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1 Inleiding
1.1 Achtergronden en aanleiding
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat na 2023 veranderen. Steun voor landbouwers wordt meer doelgericht ingezet voor opgaven op het gebied van klimaatverandering, milieu en biodiversiteit & landschap. Hiervoor komt er een nieuwe groenblauwe architectuur waarin de verschillende instrumenten binnen het GLB beter op elkaar gaan aansluiten. In de eerste pijler van het GLB (directe inkomenssteun) komt een basispremie met
verplichte verzwaarde conditionaliteitseisen. Daarnaast komt er een eco -regeling met
duurzaamheidsmaatregelen waar een ondernemer vrijwillig aan deel mag nemen. In de
tweede pijler van het GLB blijft het agrarisch natuur- en landschapsbeheer bestaan en komen er mogelijkheden voor kennisontsluiting, innovatie, samenwerking en investeringen.
Naast het inrichten van het GLB instrumentarium om de beoogde transitie een impuls te
geven is het ook nodig boeren en tuinders te faciliteren bij het maken van keuzes bij de
verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dit kan met behulp van kennis en/of (ICT)systemen. Daarnaast zijn ook het vereenvoudigen van de uitvoering en beperken van administratieve lasten speerpunten voor het toekomstig GLB.
In de nieuwe horizontale verordening 1 schrijft de EU voor dat betaalorganen een Area Monitoring System (AMS) moeten hanteren. Tegelijk is niet voorgeschreven hoe dat systeem
gebruikt moet worden. Omdat er in het nieuwe GLB ook geen kortingen- en sanctiesysteem is voorgeschreven (met uitzondering van conditionaliteiten, de lidstaat dient het kortingen- en sanctiesysteem zelf uit te werken binnen het NSP en ter goedkeuring voorleggen aan Brussel) valt Nederland terug op het nationale kader dat hiervoor geldt. In Nederland wordt een systeem van subsidieverstrekking toegepast waarbij verantwoord vertrouwen het uitgangspunt is.
Het nieuwe GLB is meer gericht op het halen van door de lidstaat gestelde doelen (Strategisch Plan). Over het halen van die doelen (of in hoeverre die zijn gehaald) moet gerapporteerd worden aan Brussel. Nederland wil het AMS daarom primair inzetten om boeren te
helpen om aan de voorwaarden binnen het GLB te voldoen. Niet om hen achteraf een
sanctie te geven omdat voorwaarden niet zijn nageleefd, maar om tijdig aan te geven
welke activiteiten nog niet zijn waargenomen, zodat de boer nog bij kan sturen (misschien
wel door een andere activiteit uit te voeren). Ook binnen het principe van verantwoord
vertrouwen zal controle moeten plaatsvinden. Nederland wil het AMS gebruiken om beter
in beeld te krijgen in welke gebieden of in welke sectoren bepaalde voorwaarden minder
worden nageleefd om beter in staat te zijn passende maatregelen te nemen om die naleving te laten verbeteren, eventuele benodigde veldcontroles gerichter in te zetten, of om
te onderzoeken waarom die maatregelen mogelijk daar niet passend zijn. Het AMS dus gebruiken binnen het principe van programmatisch handhaven.
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Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, ma-

nagement and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013 Draft Presidency text https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vl3z8fx04mzo
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RVO wil zich nadrukkelijk conformeren aan de beleidsdoelstellingen om met het nieuwe
GLB toekomstbestendige landbouw sterker te belonen. De opdracht voor RVO bestaat er
dan uit om de boer zo goed als mogelijk service te verlenen, zodat hij maximaal zijn voordeel kan doen met deze subsidies. Het nieuwe GLB moet een verleidingsinstrument zijn en
subsidies zo aanbieden dat het voor een brede groep boeren goed inpasbaar is in de bedrijfsvoering. RVO wil een omslag maken van controleren naar helpen. Subsidies zo aanbieden dat ze eenvoudig zijn aan te vragen, dat boeren snel inzicht krijgen in wat het hen oplevert en dat er flexibiliteit ontstaat die past bij de soms onvoorspelbare boerenpraktijk.
De nadruk ligt op het halen van de doelen (op het gebied van biodiversiteit, klimaat, landschap, water). Dit vraagt om een (gedeeltelijk) vernieuwd uitvoeringsmodel. De hoogste
prioriteit voor de eerste jaren ligt bij RVO bij de afhandeling van betaalaanvragen en de
betaalplanning aan boeren. RVO wil daarin tenminste het huidige kwaliteitsniveau en de
betaalsnelheid behouden, ook in de nieuwe GLB periode.
LTO Nederland is trekker van één van de 7 GLB pilots 2018 – 2021. Binnen deze pilot worden bij agrariërs de ambities en mogelijkheden die zij zien om duurzaamheid in de agrarische bedrijfsvoering verder te stimuleren en een impuls te geven opgehaald. Naast de inhoudelijke kant (met welke maatregelen kan gewerkt worden aan welke doelen?) wordt
ook de systeemkant (hoe maken we in het nieuwe GLB subsidies makkelijk toegankelijk)
uitgewerkt. Voor dit laatste onderdeel ziet LTO Nederland een bedrijfsduurzaamheidsplan
waarin een boer zijn/haar maatregelen kan benoemen en plannen waarmee hij/zij op
zijn/haar manier invulling geeft aan duurzaamheid voor zich.

1.2 Samenwerking GLB pilot sectorale bouwstenen en RVO
Zowel RVO als LTO Nederland hebben beide de wens om de uitvoering van het nieuwe GLB
sterk te moderniseren en te vereenvoudigen. Dit met als gedeelde doelen meer efficiency
in de gehele uitvoeringsketen van GLB subsidies, meer draagvlak onder boeren & tuinders
en meer bereik van doelen op het gebied van klimaatverandering, milieu en biodiversiteit
& landschap. Begin 2020 stonden zowel RVO als de GLB pilot sectorale bouwstenen aan de
start van de ontwikkeling van respectievelijk een nieuw uitvoeringsmodel voor het toekomstig GLB en een casco bedrijfsduurzaamheidsplan. De landbouwsector heeft belang bij
een faciliterend en beslissingsondersteunend uitvoeringsmodel voor het toekomstige GLB.
RVO heeft belang bij een systeem dat goed aansluit bij de gebruikerswensen uit de agrarische praktijk. Eerst is verkend hoe beide ontwikkeltrajecten op elkaar aan konden sluiten.
Daarbij is de conclusie getrokken dat een bedrijfsduurzaamheidsplan mogelijk de kern zou
kunnen zijn van een nieuw uitvoeringsmodel. Hierop is besloten een gezamenlijk ontwerpproces vorm te geven.
1.2.1 Wens van de klant centraal, een realistische stip op de horizon
Om zoveel mogelijk bij de kern van de opdracht te blijven, het ontwerpen van een uitvoeringsmodel dat boeren maximaal faciliteert en ondersteunt bij het maken van keuzes die
bijdrage aan de beleidsdoelstellingen voor het GLB, is het proces zodanig ingestoken dat
de wens van de klant, de boer, centraal staat. In het hele traject is daarom gezorgd voor
een stevige inbreng vanuit de praktijk. Er is niet gedacht vanuit de huidige (2020/2021)
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mogelijkheden t.a.v. wet- en regelgeving voor RVO als betaalorgaan, huidige technische
mogelijkheden en beschikbaarheid van menskracht en financiële middelen. De wens van
de klant is centraal gesteld. Echter, er is wel gewaakt voor onrealistische resultaten. Adviseurs van RVO hebben tijdens het proces het realiteitsgehalte bewaakt onder andere door
presentaties te verzorgen over de huidige technische mogelijkheden en innovaties en het
bijsturen van discussies wanneer deze de realiteit te boven gingen. Wellicht zullen om diverse redenen (juridisch, financieel, beleidsmatig, etc.) niet alle wensen mogelijk zijn. Het
schetsontwerp voor het nieuwe uitvoeringsmodel is dan ook geen blauwdruk. Een omslag
zal ook niet in een keer mogelijk zijn, maar zal meerdere jaren gaan bestrijken, met name
omdat er veel schaarse verandercapaciteit mee is gemoeid. Het schetsontwerp moet daarmee gezien worden als een stip op de horizon.

1.3 Doelstelling
De doelstelling van het ontwerptraject was het inzicht krijgen in de randvoorwaarden en
wensen die vanuit de agrarische praktijk gesteld worden aan een faciliterend en beslissingsondersteunend uitvoeringsmodel waarin (monitorings)data als hulpmiddel aan boeren & tuinders beschikbaar gesteld worden.

1.4 Beoogde resultaten
Met het gezamenlijke traject werd beoogd de volgende resultaten te bereiken:
• Beschrijving van de problemen en belemmeringen van het huidige uitvoeringsmodel
voor eerste pijlertoeslagen binnen het GLB;
• Beschrijving van de randvoorwaarden en wensen voor een toekomstig uitvoeringsmodel voor eerste pijlertoeslagen binnen het GLB;
• Schetsontwerp van een mogelijk uitvoeringsmodel voor het toekomstig GLB, passend
bij de ambtelijke Nederlandse ideeën voor de invulling van de eerste pijler betalingen.

3

2 Verantwoording en positionering proces
2.1 Positionering ontwerpproces in een bredere scope
De ontwikkeling van een uitvoeringsmodel voor het toekomstig GLB staat natuurlijk niet op
zichzelf, maar is een onderdeel van een groter geheel. Ook bij dit grotere geheel is de sector betrokken. In onderstaand schema is zwaar vereenvoudigd de positie van het ontwerpproces in een bredere scope neergezet en waar in dit proces de sector dit voedt vanuit de
praktijk door middel van pilots. Daarnaast lopen er nog veel meer inhoudelijke sporen en
een spoor communicatie en stakeholderbetrokkenheid. Deze zijn in dit overzicht buiten
beschouwing gelaten.
De donkergedrukte blokken zijn de blokken waarbij de pilot sectorale bouwstenen betrokken is of een bijdrage aan levert. Naast het ontwerpproces voor het uitvoeringsmodel is
een tweede belangrijke onderwerp binnen het project een brede consultatie onder boeren
en tuinders over de invulling van de eerste pijler van het toekomstig GLB. Maar in het bijzonder de vormgeving van het maatregelenmenu voor de eco-regeling en de invulling van
de conditionaliteit. Duidelijk te zien is dat het ontwerpproces input levert voor de ontwikkeling van een uitvoeringsmodel dat als schil fungeert
rond het (regionaal) keuzemenu voor eco-regelingen
met daaraan gekoppeld mogelijk een puntensysteem om
dit via een tool laagdrempelig
toegankelijk te maken en
boeren te faciliteren bij het
maken van hun keuzes.
Andere GLB pilots 2018 –
2021 richten zich met name
op het uitwerken van een gebiedsgericht keuzemenu en
het daarvoor te doorlopen
gebiedsproces, het ontwikkelen van een puntensysteem
Figuur 2.1 Positionering van het ontwerpproces in een bredere
voor eco-regelingen, de ontscope ontwikkeling toekomst GLB
sluiting van kennis over duurzaamheidsmaatregelen op het boerenerf en de mogelijke rol van collectieven in de ecoregelingen.

2.2 Design thinking met een beperkte groep boeren & tuinders
Om tot een schetsontwerp te komen is de methodiek van double diamond design thinking
toegepast. Kort gezegd komt het erop neer dat we ons zoveel mogelijk hebben proberen te
verdiepen in ‘het probleem’ van hoe het nu werkt met de subsidiebetalingen. En daarnaast
wat we mislopen door het niet benutten van de vele mogelijkheden van bijvoorbeeld data
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gedreven werken. Samen met een
vaste groep van een tiental boeren
en tuinders is in tien bijeenkomsten
(waarvan 3 fysiek en 7 vanwege corona online) onderzocht waar het nu
precies knelt en wat situaties zijn
waar een andere manier van werken
echt een oplossing biedt en waarde
toevoegt. Met dat als basis zijn vervolgens zo veel mogelijk ideeën verzameld over hoe we ‘het probleem’
kunnen oplossen. Deze ideeën zijn
gebruikt om een schets te maken van Figuur 2.2 Double diamond methodiek
het ‘bedrijfsplan Systeem’. De samenstelling van de werkgroep en de verslagen van de
werkgroepbijeenkomsten zijn als bijlage bij deze rapportage gevoegd. De samenwerking
tussen de GLB pilot sectorale bouwstenen en RVO is aangegaan vanuit de gedeelde doelen
en was een gezamenlijke zoektocht. Het is daarbij niet automatisch zo dat de resultaten
van dit traject ook het commitment hebben vanuit de LTO organisatie. In de aanpak is wel
voorzien in een brede consultatie om een zo breed mogelijke inbreng vanuit de agrarische
sector te krijgen. Een aantal van de deelnemende werkgroepleden is ook (bestuurlijk) actief in verschillende gremia zoals LTO vakgroepen of collectieven. Hun deelname aan het
traject was echter op persoonlijke titel.

2.3 Brede consultatie
Om te toetsen of de wensen van de ondernemers uit de werkgroep ook representatief zijn
voor de rest van de boeren en tuinders in Nederland is een online enquête uitgezet. Deze
enquête is breed verspreid via social media en vaste communicatiekanalen van de GLB pilot sectorale bouwstenen, LTO Nederland, regionale LTO organisaties en de communicatiekanalen van RVO. In totaal hebben 645 boeren & tuinders de enquête ingevuld. De representativiteit van de deelnemers van de enquête is onderzocht, waarbij de gegevens van
de deelnemers is vergeleken met landelijke data van CBS. Waar beschikbaar is CBS-data uit
2019 gebruikt en anders van het meest recente jaar. Over bedrijfsgrootte in GVE is alleen
data beschikbaar uit 2000, waardoor de resultaten niet vergeleken konden worden.
De boeren die deel hebben genomen aan de enquête vormen een vrij goede afspiegeling
van de boeren in Nederland. Akkerbouwers zijn oververtegenwoordigd in de verdeling
over de sectoren in vergelijking met het landelijke beeld. Intensieve veehouderijsectoren
en grondgebonden sectoren met geen / weinig betalingsrechten in het huidige GLB zijn ondervertegenwoordigd. De groep ‘anders’ is ook ondervertegenwoordigd. Hieronder vallen
ook gemengde bedrijven zoals akkerbouwers met daarnaast een intensief veehouderijbedrijf. Mogelijkerwijs hebben ondernemers die bij het CBS in de categorie ‘anders’ vallen bij
de enquête ‘akkerbouw’ als hoofdsector hebben ingevuld. Aangezien de enquête ging over
hun grondgebonden activiteiten is dit aannemelijk. Dit zou de oververtegenwoordiging van
akkerbouw daarmee verklaren. Dit maakt dat t.a.v. de sectoren de enquête representatief
is voor de gemiddelde populatie boeren & tuinders. Qua provincie zijn Overijssel en
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Gelderland iets ondervertegenwoordigd en Groningen iets oververtegenwoordigd. Iets
meer jongere boeren dan oudere boeren hebben deelgenomen aan de enquête. Mogelijk
komt dit doordat gebruik is gemaakt van een online middel en/of dat de jongere generatie
in een maatschap de enquête hebben ingevuld. Het gegeven dat jongere boeren (45 jaar
en jonger) iets oververtegenwoordigd zijn en oudere boeren (65+) ondervertegenwoordigd
geeft tegelijkertijd ook aan dat voornamelijk, op basis van leeftijd, toekomstgerichte boeren hebben deelgenomen. Dit kan ook geconcludeerd worden op basis van het areaal in
gebruik. Voor de sectoren akkerbouw en melkveehouderij is het areaal bouwland en grasland in gebruik weergegeven. Hieruit blijkt dat voornamelijk grotere melkveehouderij- en
akkerbouwbedrijven hebben deelgenomen aan de enquête. Uit de analyse van de enquêteresultaten en de respons op de open vragen blijkt dat de populatie enquêtedeelnemers
de bevindingen met de werkgroep ondersteunen.

Figuur 2.3 Hoofdsector respondenten enquête i.r.t. CBS data
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Figuur 2.4 Provincie vestiging respondenten enquête i.r.t. CBS data

Figuur 2.5 Leeftijd respondenten enquête i.r.t. CBS data
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Figuur 2.6 Areaal grasland in gebruik op bedrijf respondenten (incl. tijdelijk grasland en pacht)

Figuur 2.7 Areaal grasland in gebruik op bedrijf respondenten (incl. pacht)
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3 Kaders voor het ontwerptraject
RVO heeft een visie opgesteld over hoe zij denkt ondersteunend te kunnen zijn aan agrariers in het grondgebonden spoor binnen het nieuwe GLB. RVO is zich er terdege van bewust
dat anno 2021 nog niet aan alle voorwaarden voor het realiseren van deze visie wordt voldaan. Er zijn nog verschillende belemmeringen bijvoorbeeld vanuit de bestaande wetgeving of vanuit de stand der techniek. In het ontwerptraject is ingezet op een vergezicht. De
stip op de horizon die RVO heeft voor een vernieuwd uitvoeringsmodel is samen met de
Nederlandse ideeën over het toepassen van een puntensysteem voor eco-regelingen het
denkkader geweest voor het verder uitwerken van een schetsontwerp voor het uitvoeringsmodel voor het toekomstig grondgebonden GLB.

3.1 Ideeën over een puntensysteem
Binnen de kaders van de Europese verordeningen voor het GLB hebben lidstaten ruimte
voor een verdere Nationale invulling van het GLB. Dit werken zij uit in een Nationaal Strategisch Plan dat ter goedkeuring aan de EU voorgelegd moet worden. De Nederlandse
overheid (rijk, provincies en waterschappen) denken voor de eco-regelingen aan een keuzemenu met duurzaamheidsmaatregelen gekoppeld een puntensysteem dat boeren en
tuinders in staat moet stellen de omslag te maken naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. De invulling van het keuzemenu en invulling van het puntensysteem zal daarbij dan
gebaseerd worden op regionale opgaven, kenmerken en mogelijkheden. Iedere boer zal in
het beoogde puntensysteem door middel van het uitvoeren van maatregelen punten moeten scoren. Maatregelen en daarmee gescoorde punten zijn gekoppeld aan doelen. Om het
gemiddelde bedrag eco premie per hectare te verzilveren zal een minimum aantal punten
op bedrijfsniveau en een minimum aantal punten per doel behaald moeten worden. De
hoogte van het hectarebedrag is afhankelijk van het totaal aantal behaalde punten per
hectare waarbij drie schalen worden gehanteerd: brons, zilver en goud.

