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Doel van de conferentie 
 
Naar verwachting vallen in Brussel begin 2013 de definitieve 
besluiten voor het nieuwe landbouwbeleid. De uitvoering van dit 
beleid start in 2014. Dat betekent dat een nieuw kabinet richting 
zal geven aan de keuzes die we in Nederland maken voor de 
uitvoering van het beleid. Het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (EL&I) wil in de verdiepingskamers 
‘Certificering van duurzame bedrijfsvoering’, ‘Marktmacht en 
keteninnovatie’ en ‘Het betere agrarische natuurbeheer’ samen 
met de deelnemers de kansen en mogelijkheden op deze drie 
thema’s benoemen.

Vijftig jaar Europees landbouwbeleid

De conferentie vindt plaats in een bijzondere context: het Europees 
landbouwbeleid viert haar vijftigste verjaardag. Het Europees 
landbouwbeleid werd in 1962 ingesteld om veilig, goed en 
betaalbaar voedsel te produceren voor alle Europeanen. Boeren 
kregen de garantie van goede prijzen waardoor zij hun boerderijen 
konden uitbreiden. Mechanisatie nam een grote vlucht. 
Boerderijen veranderden van kleine familiebedrijven naar grote 
gespecialiseerde bedrijven. Dit leidde in de jaren zeventig tot teveel 
productie. In de jaren tachtig kwamen er dan ook hervormingen. 

Boeren moesten niet langer zoveel mogelijk produceren, maar 
duurzaam en marktgericht gaan werken. Op dit moment verandert 
Europa weer. Het doel is nu het concurrentievermogen van de 
landbouwsector te versterken, de innovatie te bevorderen, de strijd 
tegen de klimaatverandering aan te gaan en de werkgelegenheid en 
de groei in plattelandsgebieden te versterken. Daarvoor is een 
nieuw masterplan nodig.



Plenaire opening



Gesprek met Roald Lapperre, directeur van de programmadirectie  
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bij het ministerie van EL&I 
Brussel werkt al twee jaar aan het nieuwe landbouwbeleid. Het beleid moet groener en we 
moeten beter inspelen op aspecten als klimaatverandering, voedselveiligheid en voedsel-
kwaliteit. Daarbij moet het boeren een beter bestaan bieden. Na zes maanden zijn de 
onderhandelingen wel klaar, is de verwachting van Lapperre: “Dan ligt er een Europees 
kader waarin op nationaal niveau keuzes gemaakt kunnen worden. Neem de zogeheten 
‘groene’ betalingen voor productiviteit op de lange termijn en behoud van ecosystemen. 
Hoe ga je die vergroeningseisen vormgeven? Een Nederlandse keuze zou de certificering 
van duurzame bedrijfsvoering kunnen zijn.” 
Ligt Lapperre wel eens wakker van het Europees landbouwbeleid? De voedselvoorziening 

in de wereld vindt hij een groter probleem. “De komende veertig jaar moeten we net 
zoveel voedsel produceren als de afgelopen achtduizend jaar. In Nederland moet er veel 
gebeuren, maar dit is pas echt een uitdaging”, meent hij. Een uitdaging die volgens hem 
ook over vijftig jaar nog actueel zal zijn. “Vier jaar geleden lanceerden we de visie op het 
Europees landbouwbeleid om boeren voor maatschappelijke prestaties te belonen. Daar 
werd toen vreemd naar gekeken, nu is het gewoon. Dingen veranderen. Maar niet het 
vraagstuk hoe we de wereldbevolking van kwalitatief goed voedsel kunnen voorzien. Dat 
speelt over vijftig jaar nog steeds.”



Gesprek met Annechien ten Have, varkenshouder, akkerbouwer en biogasboer,  
voorzitter Vakgroep Varkenshouderij LTO Nederland

