landbouwgrond 

De eerste twee tabellen (6.1 en 6.2) geven een overzicht van de gewaspercelen in relatie tot EHS en Natura 
2000. De EHS en Natura 2000 overlappen niet 100%. Om inzichtelijk te maken welk gedeelte met Natura 
2000 de EHS of een combinatie van beiden overlapt is per categorie een aparte kolom opgenomen in de 
onderstaande tabellen.  
 
Buiten EHS/Natura 2000  Geen overlap met EHS of Natura 2000 
EHS  Alleen een overlap met de EHS 
Natura 2000  Alleen een overlap met Natura 2000 
EHS/Natura 2000  Overlap met zowel EHS als Natura 2000 
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Tabel 6.1 

Oppervlakte gewaspercelen die niet gebruikt wordt voor het verzilveren van toeslagrechten. 

NIET GEBRUIKT VOOR HET VERZILVEREN VAN TOESLAGRECHTEN 

CATEGORIE BUITEN EHS/NATURA 2000  
(in ha) 

EHS  
(in ha) 

NATURA 2000 
(in ha) 

EHS/NATURA 2000 
(in ha) 

Bos 4114,98 5645,94 24,87 2709,71 
Blijvende teelt 20649,09 637,04 4,40 28,93 
Grasland 30366,70 9141,56 133,49 3243,75 
Tijdelijk grasland 4550,48 730,50 1,43 62,44 
Heide 5,79 506,56 14,68 2046,91 
Bouwland 42581,55 3413,55 23,65 355,20 
Landschapselement 971,18 370,80 0,75 42,62 
Natuur overig 628,73 2084,67 1030,20 13979,59 
Natuur agrarisch 368,68 1016,52 9,27 414,89 
Natuur beperkt 580,48 1833,16 27,73 2568,67 
Woudbomen 1,94 0,00 0,00 0,00 

Totaal 104819,61 25380,30 1270,46 25452,71 

 
 

Tabel 6.2 

Oppervlakte gewaspercelen die gebruikt wordt voor het verzilveren van toeslagrechten. 

AREAAL GEBRUIKT VOOR HET VERZILVEREN VAN TOESLAGRECHTEN 

CATEGORIE BUITEN EHS/NATURA 2000  
(in ha) 

EHS  
(in ha) 

NATURA 2000 
(in ha) 

EHS/NATURA 2000 
(in ha) 

Bos 3,24 0,18 0,00 0,00 
Blijvende teelt 11711,01 459,62 8,87 40,66 
Grasland 573407,92 113853,49 1672,03 29610,89 
Tijdelijk grasland 148209,57 16691,46 201,31 1705,30 
Heide 54,45 3116,95 14,79 6449,53 
Bouwland 723386,94 45828,56 359,78 5513,45 
Landschapselement 183,33 24,84 0,01 1,00 
Natuur overig 322,28 90,43 0,03 52,84 
Natuur agrarisch 1996,99 8596,79 90,63 5562,59 
Natuur beperkt 1576,67 13043,72 1345,40 12268,41 
Woudbomen 8,66 4,40 0,00 0,02 

Totaal 1460861,05 201710,46 3692,84 61204,70 

 
 
Op basis van de gegevens uit de tabellen 6.1 en 6.2 kan geconcludeerd worden dat van het landbouwareaal 
dat nu wordt opgegeven 318.711 ha begrensd wordt door de EHS en/of Natura 2000 en 1,57 miljoen ha niet 
begrensd wordt door EHS en/of Natura 2000. 
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6.2.2 Potentieel landbouwgrond 

Naast landbouwgrond die jaarlijks wordt opgegeven door landbouwers bestaat er ook landbouwgrond die 
potentieel aangewend kan worden voor agrarische doeleinden, maar op dit moment nog niet wordt opgegeven 
in de verzamelaanvraag. Dit kan meerdere oorzaken hebben: 
1. Het gaat om particulier grondbezit. 
2. De eigenaar/gebruiker is niet landbouwtellingsplichting. 
3. De percelen zijn in beheer bij een TBO. 
 
Het totale areaal potentieel landbouwgrond is 0,21 miljoen hectare. Hiervan is ongeveer de helft in beeld bij DR 
en maakt deel uit van de AAN-laag. De andere helft is in beeld gebracht met TOP10NL en CBS Bodemgebruik 
2008. In de tabellen 6.3 en 6.4 worden de totalen gepresenteerd.  
 
 

Tabel 6.3 

Oppervlakte landbouwgrond geregistreerd door DR, maar niet opgegeven in de Verzamelaanvraag. 