3.2 Het uitvoeringsmodel: De stip op de horizon voor RVO
De stip op de horizon voor RVO is een boerderijproof GLB waarin de landbouwer alleen
nog aangeeft welke percelen hij in gebruik heeft en aangeeft dat hij subsidie wil ontvangen. Door subsidies pro-actiever aan te bieden, passend bij de bedrijfssituatie op een motiverende manier, wil RVO boeren ondersteunen bij de verduurzaming. RVO beschikt over
alle data die nodig zijn om te bepalen hoeveel subsidie de landbouwer kan ontvangen en
maakt het bedrag over. Het proces is getransformeerd van een model dat uitgaat van een
betaalaanvraag, controle en sanctie naar een model dat uitgaat van stimuleren, adviseren,
waarnemen en waarderen. Dit data gedreven proces is optimaal geautomatiseerd, controles achteraf zijn niet meer aan de orde en kortingen, sancties en terugvorderingen en bezwaar en beroep behoren tot het verleden. Dit is een ideaalplaatje waar we natuurlijk niet
een twee drie zijn.
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De inzet van RVO is gericht op het maximaal faciliteren van de landbouwe r met een systeem dat voldoet aan de eisen die landbouwers daaraan stellen en ook voldoet aan de volgende eisen:
• Flexibiliteit: om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden gedurende het
jaar;
• Eenvoud: ondernemers kunnen het zonder adviseur invullen, boer zelf aan het stuur
richting de omschakeling naar duurzame bedrijfsvoering;
• Volledig en integraal: het biedt de mogelijkheid om alle bedrijfs- en perceelsgebonden
maatregelen te bevatten (bijv. mest en GLB);
• Efficiënt; aansluiten bij duurzaamheidsinitiatieven van andere partijen zodat data
slechts één keer ingevoerd hoeft te worden.
Hoe dit er concreet kan gaan uitzien is door RVO uitgewerkt en geschetst in de bijlage.
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4 Analyse problemen en kansen
Het design thinking traject ‘bedrijfsplan – systeem’ richt zich op een nieuwe digitale interactie tussen agrarische ondernemers en RVO. De belangrijkste eerste stap is duidelijk krijgen waar precies de uitdaging zit: welk probleem gaat deze nieuwe digitale interactie oplossen?
Tijdens drie analysesessies is vol en vanuit verschillende invalshoeken op deze vraag ingezet. De hoeveelheid aandacht hiervoor was behoorlijk groot, maar niet uit verhouding, omdat het cruciaal is de huidige en gewenste situatie goed te onderzoeken, zodat het echte
probleem boven tafel komt en niet slechts symptomen; zodat de aandacht in de tweede
fase, bij de oplossingen, op de juiste aspecten gericht is.
Dit hoofdstuk beschrijft beknopt de kern van het probleem, zoals dit door de deelnemende
agrarische ondernemers naar voren is gebracht. Bij dit samenbrengen is erop gelet zo dicht
mogelijk bij de input van de agrariërs te blijven en zo weinig mogelijk te interpreteren /
sturen op de inhoud. Van de 164 geïnventariseerde ‘aanwijzingen’ gingen er 33 over beleid; vanwege de focus op uitvoering zijn deze buiten scope gelaten. De 131 relevante aanwijzingen hebben de ondernemers geprioriteerd door stickers te plakken. Iedere deelnemer kreeg hiervoor meerdere te plakken stickers. Daarbij kregen 58 minimaal één sticker.
De tabel hieronder geeft inzicht in het aantal stickers op niveau van cluster en thema. Onder de tabel volgt een bespreking van deze prioriteiten op niveau van cluster.

Cluster/thema
Data
privacy en eigenaarschap data
datakwaliteit en transparantie

Aantal stickers
35
28
7

Informatiebehoefte: eisen en wensen

34

monitoring
wanneer helpt monitoren
rechtvaardiging monitoring

32
22
10

waardecreatie RVO
dienstverlening RVO
communicatiekanalen
administratieve lasten

32
13
11
8

digitale middelen nu
mijn.rvo
gecombineerde opgave en mijn percelen

20
13
7

Eindtotaal

153

11

4.1 Probleemanalyse
4.1.1 Data
Verreweg het belangrijkste thema vinden de boeren data: privacy, eigenaarschap en transparante omgang door RVO. Verantwoord met data omgaan vormt een essentiële voorwaarde voor het slagen van de nieuwe werkwijze. Dit vormt nu een heikel punt in de huidige werkwijze: men weet nu niet precies welke data in de gecombineerde opgave worden
ingewonnen, waar deze allemaal voor gebruikt worden en ervaart hier ook geen invloed op
te hebben. Invloed die men wil is bijvoorbeeld het kunnen beoordelen of men eigen data
wil delen, en dit ook kunnen tegenhouden. Het huidige systeem met het aangeven van
machtigingen voor data delen / data gebruiken is te ondoorzichtig. Ten aanzien van data
van derden die gebruikt worden wil men weten wie de bron is van getoonde data en hoe
fouten daarin aangekaart kunnen worden. De satellietdata die voor monitoring worden gebruikt zijn open data, maar niet iedereen voelt zich daar goed bij, omdat nooit om toestemming is gevraagd om van bovenaf in ‘de achtertuin’ te kijken voor monitoringsdoeleinden; het betreffen immers bedrijfsgegevens. Wettelijk hoeft dit misschien ook niet, maar
in de huidige werkwijze voelen boeren zich sterk gewantrouwd en niet altijd meer baas
over eigen bedrijven of grond. Het belang van commerciële stakeholders of beleidsmakers
bij overheden bij dergelijke data wordt als bedreiging ervaren. Bescherming van de data
vindt men daarom heel belangrijk.
Een ander aspect van data is hoe RVO de data interpreteert. Als dit niet goed gaat (opbrengsten Flevopolder, kalverenfraude), dan kan dit hoge impact hebben. Verder wil men
inzicht hebben in welke data van welke bronnen en welke actualiteit RVO gebruikt bij de
interpretaties.
4.1.2 Informatiebehoefte
Over dit cluster werd enorm gespreid geprioriteerd. Zeventien eisen en wensen kregen
stickers. Eén eis springt eruit en dat is de behoefte aan een voorziening die een overzicht
biedt over de subsidiebedragen op bedrijfsniveau en over de uit te voeren maatregelen.
De eisen en wensen zijn te stellen aan de nieuwe digitale interactie en zullen op die manier
1 op 1 als requirement meegenomen dienen te worden in het ontwerp.
Niet gestickerd, maar wel regelmatig genoemd is de wens om te weten / zien wat het resultaat is van de activiteiten i.r.t. de doelen. Dit betekent inzicht in gegevens over beheermonitoring (niet beleidsmonitoring, want dat zegt niet voldoende over de specifieke locatie, maar meer op een hoger abstractieniveau).
4.1.3 Monitoring
Een ander thema dat erg belangrijk wordt gevonden, is wanneer areaalmonitoring, als dat
toch eenmaal verplicht wordt, de boer helpt. Hiertoe werd een tiental aanwijzingen gegeven, waar gespreid op werd gestickerd. Deze worden allemaal meegenomen in het ontwerp. De twee belangrijkste zijn dat men gedurende het groeiseizoen wil kunnen zien welk
deel van het bedrijf al voldoet; en dat doublures met diverse andere partijen die ook monitoren moeten worden voorkomen, sterker nog, de KPI’s ziet men graag op elkaar afgestemd.
Overigens wordt nog best wel ter discussie gesteld waarom de gehele sector ‘opgezadeld’
gaat worden met monitoring. Het vertrouwen over en weer is daarbij een belangrijk element, zie ook het volgende cluster.
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4.1.4 Waardecreatie RVO
Hoe kan RVO met de dienstverlening en communicatiekanalen zorgen dat de agrarische
ondernemers daar waarde uit ondervinden? Dat is de kern van dit cluster. Hierin is een
dieper gelegen probleem zichtbaar geworden, en dat is hoe RVO met de agrarisch ondernemer omgaat. Zoals hierboven werd vermeld, het (beperkte) vertrouwen. De boer wil bijvoorbeeld het gevoel hebben dat zijn/haar eigen waarneming door RVO boven die van gebruikte data gesteld wordt. Daarnaast wordt de positie van RVO nu als ‘naast LNV’ ervaren
en niet ‘voor ondernemers’. Bij te weinig vertrouwen wordt ingeschat dat de nieuwe werkwijze niet (goed) van de grond komt. Als voorbeeld wordt het Join-Data1 initiatief genoemd.
Niet op individueel bedrijfsniveau, maar op sectorniveau kan RVO waarde creëren door als
uitvoeringsorganisatie meer als intermediair tussen beleid (LNV) en de praktijk (boer) te
gaan staan en ook LNV te adviseren over de uitvoerbaarheid van beleid(svoornemens) in
de agrarische bedrijfsvoering (naast uitvoerbaarheid van regelingen voor / door RVO zelf).
RVO en LNV worden nu nog (te) vaak als een geheel ervaren.
Ter ondersteuning ziet men graag dat er medewerkers van RVO met kennis van zaken,
liefst op regionaal niveau, de data gedreven werkwijze ondersteunen; zeker bij hardnekkige zaken. Dat schept vertrouwen.
Tot slot ziet men graag dat het invoeren van een nieuwe werkwijze geleidelijk gaat en dus
ruimte biedt om eraan te wennen.
4.1.5 De huidige middelen
Er zijn verschillende aanwijzingen gegeven hoe de huidige digitale voorzieningen verbeterd
kunnen worden. Deze aanwijzingen lijken vooral relevant als adviezen voor verbetering
van de huidige situatie. Deze aanwijzingen zullen evengoed van toepassing zijn op de
nieuwe situatie. Aandachtspunten zijn een goede zoekfunctie op de website. Hier schuilt
de wens achter om makkelijk bij informatie te kunnen komen die op dat moment relevant
is. Daarnaast mist een boer nu inzage in welke data er van het bedrijf allemaal bij RVO bekend zijn en waarvoor machtigingen zijn afgegeven. Er is wel veel in documenten, maar
niet van de data in een handig overzicht.

4.2 Kansen en uitdagingen
Het huidige GLB of de aanvraag daartoe wordt door ondernemers gezien als een aantal
randvoorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden in de bedrijfsvoering teneinde bedrijfstoeslag te ontvangen: een belangrijke inkomensondersteuning. In de praktijk
ervaart men dat een vinkje verkeerd gezet of een fout bij de toepassing van b.v. de mestwetgeving niet alleen leidt tot een boete op een specifiek onderdeel maar ook een korting
of zelfs inhouding van de bedrijfstoeslag. Een verweer hierop kan leiden tot een langl opende bezwaarprocedure. Dat maakt dat de indruk ontstaat dat RVO en de ondernemers
tegenover elkaar staan.
Hierin schuilt ook direct de grootste kans; samenwerken aan de doelen gefaciliteerd door
een doelgericht aanvraag- monitoring-/ volgsysteem dat ten dienste staat van de ondernemer en RVO. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle samenwerking is vertrouwen
1
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tussen boer en RVO. Het herstellen van en werken aan wederzijds vertrouwen is een uitdaging die verder gaat dan een vernieuwd uitvoeringsmodel en ondersteunende tools. Ook in
het huidige of een ander uitvoeringsmodel is vertrouwen een belangrijk thema. In deze
rapportage wordt alleen in gegaan op de wensen en een schetsontwerp voor een technisch systeem. Aan het vertrouwen zal apart gewerkt moeten worden naast het ontwikkelen en implementeren van een nieuw uitvoeringsmodel en ondersteunende tools.
Bij de zogenaamde ‘open data’ die RVO kan aanwenden om activiteiten te herkennen en
beoordelen is het vanuit boeren gewenst dat die data ook ontsloten worden voor boeren.
Boeren zouden dan alleen data toegankelijk willen krijgen die relevant is voor hun eigen
individuele situatie. Bij eventuele aanlevering van data door de boer moet hij kunnen aangeven voor welk doel deze mogen worden gebruikt.
Ook t.a.v. de communicatie gaat het om tweeweg communicatie. Voordat het eindoordeel
wordt geveld dit voorleggen aan de boer, zodat eventueel aanvullende informatie kan worden aangeleverd met als doel bezwaarprocedures voorkomen. Van belang hierbij is om zo
kort mogelijk na constatering dit te delen met de ondernemer zodat er vanuit de actualiteit op kan worden gereageerd zelfs pro-actief. Een (vaste) contactpersoon/verbindings
‘officier’ zou hierin een stabiliserende rol kunnen spelen.
Monitoring is een eis vanuit de EU. Er ligt een kans om deze gegevens niet alleen te gebruiken voor de uitvoering van de regeling maar ook slim in te zetten om de ondernemer gedurende het (groei) seizoen te ondersteunen bij de keuze en uitvoering van de te nemen
maatregelen. Zo kan monitoring leiden tot waardecreatie als de ondernemer zijn GLB vergoedingen volledig benut tegen zo laag mogelijke inspanning.
Het komt allemaal samen bij goede digitale ondersteuning. Een aanvraagsysteem waarmee
de ondernemers zelf kunnen werken, zonder angst voor een ‘verkeerd’ vinkje. Uiteindelijk
is het doel van het GLB om ondernemers te ondersteunen die op zoek zijn naar een duurzame bedrijfsvoering. Het is dan van belang dat het merendeel er ook zelf mee gaat werken om het zo in de vingers te krijgen en dat het integreert in de bedrijfsvoering. Tijdens
de aanvraag ook kunnen spelen met scenario’s van verschillende maatregelen: GLB check
wat past het best bij mijn bedrijfsvoering en in de omgeving. Gedurende het jaar kunnen
volgen hoe je ervoor staat, alternatieven als een maatregel mislukt. Direct zicht op stand
van zaken t.a.v. de genomen maatregelen met bijbehorend inzicht in de vergoeding en uitbetaling.
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5 Resultaten
Op basis van de analyse is vanuit de wensen van de boer een conceptueel ontwerp gemaakt voor een vernieuwd uitvoeringsmodel passend bij de ambities en opgaven voor het
nieuwe GLB. Tijdens de uitwerking hiervan is op de verschillende onderdelen feedback geleverd door de werkgroep. Het is een schets voor een digitale omgeving waarin er volop
interactiemogelijkheden zijn tussen boer en RVO. Dit uitvoeringsmodel kan gezien worden
als een schil rond het technische rekenhart van het beoogde puntensysteem voor eco -regelingen. Met deze schil kunnen boeren ondersteund worden in het maken van keuzes tijdens de planvormingsfase voorafgaand aan een teeltseizoen en kunnen ze de voortgang
van hun acties en de doorwerking daarvan op de te verwachten uitbetaling van de eco maatregelen monitoren en daarop anticiperen. Het ontwerp is nu nog conceptueel. De
mate van realisatie is afhankelijk van de beleidskeuzes van LNV en de voortgang van het
implementatieprogramma nieuw GLB binnen RVO.
Het ontwerp van de digitale omgeving bestaat uit een viertal fases en is opgebouwd uit
een zevental blokken die in onderlinge samenhang in een of meerdere fases terugkomen.
De hoofdstructuur is in Figuur 5.1 weergegeven. In de navolgende paragrafen worden alle 7
blokken en de onderlinge interacties toegelicht. Voor blok 4. Planvorming / bedrijfsplan Simulatieomgeving en voor blok 6. Voortgang eco-regeling zijn tevens schetsontwerpen voor
de webomgeving uitgewerkt. Deze zijn als kleine figuren in de betreffende paragrafen opgenomen en in groter formaat als bijlage bijgevoegd.

Figuur 5.1 Hoofdstructuur uitvoeringsmodel
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5.1 Basisregistratie
Voor een goed werkend uitvoeringsmodel is het essentieel dat er een eenduidig beeld en
overeenstemming is over basisgegevens. Wanneer over basisgegevens wordt gesproken
worden twee typen gegevens bedoeld. Ten eerste de gegevens over de gebruiker zoals
naam, adres, woonplaats, e-mail, etc. Ten tweede de gegevens over de geometrie van de
percelen, landschapselementen en sloten. Dit lijkt vrij eenvoudig aangezien er niet vaak
een verhuizing plaatsvindt of percelen wijzigen, maar uit het verleden blijkt dat de geometrie van percelen nogal eens aan verandering onderhevig is. Aangezien de eerste pijlerbetalingen grondgebonden betalingen zijn die (grotendeels) gebaseerd zijn op hectares, is
het van belang dat er tussen boer en RVO overeenstemming bestaat over de geometrie
van percelen. In het huidige GLB speelt alleen de beteelbare oppervlakte een rol, met de
introductie van eco regelingen komen landschapselementen en sloten in beeld waarover
ook concensus moet zijn tussen RVO en ondernemer.

Figuur 5.2 Blok 1: Basisregistratie
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De basisgegevens zijn opgenomen in mijn dossier en mijn percelen, de officiële database
binnen RVO. Dit is ook de plaats om de basisgegevens te controleren en waar nodig bij te
werken. Iedere wijziging die aangebracht is door RVO moet zichtbaar en goedgekeurd worden door de boer en vice versa. Onder goedkeuring wordt hier verstaan dat wijzigingen
voordat deze operationeel worden, voorgelegd worden aan de boer. Deze kan de wijziging
vervolgens goed- of afkeuren. Bij afkeuren is er mogelijkheid tot gesprek zoals verder uitgewerkt wordt in paragraaf 5.3 Tweeweg communicatie. Uiteraard zullen er altijd situaties
zijn waarbij er een verschil van mening blijft over bijvoorbeeld begrenzingen, in deze situatie is er de mogelijkheid voor een formele bezwarenprocedure of uiteindelijk de gang naar
de rechter. Het onderdeel tweeweg communicatie is er op gericht om deze laatste opties
zoveel mogelijk te vermijden. Aangezien er grote diversiteit in landschappen is, is er ook
grote diversiteit in het aantal en de schaal en vorm van percelen. Hierdoor zijn er vanuit de
boer gezien, meerdere opties gewenst voor het goedkeuren van wijzigingen. Een optie om
alle wijzigingen (eventueel per type) in een keer te accepteren, een optie om dit per wijziging te doen en een optie om dit per selectie van wijzigingen te doen. Bij de beoordeling
van de wijzigingen moet voor de boer inzichtelijk zijn op basis van welke brongegevens
RVO tot de wijziging / het wijzigingsvoorstel is gekomen. Wanneer wijzigingsvoorstellen
gedaan door RVO door de boer worden afgewezen moet er een mogelijkheid zijn om voor
de gegevens (vaak perceel gegevens) zelf wijzigingsvoorstellen te kunnen doen. Deze dienen dan door RVO beoordeeld te worden. Ook voor RVO bestaat de mogelijkheid van
goed- of afkeuren. Ook in deze situatie moet er sprake zijn van tweeweg communicatie zoals beschreven in paragraaf 5.3.
Ook moet een boer uit eigen initiatief wijzigingsvoorstellen kunnen doen voor de basisgegevens en de perceelsregistratie. Wanneer RVO wijzigingsvoorstellen van de boer afwijst
moet er de mogelijkheid zijn om hierover in gesprek te gaan. Dit is een verbinding met het
blok ‘tweeweg communicatie’.