Ten Have denkt bewust na over de kringloop van haar bedrijf. De varkens eten de produc-
ten van het land en liggen in eigen stro. De mest gaat naar de biogasinstallatie waarmee ze 
elektriciteit maken. Het restproduct gebruiken ze dan weer op het land. Goed geregeld, 
maar vindt ze dat het ook goed is geregeld in de varkensvleesketen? Ten Have is duidelijk: 
“De macht van de inkopers is te groot. We moeten kijken hoe we de positie van de primaire 
producent in de keten kunnen verbeteren. Dat kan door innovatie in techniek en structuur, 

maar ook door te leren van bijvoorbeeld een sector als groente en fruit. Die zijn verder dan wij.”
Als individu is het lastig om de regie in de keten te nemen, weet Ten Have. “Vlees wordt gezien 
als een grote commodity, het ligt als één product in het schap. Ik denk dat we toe moeten naar 
een dedicated chain. Bijvoorbeeld dat je met een paar boeren samenwerkt en het vlees levert 
aan een supermarkt. Zo kun je samen er beter van worden. Je ziet het al gebeuren in Engeland 
en Amerika.”



Gesprek met Wim Stegeman, akkerbouwer, en  
Melvin Stolwijk, melkveehouder en actief in weidevogelbeheer
Stegeman en Stolwijk behoren tot de zogenaamde ‘groep Schipluiden’. Een groep van tien 
boeren uit verschillende sectoren en diverse deskundigen die met het ministerie meeden-
ken over de invulling van het Europees landbouwbeleid. 
Stolwijk ziet het als een bijzondere kans om als ondernemer een steentje bij te kunnen 
dragen aan een doelmatiger natuurbeheer. Naar zijn mening zijn agrarisch ondernemen 
en agrarisch natuurbeheer met elkaar verweven. Hij vindt dat collectieven het beste 

invulling kunnen geven aan het nieuwe Europese landbouwbeleid. Stegeman ziet het 
agrarische natuurbeheer als vanzelfsprekend onderdeel van het landbouwsysteem. “Bij 
duurzaam produceren draait alles om de bodem. Mijn doel is om de productie te handha-
ven en de kwaliteit te borgen met minder energieverbruik zoals door kunstmest. En dat 
kan, want de bodem kan zelf veel meer.”



Gesprek met Herman 
Docters van Leeuwen, 
projectleider SMK

Docters van Leeuwen kan zich erin vinden dat je 
geen vergroeningseisen hoeft waar te maken als je 
aan een duurzaamheidscertificering voldoet. “In 
het bedrijfsleven speelt certificering al een 
belangrijke rol. Borging door een onafhankelijke 
derde schept vertrouwen en dat is van belang voor 
de keten. Binnen het Europees landbouwbeleid 
zijn eenvoudig maatregelen in te passen om 
boeren flexibeler te kunnen laten werken.”
Ook met alternatieve plannen zijn de vergroe-
ningseisen te verwezenlijken, aldus Docters van 
Leeuwen. “Het principe om te vergroenen wordt 
voor een groot deel omarmd. Er zijn drie maatre-
gelen door de commissie voorgesteld. Het zou 
mooi zijn als we doelen nog beter bereiken door 
alternatieve maatregelen die op de lokale markt 
gericht zijn.”



Gesprek met Fred Wouters, directeur 
Vogelbescherming Nederland

De Vogelbescherming is bezorgd over de terugloop van het aantal 
soorten planten en dieren in Nederland. Diverse vogels zijn nauwelijks 
of niet meer in ons land te vinden. “Een goede invulling van het 
Europees landbouwbeleid is van het grootste belang”, benadrukt 
Wouters. “De stappen die door de koepels worden gezet naar vergroe-
ning zijn veel te aarzelend. Ik roep op om robuust voort te gaan. We 
willen een landschap waar je graag wilt zijn, met veel planten en dieren. 
Laten we ervoor zorgen dat ook onze kinderen straks nog van zo’n 
landschap kunnen genieten.”



Gesprek met Inge Rameijer, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), en  
Joris Lohman, voorzitter Youth Food Movement (YFM)
NAJK en YFM hebben samen een aantal filmpjes gemaakt waarin jonge mensen hun 
mening geven over de toekomst van ons voedsel. Zo gaat een stadsjongen op zoek naar 
generatiegenoten die te maken krijgen met het nieuwe Europese landbouwbeleid na 2013. 
Voor welke problemen staan zij? Welke oplossingen kan het Europees landbouwbeleid hen 
bieden? Een ander filmpje belicht het perspectief van een Griekse boer.
Het Europees landbouwbeleid heeft veel impact op de toekomst van de jonge boeren.  