AREAAL GEBRUIKT VOOR HET VERZILVEREN VAN TOESLAGRECHTEN 

CATEGORIE BUITEN EHS/NATURA 2000  
(in ha) 

EHS  
(in ha) 

NATURA 2000 
(in ha) 

EHS/NATURA 2000 
(in ha) 

Bouwland 20886,39 3388,18 8,51 408,20 
Blijvende teelt 5989,31 345,15 1,23 21,98 
Grasland6 40381,08 1740,57 14779,38 8979,71 
Heide 70,34 13,13 785,68 4117,12 
Onbekend 9461,40 3552,26 444,03 6412,61 

Totaal 76788,52 9039,29 16018,83 19939,62 

 
 
Het valt op dat ongeveer 20.000 hectare niet direct te labellen is als landbouwgrond. Deze 20.000 hectare is 
gebaseerd op het feit dat het combineren van de drie externe bronnen (TOP10NL, BBG2008 en LGN6) een 
tegenstrijdig beeld geven. Op basis van TOP10NL is het bijvoorbeeld grasland, op basis van BBG2008 droge 
natuur en op basis van LGN6 hoogveen. Met ander woorden, het gaat om een categorie die niet eenduidig te 
classificeren is. Een voorlopige analyse toont aan dat hiervoor grofweg drie oorzaken zijn: 
1. Het is geen landbouwgrond (zie afbeelding 6.3). 
2. Het is natte natuur (zie afbeelding 6.3). 
3. Het is droge natuur anders dan heide (zie afbeelding 6.3). 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        
6  Het gaat hier een combinatie van zowel natuurlijk als intensief gebruikt grasland. 
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Figuur 6.3 

Van links naar rechten: natte natuur, droge natuur, park en recreatie. 

 
 

Tabel 6.3 

Landbouwareaal afkomstig van TOP10NL en CBS Bodemgebruik 2008 in relatie tot EHS/Natura 2000. 

AREAAL GEBRUIKT VOOR HET VERZILVEREN VAN TOESLAGRECHTEN 

CATEGORIE BUITEN EHS/NATURA 2000  
(in ha) 

EHS 
(in ha) 

NATURA 2000 
(in ha) 

EHS/NATURA 2000 
(in ha) 

Bouwland 2472,23 776,09 2,17 131,09 
Blijvende teelt 3327,31 286,29 2,21 35,26 
Grasland7 43041,65 16258,73 1491,95 16728,09 
Heide 517,71 4762,26 122,71 20607,98 

Totaal     

 
 
Van het potentiele landbouwareaal wordt dus 0,10 miljoen ha begrensd door EHS en/of Natura 2000 en valt 
0,11 miljoen ha er buiten.  
 
 
6.2.3 Overige varianten/analyses 

Sommige landbouwbedrijven (1579 bedrijven) liggen volledig binnen de EHS/Natura 2000 terwijl anderen 
slechts een kleine overlap hebben met EHS/Natura 2000 (zie ook figuur 6.4). In deze paragraaf wordt 

 
                                                        
7  Het gaat hier om een combinatie van zowel natuurlijk als intensief gebruikt grasland. 
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gekeken naar het effect van verschillende percentages overlap. Met andere woorden, wat gebeurt er met de 
omvang van het areaal landbouwgrond dat binnen de EHS/Natura 2000 valt als de voorwaarde wordt gesteld 
dat minimaal x% van een perceel landbouwgrond moet overlappen met EHS/Natura2000 om gerekend te 
kunnen worden tot die categorie. In deze paragraaf wordt gerekend met de volgende twee percentages: 
1. Minimaal 60% van het perceel landbouwgrond moet overlappen met de EHS/Natura 2000 om gerekend te 

worden tot natuur. 
2. Minimaal 40% van het perceel landbouwgrond moet overlappen met de EHS/Natura 2000 om gerekend te 

worden tot natuur. 
 
 

 

Figuur 6.4 

Linksboven wordt een afbeelding getoond waarbij alle gewaspercelen binnen de EHS vallen. In de overige afbeeldingen worden 

situaties getoond waarbij er slechts sprake is van een kleine overlap met de EHS (bron: GBCS-data 2011). 
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Tabel 6.3 

Oppervlakte gewaspercelen die niet gebruikt wordt voor het verzilveren van toeslagrechten (variant 1). 

GEWASPERCELEN NIET GEBRUIKT VOOR HET VERZILVEREN VAN TOESLAGRECHTEN 

CATEGORIE BUITEN EHS/NATURA 2000  
(in ha) 

EHS  
(in ha) 

NATURA 2000 
(in ha) 

EHS/NATURA 2000 
(in ha) 

Bos 4222,57 5564,01 0,88 2708,05 
Blijvende teelt 20724,26 564,33 4,02 26,84 
Grasland 30777,88 8854,51 70,93 3182,17 
Tijdelijk grasland 4595,48 689,72 0,16 59,48 
Heide 21,04 506,05 0 2046,85 
Bouwland 42836,22 3161,69 22,66 353,37 
Landschapselement 986,54 356,73 0,61 41,48 
Natuur overig 835,66 2016,22 960,38 13910,93 
Natuur agrarisch 388,33 1002,89 8,46 409,68 
Natuur beperkt 605,52 1821,48 19,55 2563,50 
Woudbomen 1,94 0 0 0 

Totaal 105995,40 24537,64 1087,65 25302,35 

 
 

Tabel 6.4 

Oppervlakte gewaspercelen die gebruikt wordt voor het verzilveren van toeslagrechten (variant 1). 