Figuur 5.3 Impressie scherm basisregistratie

Om snel te kunnen zien bij welke gegevens / percelen actie gevraagd wordt van de boer is
een dashboardfunctie gewenst waarin te zien is of er wijzigingen zijn doorgevoerd en wat
van een boer verwacht wordt. Daarnaast is het van belang inzicht te hebben in de status
van door de boer ingediende wijzigingsvoorstellen voor de basisregistratie.
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Figuur 5.4 Uitwerking basisregistratie bedrijfssituatie

5.2 Datagebruik en machtigingen
Data is een belangrijk onderwerp binnen het uitvoeringsmodel. Enerzijds kunnen data ondersteunend zijn voor boeren om keuzes te maken en voor RVO om te monitoren en controleren wat er in werkelijkheid allemaal gebeurt op landbouwpercelen. Bij data spelen
echter ook altijd veel vraagstukken, over kwaliteit, actualiteit, herkomst, eigendom, privacy en machtigingen. In hoofdstuk 4 is toegelicht dat er in het huidige systeem veel

Figuur 5.5 Datagebruik en machtigingen
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sprake is van wantrouwen van boeren richting RVO. Transparantie in de volle breedte over
het gebruik van data en zeggenschap bij boeren over hun eigen data kan er toe bijdrage n
dat dit vertrouwen kan herstellen en verbeteren.
Binnen het uitvoeringsmodel zal gebruik gemaakt worden van verschillende databronnen.
Het is de wens van boeren om zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde data als die
gebruikt wordt in bijvoorbeeld duurzaamheidsprogramma’s uit de voedselindustrie.
Ten aanzien van het eigendom kan onderscheid gemaakt worden in data waar de boer zelf
bronhouder is en data waar een derde bronhouder is. Voor de eerste categorie kan deze
gesplitst worden in data verplicht aan te leveren t.b.v. de GLB uitbetaling en vrijwillig aan
te leveren data. Voor beide categorieën is het voor de boer van belang dat hij/zij zelf de
machtigingen aangeeft waarvoor deze data allemaal gebruikt mogen worden door RVO.
Het moet heel duidelijk zijn waar wel en geen toestemming voor wordt gegeven; en dit
moet ook aangepast kunnen worden. Gegevens die door de boer worden aangeleverd om
bijvoorbeeld aan te tonen dat een eco maatregel is uitgevoerd mag niet zonder toestemming door RVO gebruikt worden bij controles rond bijvoorbeeld mestwetgeving. Het geven
van machtigingen moet eenvoudig kunnen, maar tevens individueel per bron en per boer
gewijzigd kunnen worden. Probeer daarbij te verbinden met JoinData 1 of soortgelijke initiatieven. Daarin kunnen boeren zelf bepalen wat ze wel/niet willen delen. Ook blijft de
data eigendom van de boer. Deze mag dus niet verhandeld worden.
Uit de probleemanalyse is gebleken dat er een grote mate van wantrouwen is onder boeren richting RVO. Het uitvoeringsmodel voor het toekomstig GLB binnen de visie van RVO
gaat echter uit van verantwoorde vertrouwen. Stimuleren, adviseren, waarnemen/controleren en waarderen en niet langer van een betaalaanvraag, controleren en sanctioneren.
Het vrijwillig aanleveren van gegevens aan RVO moet voor de boer aantrekkelijk worden.
Doordat RVO meer gegevens heeft, is zij in staat boeren beter te adviseren bij de planvorming en bovenal tijdens het teeltseizoen en het toepassen van eco-maatregelen. Een randvoorwaarde om het vertrouwen te herstellen zodat boeren ook daadwerkelijk uit vrije wil
data gaan aanleveren is het geven van de mogelijkheid tot het geven van machtigingen,
hier transparant over zijn en dit proces van machtigingen ook te blijven respecteren door
niet vanuit beleid danwel uitvoering de regels te wijzigen. Het is wenselijk om niet teveel
klantinteractiesystemen/interfaces naast elkaar te hanteren. Voor het aanleveren van data
kan mogelijk gedacht worden aan één goede App waarvan bij RVO bekend is om welk bedrijf het gaat of dat het mobiele toestel zelf geregistreerd is zodat duidelijk is dat de data
daar vandaan komt. Gebruik een verificatiesysteem, eventueel met meerdere beveiligingsniveaus, dat in tegenstelling tot de huidige e-herkenning door de overheid beschikbaar
wordt gesteld en voor de boer gratis is om te gebruiken.

5.3 Tweeweg communicatie
Het blok tweeweg communicatie komt op meerdere plaatsen in het uitvoeringsmodel terug. Dit blok is één van de fundamenten onder het nieuwe uitvoeringsmodel dat gebaseerd
is op vertrouwen, en waarin gewerkt wordt volgens de lijn van stimuleren, adviseren,
1
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waarnemen en waarderen. Het is belangrijk dat RVO en boer continue met elkaar in contact kunnen staan over wat er op het bedrijf gebeurt, zonder dat dit een onevenredig hoge
administratieve last met zich meebrengt. Hierdoor is het maken van fouten minder risicovol voor de boer. Een fout wordt niet meteen afgestraft, maar er is altijd eerst mogelijkheid tot correctie.
De contacten tussen RVO en boer zijn gebaseerd op data. Het is voor zowel de boer als
RVO van belang dat er overeenstemming is over de juistheid van de data en er is bij voorkeur ook overeenstemming over de interpretatie van die data. Wanneer er andere inzichten zijn moet het voor de boer en RVO mogelijk zijn om alternatieve data aan te leveren.
Dit moet voor de boer zo laagdrempelig mogelijk ingericht zijn. Om dit ook voor RVO uitvoerbaar te houden (en daarmee de uitvoeringkosten laag) is enige stroomlijning en kwaliteitstoetsing van data ‘aan de voordeur’ wel wenselijk. Dit kan bijvoorbeeld door het via
een geregistreerde App (eerder genoemd onder 5.2) geo-tagged foto’s te uploaden of machinedata eenvoudig te uploaden. Hierbij is het wenselijk dat een boer de optie heeft om
aan te zetten dat hij/zij in de App ook een herinnering krijgt wanneer het zinvol is gegevens vrijwillig aan te leveren, bijvoorbeeld gebaseerd op het vrijwillige aan te leveren bedrijfsplan (zie paragraaf 5.4.1) en een uitvoeringskalender van eco-maatregelen.
Naast de mogelijkheid om alternatieve data aan te leveren leeft de wens om vooral ook in
gesprek te kunnen gaan met deskundige medewerkers van RVO met kennis van agrarische
bedrijfsvoering. Boeren willen hiervoor graag een eigen vast contactpersoon die rechtstreeks, zonder omwegen met algemene nummers e.d. te benaderen is. Pas wanneer er na
de mogelijkheid van het aanleveren van alternatieve gegevens en het gesprek voeren hierover nog een verschil van inzicht blijft treedt een formele bezwarenprocedure in werking.

Figuur 5.6 Tweeweg communicatie
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5.4 Planvorming bedrijfsplan en simulatie omgeving
5.4.1 Rol en functie van het bedrijfsplan
De kern van het nieuwe uitvoeringsmodel wordt gevormd door twee modules waarvan de
planvormingsmodule en simulatie omgeving de eerste is. De tweede is een voortgangsdashboard, deze wordt in paragraaf 5.6 toegelicht. In de planvormingsmodule en simulatieomgeving kan de boer een of meerdere simulaties maken door scenario’s voor zijn/haar
activiteiten (het bedrijfsplan) te plannen en te vergelijken. Een uiteindelijk gekozen plan
kan vrijwillig ingediend worden als het bedrijfsplan met het voorgenomen gebruik. Op basis van dit bedrijfsplan wordt de voortgang gemonitord en adviezen gegeven tijdens het
teeltseizoen.
Vooralsnog zal een boer nog een betaalverzoek voor de basispremie en eco-premie in
moeten dienen. Vanuit de wens om maximale flexibiliteit, zodat ook gedurende het teeltseizoen ingespeeld kan worden met maatregelen op ontwikkelingen is het aan te bevelen
de datum voor de verantwoording van maatregelen niet langer te koppelen aan de datum
van 15 mei. Mogelijk kan er vergelijkbaar gewerkt worden als in het ANLb waar al wel
vroeg in het seizoen een betaalaanvraag wordt gedaan, maar de verantwoording van het
gevoerde beheer pas aan het einde van het seizoen plaatsvindt. In die situatie kan op basis
van reeds geconstateerde activiteiten ook al eerder in het seizoen een vooruitbetaling
plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer het brons niveau voor de eco -regeling bereikt is. Wanneer de boer gebruik gemaakt heeft van de planvormingsmodule hoeft hij/zij aan het
einde van het seizoen, bij het indienen van de verantwoording, alleen maar te controleren
of het ingediende en bij voorkeur continue geactualiseerde plan correct is. Wanne er geen
gebruik gemaakt is van de planvormingsmodule vooraf zal vooralsnog achteraf alsnog een
verantwoording van de uitgevoerde activiteiten gegeven moeten worden. Dit is bij ‘de stip
op de horizon’, wellicht niet meer nodig. Bij die stip op de horizon is er een volledig aanvraagloos systeem waarbij RVO op basis van ‘spelregels voor de eco regelingen ’, monitoringsgegevens en big data kan constateren welke prestaties geleverd zijn en daar een uitbetaling op kan baseren. Een dergelijk aanvraagloos systeem lijkt nu echter technisch nog
niet mogelijk. Nog los van de uitvoeringsregels zijn niet voor alle potentiële eco-maatregelen geschikte databronnen voorhanden. Daarnaast zal voor een dergelijk systeem eerst het
vertrouwen van de boer in RVO hersteld moeten zijn. Tot slot is een dergelijk systeem nu
ook nog niet wenselijk vanuit beleidsmatig oogpunt. Het is eerst nodig om boeren te laten
wennen en leren werken met een puntensysteem. Door het vrijwillig indienen van een bedrijfsplan vooraf ontstaat ook de mogelijkheid om de boer tijdens de uitvoering te adviseren. Bij een volledig aanvraagloos systeem ontbreekt dit. Zonder plan weet RVO niet wat
de boer van plan is en kan RVO de boer niet gericht ondersteunen met data en adviezen.
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5.4.2

Planvormings- en simulatietool

Figuur 5.7 Planvormings- en simulatietool
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Figuur 5.8 Impressie startscherm planvormingstool

De data in de planvormingsmodule wordt niet vermengd met de lopende formele registratie binnen de officiële omgeving van RVO (mijn dossier / mijn percelen). Dit om onbedoelde effecten te voorkomen. Wel wordt gebruik gemaakt bij de eerste intekening van de
gegevens uit mijn percelen. Deze kunnen door middel van een druk op de knop met een
identiteitsverificatie eenvoudig opgehaald worden en vormen de basis voor het uitwerken
van een scenario. Bij een volgende intekening kan ook gebruik gemaakt worden van een
ander eerder uitgewerkt scenario. Bij het ophalen van oude gegevens als basis voor een
nieuw scenario is het belangrijk dat deze getoetst worden op de actuele beleidsregels. Om
de planvorming zo eenvoudig mogelijk en met zo min mogelijk administratieve lasten mogelijk te maken kan in de planvormingsmodule via twee wegen een bedrijfsplan ontwikkelt
worden.
• Wanneer de perceel benadering gehanteerd wordt, worden een of meerdere percelen
geselecteerd waaraan vervolgens een (of meerdere cumulerende) maatregel(en) vanuit het keuzemenu wordt toegekend.
• Bij de maatregelbenadering wordt een maatregel uit het keuzemenu geselecteerd die
vervolgens aan een of meerdere percelen wordt toegekend.
Tijdens het uitwerken van een scenario kan gewisseld worden tussen deze twee benaderingen. Zo kunnen bijvoorbeeld eerst alle percelen waarop bijvoorbeeld in het vorige jaar
graan verbouwd is geselecteerd worden en een activiteit (bijv. niet kerende grondbewerking) in het plan voor het komende jaar aan gekoppeld worden. Daarna kan via de maatregelbenadering nog het opbrengen en onderwerken van compost aan een van deze en mogelijk percelen met een ander voorgaand gewas worden toegekend.
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Figuur 5.9 Uitwerking van de perceelsbenadering in de planvormingstool

Aangezien het gaat om een simulatie omgeving moeten ook verschillende mogelijke toekomstige scenario’s uitgewerkt kunnen worden waarbij ook sprake kan zijn van uitbreiding
of krimp van het aantal hectares. Er wordt binnen de landbouw immers veel grond ver- en
gekocht en /of ook geruild voor een teeltseizoen. Hiervoor is het nodig om oppervlakte bedrijfsareaal fictief toe te kunnen voegen aan of te verwijderen van het scenario voor het
bedrijfsplan. Hiervoor zijn twee opties gewenst:
1. Percelen toevoegen/verwijderen o.b.v. de kaart. Op basis van de basisregistratie percelen kunnen percelen die een boer voornemens is af te stoten dan wel te huren of kopen respectievelijk uit het scenario verwijderd of er aan toegevoegd worden. Bij deze
optie kan de boer het meeste maatwerk in zijn/haar scenario aanbrengen. Daarvoor is
het dan ook wenselijk dat de boer inzicht heeft in welke activiteiten de voorgaande jaren op de betreffende percelen hebben plaatsgevonden. Dit is nodig indien hectaretoeslagen en eco-regelingen gekoppeld zullen zijn aan de grond (dit heeft wel de voorkeur) en sommige mogelijke invullingen van de conditionaliteit en mogelijke eco-maatregelen ook afhankelijk zijn van de teelt in een voorgaand jaar. Dit speelt bijvoorbeeld
bij een maximum rotatie voor bijvoorbeeld aardappelteelt.
2. Percelen toevoegen o.b.v. numerieke gegevens. De ondernemer wijzigt niets aan de
kaart, maar haalt hier wel hectares van af of voegt deze toe door enkel het aantal hectares dat het betreft te vermelden. In de planvorming komen deze percelen alleen alfanumeriek voor. Zodanig kan er zonder heel veel administratieve last eenvoudig
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geëxperimenteerd worden in de simulatieomgeving met het verwijderen danwel toevoegen van hectares aan de bedrijfsvoering. Voordat een plan gekozen wordt kunnen
de betreffende percelen dan alsnog via optie 1 ingetekend worden.
Het is belangrijk te beseffen dat in sommige gevallen meerdere maatregelen op hetzelfde
perceel uitgevoerd kunnen worden en dat er maatregelen zijn die niet op perceelsniveau,
maar op bedrijfsniveau gemeten worden (zoals het percentage areaal niet productieve elementen). Hier dient bij de vormgeving van de schermen en functionaliteit rekening mee
gehouden te worden. Daarnaast is het ook van belang dat per maatregel inzichtelijk is wat
de bijdrage van de betreffende maatregel is aan het totaal gescoorde punten en het aantal
punten per doel. Kortom, er wordt veel inzicht door de boer gevraagd. Bij de vormgeving
zal daarom gekozen moeten worden tussen veel inzicht, maar met minder overzicht op
één pagina of basisinformatie op een pagina en verdiepingsinformatie op een andere pa-

Figuur 5.10 Uitwerking van een scherm waarbij per perceel per maatregel de bijdrage in punten per
doel en de financiële doorvertaling daarvan voor de eco-premie inzichtelijk is.

gina. Uit het ontwerptraject kwam een voorkeur naar het tweede naar boven.
In de simulatieomgeving / planvormingsmodule is direct inzichtelijk of met een scenario
wordt voldaan aan de goede landbouw en milieucondities welke als voorwaarde gelden
voor de basispremie, zoals een mogelijke eis ten aanzien van gewasrotatie. Ook is inzichtelijk hoe het betreffende scenario scoort op het puntensysteem in de eco-regeling en wat
de financiële doorvertaling voor de gehele hectaretoeslagen (basis en eco-premie) voor
het bedrijf is. Dit beeld is al een eerste stap naar het voortgangsdashboard dat in paragraaf
5.6 wordt beschreven.
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Figuur 5.11 Financieel overzicht van een uitgewerkt scenario met uitklapmogelijkheden voor meer inzicht

5.4.3

Informatie en kennis

Het uitvoeringsmodel en puntensysteem zijn bij voorkeur zo eenvoudig dat een boer zelf
het systeem kan invullen en niet aangewezen is op een adviseur. Daarnaast moet het stelsel zo ingericht zijn dat er ruimte is om fouten te kunnen maken. Zoals in hoofdstuk 4 is
beschreven, zijn boeren nu bang dat door het zetten van een fout vinkje ze grote financiële
schade lijden. In het toekomstige uitvoeringsmodel zal er ruimte moeten zijn om fouten te
herstellen. Bij een aanpak die uitgaat van stimuleren, adviseren, waarnemen en waarderen
kan dit ook.
Om scenario’s uit te kunnen werken zal de boer moeten beschikken over informatie en
kennis. Informatie over de voorwaarden uit de conditionaliteit om aan de vereisten voor
de basispremie te kunnen voldoen en de consequenties bij het niet voldoen aan deze voorwaarden. Ten tweede om informatie over de mogelijke eco-maatregelen, het keuzemenu
en de bijbehorende waardering via het puntensysteem en de consequenties indien niet
aan de criteria voldaan wordt, maar wel de activiteiten zijn uitgevoerd. Voor een maximaal
rendement op de doelen milieu, klimaat, biodiversiteit & landschap heeft de boer kennis
nodig om de juiste maatregelen in te passen in zijn/haar bedrijfsvoering. Naast dat dit als
informatie wordt aangeboden via het systeem zou een adviseur hierbij kunnen faciliteren.
Het gaat dan dus om kennis van bodem, water, biodiversiteit, klimaat en landschap en
minder om kennis over de administratieve systemen. Tot slot is er nog behoefte aan informatie over de omgeving waarin de boer zijn bedrijf heeft liggen die de boer kan ondersteunen bij het maken van keuzes over te nemen maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om
(monitorings)gegevens over waterkwaliteit of biodiversiteit, luchtfoto’s of satellietbeelden. Deze data mogen echter alleen ondersteunend zijn en niet dwingend danwel leidend
voor de keuzes die de boer maakt bij het uitwerken van zijn/haar bedrijfsplan voor eco maatregelen.
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5.4.4 Scenario’s vergelijken en uploaden
Een scenario kan door de boer worden opgeslagen. Een opgeslagen scenario kan evenals
de gegevens uit mijn percelen van een voorgaand jaar als basis dienen voor een nieuw scenario. Verschillende opgeslagen scenario’s kunnen met elkaar vergeleken worden, op een
zelfde manier als bijvoorbeeld op prijs- of productvergelijkingssites voor energiecontracten

Figuur 5.12 Schermen t.b.v. het vergelijken van scenario's

of elektronica apparatuur. Wanneer een boer een keuze gemaakt heeft voor een definitief
scenario kan hij/zij deze uploaden naar mijn percelen. Bij de upload is het belangrijk dat er
een extra verificatie ingebouwd is, zoals in het huidige systeem met een TAN-code, zodat
niet per ongeluk een fictieve situatie in mijn percelen terecht komt. Met andere woorden,
dit moet een echte handeling zijn. Het is daarbij ook wenselijk om een extra ‘knop’ te hebben om de geactualiseerde gegevens ook door te kunnen voeren t.b.v. andere dossiers zoals mest. Dit moet echter wel een zichtbare activiteit zijn voor de boer zodat hij/zij zich
ook bewust is van deze handeling.
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5.5 Advies, koppelverkoop en benchmark
Het beschikbaar stellen van informatie bij de planvorming is in paragraaf 5.4.3 toegelicht.
Dit is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de planvormings- en simulatietool.
Aanvullend hierop kunnen een tweetal modules aangeboden worden. Het gaat om een
module ‘advies en koppelverkoop’ en een module ‘benchmark’. Beide modules zijn optioneel en slechts op hoofdlijnen uitgewerkt. De werkgroep was niet eenduidig over nut en
noodzaak van deze beide modules.
Basisuitgangspunt is dat bij het opstellen van een scenario opstellen de ondernemer alle
maatregelen kan inzien en inzetten die voor zijn/haar situatie op basis van de regeling mogelijk zijn. Bij advies en koppelverkoop krijgt een boer ook alle mogelijke maatregelen aangeboden alleen worden die maatregelen die, o.b.v. bijvoorbeeld bedrijfstype of bodemtype goed bij hem/haar zouden passen door middel van vormgeving/presentatie sterker
aangeboden. Belangrijk is dat wel inzichtelijk gemaakt wordt waarom dit advies wordt gegeven. Bij koppelverkoop wordt op basis van de keuzes die een boer al gemaakt heeft logische adviezen gegeven voor bijpassende maatregelen die elkaar bijvoorbeeld versterken.
Dit enigszins vergelijkbaar met het doen van bestellingen in een webshop. Bij het kopen
van een printer krijg je als klant ook automatisch de juiste cartridges aan geboden. Een dergelijke tool zou boeren kunnen helpen bij het maken van keuzes die leiden tot het grootste
doelbereik. Er leeft echter een zorg dat het systeem zo ingeregeld wordt dat niet de meest
logische maatregelen (vanuit bedrijfsperspectief) worden opgenomen, maar alleen de
meest beleidsmatig wenselijke, waardoor er een sterke mate van sturing optreedt. Wanneer dit gebeurt gaan boeren afhaken. Het visueel zo aanbieden dat de beleidsmatig
meest gewenste maatregelen opvallen of bovenaan staan kan wel, mits het maar transparant is waarom deze daar staan en ook alle andere opties overzichtelijk aangeboden worden zodat de boer zelf de keuze kan maken welke optie het beste past voor zijn/haar bedrijf en de duurzaamheidsdoelen.
Bij een benchmark wordt het bedrijf vergeleken met anonieme bedrijven uit de buurt of
vergelijkbare bedrijven gebaseerd op bijvoorbeeld omvang, type, bodemtype, landschap stype, etc. Dit om te inspireren en te stimuleren.
Bij deze vier optionele functies, alle opengestelde maatregelen, een selectie van een specifiekere lijst op basis van sector, regio en/of grondsoort, advies en koppelverkoop en een
benchmark is het denkbaar dat deze functies door de boer zelf met een knop aan en uit
gezet kunnen worden.