“In Nederland is nog maar vier procent van de boeren jonger dan 35 jaar. Zij werken anders 
dan oudere boeren. De maatschappij kijkt geïnteresseerder en kritischer over hun 
schouder mee. De filmpjes geven een reëel beeld van de werkwijze van jonge boeren”, legt 
Rameijer uit. Lohman vult aan: “YFM zet zich in voor een ‘good, clean and fair’ voedselsy-
steem. Het toekomstige landbouwbeleid gaat zeker ook de consument aan. Vandaar dat 
het belangrijk is om de discussie breder te trekken dan alleen boer en politiek.”



De verdiepingskamers



‘Marktmacht en keteninnovatie’
De positie van de primaire producent in de keten is een 
belangrijk aandachtspunt in de onderhandelingen over het 
nieuwe Europese landbouwbeleid. Er wordt gestreefd naar 
een marktgeoriënteerde landbouw, maar men kijkt ook naar 
de onderhandelingspositie van primaire producenten en 
mogelijkheden om die te versterken. De Europese 
Commissie heeft in haar wetgevingsvoorstellen een aantal 
bepalingen opgenomen om met name via producentenorga-
nisaties die onderhandelingspositie van primaire producen-
ten te verbeteren.



In deze verdiepingskamer kwamen de volgende 
discussiepunten langs:

Prijsafspraken
Kan hier een uitzondering op gemaakt worden voor de 
agrarische sector? Dit is nu in strijd met de mededingingswet. 
Nederland is hier al vrijer in dan de andere Europese landen. De 
MNA reageert dat er slimmer gebruikgemaakt zou moeten 
worden van de regels die er nu al zijn.

Primaire producentenorganisaties (PO)
De boer is zijn marktoriëntatie verloren. De kosten stijgen 
sneller dan de opbrengsten. De PO zou hier een oplossing voor 
kunnen zijn, maar mag geen machtspositie innemen. Daarbij 
zou de PO het contact tussen boer en retailer moeten verzorgen. 
Het blijft echter de vraag wat een PO gaat toevoegen. Centrale 
vraag: Moeten we iets met de PO? En is er geld voor? Vanuit 
Brussel waarschijnlijk niet.

Verticale samenwerking in de keten
De Nederlandse aardappelsector is een van de grootste ter 
wereld. De markten worden vrijer en dus volatiel, met sterk 
schommelende prijzen. Er bestaan nu telersgroepen die lijken 
op PO’s. De marges in de verwerkende industrie variëren ook 
erg. Maar de teler heeft het prijsrisico en daarmee het wantrou-
wen naar de industrie. Conclusie: Zonder verticale samenwer-
king geen toekomst voor de keten!

Onderscheidende producten
Boeren moeten een onderscheidend product maken, een 
product waaraan behoefte is bij de consument. Het is nodig om 
te integreren in de keten. De overheid en (een deel van) de 
consumenten staan al aan de kant van de primaire producent. 
Supermarkten hebben het wel slim aangepakt en geïnnoveerd, 
de boeren blijven hier achter. 



Belangrijkste punten
1) PO’s kunnen een oplossing bieden; de primaire sector zelf wil 

produceren en niet bezig zijn met marketing.
2) Het probleem ligt niet bij de verwerkers maar de gehele keten 

moet verticaal samenwerken om een toekomst te creëren.
3) Primaire producenten moeten zelf eens met een oplossing 

komen en niet de retailers de schuld geven.
4) De oplossing moet niet vanuit Brussel komen, maar vanuit de 

keten zelf. 
-  Brussel zou kunnen steunen door wetgeving en eventueel 

financiële steun. 
-  De overheid zou wel een rol kunnen spelen bij het aanpassen 

van de mededingingswet, maar dit is niet realistisch voor de 
periode van 6 maanden die nu nog beschikbaar is. 

-  Wat dan nog overblijft, is wetgeving om de mogelijkheid te 
creëren om duurzaamheid in de kostprijs te verrekenen.



‘Certificering van duurzame 
bedrijfsvoering’
Boeren die op een substantieel deel van hun bedrijfsareaal 
aan agrarisch natuur deelnemen of met hun bedrijf 
deelnemen aan een duurzaamheidscertificaat hoeven 
mogelijk niet te voldoen aan alle nieuwe vergroeningseisen 
die Brussel wil stellen. Nederland is voorstander van 
certificering, omdat het flexibiliteit biedt, ruimte voor 
particulier initiatief en positieve prikkels aan voorlopers. 
Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk en zal met Brussel 
over de precieze invulling verder moeten worden 
onderhandeld.