OPPERVLAKTE GEWASPERCELEN GEBRUIKT VOOR HET VERZILVEREN VAN TOESLAGRECHTEN 

CATEGORIE BUITEN EHS/NATURA 2000  
(in ha) 

EHS  
(in ha) 

NATURA 2000 
(in ha) 

EHS/NATURA 2000 
(in ha) 

Bos 3,24 0,18 0,00 0,00 
Blijvende teelt 11757,87 414,42 8,46 39,40 
Grasland 578649,53 109153,02 1503,88 29237,90 
Tijdelijk grasland 149333,75 15614,75 187,64 1671,50 
Heide 71,81 3114,72 0,00 6449,20 
Bouwland 726552,99 42819,69 323,28 5392,77 
Landschapselement 185,47 22,92 0,00 0,78 
Natuur overig 326,68 86,79 0,00 52,11 
Natuur agrarisch 2112,37 8539,39 61,68 5533,57 
Natuur beperkt 1914,71 12962,22 1195,64 12161,63 
Woudbomen 8,69 4,40 0,00 0,00 

Totaal 1470917,10 192732,51 3280,59 60538,85 
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Tabel 6.5 

Oppervlakte gewaspercelen die niet gebruikt wordt voor het verzilveren van toeslagrechten (variant 2). 

NIET GEBRUIKT VOOR HET VERZILVEREN VAN TOESLAGRECHTEN 

CATEGORIE BUITEN EHS/NATURA 2000  
(in ha) 

EHS  
(in ha) 

NATURA 2000 
(in ha) 

EHS/NATURA 2000 
(in ha) 

Bos 4181,51 5604,19 0,98 2708,82 
Blijvende teelt 20700,44 588,15 4,02 26,84 
Grasland 30592,02 8979,57 87,44 3226,47 
Tijdelijk grasland 4580,28 704,77 0,16 59,64 
Heide 20,81 506,18 0,05 2046,91 
Bouwland 42771,41 3226,49 22,66 353,37 
Landschapselement 980,65 362,09 0,61 42,02 
Natuur overig 774,28 2019,18 962,21 13967,52 
Natuur agrarisch 375,36 1011,19 8,46 414,35 
Natuur beperkt 599,01 1826,55 19,55 2564,94 
Woudbomen 1,94 0,00 0,00 0,00 

Totaal 105577,71 24828,36 1106,15 25410,87 

 
 

Tabel 6.6 

Oppervlakte gewaspercelen die wel gebruikt wordt voor het verzilveren van toeslagrechten (variant 2). 

NIET GEBRUIKT VOOR HET VERZILVEREN VAN TOESLAGRECHTEN 

CATEGORIE BUITEN EHS/NATURA 2000  
(in ha) 

EHS  
(in ha) 

NATURA 2000 
(in ha) 

EHS/NATURA 2000 
(in ha) 

Bos 3,24 0,18 0,00 0,00 
Blijvende teelt 11743,62 428,67 8,46 39,40 
Grasland 576694,70 110919,57 1546,62 29383,44 
Tijdelijk grasland 148979,12 15965,23 188,32 1674,97 
Heide 71,66 3114,86 0,00 6449,20 
Bouwland 725683,11 43628,79 336,97 5439,87 
Landschapselement 184,41 23,98 0,00 0,78 
Natuur overig 324,86 87,94 0,00 52,77 
Natuur agrarisch 2060,54 8563,07 71,05 5552,34 
Natuur beperkt 1794,42 12996,25 1246,57 12196,96 
Woudbomen 8,69 4,40 0,00 0,00 

Totaal 1467548,38 195732,95 3398,00 60789,72 

 
 
Op basis van de bovenstaande twee varianten zie we dat het areaal landbouwgrond dat begrensd wordt door 
de EHS/Natura 2000 gestaag afneemt.  
 
Variant 1  Totale oppervlakte landbouwareaal dat begrensd wordt door EHS/Natura 2000 = 307479 ha 
Variant 2  Totale oppervlakte landbouwareaal dat begrensd wordt door EHS/Natura 2000 = 311266 ha 
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Als we deze oppervlakten vergelijken met het totaal uit paragraaf 6.2.1. (318.711 ha), dan komen we tot een 
verschil van 3.786 ha voor variant 2 en 7.445 ha voor variant 2. Hieruit kunnen we concluderen dat het effect 
van de verschillende varianten (40% vs 60%) slechts beperkt is op de totale oppervlakte die geclassificeerd 
wordt als natuur. 
 
Voor het overige landbouwareaal is geen vergelijking uitgevoerd op basis van verschillende overlapvarianten. 
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7 Opvallende zaken 

Tijdens dit onderzoek zijn ook een aantal opvallende zaken aan het licht gekomen. In dit hoofdstuk worden de 
vier meest opvallende zaken besproken. 
 
 
7.1 Volledige opgave bedrijf 

Wanneer we 2010 met 2011 vergelijken, dan valt op dat in 2011 ruim 15.000 gewaspercelen niet meer 
terugkomen in de aanvraaggegevens. Hier kunnen natuurlijk meerdere redenen voor zijn, van het beëindigen 
van een pachtcontract tot het beëindigen van een bedrijf, maar het lijkt er op dat niet alle landbouwers hun 
volledige bedrijf opgeven. In de onderstaande figuren worden een aantal voorbeelden getoond.  
 