5.6 Dashboard voortgang
In een voortgangsdashboard kan de boer te allen tijd actueel zien hoe ver hij/zij staat met
het voldoen aan de voorwaarde van subsidiabele landbouwgrond voor het ontvangen van
basisinkomenssteun, de verplichtingen vanuit de conditionaliteit (GLMC’s) en de scores op
het puntensysteem voor de eco-regelingen.
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Figuur 5.13 Dashboard voortgang

Indien een boer geen vrijwillig bedrijfsplan heeft ingediend wordt de voortgang gepresenteerd op basis van de data die RVO beschikbaar heeft en de geldende spelregels voor de
conditionaliteit en eco-regelingen. Voor de eco-regeling wordt de voortgang afgezet tegen
de geldende normen uit het puntensysteem. Gedurende het teeltseizoen kan in het dashboard door de tijd heen gescrold worden zodat ook de groei in de voortgang door de tijd
heen zichtbaar is.
Ook wanneer een boer wel een vrijwillig bedrijfsplan heeft ingediend wordt de voortgang
gepresenteerd. In die situatie wordt naast de waargenomen activiteiten (zowel gepland als
niet gepland) ook een prognose afgegeven voor de verwachte eindscore voor de eco-regeling door ook de geplande, maar nog niet uitgevoerde activiteiten te presenteren. Wanneer een boer wel activiteiten had gepland, maar deze (door omstandigheden) niet heeft
uitgevoerd of wanneer deze niet zijn waargenomen door RVO wordt dit inzichtelijk gemaakt. In het dashboard worden hiervoor verschillende symbolen gebruikt zoals in figuur
5.14 is weergegeven als voorbeeld (zie kader voor toelichting symbolen).
Groen vinkje: de landbouwactiviteit/maatregel is uitgevoerd en waargenomen.
Grijs vinkje:
de landbouwactiviteit/maatregel moet nog plaatsvinden maar de deadline
van deze activiteit/maatregel is nog niet overschreden.
Rood vinkje: de landbouwactiviteit/maatregel is niet uitgevoerd of waargenomen en de
deadline is gepasseerd.
Gele i :
Status van de landbouwactiviteit/maatregel en de datum van de monitoringsdata
Groene B:
dit icoontje staat voor Basisbetaling.
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Figuur 5.14 Dashboard subsidiabele landbouwgrond

Indien er gezien de kalender van de eco-maatregelen nog mogelijkheden zijn om het verlies aan punten dat hierdoor is opgetreden te herstellen, wordt deze mogelijkheid in de
vorm van een advies gepresenteerd. De boer wordt in de gelegenheid gesteld om in de
planvormingsmodule zijn/haar plan bij te stellen op basis van de actuele situatie.
Voor alle scores kan via het dashboard doorgeklikt worden naar maatregelen en de bedrijfskaart van de boer zodat inzichtelijk is waar de punten gescoord zijn, maar ook waar er
wel geplande activiteiten niet waargenomen of afgekeurd zijn. In alle situaties is het voor
de boer mogelijk om door middel van ‘doorklikken’ de bron te raadplegen op basis waarvan RVO haar bevindingen rapporteert. Via de module tweeweg communicatie (paragraaf
5.3) krijgt de boer bij een verschil van inzicht hierover de gelegenheid om andere data aan
te leveren en / of over de data danwel interpretatie daarvan in overleg te treden met RVO.
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Figuur 5.15 Dashboard vereisten basispremie en voortgang eco-regeling

Figuur 5.16 Dashboard verdieping per maatregel
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5.7 Doelbereik en monitoringsgegevens
Het laatste blok in het uitvoeringsmodel is een blok met informatie over doelbereik en monitoringsgegevens. Feitelijk is dit geen extra blok in het uitvoeringsmodel, maar een databron die nodig is in het vierde blok. Dit blok is derhalve niet uitgewerkt, maar staat hier
toch apart genoemd omdat dit een logische stap is in een Plan Do Check Act (PDCA) cyclus.
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6 Adviezen voor vervolg
6.1 Kader aanpalende trajecten en activiteiten
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het verkennen, (praktijk)onderzoek en
beleidsvoorbereiding voor het GLB na 2022. In zeven GLB Pilots is in de praktijk geëxperimenteerd met onder andere het vormgeven van de eco-regeling als onderdeel van de
nieuwe groenblauwe architectuur. Het bovenste blok in de oranje kolom representeert
drie van de zeven GLB pilots die gestart zijn in 2019 en in 2021 eindigen. Deze GLB pilots
hebben het karakter van verkennen van mogelijkheden voor een puntensysteem voor ecoregelingen. Welke ideeën leven er, wat zou mogelijk kunnen. Het bovenste blok in de
groene kolom staat voor een pijler uit de GLB pilot Sectorale Bouwstenen, de brede consultatie over het ambitieniveau en de mogelijkheden die boeren mogelijk achten binnen de
eco-regeling. Hiervoor is onder andere een brede enquête (respons 1700 boeren & tuinders) uitgezet onder de diverse sectoren en er is met ruim 500 boeren & tuinders in de
winter van 2019 -2020 in zaaltjes gesproken. In de enquête zijn controlevragen gesteld
waarmee de groep deelnemers aan de enquête vergeleken konden worden met de kenmerken uit CBS landbouwstatistieken. Gebleken is dat de groep respondenten erg representatief (verdeling over sectoren, provincies, omvang en leeftijd) is voor de totale populatie boeren & tuinders van Nederland. Het bovenste blok in de blauwe kolom geeft het andere spoor uit de GLB Pilot Sectorale bouwstenen weer, het samen met RVO uitgevoerde
ontwerptraject voor een vernieuwd uitvoeringsmodel waarvan deze rapportage de bevindingen bevat.
De komende tijd tot 1 januari 2023 zal in het teken
moeten staan van het praktijkrijp maken van het
nieuwe GLB. Zowel bij de
overheid (beleid en uitvoerende en controlerende
diensten als RVO en NVWA)
als bij boeren. Hiervoor lopen onder andere nieuwe
GLB Pilots en zijn opdrachten in voorbereiding. In nevenstaande figuur zijn een
aantal hiervan weergegeven.
Het onderste oranje blok
Figuur 6.1 Samenhang diverse ontwikkeltrajecten toekomst GLB
geeft een aanvraag weer
voor een GLB Pilotpuntensysteem. Hierin worden onder andere verschillende manieren
van sturing binnen een puntensysteem nader verkend en nog andere onbeantwoorde vragen worden uitgezocht. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op de samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw, het door meerdere bedrijven gezamenlijk aanvragen
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van eco-regelingen of hoe om te gaan met bedrijven die grond in verschillende gebieden
hebben liggen.
Op basis van de eerste GLB pilots over puntensystemen, de brede consultatie gehouden als
onderdeel van de pilot sectorale bouwstenen, uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken en beleidsvoorbereidingen door het rijk, de provincies en de waterschappen kunnen scenario’s voor de invulling van de conditionaliteit en de eco-regeling ontwikkeld worden die getoetst worden bij een groep boeren en tuinders. Hiervoor is een opdracht in
voorbereiding. Dit wordt weergegeven door het onderste groene blok. Het advies vanuit
boerenperspectief over hoe verder te gaan met de resultaten welke beschreven staan in
dit rapport wordt weergegeven door het onderste blauwe blok en in de navolgende paragrafen toegelicht. Het is aan RVO vervolgens om hier vanuit haar visie en mogelijkheden
t.a.v. inzet van capaciteit en middelen een vervolgadvies te geven ove r welke onderdelen
verder uit te werken te implementeren en in welke volgorde en snelheid dit kan.

6.2 Fase 1: Planvormingsmodule ontwikkelen als GLB Check 2.0
Bij boeren is er, voorbereidend op de inwerkingtreding van het nieuwe GLB per 1 -1-2023,
behoefte om te experimenteren en simuleren met eco-maatregelen en een puntensysteem
daarvoor. Dit is onder ander gebleken uit een praktijkproef met 70 boeren welke binnen
de GLB Pilot Sectorale Bouwstenen is uitgevoerd door agrarische bedrijfsadviseurs. De zeven blokken in het schetsontwerp hebben een verschillende mate van urgentie en complexiteit. Sommige blokken zullen daardoor eerder ontwikkeld kunnen en/of moeten worden dan andere. De ontwikkeling, het testen en de invoering van de verschillende modules
kan gefaseerd, dakpansgewijs plaatsvinden.
Met een planvormings- en simulatiemodule, zoals deze beschreven is in paragraaf 5.4,
waar boeren mee kunnen experimenteren vanaf de zomer van 2022 kan voorzien worden
in de behoefte van boeren om te kunnen experimenteren en simuleren met eco-maatregelen en een puntensysteem. Zoals gesteld, worden de modules basisregistratie, tweewegcommunicatie en datagebruik en machtigingen als randvoorwaardelijk gezien voor het
goed functioneren van het uitvoeringsmodel als geheel. Het advies is daarom deze vier
modules gelijktijdig en in samenhang te gaan ontwikkelen.
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Het design thinking proces was de start van de ontwikkeling van een data gedreven, faciliterend en beslissingsondersteunend uitvoeringsmodel. Na het verkennen van de opgave /
het probleem is met dit rapport een schets gepresenteerd voor een nieuw uitvoeringsmodel. Voordat dit geïmplementeerd is in een definitief praktijkrijp model zullen nog een aantal ontwerp- en ontwikkelfases moeten volgen. Deze zijn in onderstaande figuur weergege-

Figuur 6.2 Fasering ontwikkeling planvormings- en simulatietool

ven. Door de technische ontwikkeling van dit uitvoeringsmodel zo spoedig mogelijk te starten kan de planvormingsmodule (GLB Check 2.0) begin 2022 gevoed worden op basis van
verder (praktijk)onderzoek (zie Figuur 6.1, het onderste oranje en groene blok), gemaakte
beleidskeuzes t.a.v. een puntensysteem en de invulling van de conditionaliteit (GL MC’s) en
eco-regeling en de budgetverdeling daartussen. Na een testfase, welke mogelijk als onderdeel van de GLB pilot puntensysteem kan plaatsvinden, kan de planvormingsmodule aangeboden worden (al dan niet vergezeld met vrijblijvend advies van adviseurs / collectieven) aan boeren.

6.3 Fase 2: Voortgangsdashboard
Het tweede kernblok is het voortgangsdashboard. De behoefte hieraan is niet kleiner dan
aan een planvormings- en simulatietool. Echter, in de fasering is het voortgangsdashboard
later nodig dan een planvormings- en simulatietool. Zoals beschreven staat in paragraaf
5.4 een eerste aanzet voor het dashboard ook al opgenomen in de planvormings- en simulatietool aangezien daar ook al inzichtelijk gemaakt wordt hoe een bedrijf s coort op de
schijf van vijf binnen de eco-regeling. Geadviseerd wordt het voortgangsdashboard aansluitend te ontwikkelen op de planvormings- en simulatietool, maar hier niet helemaal op
te laten wachten. Met name de presentatie van de voortgang op basis van monitoringsgegevens kan parallel aan de ontwikkeling van de planvormings- en simulatietool al vast
plaatsvinden.

6.4 Fase 3: Advies, koppelverkoop en benchmark
Geadviseerd wordt om in de laatste ontwikkelfase pas de niet noodzakelijke, maar wel
wenselijke blokken te ontwikkelen. Hierdoor kan alle energie worden aangewend voor dat
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wat noodzakelijk is. Dat wat het geheel beter en makkelijker maakt kan later toegevoegd
worden.

6.5 Samenwerking
In het ontwerptraject is nauw samen opgetrokken tussen RVO en de GLB pilot Sectorale
bouwstenen. Zowel in de voorbereiding van de ontwerpsessies met een groep boeren als
tijdens de ontwerpsessies. Dit is heel waardevol gebleken. Door wederzijds met elkaar
mee te kijken ontstaat inzicht, worden kaders helder en kan vanuit een gezamenlijke basis
verder ontwikkeld worden.
Ook in het verleden zijn goede ervaringen opgedaan met het samen ontwikkelen van
nieuw instrumentarium. Bij de ontwikkeling van het ANLb was er sprake van twee projectorganisaties, een van de overheid met het ministerie, provincies en uitvoerende diensten
en de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer die samen optrokken in de ontwikkeling
van het ANLb en de daarvoor benodigde tools. Uit een evaluatie over de invoering van het
ANLb is gebleken dat deze nauwe samenwerking één van de sleutels tot succes van de invoering van het ANLb per 1 januari 2016 is gebleken.
Gezien deze beide ervaringen wordt geadviseerd om ook in het hierboven geschetste vervolgtraject ( Figuur 6.1 onderste blauwe blok) van ontwikkeling en uitrol van een GLB check
2.0 samen op te trekken met de agrarische sector. Met de pilot sectorale bouwstenen is
een platform www.glbuitdepraktijk.nl gecreëerd waarmee boeren in de breedte bereikt
kunnen worden. Voor de ontwikkeling van een tool kan de bestaande groep van 10 boeren
blijvend benut worden. Zij hebben nadrukkelijk aangegeven daar interesse voor te hebben
en achten de betrokkenheid van de sector in deze vorm noodzakelijk voorafgaand aan een
goede eerste praktijktoets. Er gaat dan geen waardevolle kennis en ervaring (dit rapport is
ongetwijfeld niet 100% volledig) verloren. Mogelijk kan deze groep nog uitgebreid worden
met een vertegenwoordiger vanuit BoerenNatuur om direct te zorgen voor een goede verbinding met het ANLb en de SCANICT. Daarnaast wordt geadviseerd om tevens beleidsmakers van LNV aan te laten sluiten om zo direct een goede verbinding te krijgen tussen beleid (LNV), praktijk (boeren) en uitvoering (RVO). Boeren hebben in het ontwerptraject ook
aangegeven in RVO graag een partij te zien die niet alleen RVO adviseert over of de regelingen voor RVO uitvoerbaar zijn, maar ook LNV adviseert over de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en regelingen in de agrarische bedrijfsvoering.

6.6 Vertrouwen
Zoals in paragraaf 4.2 staat beschreven is vertrouwen de sleutel tot succes. In deze rapportage is alleen in gegaan op de wensen en een schetsontwerp voor een technisch systeem.
Aan het vertrouwen zal apart gewerkt moeten worden naast het ontwikkelen en implementeren van een nieuw uitvoeringsmodel en ondersteunende tools. Geadviseerd wordt
dit separaat op te pakken.
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7 Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samenstelling werkgroep ontwerpsessies
Verslagen ontwerpsessies
Visie uitvoeringsmodel RVO
Bundeling aanwijzingen voor het ontwerp
Uitwerkingen enquête
Stroomschema’s modules
Schetsen schermen planvormings- en simulatietool en voortgangsdashboard
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Samenstelling werkgroep ontwerpsessies
Naam/Naam bedrijf
Kool, Gerda
Brake, te, Martijn & Ursula (Hoeve 't Ros)
Marcel Scholtens
Nicole Bartelds
Wilco Brouwer de Koning (Boerderij Ter
Coulster)
Ria Derks
Herman Spans (Weidevol)
Geert Stevens
Harm Albring
Maarten Brugmans
Fa. P.N. Slagter

Sector
Melkveehouderij
Melkveehouderij
Akkerbouw
Akkerbouw
Melkveehouderij
Melkveehouderij
Melkveehouderij (biologisch)
Melkveehouder
Melkveehouder
Akkerbouw/melkveehouderij
Vollegrondsgroente