In deze verdiepingskamer kwamen de volgende discus-
siepunten langs:

Wie neemt initiatief voor certificering
Het ministerie nodigt de markt uit om te komen met voorbeelden 
van certificaten die als alternatief voor de drie vergroeningseisen 
kunnen dienen. Een certificaat moet het liefst door de markt 
worden gedragen en door de EU worden getolereerd als alternatief 
voor de vergroeningseisen. De partijen die aan de realisatie van 
certificaten werken, willen eerst van het ministerie weten waaraan 
ze moeten voldoen. Op welke wijze wordt er bijvoorbeeld getoetst 
of een certificaat even veel ‘vergroend’ als de drie vergroeningsei-
sen? Dit soort zaken zijn nu nog niet bekend.

Vergroeningseffect
Over wat voor vergroening of welke duurzaamheid praten we? LTO 
wijst er geregeld op dat het vergroeningseffect van de drie 
vergroeningseisen minimaal is. Anderen roepen op om toch 
serieus werk te maken van de gevraagde maatschappelijke 
tegenprestaties en het systeem niet zo ver uit te kleden dat er alleen 
‘green washing’ resteert. 

Eigen invulling
Complicerende factor is dat er een wens bestaat om elke onderne-
mer vergroening op zijn eigen manier te laten invullen, optimaal 
passend bij de eigen bedrijfsvoering. “Het gaat om de voortgang in 
duurzaamheid, om het proces, niet om cijfers.” De betreffende 
certificaten worden betiteld als procescertificaten. Bij het CLM, 
mede-initiatiefnemer voor het procescertificaat Veldleeuwerik, 
bestaat het besef dat dit niet het enige kan zijn. Er zal ook aandacht 
moeten zijn voor de cijfermatige onderbouwing.



Wijze van onderbouwing
Er wordt gesproken over een mogelijke kapstok voor de drie 
vergroeningseisen: duurzame bodem, biodiversiteit en CO2 
vastleggen. Dit sluit in zekere mate aan bij de voorbeelden van 
indicatoren die in het persbericht van het ministerie van EL&I 
worden genoemd naar aanleiding van het gesprek tussen Bleker en 
Ciolos. Hierin wordt aangehaald: vastleggen CO2 en minder 
stikstof in het oppervlaktewater. 

Belangrijkste punten
1) Het ministerie en de certificaatpartijen kijken naar elkaar. 

Overleg is noodzakelijk. 
-  Certificaatpartijen kunnen voorzetten doen voor het verhaal 

waarmee het ministerie naar Brussel gaat.
-  Het ministerie kan ondertussen afwegen welke doelen moeten 

de certificaten dienen en hoe gaan we die vergelijking maken.
2) Het is niet duidelijk over welke vergroening gesproken wordt.
3) Als elke ondernemer vergroening op zijn eigen manier invult, 

wordt de uitvoering er niet eenvoudiger op.
4) Er zal aandacht moeten zijn voor cijfermatige onderbouwing.



‘Het betere agrarische natuurbeheer’
In het nieuwe Europese landbouwbeleid komen agrarische 
ondernemers in aanmerking voor een basistoeslag, een zoge-
noemde vergroeningspremie, en kunnen ze gebruikmaken van 
regelingen in het plattelandsbeleid. De Europese Commissie 
biedt collectieven ook mogelijkheden om een formele rol te 
gaan spelen in de uitvoering van agrarisch natuurbeheer. Op 
initiatief van staatssecretaris Bleker werkt de ‘groep Schipluiden’ 
ideeën uit voor de invulling van het toekomstige agrarisch 
natuurbeheer buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 
waarbij eenvoud van het systeem en lage administratieve lasten 
belangrijke uitgangspunten zijn.



Nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer
De eerste gedachten van het ministerie voor een nieuw stelsel voor agrarisch 
natuurbeheer volgt in grote lijnen het advies van de ‘groep Schipluiden’. Er 
kan worden volstaan met drie of vier contracten waarmee overheid en 
collectieven afspraken kunnen maken over het in stand houden van 
biotopen. Wellicht is er dan naast de drie door de boeren voorgestelde 
pakketten (voor akker, grasland en landschap) nog een vierde nodig: groen/
blauwe dooradering. De hoofdlijnen van dit advies wordt door de deelne-
mers direct of indirect onderschreven.