 

 

Figuur 7.1 

Gewaspercelen wel opgegeven in 2010, maar niet in 2011. 
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7.2 Benutting referentielaag 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat niet de volledige referentielaag benut wordt. In totaal zijn er ruim 
30.000 referentiepercelen waar geen aanvraag op ligt. Het merendeel van de oppervlakte van deze groep 
referentiepercelen is gewoon landbouwgrond, maar er zitten ook percelen tussen die al op grond van de 
huidige subsidiabiliteitsregels beschouwd moeten worden als niet-subsidiabel. In figuur 7.2 wordt een aantal 
voorbeelden gegeven. De foto’s aan de linker en rechterkant zijn natuurgebieden langs de Nederlandse kust. 
De foto in het midden laat een (nat) natuurgebied zien in het noorden van Nederland. Voor deze drie gebieden 
geldt dat ze op grond van hun fysiek voorkomen als niet-subsidiabel moeten worden beschouwd. 
 
 

 

Figuur 7.2 

Percelen die op grond van de huidige subsidiabiliteitsregels niet subsidiabel zijn. 

 
 
7.3 Betrouwbaarheid opgave landbouwer 

Uit de uitgevoerde ruimtelijke analyses komt naar voren dat de opgave van de landbouwer in sommige 
gevallen niet overeen komt met externe bronbestanden. Een landbouwer geeft bijvoorbeeld in de verzamel-
aanvraag aan dat hij graan verbouwt terwijl hetzelfde bestand TOP10NL wordt beschreven als golfbaan. 
Gedeeltelijke heeft dit te maken met het verschil in kwaliteit tussen deze bestanden. TOP10NL is voor 
sommige gebieden bijvoorbeeld sterk verouderd. Maar het is opvallend dat met betrekking tot blijvend 
grasland de landbouwer de grond die hij in gebruik heeft anders interpreteert dan men volgens de instructies 
van DR zou verwachten.  
 
 

 

Figuur 7.3 

Voorbeelden van gewaspercelen die zijn opgegeven als blijvend grasland, maar in werkelijkheid opgegeven hadden moeten worden 

als zijnde overige natuurterreinen. 
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In figuur 7.3 wordt een aantal voorbeelden gegeven. Met name kwelders, heide en natuurgebieden worden 
opgegeven als blijvend grasland. Met andere woorden op basis van hun fysiek voorkomen gaat het om sterkt 
verstruikte of verarmde gronden, maar toch worden dezelfde gronden door de landbouwer opgegeven in de 
verzamelaanvraag als blijvend grasland. 
 
 
7.4 LPIS Paradigma 

Elke lidstaat heeft de keuze uit meerdere varianten als basis voor het perceelsregister. Zo kan men 
bijvoorbeeld kiezen voor een systeem dat gebaseerd is op kadastrale gegevens of op gewaspercelen.  
Figuur 7.4 geeft een overzicht van de verschillende opties.  
 
 

 

Figuur 7.4 

Verschillende varianten perceelregisters. 

 
 
In Nederland heeft de beheerder van het perceelregister gekozen voor het zogenaamde fysieke blok. Dit 
betekent dat de grenzen van de percelen bepaald worden door de fysieke grenzen in het veld (sloten, wegen, 
etc.). Verder heeft Nederland er voor gekozen om alle referentiepercelen hetzelfde kenmerk te geven. 
Hierdoor is het op basis van alleen de referentiepercelen niet mogelijk om na te gaan hoeveel hectare van het 
landbouwareaal bestaat uit grasland, bouwland of blijvende teelt. Dit maakt het erg lastig om op nieuwe 
wijzigingen in beleid of regelgeving in te spelen. Stel dat bijvoorbeeld heide in het nieuwe GLB subsidiabel 
wordt, wat betekent dit dan voor het register? Hoeveel hectare heide is al in beeld? Waar liggen de percelen 
met heide? Of stel dat de vergroeningsmaatregel voor blijvend grasland doorgaat? Wat betekent dit dan voor 
het perceelsregister? 
 
Vanuit het oogpunt van flexibiliteit is het wellicht beter om te kiezen voor een begrenzing die gebaseerd is op 
topografie plus daaraan gekoppeld een labelling die indicatie geeft van de meest dominante vegetatie van het 
referentieperceel. Hierdoor worden bijvoorbeeld blijvend grasland en bouwland van elkaar gescheiden.  
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8 Conclusies en advies 

In dit laatste hoofdstuk gaan we terug naar de vragen die in dit onderzoek centraal staan. Daarnaast wordt een 
advies gegeven over hoe de beheerder van het perceelsregister zich het beste kan voorbereiden op de 
wijzigingen van het GLB die in 2014 in gaan. 
 