RVO
Kornelis Oosterhuis
Michiel Miedema
Erik Bijleveld

Overheid
Overheid
Overheid

Pilot SB
Wouter Rozendaal
Dick Wismeijer

Adviseur
Adviseur en melkveehouder (biologisch)
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Verslagen ontwerpsessies
Sessie 3 en 5 waren werksessies. Hiervan zijn geen verslagen, de resultaten zijn
direct verwerkt in de (tussen)producten
Verslag en analyseresultaten design thinking sessie 24 augustus 2020
Aanwezigen: Harm Albring; Gerda Kool; Nicole Bartelds; Ursula te Brake; Geert Stevens;
Dick Wismeijer; Wilco Brouwer de Koning; Anja Ketting; Ria Derks; Marcel Scholtens; Hermen Spans; Kornelis Oosterhuis; Wouter Rozendaal; Michiel Miedema.
Wouter Rozendaal heet de aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere vergaderlocatie, waar we in het kader van de pilot sectorale bouwstenen en samen met RVO aan de
slag gaan met het ontwerp van het bedrijfsplan – systeem. Er volgt een voorstelronde,
waarbij ieder zijn/haar achtergrond toelicht en ook vertelt over zijn/haar interesse in data.
Daarna licht Wouter het doel van het voorliggende traject toe en geeft uitleg over de aanleiding, context, de samenwerkingsvorm, etc. Vervolgens vertellen Kornelis Oosterhuis en
Michiel Miedema van RVO over de toekomstvisie op de dienstverlening aan de agrosector
van RVO, en wordt de methodiek ‘design thinking’ uit de doeken gedaan. Voor nadere informatie, zie de als bijlage toegevoegde powerpointpresentatie.
Gedurende de presentatie komen diverse vragen en opmerkingen voorbij. Zie hieronder.
Vragen & antwoorden
V: Kun je biodiversiteit monitoren?
A: Nee, met monitoring gaat het om maatregelen, doelen/impact/effect zijn indirect.
V: Wat is verschil monitoring en controle?
A: Met monitoren helpen we kortingen etc. te voorkomen door aan te geven dat er iets
moet gebeuren (als dat verplicht zou zijn).
V: Bijsturen ná een monitoring-waarschuwing kan vaak niet meer (je kunt bv. niet meer
gaan zaaien). Wordt daar rekening mee gehouden?
A: Kan niet altijd, maar vaak wel. Bv. is vanggewas op tijd ingezaaid.
V: Hoe neem je invloed van bv. het weer mee (als een maatregel niet kan worden uitgevoerd, bv. door vorst/droogte)?
A: We kunnen die informatie meenemen.
V: Is BGT-check relevant?
A: Nee, BGT-check gaat om begrenzing, niet om landgebruik.
V: Moet monitoring wel door RVO worden uitgevoerd? Kan ook een andere partij zijn. Bv.
Zuivel.nl monitort ook. Hoe voorkom je doublures in gegevens? Bv . controleert FrieslandCampina (biodiversiteitsmonitor) ook grond/weidegebruik.
A: We houden rekening met andere KPI’s, ook v.w.b. definitie (dit is in elk geval het voornemen van RVO/LNV). Die moeten overeenkomen met andere monitoringsystemen. Evt.
uitwisselen gegevens.
V: Sommige activiteiten kun je niet monitoren, bv. nestkastjes in stal.
A: Klopt.
V: Voorkómen van kortingen wordt o.m. als doel gesteld. Hoe groot is dat probleem ei genlijk? Ook met het oog op het feit dat bij een signalering het aanpassen vaak al ni et meer
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kan.
A: Hebben we niet paraat.
V: Monitoring kan ook negatief worden uitgelegd (‘big brother’). Wat is de behoefte?
A: Daarvoor zijn deze sessies bedoeld.
V: Er zijn ook gegevens voor pijler 2 (collectieven).
A: Het gaat om pijler 1, om eco-regelingen (vrijwillig) en conditionaliteit.
V: Er zijn nu maatregelen die elkaar tegenwerken (bv. goed voor grond, minder goed voor
waterkwaliteit). Hoe zorg je er binnen NwGLB voor dat maatregelen goed afgewogen/afgestemd zijn? Dick Wismeijer gaf aan dat er een lijst met elkaar tegenwerkende maatregelen
is opgesteld. Hij verwacht dat dit zich deels zal oplossen als boeren zelf maatregelen mogen kiezen voor hun bedrijf. Dan kies je maatregelen die bij elkaar passen.
A: Uitgaande van een keuzemenu is dat aan de ondernemer.
V: Mág er wel gemonitord worden? I.v.m. eigenaarschap bedrijfsgegevens, AVG…?
A: Sentinel-data zijn (nu ook al) open data. Voor andere data kan het nodig zijn vooraf
eerst toestemming te organiseren.
V: Wat gebeurt er als doel wordt gehaald, maar maatregel is niet helemaal goed uitgevoerd?
A: RVO kan alleen de naleving op de maatregelen controleren. Dat is ook omdat maatregelen jaarlijks worden uitgevoerd en het uiteindelijke doel misschien pas na 10 jaar. Voor een
boer is het ook prettiger om te worden betaald naar wat hij doet. Ook als het uiteindelijke
doel niet is gehaald, worden de bedragen voor het uitvoeren van maatregel niet teruggevorderd. Mogelijk worden de maatregelen wel tussentijds aangepast als de impact te klein
is. (Een deelnemer noemde letterlijk: het klinkt me als muziek in de oren: als ik op maatregelniveau laat zien dat ik het heb uitgevoerd, dan volgt het vinkje en krijg ik betaald. Daar
komt RVO dan niet later op terug.)
V: KvK verkoopt data door. Je eigen data biodiversiteit moet je zelf kopen…Wat doet RVO?
Ook i.v.m. de AVG.
A: Wij houden ons aan doelbinding: gebruiken alleen gegevens als het doel van verwerken
duidelijk is en in lijn is met onze opdracht. Wij verkopen geen data.
Opmerkingen
• Op ‘mijnRvo.nl’ kun je moeilijk iets vinden als je zelf iets wilt regelen/doen. Je vindt
vooral toelichtingen.
• Kunnen KPI’s voor biodiversiteit voor NwGLB worden gebruikt?
• Belangrijk is dat je inzicht hebt met welk doel en wanneer je bepaalde data hebt gedeeld. En dat je kunt beoordelen of je data wel wilt delen (kunt afwegen: kosten vs opbrengsten). Ook belangrijk: weten wie de eigenaar is en hoe je gegevens kunt (laten)
aanpassen als ze onjuist zijn.
• RVO heeft geen goed imago v.w.b. controle/sancties. Soms onterechte (hoge) sancties.
Wens: achteraf geen boetes meer, graag op bepaald moment definitief weten of iets
akkoord is.
• De deelnemer uit Heiloo (ook bestuur LTO vakgroep melkvee), gaf aan dat de BGT aanpassingen grote impact kunnen hebben op het vertrouwen in RVO. Het lijkt erop dat in
sommige gebieden boeren veel ha’s kwijtraken die niet meer als landbouwgrond gezien worden. Dit signaal leg ik (Kornelis) neer bij de projectgroep van BGT.
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Na de presentatie en plenaire bespreking, volgt een analyseblok, waarin gestart is met het
ontdekken van de design-uitdaging. Zie de volgende pagina’s voor de ‘oogst’.
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Analyseblok 1 verkennen van de design-uitdaging vanuit 4 invalshoeken
Vooraf waren vier invalshoeken voorbereid:
1.

Vormen van (digitale) communicatie met RVO

2.

Hoe belangrijk zijn RVO en GLB voor de boer

3.

Kansen & bedreigingen technologie en data

4.

Wat maakt boeren en hun behoeften aan informatie verschillend

De groep werd verdeeld in vier groepjes. Deze groepjes stonden ieder om beurten parallel
tien minuten stil bij iedere invalshoek; volgens de werkvorm ‘flappencarrousel’. Dit leverde
de volgende ‘oogst’ op.
Invalshoek 1: vormen van (digitale) communicatie met RVO
De digitale communicatie met RVO: Welke manieren en welke onderwerpen zijn waardevol
en welke niet? Denk naast mijn.rvo en mijn.percelen ook aan andere vormen van interactie, apps, bms-koppelingen
• Slechte zoekfunctie nu, bijvoorbeeld als je grasland scheuren direct wilt regelen en je
zoekt op de internetsite, dan krijg je van allerlei resultaten door elkaar, diverse pagina’s met achtergrondinformatie en ook het linkje dat je nodig hebt om het direct te
regelen.
• In de zoekresultaten wordt geen onderscheid gemaakt tussen direct regelen en achtergrondinformatie.
• De historie functie werkt fijn, de dingen die je eerder hebt ingevuld staan bovenaan.
• Overzichtspagina van RVO is niet duidelijk, het is altijd zoeken, of het is een hele lange
lijst.
• Gecombineerde Opgave: als je percelen moet aanpassen, dan moet je er helemaal uit,
en dan weer terug. Tip van andere deelnemer: open een scherm naast de G.O. waarin
je mijn percelen open hebt staan.
• De digitalisering gaat snel, de sector is veelal 50+ en wordt niet altijd goed meegenomen in de vernieuwingen.
• Vinkjes per ongeluk (niet/verkeerd) zetten wordt als erg vervelend ervaren, het geeft
veel onzekerheid bij het invullen omdat dingen anders fout gaan en ellende opleveren;
er wordt daarom al snel een adviseur ingeschakeld.
• Als een adviseur wordt ingeschakeld, dan weten de boeren zelf niet precies meer hoe
het zit.
• Het administratief regelen van huren en verhuren van grond, grondgebruikersverklaringen en dergelijke wordt als erg complex ervaren.
• Hoewel er vooruitgang wordt ervaren, blijft het intekenen van percelen problematisch.
Er wordt al snel over een grens heen getekend. Denk daarbij ook aan de complexiteit
van het intekenen percelen van een coulissenlandschap.
• Naast de digitale diensten vindt men het heel belangrijk dat er mensen aan de telefoon zijn.
• Men ontvangt nu geen informatie per mail, dat zou wel fijn zijn.
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Om van mijn.rvo naar berichten van rvo te komen moet men eerst uit- en inloggen, dat
wordt als lastig/storend ervaren.
Post van rvo per mail: liever de informatie meteen in de mail zelf.
Je wordt vaak/te snel uit de Gecombineerde Opgave gegooid, hangt af van de internetverbinding en soms moet je even naar een koe, dan lig je er al weer uit. Jammer dat je
geen applicatie kan downloaden voor op de computer.
Boomwallen en sloten wordt te weinig gewaardeerd. Het aanhouden ervan is toch
goed voor de natuur, en levert de boer verder niets op.
Het is maar een kleine groep die het verpest voor de grote groep, waarom dan de hele
groep opzadelen met het extra in de gaten houden en apps introduceren en zo.
Het introduceren van apps die zaken bijhouden staat op gespannen voet met het gewoon ondernemen, op basis van vertrouwen dat het gewoon goed gaat.
Big brother is er al op het erf. Vergelijk het eens met andere bedrijven, het staat niet in
verhouding hoeveel we in de gaten worden gehouden. En dat terwijl het verdienmodel
echt niet groot is. De intrinsieke motivatie voor de communicatie is daarom laag, verdedigend.
Onduidelijk wat het verschil is tussen mijn.rvo, de berichtenbox, mijn dossier (wordt
als ‘top!’ ervaren), mijn overheid (weinig nut), en waarom dat verschil er moet zijn.
Je kan niet gewoon een mailtje sturen naar rvo, dat moet via de website met zo’n formulier. Dat is misschien handig voor rvo, maar niet voor de boer.
Ik kreeg een waarschuwingsbrief over vereist vanggewas na mais op zandgrond, maar
er heeft never mais gestaan, ook nooit in mijn percelen ingevuld, daar was de data bij
rvo dus niet correct.
eHerkenning is crimineel: we worden afgezet, het kost veel geld. Niveau 3! Bovendien
is het goed opletten, want als je dit wilt aanvragen, dan kan dat soms weken duren, en
dan kan je deadlines mislopen.
In de gecombineerde opgave kan je niet meteen gewijzigde percelen zien, dan moet je
eerst inloggen, onhandig.
Mooi dat er tegenwoordig al vinkjes bij de percelen staan als je GLB wilt, dat was vroeger niet zo, heel vervelend.
Bij het percelen huren en verhuren is het heel ingewikkeld. Speelt vooral bij contracten
tussen akkerbouwers en veehouders, dan zit nu alles vast aan wie het perceel gebruikt: voor de mestplaatsingsruimte, de toeslagrechten, het voer. Alles komt dan bij
de akkerbouwer. Maar je wilt juist onderscheid kunnen maken om verschillende dingen voor verschillende doelen laten meetellen. Weidegang bijvoorbeeld; dingen loskoppelen: Mest – gebruik/beweiding – toeslagrechten.
Het ontbreekt ons nu aan inzage in alle data die bij rvo staat, wel redelijk veel in documenten, maar niet allemaal in gegevens, of op een kaartje. Ook inzicht in machtigingen
is niet duidelijk.
De nummering van percelen is niet logisch. Ik zit nu al in honderd zoveel.
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Waarom moeten we elk perceel ieder jaar opgeven, ook de ongewijzigde? En ieder
jaar weer de grenzen accepteren. Het is nu niet zo geregeld dat gevraagd wordt: welk
perceel is gewijzigd, en dat we die dan aanpassen.
Let op dat niet iedereen snel internet heeft, we zitten op het platteland. Complexere
applicaties vragen meer capaciteit/netwerk.
De gecombineerde opgave in het voorjaar komt niet goed uit.
Waarom is er geen vertegenwoordiger op locatie/regionaal, zoals bij veel bedrijven dat
wel zo is geregeld? Nu is alles telefonisch, maar je krijgt iedere keer iemand anders. Dit
wordt gemist bij hardnekkige dingen.
In de nieuwe werkwijze wordt belangrijk gevonden dat je dan ook daadwerkelijk tijdig
kan ingrijpen.
Andere voorwaarde is dat de data dan echt goed vastgelegd moet worden: waar komt
het vandaan etc., dit goed laten zien, zodat tijdig ingrijpen kan, dat daar invloed op is.

Invalshoek 2: hoe belangrijk zijn RVO en GLB voor de boer
De verhouding/relatie tussen boer en RVO: wat betekent RVO en de diensten voor de
boer, welk ‘klantaandeel’ heeft RVO, wat betekenen het GLB-geld en de regels daarbij voor
de boer, welke invloed heeft het op de totale bedrijfsvoering van de boer.
• GLB steun is essentieel voor het bedrijfsresultaat en het inkomen van de boer. Zonder
dit kan een deel van de boeren niet bestaan. Het zorgt voor brood op de plank. Het is
een beperkt deel van de omzet, maar bij veel bedrijven een groot deel van het resultaat.
• Wanneer er eco-regelingen komen is het gezond dat een boer zelf de afweging kan
maken wel of niet deel te nemen. Dit is in veel gevallen echter een theoretische keuze.
Boeren hebben de steun nodig om het hoofd boven water te houden.
• De overheid is op de hoogte van de afhankelijkheid van veel boeren van GLB steun
voor hun inkomen. Daarmee is het GLB een instrument voor de overheid waarmee ze
de sector kan vormen. Misschien wil de overheid dit ook wel zo houden?
• De keuze voor maatregelen is ook afhankelijk van de marge / hectare. Ook al vergoed
je de gederfde inkomsten. Bij lage marges eerder genegen om maatregelen te nemen.
• GLB kan zelfs een negatieve uitwerking hebben. Werkt verhogend op de grond- en
daarmee kostprijs. De overheid zou veel meer faciliterend moeten zijn in het creëren
van verdienmodellen en een gelijk speelveld. Daar zou GLB voor ingezet moeten worden.
• De positie van RVO wordt nu ervaren als naast LNV. De rol van RVO zou meer adviserend aan beleid / LNV moeten zijn over de uitvoerbaarheid van beleid in de bedrijfsvoering van de boer. Positioneren tussen boer en LNV. RVO als link in de communicatie
en het signaleren van onmogelijkheden in beleid en van daaruit adviserend aan LNV.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
• De maatschappelijke druk ligt hoog. Zonder GLB geld worden door de maatschappij
dezelfde eisen aan de productie gesteld. Boeren moeten dus blij zijn met elke € waardering, ongeacht de hoek waar het vandaan komt (hierover waren de meningen verdeeld).
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RVO zou meer naast de boer als adviseur moeten komen te staan, ondersteunend en
adviserend i.p.v. afrekenen en sanctioneren.
Leg geen kortingen op GLB gelden, maar leg gewoon een boete op aan een ondernemer als deze zich niet aan de wet houdt. Bijv. niet voldoen aan mestwetgeving, niet
korten op GLB steun.
Leg op vrijwillige maatregelen sowieso geen korting / boete. Het is bovenwettelijk.
Veel maatregelen en werkwijzen zijn nieuw, niet alles zal meteen lukken. Zorg voor
een flexibel systeem. Een boerderij is geen statisch geheel, ecosystemen ook niet. Daar
passen dus ook geen statische regels bij.
Het huidige landbouwsysteem is niet houdbaar. De kostprijs gaat omhoog, toeslagen
naar beneden en uitbreiding is niet mogelijk. De voedselprijs zal min of meer gelijk blijven doordat een dele van de burgers het niet kan betalen anders, ook al betalen we
gemiddeld in NL maar een klein deel van het inkomen aan voedsel.
Denk bij de invoering van een nieuw systeem goed na en neem geleidelijke stappen.
Boeren moeten kunnen wennen.

Invalshoek 3: kansen & bedreigingen technologie en data
Hoe kijkt de boer aan tegen monitoring met satelliet (verantwoord/ongewenst gebruik),
welke behoeften zijn er aan data en bredere inzichten dan alleen het eigen bedrijf, welke
data out-of-the-box kan de boer verder helpen die RVO kan leveren of bij kan helpen,
welke rol speelt privacy daarbij (data over details van bemesting en opbrengsten vermoedelijk liever niet delen / bij RVO opslaan), en eenduidigheid en continuïteit van data.
Kansen
• Gebruik van (monitoring)data voor eigen bedrijf. Bv. biomassa-gegevens kun je gebruiken
voor precisielandbouw.
Data moeten dan wel uitwisselbaar zijn en juist geïnterpreteerd zijn.
Als dit goed werkt, draagt het bij aan vertrouwen in overheid.
• Waarnemen van acties betekent ontvangen betaling. Simpel en geen risico/sancties voor de
boer.
• RVO kan vertrouwen op bestaande data. Neem dan alleen wijzigingen over als die zeker
zijn. Bv zijn perceelsgrenzen niet altijd te constateren met monitoring, ga dan uit van bestaande data.
• Binnen een subsidiejaar kun je corrigeren, niet meer met terugwerkende kracht (voorgaande subsidiejaren).
• Bundelen data en projecten binnen keten: overheid, sector en ketenpartners (bv. FrieslandCampina)
Samenwerken. Leidt tot vertrouwen.
• Met data en analyse de pakkans voor fraudeurs verhogen (ga verder uit van vertrouwen).
• Inzicht krijgen in effecten van maatregelen. Maar dan moet je wel eerst een 0-meting doen.
Bedreigingen
• Niet weten waarom/hoe/wanneer bepaalde gegevens zijn aangeleverd, wat er mee
gebeurt (gebruikt voor sancties?). Te weinig inzicht in ‘hoe het werkt’.
De moeite die aanleveren/corrigeren kost staat niet in verhouding tot de opbrengst
(maar je kunt dit niet goed beoordelen).
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Privacy: wie krijgt er allemaal inzicht, hoe kan ik aanpassen, hoe weet ik zelf wat er geregistreerd is.
Niet meer kunnen corrigeren als je data over je bedrijfssituatie ontvangt.
Worden we een ‘marionet’, die bestuurd worden door opdrachten/acties, waarbij de
opdrachten/acties volgen uit data? Houden we voldoende autonomie? Ook voor jonge
boeren belangrijk (perspectief vrij ondernemerschap).
Interpretatie van data klopt niet altijd (bv opbrengsten Flevopolder, kalverenfraude).
Kan hoge impact hebben.
Commerciële partijen kunnen belang hebben bij bepaalde data. Levert ruis/bias op,
kan data ‘kleuren’. Bv emissiearme stallen: leverancier levert data die gekleurd zijn.
Data creëert ook afstand. Je kunt iet alles op afstand beoordelen. Blijf in gesprek.