Oproepen tot samenwerking
In de discussie komen vervolgens veel oproepen tot samenwerking: “Zorg 
dat doelen en instrumenten van waterschappen, provincies, rijk, terreinbe-
heerders beter op elkaar aansluiten. Door dat in gebiedsoffertes goed bij 
elkaar te brengen kun je echt winst boeken die nu nog te veel blijft liggen.”

Uitwerkingsvragen
Er leven ook veel uitwerkingsvragen: Waaraan moeten collectieven voldoen? 
Hoe ziet zo’n gebiedsofferte er precies uit? Hoe regel je het toezicht tussen 
de diverse partijen zodanig dat het nieuwe stelsel ook de goedkeuring van de 
Europese Commissie krijgt? En wat doe je in de periode dat er nog niet 
landsdekkend collectieven met voldoende kwaliteit werkzaam zijn?



Belangrijkste punten
1) Men is positief over de voorstellen die er nu liggen om 

het agrarisch natuurbeheer verder te brengen. 
2) Er moet haast gemaakt worden met de verdere 

concrete uitwerking.
3) Doelen en instrumenten van waterschappen, 

provincies, rijk en terreinbeheerders moeten beter op 
elkaar aansluiten.



Het jaar 2062: plenaire afsluiting



Maarten Smorenburg, waarnemend 
algemeen directeur/CFO Dienst 
Regelingen over de GLB Check

Zolang de onderhandelingen over het nieuwe landbouwbeleid in Brussel 
voortduren is het voor boeren lastig om een goed beeld te krijgen van de 
gevolgen hiervan voor hun eigen onderneming. De politieke besluitvorming 
afwachten is geen optie, vindt Smorenburg. “Boeren willen weten wat er op 
hen afkomt. Wat betekent de GLB hervorming voor hun bedrijf? Ook al 
kunnen wij dat nu ook nog niet precies zeggen, we kunnen hen wel een 
inschatting geven.”
Die inschatting is te maken via de GLB Check. Deze applicatie stelt boeren in 
staat om de gevolgen van de huidige voorstellen door te rekenen naar hun 
eigen bedrijf. Directeur Arno Vroegindeweij van ComponentAgro demon-
streert de rekentool. Het maakt voor een landbouwbedrijf duidelijk wat de 
financiële gevolgen van de GLB hervorming zijn. Daarnaast toont het ook de 
mogelijkheden om bijvoorbeeld de vergroeningseisen binnen de bedrijfsvoe-
ring in te passen. Bovendien verwijst de applicatie naar een groot aantal 
GLB-adviseurs waar boeren terecht kunnen voor verdere hulp.



Reflectie van Inge Rameijer, bestuurslid NAJK, en Joris Lohman, voorzitter YFM

In de verdiepingskamer ‘Marktmacht en keteninnovatie’ werd de vraag gesteld waar de 
prijs wordt gemaakt. Doet Brussel dat, de supermarkten of maken boeren gewoon te 
weinig onderscheidende producten? 
Rameijer ziet hierin een kans voor jongeren om zich door innovatie te onderscheiden. 
Lohman vindt dat primaire producenten een betere prijs verdienen. YFM is daarom ook 

bezig met een actie tegen Albert Heijn omdat deze supermarkt een korting van twee 
procent wil afdingen bij hun leveranciers. “Misbruik van de machtspositie”, vindt Lohman. 
“Het doel van YFM en NAJK is een betere positie te bedingen voor de primaire producenten 
en zo te komen tot een eerlijker en gezonder voedselsysteem.”