 
8.1 Conclusies 

Impact concept definitie landbouwgrond nieuwe GLB op perceelsregister NL 
Zoals al eerder is opgemerkt is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor rechtstreekse 
steun in het kader van het GLB (zoals de bedrijfstoeslagregeling) dat de aanvrager beschikt over landbouw-
grond. In het perceelsregister moet zijn vastgelegd welke gronden gezien worden als landbouwgrond en in 
aanmerking komen voor steun. In principe wordt onder landbouwgrond bouwland, blijvend grasland en 
blijvende teelten verstaan. De scope met betrekking tot landbouwgrond is in de conceptvoorstellen voor het 
nieuwe GLB hetzelfde gebleven. Nieuw is dat lidstaten aanvullende voorwaarden mogen stellen ten aanzien van 
de subsidiabiliteit van landbouwgrond (zie artikel 25 van de concept raadsverordening 625). Een mogelijkheid 
is bijvoorbeeld om gronden op basis van hun primaire functie uit te sluiten. Dit is vergelijkbaar met de 
zogenaamde beleidsregels, die al gehanteerd worden (recreatief, infrastructuur en natuurlijke omstandig-
heden). Op grond hiervan zou geconcludeerd kunnen worden dat de impact van het nieuwe GLB op landbouw-
grond in belangrijke mate bepaald wordt door de lidstaat zelf.  
 
Hier moet echter wel een kanttekening bij geplaatst worden. Het huidige perceelsregister is onvoldoende 
gedetailleerd om onderscheid te maken tussen percelen op basis van hun functie. Door de referentiedata te 
combineren met informatie afkomstig van de landbouwer (gewaspercelen) is het mogelijk om de referentiedata 
verder te verfijnen.  
 
Nieuw in de concept voorstellen voor het nieuwe GLB is het begrip landbouwactiviteit. De huidige formulering 
leidt er toe dat slechts het uitvoeren van een aan de landbouw gerelateerde activiteit in combinatie met het 
voldoen aan de definitie landbouwgrond voldoende kan zijn om het perceel, waarop deze activiteit plaats vindt, 
in aanmerking te brengen voor rechtstreekse inkomenssteun. Hoewel niet verder onderzocht in dit onderzoek 
is de conclusie gerechtvaardigd dat dit een verzwaring van de bestaande administratieve controles en 
controles ter plaatse betekent. 
 
Totale areaal landbouwgrond in NL 
Is het volledige areaal landbouwgrond in beeld? Het antwoord op deze vraag is nee. Op dit moment is onge-
veer 5% van het totale areaal landbouwgrond niet bij Dienst Regelingen geregistreerd. Dat wil zeggen dat het 
geen deel uitmaakt van de referentielaag (AAN-laag). In de onderstaande tabel wordt een verdere detaillering 
gegeven van het areaal landbouwgrond dat op dit moment geen deel uitmaakt van de referentiedata van DR. 
Het merendeel van het areaal is grasland. 
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Tabel 8.1 

Landbouwareaal afkomstig van TOP10NL en CBS Bodemgebruik 2008 in relatie tot EHS/Natura 2000. 

 Akkerland (in ha) Blijvende teelt  
(in ha) 

Grasland 
(in ha) 

Heide 
(in ha) 

Totaal 
(in ha) 

- Buiten EHS/NATURA 2000 2472,23 3327,31 43041,65 517,71 49358,90 
- EHS 776,09 286,29 16258,73 4762,26 22083,37 
- NATURA 2000 2,17 2,21 1491,95 122,71 1619,04 
- EHS/NATURA 2000 131,09 35,26 16728,09 20607,98 37502,42 

Totaal 3381,58 3651,07 77520,42 26010,66 110563,73 

 
 
Verfijning referentiedata 
Door referentiedata te combineren met gewaspercelen, TOP10NL en CBS Bodemgebruik 2008 is het zeker 
mogelijk om de huidige referentiedata te verfijnen. Het is echter niet zo dat deze verfijning 1-op-1 overge-
nomen kan worden op perceelniveau. Het belangrijkste probleem is dat de begrenzing die gehanteerd wordt in 
de verschillende bestanden niet met elkaar overeenkomt. In figuur 6.4 is bijvoorbeeld te zien dat de grenzen 
van de EHS niet overeenkomen met de grenzen van de gewaspercelen. Ditzelfde probleem doet zich ook voor 
bij de andere bestanden die in dit onderzoek zijn gebruikt. Dit betekent concreet dat wanneer men de in dit 
onderzoek gebruikte datasets als uitgangspunt neemt er nog een hele post-processing plaats moet vinden om 
er ook een cartografisch product van te maken dat uiteindelijk geschikt is om als referentie te dienen bij het 
controleren en ondersteunen van landbouwers. 
 
Indeling landbouwgrond op basis van EHS/Natura 2000 
In hoofdstuk 6 is onderzocht wat de omvang van het Nederlandse landbouwareaal is dat door de EHS/Natura 
2000 wordt begrensd.  
 
 

Tabel 8.2 

Samenvatting resultaten begrenzing EHS/Natura 2000. 