Losse opmerking (mevrouw met zwarte jurk): We moeten met elkaar (maatschappij, boeren, politiek) agrarisch ondernemen als een groot thema beschouwen en bepalen hoe we
verder gaan. Als we dat hebben bepaald, is er een gezamenlijk doel en ook meer vertrouwen.
Invalshoek 4: wat maakt boeren en hun behoeften aan informatie verschillend
Welke redenen zijn er om te differentiëren? Op welke punten kan een algemene communicatie(vorm) volstaan, op welke punten heeft de boer behoefte aan een persoonlijke/toegesneden bediening, zoals advies over eco-regelingen die het beste passen bij het bedrijf.
Denk naast diverse vormen van akkerbouw en melkveehouderij ook aan varkens- en pluimveehouderij, etc.
• Er is behoefte aan advies m.b.t. de keuze van maatregelen van eco-regelingen op basis van
de data die RVO heeft over het bedrijf en het gebied. Denk hierbij wel aan:
o Geef ook de totale lijst met opties. Een boer moet wel zelf kunnen kiezen
o Ga niet op de stoel van de boer zitten, hij moet autonoom blijven.
o Er bestaat al zoiets dat heet: maatregelopdekaart.nl. Daar zouden al maatregelen in kunnen staan die per gebied/perceel goed zijn (kunnen we nakijken).
• Gewas-opbrengstdata per perceel of deel daarvan vanuit satellieten zijn data waar wel behoefte aan kan zijn bij akkerbouwers. Mogelijk kunnen we die delen met d.m.v. BMS.
• Bestaande KPI’s moet RVO delen:
o Wat is het percentage blijvend grasland.
o Wat is het aandeel vlinderbloemige gewassen op het bedrijf
o Welke percelen blijvend grasland worden als kruidenrijk grasland beschouwd
• Er is behoefte aan een GLB-check ofwel een overzicht wat de bedragen zijn die uit subsidie
kan worden gehaald per bedrijf en uitgevoerde maatregelen. Daarbij ook graag de sanctie
aangeven als een maatregel niet wordt gehaald. Dit laatste kwam voornamelijk voort uit de
frustratie dat sancties voort kunnen komen uit andere wetgeving zoals de mest. M.i. kunnen we dit niet in een tool inbouwen. Er lijkt ook behoefte te zijn aan het loskoppelen van
boetes vanuit de mestwetgeving en de GLB-steun. Dat is alleen een echte beleidskwestie
die we niet in dit project oplossen.
• Informatie en data van RVO moet ook gedeeld kunnen worden met de partijen waar de
boer mee samenwerkt en waarvoor hij toestemming geeft.
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• Bij de gegevens die boeren moeten aanleveren in de GO moet komen te staan met welk
doel ze worden ingewonnen en voor wie ze worden ingewonnen. De term joint data wordt
genoemd.
• Boeren willen ook weten waar welke data vandaan komt die RVO gebruikt. Nu weet men
dat niet. Data moet wel actueel zijn. Soms is gebruikte data niet actueel en wordt wel gebruikt. Data is pas goed als het is afgestemd/goedgekeurd: voorbeeld: foute data opgegeven bij RVO en pas later aangepast. Als die foute data wel wordt gebruikt, ook door andere
partijen, dan werkt men met niet actuele data.
• Boeren willen ook weten met wie de data gedeeld wordt.
• Er is een angst als er meer wordt gevraagd, terwijl het budget zakt: kan de subsidie nog wel
uit?
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Verslag en analyseresultaten design thinking sessie 7 september 2020
Aanwezigen: Harm Albring; Gerda Kool; Nicole Bartelds; Ursula te Brake; Geert Stevens;
Dick Wismeijer; Wilco Brouwer de Koning; Ria Derks; Marcel Scholtens; Hermen Spans;
Kornelis Oosterhuis; Wouter Rozendaal; Michiel Miedema; Erik Beijleveld.
De pre-lunch sessie
Wouter Rozendaal heet de aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere vergaderlocatie, waar we in het kader van de pilot sectorale bouwstenen en samen met RVO aan de
slag gaan met de 2 e sessie voor ontwerp van het bedrijfsplan – systeem. De tijd voor de
lunch wordt ingeruimd voor het doornemen van de 6 clusters en de opgehaalde opmerkingen, eisen en wensen bij deze 6 clusters. Vanwege Corona wordt het originele plan om met
groepjes langs de onderliggende thema’s op posters te lopen niet gedaan en worden de
thema’s 1 voor 1 centraal doorgelopen en heeft iedereen de mogelijkheid tot vragen en of
opmerkingen.
Gedurende deze ochtendsessie komen diverse opmerkingen voorbij. Dit heeft geleid tot
nog een 19-tal extra punten bij de thema’s die in de bijgeleverde excel zijn verwerkt. Punt
102 t/m 120.
Vooral op de thema’s monitoring en data zijn er veel opmerkingen. Een rode draad is dat
monitoring belangrijk is maar niet een strikte handhaving tool moet zijn maar vooral ook
een signalering tool waarbij bij discrepantie contact tussen en RVO en boer moet zijn om
samen bekijken wat de juiste data of situatie is.
Lunch
Tijdens de uitstekende lunch werd er uitgebreid doorgesproken over de thema’s van de
ochtend.
De post-lunch sessie
Na een uitgebreide uiteenzetting door Wouter Roozendaal over het huidige GLB, de beoogde wijzigingen en de mogelijke gevolgen door deze wijzigingen was er tijd vo or vragen
en vooral werd gezocht naar de 2 thema’s:
1. Wat heeft de boer nodig om in het nieuwe GLB te komen tot een goed bedrijfsplan?
2. Wat heeft de boer nodig om wanneer de GLB-periode loopt te zien van het monitoren
en hoe de genomen maatregelen in het veld resulteren in bijdragen vanuit de eco-regelingen?

Vragen & antwoorden bij de presentatie met condities en eco-regelingen nieuw GLB: (opmerkingen zijn toegevoegd aan de Excel op de nummers 121 t/m 130).
V: Wat zijn de bedragen die er bij horen? A: Nog niet bekend, moeten we landelijk invulling
aan geven.
V: Is dit DE lijst? A: Nee, dit is de lijst vanuit Europa uit 2018. Landelijk moeten we hier invulling aan geven.
V: Is de eis 9 van de basis condities op nationaal niveau of bedrijfsniveau? A: Bedrijfsniveau.
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V: Wie bepaalt in een regio wat de regionale maatregelen en eisen zijn, hoe het regionaal
keuze menu er uit ziet? A: Nog niet bekend. Het is een rijksregeling maar er moet overleg
zijn met de regio.
V: Zijn de vergoedingen wel landelijk hetzelfde voor een zelfde maatregel? A: Nee, het is
afhankelijk van de regio. Gederfde inkomsten kunnen in het ene gebied hoger zijn dan in
het andere gebied om zelfde maatregel te treffen. Vergoedingen zullen dus afhankelijk zijn
van de kosten om een maatregel in een bepaalde regio uit te voeren.
V: Hoe zit het met bio boeren? Ben je dan automatisch op 100 punten? A: Daar is nog geen
beslissing over genomen.
V: Zijn er mogelijkheden dat je al dingen doet waar je punten mee haalt, dat je dan data
kan aanleveren waarmee je automatisch punten scoort? A: Ja, valt dan onder overige regelingen. Zijn wel regels voor en moet Europees geborgd worden.
V: Hoe kan ik zien dat wat ik doe ook echt de bedoeling is? A: Dat wil ik in het dashboard
kunnen zien. De regie moet bij de boer liggen.
V: Wat is een maatregel die ik gedurende het jaar nog aan kan passen? A: Moet flexibel
worden. waardoor bijvoorbeeld bij later maaien dan eerder overeengekomen de datum
aangepast kan worden door de boer waarbij gelijk gezien wordt of dit effect heeft op de
punten.
Opmerkingen algemeen n.a.v. de presentatie:
• Hoe gaan we dit allemaal borgen? Hoe kunnen we controleren en monitoren of aan
maatregelen voldaan wordt? Hou het simpel.
• Het GLB-geld wordt als belangrijk ervaren en het neemt af met 10%, dat verhoogt de
druk op het geld. Oneigenlijk gebruik ligt dan meer op de loer; ook de druk op het vergeten van vinkjes wordt hoger.
• Continuïteit maatregelen jaar in jaar uit moet gewaardeerd worden. Sommige maatregelen worden meer waardevol als je ze langer doet.
• Opmerking: wees bewust dat het puntensysteem niet te moeilijk en ingewikkeld
wordt!
• Belangrijk punt: stimuleren per punt en niet op grenzen waarbij je alles of niets hebt.
Dat helpt in de hand dat als je ruim boven de grens blijft, je toch veel niet doet omdat
dat het toch niet helpt meer vergoeding te halen. Dus als je pas vanaf 20 punten scoort
dan heeft het niet veel zin, financieel gezien, om zware inspanning te leveren om toch
19 punten te halen terwijl 11 punten evenveel oplevert.
• Meer eco-regelingen dan ook meer geld, niet een maximum.
• Een vergroeningsmaatregel is: behoud blijvend grasland. Het gevolg hiervan is dat er
veel melkveehouders in akkerbouwgebieden om de 4 à 5 jaar hun grasland scheuren
zodat het geen blijvend grasland wordt. Dus een maatregel die tegengesteld werkt aan
het doel. Houd daar rekening mee als maatregelen verplicht worden.
• Het verlengen van de aanvraagperiode zou helpen een goede aanvraag in te dienen,
daarmee kan ervoor gezorgd worden dat niet meer alles op het laatst ingediend hoeft
te worden.
• Monitoren is signaleren. Dat moet gebruikt worden om het gesprek met de boer aan
te gaan. Niet om hem te sanctioneren. Dat is vooral omdat satellietdata niet altijd
goed worden geïnterpreteerd en de werkelijkheid soms anders is.
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•

•
•

Er moet een goede samenwerking op gang komen met de zuivelketen als het gaat om
data. Samenwerken ook als het gaat om de KPI’s voor kruidenrijk grasland en landschapselementen. Daarvan zijn data beschikbaar in de biodiversiteitsmonitor (melkveehouderij).
RVO zou een overzicht moeten hebben en kunnen verstrekken aan de boer welke
machtigingen zijn afgegeven voor gebruik van data en aan wie.
Hoe help je de boer met een dashboard:
o Als je vertrouwen wilt wekken bij de boer, dan kunnen de signaleringen helpen
(hier wijkt wat wij zien af van wat wij verwachten volgens uw plan).
o Mogelijkheid van het wel of niet willen ontvangen van signaleringen.
o Waar je aan voldoet alvast in het dashboard aangeven. Dat helpt de boer.

Vragen van LTO en RVO aan de groep, als we dromen, wat willen we dan, idealiter (vastgelegd in de Excel op nummers 131 t/m 157) :
Is er behoefte aan een GLB-check bij voorbereiding bouwplan?
• Ja, dan wil ik kunnen invullen wat mijn doelen zijn en hoe dit vertaald wordt in maatregelen, punten en vergoedingen. En eventuele kortingen als ik niet voldoe.
• Ja, daarin ook dan simuleren maatregelen en doelen. Verschillende scenario’s kunnen
vastleggen, om dan het beste scenario op te kunnen pakken.
• Ja, dan ook meenemen van opbrengsten gewassen zodat een vergelijk gemaakt kan
worden tussen goed renderende gewassen vs eco-regelingen met minder goed renderende gewassen.
• Ja, ik wil ook zien hoe hoog boetes zijn per overtreding. Dat is nu een percentage van
het bedrag te ontvangen van meerdere regelingen.
• Soms doe je dingen al, maar past het niet binnen de regeltjes, dan zou het mooi zijn als
ik weet hoe ik het zo kan doen dat het wel binnen de regeltjes past, en geld oplevert.
Wat verwachten jullie van een dashboard, het nieuwe systeem?
• Doorkijk moet naar lange termijn. Dan is er een duurzame planning te maken. Dat gaat
niet als je alleen zeker bent van de korte termijn. Dan gaat de boer zich daar ook eerder op richten.
• Hoe ga je meten wat het effect van de eco-regelingen is? Er is geen nulmeting.
• Objectieve monitoring: is de kwaliteit van de monitoring goed? Moet objectief! Geen
politieke clubjes!
Wat als blijkt dat maatregelen niet werken? Moet de overheid dan kunnen bijsturen?
• Bijsturen in overleg. Terugkerend thema: de boer moet een lange termijn planning
kunnen maken die niet afhankelijk is van politieke kleur van de regering.
• Bijsturen met regels, Vastleggen dat overheid bijvoorbeeld maximaal x% wijziging mag
doorvoeren.
• Eisen/maatregelen niet dubbel stellen, of tegengesteld; b.v. eisen vanuit stichting Weidegang, of SKAL t.a.v. biologisch.
Wat wil je graag zien in een dashboard? Suggesties:
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•

•
•
•
•
•

•
•

•

Verhandelbaarheid betalingsrechten moet blijven. Daarover heeft Kornelis gezegd dat
het Nederlandse voorstel is dat we betalingsrechten in het nieuwe GLB niet meer hebben.
Andere boeren in jouw gebied doen deze maatregelen.
Andere boeren in jouw gebied halen deze score bij deze punten.
Bijsturen tijdens groeiseizoen, n.a.v. resultaten te zien op dashboard.
Flexibilisering van de inzaaidatum van het vanggewas.
Monitoring waarbij je kan zien hoe je op weg bent? Dit impliceert wel dat je van te voren al weet welke eco-regelingen je wil doen. Of dat het dashboard gewoon alle regelingen toont ongeacht of daar interesse voor hebt.
Gerelateerd aan punt hierboven: Je hoeft niet van te voren op te geven wat je gaat
doen, monitoring ziet wat je doet en kan aangeven waar je dan recht op hebt.
Monitoring kan er toe leiden dat RVO denkt dat er een maatregel niet uitgevoerd is.
Dit moet makkelijk door de boer recht gezet kunnen worden. Bijvoorbeeld door bewolking zijn er geen satelliet beelden dus geen bewijs verzameld. In dashboard een mogelijkheid maken om bewijs te leveren of gesprek met RVO aan te gaan over de monitoring.
Er moet een mogelijkheid zijn voor de boer om ook naast de monitoring door de RVO
bij een maatregel het beeld van de boer aan te geven.

Vast over oplossingen nadenken
Als laatste werd gevraagd om komende weken na te denken of er reeds bestaande dashboards worden gebruikt in de markt waar men erg tevreden of ontevreden over is, dit om
als voorbeeld/inspiratie te dienen voor een mogelijk dashboard.
Bestaande dashboards:
• Klimaat dashboard is prettig werkbaar. Veel gebruikt in melkveehouderij. O.a. indicatoren van Planet Proof. Je kan daar je regelingen invoeren en zie je direct waar je aan
voldoet. Simpel in gebruik.
Men zal laten weten of er nog andere dashboards als voorbeeld kunnen dienen.
Eindronde
Opmerkingen, te beantwoorden de volgende sessie:
• Wordt het nieuwe GLB stimulerend voor alle boeren om mee te doen? Of houdt men
in de regelingen hier geen rekening mee?
• Er zijn nog veel onduidelijkheden over welke regelingen, welke bedragen e.d.
• Kan het te voeren beleid en de gedachtegang hier achter gepresenteerd worden? Er is
nog veel dat erg vaag is en dat zal ons helpen betere input te kunnen geven.
Hiermee werd de sessie van vandaag afgesloten, over 2 weken is de volgende sessie gepland.
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Verslag en analyseresultaten design thinking sessie 19 oktober 2020
Bijeenkomst 4: RVO – SB - Agrariërs
Aanwezig: Michiel Miedema, Wouter Rozendaal, Gerda Kool, Ursula te Brake, Geert Stevens, Ria Derks, Wilco Brouwer-de Koning, Marcel Scholtens, Kornelis Oosterhuis, Martijn
Hoolsema
Afwezig met kennisgeving: Dick Wismeijer
1. Opening en vergaderafspraken digitaal vergaderen
Is besproken, en toelichting op digitale vervolg komt aan bod bij het laatste agendapunt .
2. Korte terugblik op de eerste drie sessies en inleiding vierde sessie
Is besproken. In het volgende agendapunt volop aandacht voor de resultaten daarvan.
3. Tussenresultaten analyse / probleemdefinitie (bijlage)
De kern van de eerste sessies zijn samengevat in bijgevoegde bijlage. De vraag is of er
grote omissies in het stuk zijn en of de nadruk op de verschillende thema’s goed gelegd is.
We bespreken de afronding van de eerste fase in de methode: de probleemdefinitie. Wat
is nu de rode draad en daarbij de opdracht voor het vervolg? Hoe maken we het concreet?
We gaan toewerken naar (een schets van) een digitale omgeving.
Bespreking sheet: “voorlopige uitkomsten problem finding”
• 4 thema’s: data, eisen en wensen, monitoring en waardecreatie RVO
• Samenvatting: “Sattelietmonitoring overkomt ons. Onder een aantal voorwaarden kan
deze nieuwe uitvoering van waarde zijn voor de boer/tuinder” → aantal voorwaarden
o Verantwoord data gebruik
o Actueel overzicht tonen
o Tonen waar de boer al aan voldoet
o Monitoring met resultaten die de boer/tuinder helpen
o Vertrouwensbasis tussen boer/tuinder en RVO
o Benaderbare adviseurs
o Geleidelijke invoering

Reacties:

•

Stel, we komen op een punt dat het subsidiebedrag op is: als alles goed loopt met de
uitvoering van maatregelen, is er dan wel voldoende geld beschikbaar?
o Een vraag die speelt bij diverse GLB-Pilots – subsidie technisch wordt hier aan
gewerkt. Je moeten weten dat wat je begin van het jaar uitvoert ook uitbetaald gaat worden aan het eind van het jaar.
o Wat als er zoveel aan eco-regelingen wordt aangevraagd dat er niet meer genoeg zou zijn?: in elk geval is het de bedoeling dat er één eco-regeling komt
met daarin meerdere maatregelen. Dus één budget voor al die maatregelen.
Wat er gebeurt als dan nog meer wordt gedeclareerd, is nog niet vastgesteld.
Er is op dat moment in elk geval geen geld uit Brussel beschikbaar”.
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•

Wie zijn de “brede adviseurs” die benaderbaar zijn?
o 1e instantie de eerste en tweedelijns adviseurs van RVO
o “De adviseurs die we bedoelen zijn VAB-adviseurs die ook echt gecertificeerd zijn
om adviezen te geven over duurzame bedrijfsvoering. Er is/komt een lijst van adviseurs die dit kunnen/mogen doen. RVO ziet alleen maar toe op die lijst”.

•

Komt betuttelend over, het woord ‘HELPEN’, het idee is juist dat de ondernemer in
zijn/haar kracht wordt gezet, om zelf actie te kunnen ondernemen.
o Dit is zeker niet de bedoeling/de insteek, gaat om het bieden van toegevoegde
waarde aan de boer/tuinder; punt zal anders worden geformuleerd.
o Het voorbeeld dat vorige keer werd aangedragen, de schade door ganzen vergoeden op basis van data van areaalmonitoring, valt in de praktijk helaas wat
tegen. Maar dat zijn wel de goeie voorbeelden.
o Toegestuurd stuk pagina 2: Waardecreatie RVO: positie RVO naar LNV → wat
wordt hier bedoeld? RVO wil naast de ondernemer staan? → opnieuw verwoorden
▪ RVO voert beleid uit dat door LNV wordt opgedragen, en deelt o.a. ook
boetes uit. RVO voert het beleid nu uit, doel is dat RVO meer als intermediair in het midden staat dan als verlengstuk van LNV zoals dat nu
door de boer ervaren wordt. Dit creëert ook meer vertrouwen bij de
boer.