Geert Kits Nieuwenkamp, landbouwattaché bij de 
Permanente Vertegenwoordiging in Brussel, en  
Roald Lapperre, directeur van de programmadirectie GLB 
bij het ministerie van EL&I over de verdiepingskamers

‘Het betere agrarische natuurbeheer’
Collectieven kunnen de vergroeningseisen op een minder bureaucratische, goedkopere en eenvoudigere wijze 
invullen. Maar wie of wat is zo’n collectief en wie beoordeelt dat, vroeg de verdiepingskamer zich af. “Een 
collectief is een samenwerkingsverband van boeren. Er lopen vier pilots om te oefenen met het uitvoeren van 
agrarisch natuurbeheer in collectief verband. We lopen hiermee vooruit op de hervorming van het Europees 
landbouwbeleid. De voorlopige conclusie is dat een collectief goed werkt”, zegt Lapperre. “De commissie heeft 
drie maatregelen voorgesteld die voor vergroening moeten zorgen”, vult Kits Nieuwenkamp aan. “Een alternatief 
om dit doel te realiseren kan een collectief zijn. Die moet dan wel van tenminste dezelfde kwaliteit zijn als de 
maatregelen van de commissie.”

In de verdiepingskamer werden ook veel vragen gesteld over de constructie van de vergoedingen. Zo werd gesteld 
dat een biologisch bedrijf automatisch al voor de vergroeningsbetaling in aanmerking komt waardoor het voor 
dat bedrijf niet nodig is om aan de vergroeningseisen te voldoen. “Dat bedrijf is dan wel niet tot extra inspannin-
gen verplicht”, antwoordt Lapperre, “maar het blijft wel aantrekkelijk om de betalingen toch binnen te halen.” 
Verder kwamen er vragen over pijler 1 en 2. Lapperre legt uit dat het GLB uit twee pijlers bestaat. Onder pijler 1 
vallen de Inkomensondersteuning en het Markt- en prijsbeleid. Onder pijler 2 valt het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma. De vergroeningsmaatregelen worden gekoppeld aan betalingen in de 1e 
pijler.

‘Certificering van duurzame bedrijfsvoering’
Iedereen in de verdiepingskamer kon zich vinden in certificering. Maar hoe houd je dat eenvoudig en uitvoerbaar? 
En wat is de definitie van duurzaam eigenlijk? “In een aantal ketens zijn hierin al initiatieven genomen zonder dat 
de overheid er een rol in speelde”, zegt Lapperre. “Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn.” Kits Nieuwenkamp 
benadrukt dat de Nederlandse ideeën in het Europese kader moeten passen. “Er zijn doelen gesteld op het gebied 
van bodem, water, biodiversiteit en klimaat. Het is prima als certificering een stimulans is om hiermee verder te 
komen.”



In Europa is er geen sprake van een gelijk speelveld. Met landen zo divers als Lapland of 
Cyprus zijn de verschillen groot. Moet je als Nederland daar bij certificering beleid op 
voeren? “Het is geen eenheidsworst”, beaamt Kits Nieuwenkamp. “Vandaar dat je kunt 
uitwijken naar alternatieven die tenminste equivalent zijn aan de maatregelen die de 
commissie voorstelt.”

‘Marktmacht en keteninnovatie’

De verdiepingskamer was van mening dat voorstellen uit Brussel niet helpen bij ketenin-
novatie. Het moet uit de keten zelf komen. Daarvoor is ruimte nodig om te kunnen 
experimenteren. “Laat ik duidelijk zijn, daar is niet of nauwelijks geld voor. De contouren 

van het budget staan vast en het grootste deel gaat naar de betalingen”, aldus Lapperre. 
“Dat neemt niet weg dat er niet kan worden geëxperimenteerd door samen te werken. Geld 
hoeft niet altijd een voorwaarde te zijn.” Hier springt Annechien ten Have op in: “Er zijn 
ook mogelijkheden in de markt om afspraken te maken en zo tot een betere positie voor 
primaire producenten te komen.”
Ook in deze verdiepingskamer waren er vragen over pijler 1 en pijler 2. Waar zit de ruimte 
om te investeren? Bijvoorbeeld een investering in een duurzame stal, is daar ruimte voor 
in de 2e pijler? “Duurzame stallen moeten een plek krijgen in het nieuw GLB”, meent 
Lapperre. “Artikel 68 verdwijnt, maar het kan misschien naar pijler 2.”



Blijf GLB volgen 
De conferentie ‘Europees landbouwbeleid: komen tot keuzes’ is 
een van de middelen waarvoor is gekozen om met betrokkenen 
van gedachten te wisselen. Ook andere kanalen worden benut 
zoals internet (www.toekomstGLB.nl) en Twitter.
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