  Geen Overlap EHS/Natura 2000 
(in hectaren) 

Wel Overlap met EHS/Natura 2000 
(in hectaren) 

Totaal 

Gewaspercelen     
 - Gebruikt voor verzilveren BTR 104819,61 52103,48 156923,09 
 - Niet gebruikt voor verzilveren BTR 1460861,05 266608,00 1727469,05 
AAN-laag 76898,52 44997,74 121896,26 
Overige bronnen 49358,90 61204,83 110563,73 

Totaal 1691938,08 424914,04 2116852,12 

 
 
Blijvend grasland 
Zoals in de inleiding al is aangegeven is blijvend grasland verworden tot een containerbegrip waaronder zowel 
intensief als natuurlijk grasland valt. Het totale areaal blijvend grasland (inclusief natuurlijke graslanden) 
bedraagt 975.000 ha. Hiervan wordt 281.000 ha begrensd door EHS/Natura 2000. 
 
Voor het huidige GLB geldt dat er veel onduidelijkheid bestaat over heide. Dit komt onder andere door de 
opmerking dat alleen kruidachtige voedergewassen gezien worden als blijvend grasland. Heide valt hier niet 
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onder. Dit heeft in een groot aantal landen tot problemen geleid met auditors van de Europese Commissie, 
daarnaast valt op dat er veel variatie bestaat over de interpretatie van wat wel en wat niet als blijvend grasland 
gezien mag worden (ECA, 2011). 
 
Stel dat de voorwaarde met betrekking tot kruidachtige voedergewassen komt te vervallen, dan neemt het 
totale areaal blijvend grasland toe met ongeveer 43.000 ha heide. Hiervan wordt 26.000 ha al opgegeven 
door landbouwers.  
 
 
8.2 Advies 

De vraag die steeds in de lucht blijft hangen is of het huidige perceelsregister, dat beheerd wordt door Dienst 
Regelingen, voldoende is voorbereid op het nieuwe GLB? Deze vraag valt op dit moment echter niet met ja of 
nee te beantwoorden. Technisch gezien is het al mogelijk om in het huidige perceelsregister onderscheid te 
maken tussen bijvoorbeeld blijvend grasland en bouwland. Het daadwerkelijk labellen van de referentiepercelen 
moet echter nog gebeuren. In de aanloop naar de introductie van het nieuwe GLB wordt de beheerder geadvi-
seerd het perceelsregister verder te verfijnen voor het onderscheid tussen de verschillende gewasgroepen 
(bouwland, blijvend grasland, etc.). Dit maakt het relatief eenvoudig om bij eventuele wijzigingen met 
betrekking tot de subsidiabiliteit wijzigingen in het register door te voeren. Daarnaast wordt geadviseerd om te 
onderzoeken in hoeverre het begrenzen van referentiepercelen op basis van topografie wellicht niet beter 
aansluit op de dagelijkse landbouwpraktijk dan een begrenzing die gebaseerd op het zogenaamde fysieke 
blok. 
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Afkortingen 

DR  Dienst Regelingen 
EC  Europese Commissie 
ECA  European Court of Auditors 
EG  Europese Gemeenschap 
EHS  Ecologische Hoofdstructuur 
EOGFL  Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw 
EU  Europese Unie 
GBCS  Geïntegreerd Beheers en Controle Systeem 
GIS  Geografisch Informatie Systeem 
GLB  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
IMNAB  Informatiemodel Natuurbeheer 
LPIS   Land Parcel Identification System 
PB  Programmabeheer 
SAPS  Single Area Payment Scheme 
SPS  Single Payment Scheme 
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Wetgeving 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de meest relevante (Europese) wet- en regelgeving. 
 

Verordening (EG) nr. 73/2009 
 

Artikel 34 
Constatering van de oppervlakten 

 
2. De totale oppervlakte van een perceel landbouwgrond kan in aanmerking worden genomen op 

voorwaarde dat het volgens de gebruikelijke normen van de betrokken lidstaat of regio om een 

volledig gebruikt perceel gaat. Is dit niet het geval, dan wordt de werkelijk gebruikte oppervlakte in 

aanmerking genomen. 

 
Voor de regio’s waar bepaalde elementen, met name heggen, sloten en muren, van oudsher deel 
uitmaken van de goede landbouwmethoden op het gebied van teelten of grondgebruik, kunnen de 
lidstaten besluiten dat de oppervlakte van die elementen als een onderdeel van de volledig gebruikte 
oppervlakte moet worden beschouwd op voorwaarde dat zij een door de lidstaten te bepalen totale 
breedte niet overschrijdt. Die breedte moet overeenkomen met een traditionele breedte in de 
betrokken regio en mag niet meer dan 2 m bedragen. 

 
Wanneer de lidstaten vóór de inwerkingtreding van de onderhavige verordening de Commissie 
conform artikel 30, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 796/2004 in kennis hebben gesteld 
van een breedte van meer dan 2 m, mag deze breedte onverminderd worden toegepast. 

 
3. Alle elementen waarop de in bijlage II bij Verordening (EG)nr. 73/2009 genoemde besluiten betrekking 

hebben of die kunnen behoren bij de goede landbouw- en milieuconditie als bedoeld in artikel 6 van en 

bijlage III bij die verordening, maken deel uit van de totale oppervlakte van het betrokken 

perceellandbouwgrond. 