•

“Ik mis de verleiding”, bedrag gaat naar beneden, gevoel van “big brother”. Wil ik dit
als boer, of wil ik dit niet? De kans bestaat dat om deze redenen boeren afhaken, het
gaat ons te ver. Het doel dat we willen bereiken mist in die zin nog, terwijl de uitvoering veel complexer lijkt te gaan worden; dus waar zit de verleiding?
o In de sessies is gekeken naar de “manier waarop/hoe”, en minder op “meer
doen voor minder geld” → het beleid is buiten beschouwing gelaten → maar
er is hier wel overlap in, beleid en uitvoering; niemand baat het als veel pijler I
geld naar Brussel terugvloeit. Hier kan RVO een kritische adviesrol richting beleid pakken, of beleid wel of niet in de praktijk gaat werken.
o Overigens: ook al doe je niet mee met het GLB, de monitoring vindt dan alsnog
plaats.

•

Is er geen onderzoek nodig naar hoeveel boeren er dreigen af te haken? Voor welke
maatregelen wil de boer nog meedoen?
o Deels wordt deze vraag gedekt in de geplande enquête.
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•

Monitoring, je voldoet ergens aan, maar niet aangevraagd: kan ik hier nog een vergoeding voor krijgen?
o In de toekomst is dit zeker de bedoeling, wel “next level”. Zo “helpt” monitoring.

Oproep: kijk er nog eens goed doorheen, het is een samenvatting van de eerste 3 sessies
van ons gezamenlijk, is de lading gedekt? Staan we hier achter zo?
Hoe kan RVO ondersteunend zijn aan agrariërs in het nieuwe GLB?
• Visie vorming: enkele punten
o Aansluiten bij wat nu technisch mogelijk is
o Nadruk op faciliteren en signaleren i.p.v. controleren
o Pro-actieve subsidie (verleiding) en ondersteunen in verduurzaming
• Randvoorwaarden: flexibel, eenvoud, volledig, efficiënt
o Van belang om grip te houden op de data, boer moet hier invloed op uit kunnen oefenen, dit moet geborgd gaan worden.
• Van oud naar nieuw: nadruk op helpen i.p.v. controleren, toekomstbestendige landbouw sterker belonen, verleidingsinstrument, eco-regelingen.
o Wie bepaalt de toekomstbestendige landbouw, wie bepaalt de voorwaarden
hiervoor? Europa of Nederland? Alles valt of staat bij de beloning en de gestelde voorwaarden.
▪ Alle NSP plannen worden Europees getoetst, elke lidstaat heeft een
bepaalde vrijheid dit weer zelf in te vullen (beleidsvragen).
▪ RVO moet het beleid uitvoeren, RVO moet ook adviseren richting LNV
over de uitvoerbaarheid van het beleid.
4. Discussiestuk nieuw uitvoeringsmodel
In bijgevoegd discussiestuk is de visie van RVO op het nieuwe uitvoeringsmodel verwoord.
Hierin zijn aandachtspunten als meegegeven in de eerste drie sessies meegenomen. Dit document geldt als werkkader waarbinnen gewerkt wordt bij het vervolg van het ontwerptraject. Het is geen vaststaand stuk, maar bevat wel de koers op hoofdlijnen van waaruit we
gezamenlijk verder werken. Op basis van voortschrijdend inzicht kan dit stuk aangepast
worden.
•

Hoe kan het nieuwe uitvoeringsmodel eruit gaan zien?

Vragen
• Vergoedingen uit de markt, “alles wat bij wet al geregeld is kan ik uit de markt geen
vergoeding meer voor krijgen”. Dit zal door LNV geregeld moeten worden, anders kan
je deze beter schrappen, VB: planetproof.
o “Niemand wil hier voor gaan betalen”
o Kan dit punt geschrapt worden? Zien we dit wel/niet voor ons?
o We hebben gezegd, haak aan bij het stapelen van vergoedingen, dit is een reden om dit punt wel mee te nemen.
• Koppeling en hergebruik van data moet goed worden geregeld (ANLb, mest, …).
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•

Basisdata moet goed in elkaar zitten, waardes moeten geaccrediteerd zijn, denk aan
percelen, I&R en de stikstofproblematiek, de gegevens daaruit moeten echt kloppen.
o ‘Machtigingen model moet onderdeel zijn van het uitvoeringsmodel’, bescherming van data als apart punt opnemen.

Dit onderdeel in een latere sessie verder bespreken
5. Benoemen belangrijkste thema’s voor nieuwe digitale omgeving
Tijdens de volgende bijeenkomst zullen een aantal bestaande dashboards tegen het licht
gehouden worden. Dashboards uit de landbouw, maar ook verrassende van daarbuiten.
Het gaat daarbij om de vorm waarin gegevens gepresenteerd worden en inzicht gegeven
wordt. Daarvan willen we leren voor het nieuwe uitvoeringsmodel. Voordat we dit kunnen
doen is het belangrijk de thema’s te benoemen die in een dergelijk dashboard aan de orde
moeten komen. Dit bepaalt namelijk grotendeels de presentatievorm en daarmee de voorbeelden.
•
•

Presentatie van enkele dashboards: ANLb, mijn.percelen/GO, Corona dashboards.
Slide presentatie: Thema’s voor digitale omgeving, wat willen we terug zien in een digitale omgeving?

Opmerkingen
• De genoemde punten in de slide moeten gepresenteerd/onderbouwd worden met
“tekst”, kun je dit visueel b.v. met kleurtjes in een dashboard krijgen?
• Is het mogelijk een gelaagdheid aan te brengen in de verschillende thema’s? → Op een
hoger niveau samengevat weergeven wat de resultaten zijn, eronder wat de boer/tuinder kan inzetten, evt. per gebied en in samenhang met andere ‘parten’ van de schijf
van vijf van eco-regelingen.
o Niet te veel tegelijk weer willen geven
o Integrale zichtbaarheid
• Mest en ANLb is o.a. lastig te combineren en samen te voegen maar het tonen van effecten van de maatregelen ook hierop voegt wel wat toe . Het hiermee combineren is
lastig, integreer andere wet- en regelgeving om tegenstrijdigheden te ondervangen.
Kijk breder dan enkel naar de eco-regelingen.
• Geef ook de beperkingen van systemen aan.
• Ga prioriteren (van onder naar boven) om het behapbaar te houden
• Zelf doen / invullen is van belang voor de intrinsieke motivatie van de boeren.
• Er is een behoefte in duidelijke uitleg over de verschillende maatregelen en de impact
op andere elementen.
• Alerts toevoegen op mogelijke knelpunten: wat sluit wel/niet aan. Attent maken op
conflicten.
• Wat zijn de plannen, strategisch, wat moet ik daarvoor doen; hier uitleg bij plus hoe er
vervolgens op wordt gemonitord. Op die manier kweek je vertrouwen, op een zinnige
manier inzetten van monitoring.
• Transparante manier van tonen van data, waarbij het mogelijk is dat boeren/tuinders
erop kunnen reageren, ervan kunnen zeggen wat ze ervan vinden, een soort forum
achtige functionaliteit.
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•
•
•

VB: www.waarstaatmijngemeente.nl / waarstaatjegemeente.nl energietransitie o.b.v.
klimaatmonitor
Nagestuurd zijn nog een aantal voorbeelden: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/energietransitie en daarbinnen de
https://tvw.commondatafactory.nl/?layer=layer0&year=undefined&tab=gebouw#14/52.98162/6.72794

De volgende bijeenkomst bespreken we diverse dashboards, input is welkom
6. Praktische zaken
a. Planning / tijdstip digitaal vergaderen (voorstel vaker, maar korter per keer)
Maandagen om 13:00 overleggen voor de komende sessies.
b. Declaraties digitale bijeenkomsten
Graag inclusief handtekening
7. Afronding
- Verder geen nabranders
- Mocht er wat zijn, geef het door!
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Verslag online bijeenkomst ontwerpsessie uitvoeringsmodel GLB 2 november
2020
Tijd: 13.00 -14.30 uur
Aanwezig: Marcel Scholtens, Nicole Bartelds, Ursula ter Brake, Gerda Kool, Geert Stevens,
Ria Derks, Wilko Brouwer de Koning, Maarten Burgmans, Hermen Spans, Dick Wismeijer,
Kornelis Oosterhuis, Erik Beijleveld, Wouter Rozendaal, Michiel Miedema
1. en 2. Opening en verslag
Wouter Rozendaal opent het overleg. Het verslag van de vorige keer wordt ongewijzigd
goedgekeurd.
3. Inleiding
Wouter Rozendaal verzorgt een inleiding met een plaat met zeven thema’s voor de online
omgeving, waar alle opmerkingen en inzichten uit de probleemanalyse in gevat zijn. Enkele
opmerkingen hierop volgen.
• Wat is basisregistratie, welke gegevens, is dit meer dan alleen percelen en I&R, ook bijvoorbeeld de gecombineerde opgave? Dit wordt meegenomen onder punt 4 waar we
de eerste drie thema’s gaan uitdiepen, bij het thema basisregistratie.
• Ook bij planvorming is het onderscheid tussen conditionaliteit en eco-regelingen al van
belang.
• Verder is het goed te beseffen dat de boer niet zomaar gegevens of een plan gaat aanleveren als niet duidelijk is wat ermee gaat gebeuren. Er moet wat in zitten voor de
boer, de boer moet verleid worden.

4a. Basisregistratie
Er volgt een inleiding van Michiel. De volgende reacties komen er:
• Wat komt er in basisregistratie? Sloten en landschapselementen worden belangrijk in
eco-regelingen. Deze komen dan vermoedelijk in de perceelsregistratie.
• Als je alleen wijzigingen door geeft, hoe groot is dan de kans dat je een wijziging vergeet? Ik vind het zelf niet vervelend dat ik bijvoorbeeld alle percelen even langs moet
lopen om te controleren.
• Als je opmerkingen hebt, ondervang je dit probleem niet.
• Als er elke keer zoveel verandert moet je wel na lopen, dus is dan belangrijker dat je
makkelijk en snel kan nalopen wat de actualiteit van een gegeven is.
• Alleen wijzigingen doorgeven, hoe groot is dan de kans op iets vergeten. Je kunt ook
alles langs lopen om te controleren. Verschillende opties om goed te keuren zijn gewenst. Alles in één keer, per keer.
• Herleidbaarheid, ook belangrijk is om aan te geven waarvoor gegevens gebruikt worden. Dit punt komt ook terug bij data.
• Basisregistratie: ook graag een dashboardfunctie, bijv. er zijn gegevens gewijzigd, waar
sta ik, wordt er nog iets van me verwacht. Is het compleet, etc., bv dat je direct ziet als
je inlogt.

20

•
•

Als je een wijziging gedaan hebt, een lijst met wijzigingen met status er bij. Snel terug
te kunnen vinden. Meldingen, snel terug kunnen vinden.
Het verzoek is de voorbeelden te scoren (minimaal 1, maximaal 5 punten) op de punten:
o Actualiteit getoond
o Herleidbaar
o Overzicht
o Alleen wijzigingen doorgeven
o Direct regelen kan

4b. Datagebruik en machtigingen
Wouter Rozendaal leidt dit thema in. De volgende opmerkingen worden plenair gemaakt.
o Relatie met JoinData, probeer daar ook mee te verbinden. Daarin kunnen boeren/tuinders zelf bepalen wat ze wel/niet willen delen. Cruciaal om hierop aan te sluiten.
o Mogelijkheid tot data downloaden om deze in de eigen systemen te benutten, neem
dat mee. Is een hele belangrijke wens. Bijv. ook koppeling met BMS-en, of het downloaden van een tabel.
o Door machtigingen snel doorheen kunnen klikken. Maatwerk. Snelheid om door te
kunnen klikken. Dit geldt voor alles, behalve deze drie. Die moet je dan eenvoudig kunnen wijzigen. Het moet heel duidelijk zijn waar wel en geen toestemming voor wordt
gegeven; en dit moet ook aangepast kunnen worden.
o Gebruik één verificatiesysteem. Je moet als ondernemer een systeem kiezen om in te
loggen. Daar moet je ook voor betalen (kritiek). Met beveiligingsniveaus. In het systeem moet je opnieuw inloggen om aan te kunnen leveren. Dat is dubbel. Nu werk je
met twee systemen in zelfde site. E-herkenning is een door de markt geleverde dienst.
Daarom moet je er ook voor betalen.
o Probeer niet teveel systemen naast elkaar te hanteren. Eén goede app waarvan RVO
bekend is dat jij het bent. Misschien het mobiele toestel zelf ook zien te registreren
waardoor duidelijk is dat de data daar vandaan komt.

4c. Planvorming en simulatie
Kornelis Oosterhuis licht dit thema toe.
Helaas was de tijd al snel op. Het thema kon wel goed ingeleid worden, maar de voorbeelden zijn nog weinig toegelicht. Voorgesteld wordt dat de deelnemers de voorbeelden thuis
doornemen en kijken hoever ze komen met hun beoordeling. Mocht het nodig zijn, dan
wordt de volgende sessie (opnieuw) gestart met dit thema.
5. Rondvraag
Wegens tijdgebrek niet aan toegekomen.
6. Vervolgafspraken en afsluiting
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Iedereen wordt gevraagd aan de hand van de powerpointpresentatie de drie behandelde
thema’s te beoordelen op vorm en inhoud: hoe reflecteer je op de gepresenteerde voorbeelden, wat verwacht je van de nieuwe tooling. Alle reacties zijn welkom .
Volgende sessie is op 16 november, van 13 tot 15u; de andere vier thema’s staan dan centraal.
Om 14:30u sluit Wouter Rozendaal het overleg af.