 
COM (2011) 625 definitief. 2011/0280 COD 

 
Artikel 34 

 
Activering van toeslagrechten per subsidiabele hectare 

1. De steun in het kader van de bedrijfstoeslagregeling wordt aan landbouwers toegekend na activering 

van een toeslagrecht per subsidiabele hectare. Elk geactiveerd toeslagrecht geeft recht op betaling 

van het in het kader van dat toeslagrecht vastgestelde bedrag. 

 
2. Voor de toepassing van deze titel wordt onder „subsidiabele hectare” verstaan: 

a) om het even welke landbouwgrond van het bedrijf, en grond beplant met hakhout met een korte 

omlooptijd (GN-code ex 0602 90 41), die wordt gebruikt voor een landbouwactiviteit of die, 

indien de grond ook voor niet-landbouwactiviteiten gebruikt, overwegend voor landbouw-

activiteiten wordt gebruikt, en 
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b) om het even welke grond die in 2008 recht gaf op betalingen uit hoofde van de bedrijfstoeslag-

regeling of de regeling inzake een enkele areaalbetaling en die 

i. niet langer voldoet aan de subsidiabiliteitsdefinitie als gevolg van de uitvoering van Richtlijn 

79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (1) en 

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (2) en van Richtlijn 2000/60/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (3), of 

ii. voor de looptijd van de toepasselijke verbintenis van de individuele landbouwer wordt bebost 

op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 27 mei 1999 

inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor 

de Landbouw (EOGFL) (4), of artikel 43 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 of een 

nationale regeling waarvan de voorwaarden stroken met artikel 43, leden 1, 2 en 3 van 

genoemde verordening (EG) nr. 1698/2005. 

 
De Commissie stelt volgens de in artikel 141, lid 2, bedoelde procedure uitvoeringsbepalingen vast inzake het 
gebruik van subsidiabele hectaren voor niet-landbouwactiviteiten. Behalve in geval van overmacht of in 
uitzonderlijke omstandigheden moeten de betrokken hectaren op om het even welk moment in een kalender-
jaar aan de subsidiabiliteitsvoorwaarde voldoen. 
 
 

Regeling GLB-inkomenssteun 2006 
 

Artikel 21a 
 
1. Heide en natuurlijk grasland worden als subsidiabele hectare als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van 

verordening 73/2009 in aanmerking genomen indien deze percelen gedurende het betreffende premiejaar 

door gemiddeld minimaal 0,15 GVE per hectare worden begraasd door schapen, geiten of runderen. 

2. Overeenkomstig artikel 34, vierde en vijfde lid, van verordening 1122/2009 worden met bomen beplante 

oppervlakten binnen een perceel landbouwgrond, met een plantdichtheid van meer dan 50 bomen per 

hectare, niet voor steun in aanmerking genomen. 

3. Onder hakhout met een korte omlooptijd als bedoeld in artikel 34, tweede lid, onder a, van verordening 

73/2009 wordt verstaan woudbomen met omlooptijd van maximaal 10 jaar en bestemd voor de 

energieproductie. 

4. Indien naar het oordeel van de minister blijkt dat een perceel waarvoor steun is aangevraagd geheel of ten 

dele kennelijk niet voor de uitvoering van de landbouw wordt gebruikt of beschikbaar gehouden, dan komt 

de desbetreffende oppervlakte niet in aanmerking als subsidiabele landbouwgrond, bedoeld in artikel 34, 

eerste lid, van verordening 73/2009. 
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Beleidsregels Regeling GLB-inkomenssteun 2006 
 

Artikel 5a 
 
Ingevolge artikel 21a, vierde lid, van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006, wordt een perceel landbouwgrond 
niet voor de uitvoering van de landbouw gebruikt of beschikbaar gehouden indien: 
 
a. het perceel een recreatieve functie kent, blijkend uit het feit dat het perceel wordt betreden of gebruikt ten 

behoeve van vrijetijdsbesteding, zoals: 

1. parken; 

2. speelweides; 

3. sportvelden, zoals voetbalvelden of golfbanen; 

4. onverharde landingsbanen voor luchtsport en luchtvaarthobby’s; 

5. kampeerterreinen; 

6. moestuinen; 

7. siertuinen, zoals bloemen- en kruidentuinen; 

8. gazons; 

9. erven, inclusief opslagplaatsen, smalle stroken langs gebouwen of kassen; 

10. springweides; 

11. paardenbakken; 

12. dressuurplaatsen; 

13. uitloopbakken; 

14. geitenweides; 

15. kinderboerderijen; 

b. het perceel hoofdzakelijk een verkeerskundige of infrastructurele functie kent, zoals: 

1. bermen langs geasfalteerde of verharde doorgaande wegen; 

2. bermen langs parkeerterreinen of toegangspaden; 

3. onverharde, maar permanente paden; 

4. stroken grasland langs verharde landingsbanen voor vliegverkeer; 

c. het perceel een bovenste bodemlaag heeft die vanwege in Nederland gebruikelijke natuurlijke 

omstandigheden zoals getijde, neerslag, of grondwaterstand, onbruikbaar zijn voor de landbouw zoals: 

1. slikken, 

2. schorren, 

3. kwelders, tenzij deze beteelbaar of beweidbaar zijn in de aaneengesloten periode tussen 31 mei 

en 31 augustus. 
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Uitleg op WIKICAP van artikel 34 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content 

 
The total area of the agricultural parcel, in accordance with Art.34(2) and 34(3) of R.1122/2009, 
should be measured. However, areas not taken up by agricultural activities such as buildings, 
woods, ponds and paths are to be excluded from this area (Art.34 of R.73/2009). 
 
Art.34(4) of R.1122/2009 states that, without prejudice to Art.34(2) of R.73/2009 (parcels with permanent 
crop trees or parcels afforested under a 2nd pillar scheme), "an agricultural parcel that contains trees shall be 
considered as eligible area for the purposes of the area-related aid schemes provided that agricultural 
activities or, where applicable, the production envisaged can be carried out in a similar way as on parcels 
without trees in the same area". 
 
In this context, the Commission services view is that Woods (in parcels not declared as short rotation 
coppice) should be interpreted as areas within an agricultural parcel with tree-cover (including bushes etc.) 
preventing growth of vegetative under-storey suitable for grazing. 
– With regard to parcels containing trees, the commission services are of the view that, as a result, areas 

of trees inside an agricultural parcel with density of more than 50 trees/ha should, as a general rule, be 
considered as ineligible. Exceptions, justified beforehand by the Member States, may be envisaged for tree 
classes of mixed-cropping such as for orchards and for ecological/environmental reasons. 

– With regards to shrubs, rocks etc, the conditions under which these elements can be considered as part 
of the agricultural parcel should be defined on the basis of the customary standards of the Member State 
or region concerned (e.g. land cover type, maximum area percentage). 

 
To assess the eligibility of / eligible area within an agricultural parcel of (permanent) pasture, Member States 
can use a reduction coefficient, which can take the following forms: 
– a pro rata system whereby the eligible area taken into account is determined according to different 

thresholds applied at the level of each parcel. For instance, if the crown cover determined on the ortho-
imagery and recorded as such in the LPIS-GIS ranges between 25% and 75%, the parcel is considered as 
50% eligible. 

– a percentage reduction applied at agricultural parcel level based on an assessment of the parcel using 
scorecards differentiating the reduction to be applied according to the type of ineligible feature, its 
predominance within the parcel etc. 

 
In the application of either option, the Member States should consider the exclusion of the ineligible area 
according to its proportion within the geographical area of the encompassing parcel. 
– With regards to ponds, only permanent ponds are to be excluded (if not falling under Art.34(3)). 
– Paths, other than those created by animal access, are to be excluded. 
 
Member States shall define beforehand the criteria and procedure used to delimit the (in)eligible part of the 
parcel in order to ensure that these criteria are communicated to farmers, where necessary, correctly 
transposed in the LPIS and adequately included in the instructions for the on-the-spot checks; this all with the 
view to ensure that the land declared and accepted for payment complies with all legislative requirements (e.g. 
agricultural activity). 
 
In accordance with the first subparagraph of Art.34(2) of R.1122/2009, the area to be measured can be 
the total area of the reference parcel provided that it is fully utilized according to the customary standards of 
the Member State or region concerned. 
 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Agricultural_parcel
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Where, in accordance with the second subparagraph of Art.34(2) of R.1122/2009 features of up to 4m 
wide (walls, ditches, hedges) serve as boundaries between agricultural parcels and are traditionally part of 
good agricultural practice in the region concerned (e.g. terrace walls, drainage ditches), such features may be 
considered as being included; half of their width up to a maximum of 2m being attributed to each adjacent 
agricultural parcel. Internal features are, under the same conditions, accepted as forming part of the 
agricultural parcel where their width is less than or equal to 2m. Where the feature is >4m wide (or >2m wide 
if internal to the parcel), the feature should be removed from the area to be measured (see figures below), 
unless the feature has been recognized under Article 34(3) of R.1122/2009. 
 
 

  

 
Internal feature of width W: if W≤2m include the feature  
in the agricultural parcel; otherwise exclude the feature. 
 

 
Boundary feature of width W: if W≤4m include 50% of the feature 
area in parcel A and 50% in parcel B; otherwise exclude the whole 
feature from both parcels. 

 
 
Where, under Art.34(3) of R.1122/2009, features that are part of the good agricultural and environmental 
condition obligations or the statutory management requirements (e.g. hedges, drainage ditches, small woods 
according to the local regulations) have been specifically recognised and defined as (landscape) features 
eligible for area payment, it is recommended that during the on-the-spot checks (i.e., remote sensing or 
otherwise) such features should be digitized as points, lines or polygons with their corresponding attributes in 
the LPIS, this way making possible the control of their maintenance (cf. the respect of the GAEC obligations). 
 
NB: Such features are also eligible for coupled payments. 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/File:Internal_feature.jpg
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/File:Boundary_feature.jpg
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