22

Verslag online bijeenkomst ontwerpsessie uitvoeringsmodel GLB 16 november
2020
Tijd: 13.00 -15.00 uur
Aanwezig: Marcel Scholtens, Nicole Bartelds, Ursula ter Brake, Gerda Kool, Geert Stevens,
Harm Albrings, Maarten Burgmans, Hermen Spans, Dick Wismeijer, Ria Derks, Wilko Brouwer de Koning, Kornelis Oosterhuis, Wouter Rozendaal, Michiel Miedema
1. en 2. Opening en verslag
Wouter Rozendaal opent het overleg. Het verslag van de vorige keer wordt ongewijzigd
goedgekeurd. Verzocht wordt de powerpoint van de vorige keer toe te sturen, zodat de
thema’s nog even goed bekeken kunnen worden en men erop kan reageren. Dat komt in
orde, meteen ook met de powerpoint van vandaag.
N.a.v. het verslag: zoekopdrachten komen niet uit waar de bezoeker zou willen komen bij
veel sites. Dit is wel essentieel om een platform goed voor elkaar te hebben.
Toelichting fasering van het design thinking traject en wat erna komt. Ook met de groep
nadenken over hoe na ontwerpfase verder met deze groep; de inbreng is waardevol.
Michiel Miedema licht het overzicht met thema’s nogmaals toe.
Hoe breed is de enquête verspreid? Het is belangrijk dat meer mensen meedenken dan de
groep uit de pilot Sectorale Bouwstenen en de mensen die de nieuwsbrief ontvangen.
Hiervoor wordt de enquête verspreid via communicatie RLTO’s, BoerenNatuur, NAJK, RVO
etc. Verspreid hem gerust zelf ook via bijv. Whatsapp groepen.
Na dit meer algemene deel wordt ingezoomd op de resterende te bespreken thema’s. Het
verzoek is op de inhoud te letten en niet te veel te ‘storen’ aan de vorm, keuzes i n vorm
vindt later plaats.
Thema 3 Simulatietool
Kornelis Oosterhuis neemt de groep mee in het thema ‘simulatietool’ en acht stellingen
om beelden op te halen.
Reacties op 1 e stelling voorinvullen simulatie
Voorkeur gaat uit naar zoveel mogelijk vooraf ingevuld door RVO, maar wel aan te vullen,
en makkelijk door te klikken. Wat bekend is vanuit bijv. voorgaand jaar tonen maar wel simuleren en daarbij kunnen zien wat de consequenties zijn voor de eco-regelingen.
Reacties op 2 e stelling, gebruik simulatie als aanvraag
Simulatie als plan en aanvraag / voorgenomen beheer. Als je niets aanpast, dan is dit het
bedrijfsplan / de aanvraag; wel nog bevestigen.
Vergelijk met mestboekhouding. Plan en prognose. Plan is gelinkt aan verleden en kijk naar
de toekomst. Prognose apart opslaan, versiebeheer.
Als je een oude simulatie ophaalt moet deze wel gekoppeld worden aan de actuele beleidsregels. Signalen geven of het nog match, om gegevens in registers aan te passen om
het in ‘sync’ te brengen. Dan dus wel met de juiste gegevens en een goede controletool
dat je niet per ongeluk je fictieve simulatie (ideaalbeeld) instuurt.
Let ook op dat de tool een mogelijkheid in zich heeft voor bedrijfsuitbreiding (je voegt ha
toe)
Als een plan in de simulatie staat dan moet dat wel een plan zijn dat ook kan, past binnen
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de perceelsregistratie en dan geldende beleidsregels. Daarbij ook een overzicht met waar
wat nog fout staat.
Natuurland en zo zijn er meer situaties levert problemen op met meerdere (mest)boekhoudingen / kringloopwijzer. Voor GLB wil je dan één plan. Dat gaat niet goed. Wilko
Brouwer de Koning→ apart een keer toelichten. Is wel relevant Actie
Gerda Kool, in mestboekhouding zit een knop met alles wat in haar programma zit gelijk
zetten in RVO (RVO mee gelijk zetten), dat is erg handig.
Gebruik het plan om een aanvraag te doen. Anders moet je dubbel doen.
Simulatie moet niet automatisch een aanvraag worden, moet wel een ‘handeling’ voor definitief maken tussen zitten.
Bij de simulaties die zijn gedaan en opgeslagen ook status laten zien. Simulatie of ingediend, of…?
Reacties op 3 e stelling adviesmodule eco-regelingen
Adviesmodule o.b.v. de situatie van het bedrijf. Een voorzet, maar wel alle opties inzichtelijk. Keuzes kunnen maken. Maak het visueel zo dat de meest logische / kansrijke opvallen
of bovenaan staan.
Er leeft een zorg dat het systeem zo ingeregeld wordt dat niet de meest logische maatregelen (vanuit bedrijfsperspectief) worden opgenomen, maar de meest be leidsmatig wenselijke. Let op, als je dat doet dan gaan boeren afhaken. Budget voor eco-regelingen zijn
niet zo groot. Boeren gaan dan keuzes maken. Op zich is het ook niet zo heel erg, als je
maar transparant bent. Zijn het opties die het beste zijn voor het bedrijf of voor beleidsmatig / doelen. Je moet als ondernemer kunnen herleiden waarom een optie er staat.
Reacties op 4 e stelling ook tonen van puntentelling en extra acties voor meer punten
Geef inzicht in hoe je staat t.o.v. brons, zilver, goud. Dit heeft zeker meerwaarde want je
maakt een afweging als boer. Daarvoor heb je inzicht nodig in de punten. Het inzicht helpt
dan bij de puzzel. De punten niet tonen stimuleert niet.
In de chat kiezen Hermen, Geert en Ursula voor optie a, ook tonen van (extra) punten.
Reacties op 5 e stelling simulaties kunnen opslaan
Is voldoende behandeld bij 2 e stelling.
Reacties op 6 e stelling tonen wat vergelijkbare boeren / omgeving doen
Afgevraagd wordt wat je met het tonen hiervan wilt bereiken. Antwoorden: als hulpm iddel
voor bij het invullen, op ideeën brengen, zien of je er tevreden over bent wat je van plan
bent te doen.
Vergelijkbare bedrijven, ja mits anoniem. Je gaat dan iets verder denken dan je al doet,
wat er kan.
Inzicht in andere bedrijven niet nodig.
Optie c: je kunt het aanklikken of je het wilt zien of niet.
Let op: het vraagt heel veel programmeerwerk als je dit goed wilt doen, eigenlijk zou je dit
met een adviseur moeten doen. Vraagt maatwerk en zorgvuldigheid. Anders ga je mank.
Doe het goed of niet.
Reacties op 7 e stelling tonen van gespecificeerd bedrijfsadvies
Je moet inzichtelijk maken waarom iemand een advies voorgelegd krijgt. Bijv. o.b.v.
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grondsoort, bedrijfsomvang, etc. Maximaal transparant. Gespecificeerd bedrijfsadvies kan
niet, zou je als overheid ook niet moeten willen. Dit verwachten mensen ook niet van de
overheid. Bedrijfsadvies gaat te ver. Gaat meer als een voorzet o.b.v. bedrijfskenmerken,
een soort suggesties. Wees transparant over welke kenmerken.
Reacties op 8 e stelling integreren van oogstgegevens
Dat b.v. zichtbaar is wat o.b.v. hoe gewassen renderen wat het inkomstenverlies zou zijn.
Dit is wel van belang voor beleid wordt erkend.
De boer weet dit eigenlijk zelf heel goed, is niet nodig.
Het is wel aardig, eigen data invoegen en dan automatisch uitrekenen. Maar geen hoge
prio.
Open vraag: nog andere relevante zaken?
Belangrijk in simulatie: Makkelijk overzichtelijk van wat het je uiteindelijk aan bedragen
oplevert t.o.v. als je niets doet.
Ook de basisvoorwaarden uit de conditionaliteit zouden getoond mogen worden, waa r de
boer sowieso al aan moet voldoen, dat maakt het verhaal compleet.
Thema 4 Voortgang
Wouter Rozendaal licht het vierde thema, voortgang, toe aan de hand van een aantal
sheets. De volgende opmerkingen worden gemaakt:
Wat zie je hier, alleen de actuele situatie? Het lijkt ook handig om het verloop door de tijd
heen te kunnen zien.
Opgemerkt wordt dat als je op andere onderdelen heel best scoort, je een ander onderdeel helemaal niet zou hoeven doen. Opmerking voor beleid, want de lijn is nu dat je
overal minimaal iets scoort. Bijvoorbeeld als je een tak jongvee hebt, dan kan je waarschijnlijk nooit aan klimaat voldoen.
Iets van een kalender is handig, kunnen zien wat nog haalbaar is, b.v. als er maatregelen in
het voorjaar mislukken.
Het vermelden van de norm wordt belangrijk gevonden. Van de vorm van staafgrafieken
wordt men niet vrolijk, maar daar gaat het nu niet over.
Gechat wordt dat er wellicht een paar van de vijf staven wegkunnen. Of dat balkjes worden gestapeld.
Geef goed aan hoe ‘gebied’ is uitgewerkt/afgebakend: b.v. gemeente, zand- en kleigrond.
Zandgrond in het zuiden is bv heel anders dan in het noorden. Hier werkt beleid overigens
nog aan.
Je wilt goed kunnen zien wat er al is gerealiseerd, voortschrijdend, en kunnen scrollen
door de tijd heen, op integrale wijze, zodat duidelijk is wat je nog kan doen. Stel dat kruidenrijk grasland niet opkomt, dat dit gezien wordt met monitoring, ben je dan alles kwijt
of kan je nog bijsturen?
Maatregelen die je genomen hebt moeten staan, ongeacht of ze gelukt zijn. Bij mislukte
maatregelen tonen waarom ze mislukt zijn. Omgaan met overmacht. Als er inspanningen
gedaan zijn dan wel gewoon uitbetalen. Het gaat om de inspanning.
Bij de balk gepland wordt de wens geuit om te kunnen doorklikken naar de simulatiemodule, eventuele adviezen erbij, actuele data ook van monitoring. Focusvraag daarbij tijdens
de rit is: hoe kan ik toch nog blijven meedoen?
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Kaart is heel wenselijk. Gaat over meerdere percelen, kaart maakt het duidelijk wat gerealiseerd is en waar.
Thema 7 Doelbereik / monitoringsgegevens
Heel mooi, maar ga er zorgvuldig mee om. Je kunt hiermee ook het signaal afgeven dat de
landbouw verantwoordelijk is voor als dingen niet goed gaan. Dat kan ook weerstand oproepen.
Uit de chat: terecht is de opmerking dat als iets niet goed gaat dat niet de landbouw automatisch de zwarte piet toegespeeld krijgt.
Je zou het bewijs moeten omdraaien, laten zien wat er in de maatschappij, naast wat de
boeren/tuinders doen en waar dat aan bijdraagt, dus ook laten zien wat nog meer nodig is.
Let op: oorzaak – effect verband is niet altijd direct duidelijk. Soms heb je meerdere jaren
nodig voor een goed beeld.
Uit de chat: is i.d.d. erg complex, veel agrarisch natuurbeheer wordt door collectieven en
tbo's al gemonitord.
Uit de chat: monitoring d.m.v. telling is lastig. Voorbeeld: Ik heb meer weide- en akkervogels op mijn land dan mijn buren. Mijn buren zijn biologisch akkerbouwer en schoffelen
wekelijks. Wie doet het nu goed/verkeerd; reactie op deze chat: misschien is beide goed,
het 1 sluit het ander niet uit, als je buren niet zouden schoffelen zaten bij hun meer vogels
en bij jou minder.....
Gevaar blijft dat de cijfers verkeerd geïnterpreteerd worden; ook politieke clubjes.
Output, resultaat, impact, op welk niveau. Monitoring vooral op beleidsniveau als toets.
Koppel de gegevens ook aan: hoe scoor ik als agrariër op de KPIs. Dit direct inzichtelijk of
verwijzing naar maken bv naar Kringloopwijzer. Data uitwisseling en combinatie maken. In
één oogopslag zou wel helpen, en dan kunnen doorklikken. Dit is wellicht wel ingewikkeld,
verschillende databases koppelen, systemen op elkaar afstemmen en inrichten en dergelijke.
Als ondernemer graag meer zicht op wat er allemaal gebeurt.
Monitoring gegevens. Belangrijke vraag: hoe breng je het i.v.m. sentiment. Is ook lange
termijn, dus ga ook effecten managen. Als je dit doet, doe het dan op een stimulerende en
niet demotiverende manier. Voorkom ook zwarte piet bij boer.
Schijf van vijf, moet duidelijk in beeld komen dat je op alle 5 moet scoren en waar je dan
op uitkomt qua hectarebedrag en bedrag op bedrijfsniveau. Kan ook bij gepland, balans
tussen verschillende thema’s duidelijk zijn. Duidelijk dat het niet helpt om op één thema
heel ver te gaan en andere te laten liggen, dus integrale doorwerking van aanpassen van
maatregelen.
Onduidelijk is nog hoe gemeten gaat worden is, bv. 1 ha grasland erbij, hoe hoog is het bedrag of wat scoor je dan op een thema.
Het systeem met op alle vijf schijven minimaal moeten scoren wordt ook als demotiv erend
beschouwd, zeker als je iets niet haalt of kan halen. Belangrijk punt.
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Verslag online bijeenkomst ontwerpsessie uitvoeringsmodel GLB 30 november
2020
Tijd: 13.00 -14.15 uur
Aanwezig: Marcel Scholtens, Nicole Bartelds, Ursula ter Brake, Gerda Kool, Geert Stevens,
Harm Albrings, Hermen Spans, Dick Wismeijer, Kornelis Oosterhuis, Wouter Rozendaal,
Menno Alberts, Michiel Miedema
Afwezig: Wilko, Ria, Maarten.
Opening en verslag
Er volgt een kort voorstelrondje; als vervanger van Erik Beijleveld (RVO) schuift Menno Alberts voor het eerst aan in de rol van ontwerper; hij gaat aan de slag met de schermschetsen.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de bijeenkomst op 16 november 2020.
‘Huiswerk’: reacties op de zeven thema’s
Het beoordelen wat men goed vindt, het vergelijken van de voorbeelden bij de zeven
thema’s van de digitale omgeving, wordt als lastig ervaren. Nicole heeft een overzicht gemaakt, bv hoe kan ik handig een wijziging doorgeven; zet ze op de mail. Ze vond de voorbeelden bij simulatie nuttig, daar lukte het goed er wat bij te bedenken.
Men is het erover eens dat er over de simulatietool en het voortgangsdashboard inmiddels
veel is besproken en dat dit goed is samengevat in de verslagen; het is moeilijk nog wat te
bedenken zonder daarbij in herhaling te vallen. Een thema waar we nog onvoldoende naar
hebben gekeken en waar het vandaag over zal gaan, is tweewegcommunicatie.
Thema 5 tweewegcommunicatie
Michiel Miedema en Kornelis Oosterhuis nemen de groep mee in thema 5, ‘tweewegcommunicatie’: hoe zie je de communicatie heen en weer tussen RVO en boer/tuinder? Dit
gaat over vormen van communicatie, vormgeving, randvoorwaarden met de nadruk op de
stroom terug van boer/tuinder naar RVO.
Er wordt gedacht aan manieren waarop boeren/tuinders de gelegenheid krijgen te reageren op wat in het voortgangsdashboard staat. Een volgende stap kan zijn dat ook boeren/tuinders pro-actief zaken kunnen doorgeven, dus zonder dat RVO een vraag of optie
openstelt.
Een zorg bestaat over de actualiteit. Hoe accuraat is straks het dashboard? Als de beelden
twee weken achterlopen of als de beelden door mist of bewolking vaag zijn, dan bevindt
de boer/tuinder zich twee weken in onduidelijkheid, dan kan het een probleem worden als
je daar tijdig op wilt reageren. Als dat dreigt, dan moet je als boer zelf al bewijs gaan verzamelen op het moment dat hij een activiteit uitvoert. Zeker bij activiteiten die een boer
na X dagen niet meer kan aantonen en activiteiten waarvan RVO niet up-to-date informatie kan verschaffen.
Bij wie ligt de bewijslast of een maatregel is uitgevoerd? Ligt die bij de ondernemer die een
foto aanlevert op het moment van uitvoeren?
Het tijdsaspect speelt ook bij de beoordeling van de foto’s door RVO. Dat moet wel snel
gebeuren, er moet voldoende bemanning aanwezig zijn. Want stel dat de foto niet goed is,
dan moet snel een nieuwe foto gemaakt kunnen worden, voordat de betreffende situatie
niet meer vast te leggen is.
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Denk als RVO na in welke situaties foto’s sturen handig is, geef dit vervolgens op bas is van
het plan van de boer van te voren aan welke informatie een ondernemer aan kan / moet
leveren om aan te tonen dat een maatregel genomen is, ook het goede moment. Stuur als
de boer aangeeft dat te willen, een berichtje/mailtje met het verzoek dat de b oer kan helpen de uitvoering te verbeteren door zelf vrijwillig gegevens aan te leveren. Denk aan hoe
dat bij ANLb werkt.
Het zou bij ‘kunnen’ moeten blijven. Het moet handig zijn, de boer helpen / van meerwaarde zijn voor de boer. De administratieve last moet wel in verhouding blijven. En bedrijven verschillen, als het om honderden percelen gaat, dan schiet dit soort communicatie
niet op.
RVO moet samen met beleid gaan kijken hoe de eco-regelingen en te nemen maatregelen
er uit moeten gaan zien, hoe deze (op grote lijnen) te monitoren zijn en hoe foto’s ‘als
handig hulpmiddel’ kunnen bijdragen bij zaken die lastig met de satelliet te zien zijn of
waar twijfel is. Als dat de basis is en er op de achtergrond geen ‘eigen regels’ van RVO spelen, dan geeft die duidelijkheid over de werkwijze toegevoegde waarde. Belangrijk is wel
de werkwijze echt goed uit te denken en neer te zetten, anders ontstaat er toch nog veel
discussie.
Afgevraagd wordt of een foto dan ook echt bindend is. In het verleden zelfs hier op la ten
meten door bedrijf met gps, maar RVO nam dat niet aan, de RVO-satelliet is bindend werd
toen gezegd.
Het zou mooi zijn als de fotoapp ook bij handhaving Mestbeleid gebruikt kan worden.
Er is nu wel behoefte aan het concreter zien wat er wel en niet bedoeld wordt; dit gaat ons
helpen er wat van te vinden, dus dit graag als uitgangspunt voor de volgende sessie.
Hoe verder na vandaag en na het ontwerptraject
De signalen uit deze groep zijn overwegend dat men wel wil blijven meedenken. De frequentie van samenkomst kan wellicht wel wat naar beneden.
De veranderingen rond het perceelsregister spelen nu al. Wellicht kan wat wij hier met elkaar uitdenken daar nu ook al landen, in dat bredere verband.
Hoe zien wij de rol van deze groep voor de komende periode? We werken nu als pilot samen, maar hoe zien we dat als we straks voor het echt gaan ontwikkelen? Voel je je dan
nog net zo vrij als in deze fase waarin we op persoonlijke titel meedachten en ervaringen
deelden?
Een optie kan zijn om tijdens de ontwikkelfase verder te gaan als gebruikersgroep. En dan
als afvaardiging vanuit de sector in plaats van op persoonlijke titel. Dan is de huidige groep
wel te beperkt, zouden er nog anderen bij moeten, een compleet plaatje maken zodat we
alles raken.
Het lijkt sowieso goed verse mensen in te vliegen, dat levert verse ideeën, nieuwe meningen op.
Naast een gebruikersgroep kan ook gedacht worden aan een testgroep, die vrij intensief
bij de ontwikkeling van prototypes wordt betrokken. Diverse types bedrijven, daar de dat a
van inzetten en eens kijken hoe de prototypes werken. Harm geeft zijn toestemming hier
al voor.
Grote voorkeur is om volgende keer fysiek bijeen te komen. Hangt helaas af van coronamaatregelen. Afgesproken wordt samen te komen op 11 januari 2021, van 13 – 15u. Dan
dus: SCHERMSCHETSEN!
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Verslag online bijeenkomst ontwerpsessie uitvoeringsmodel GLB 11 januari 2021
Tijd: van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Aanwezig:
• Marcel Scholtens, Nicole Bartelds, Ursula ter Brake, Gerda Kool, Geert Stevens, Harm
Albrings, Maarten Burgmans, Hermen Spans, Dick Wismeijer, Wilko Brouwer de Koning, Kornelis Oosterhuis, Wouter Rozendaal, Michiel Miedema, Menno Alberts, Gerbrand van ‘t Klooster
Afwezig met kennisgeving:
• Ria Derks
1. en 2. Opening en verslag
Wouter Rozendaal opent het overleg. Het verslag van de vorige keer wordt ongewijzigd
goedgekeurd.
Wouter Rozendaal en Kornelis Oosterhuis spreken kort over de enquête die onlangs gehouden is onder de agrariërs.
3. Schetsen Simulatietool
Menno Alberts neemt de groep mee door de schetsen van de Simulatietool.
Reacties op 1 e scherm “Startpagina”
Op de startpagina van de Simulatietool staat dat gegevens automatisch worden opgeslagen.
Vanuit de groep kwam het verzoek om ook tussentijds op te slaan. I.v.m. als het systeem
eruit vliegt nadat je 30 minuten niets gedaan hebt, dat de gegevens niet verloren zijn gegaan.
Reacties op 2 e scherm “Actuele bedrijfssituatie”
De velden “Hoofdsector” en “Nevensector” kan de boer ook zelf kiezen i.p.v. vooraf ingevuld. Deze velden (Hoofdsector, Nevensector en Regio) kunnen als filter/selectie dienen
voor de maatregelen op het scherm “Bedrijfsplan”. De sectorindeling zal gebaseerd zijn op
de SBI codes van KvK en hun huidige systeem. Het invullen van deze velden in de Simulatieomgeving heeft geen consequentie voor registratie bij RVO/KvK. Mochten bedrijfsgegevens op het scherm niet kloppen, dan moet er worden aangegeven waar je de gegevens
kan wijzigen, bijvoorbeeld in Mijn Dossier > bedrijfsgegevens.
Reacties op 3 e scherm “Overzicht bedrijfssituatie”
Het voorbeeldbedrijf op het scherm “Overzicht bedrijfssituatie” is vrij overzichtelijk. Maar
hoe gaat het als het 80 percelen heeft, met vier kilometer tussen de verschillende percelen. Men wilt graag dat de functionaliteit zoveel mogelijk aansluit op/lijkt op Mijn Percelen, zoals werken met een overzichtskaartje en detailkaart. In de werkwijze van Mijn Percelen is alles per perceel in te vullen. Het zou handig zijn als je meerdere percelen tegelijk
kunt aanklikken en dan een maatregel voor die percelen kan selecteren en toepassen. Een
gecombineerde actie.
Is al duidelijk wat een perceel is? Welke stukken tellen mee (gebruik en waar stopt het
perceel en begint de sloot / landschapselement) en wie is degene die het opgeeft. Er komt
een nieuwe referentie laag (passend binnen BGT). Daarnaast moet in het beleid helder zijn
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welke regels voor begrenzing van landbouwgrond gelden, denk aan het waterschaplooppaadje. Zorg dat je een nulpunt hebt per perceel.
Er moet een datum achter de titel van het scherm komen die aangeeft van welke datum de
voor ingevulde bedrijfsgegevens zijn.
Reacties op 4 e scherm “Bedrijfsplan”
Op het scherm is er een mogelijkheid om naar Mijn Percelen te gaan om percelen toe te
voegen of te verwijderen. Kan je in deze tool percelen toevoegen of verwijderen? Want
het is actuele situatie, maar het gaat over volgend jaar. Of moet dit dan in mijn pe rcelen?
Nee, het toevoegen of verwijderen van percelen zal gebeuren in een kopie -omgeving van
Mijn Percelen, zodat de actuele en ‘officiële’ Mijn Percelen ongewijzigd blijft.
Naast het aanbieden van bedrijfsuitbreiding moet ook de mogelijkheid van verkleining zijn.
Als je op een bepaald moment de Simulatietool opstart en er staat nog een oude simulatie
in het systeem, waarbij er meer of minder percelen zijn, wordt er dan bij opstart een melding gemaakt: “U heeft nu meer/minder percelen”. En daarnaast nog de vraag of de maatregelen ook voor deze percelen gelden.
Als je een perceel toevoegt in de Simulatie, laat het dan helemaal los van Mijn Percelen
om niet in de knoei te komen met nummering in Mijn Percelen. De boer heeft een eigen
nummering en het systeem maakt een uniek nummer voor elk perceel/vlakje aan. Laat
oude nummers ook vervallen. Naast het nummer van RVO ook de mogelijkheid opnemen
van nummering/naamgeving van percelen die de boer hanteert.
Men is bezorgd dat als een boeren veranderingen maken in een kopie-omgeving van Mijn
Percelen, dat er ervan uitgaan dat die wijzigingen ook doorgegeven worden naar productie-omgeving van Mijn Percelen.
Het woord “Uploaden” veranderen naar “Ophalen” in het scherm.
Vanuit de klant komt de wens om meervoudige bewerkingen te kunnen doen op dit
scherm. Ook komt de vraag naar boven hoe om te gaan met meerdere maatregelen op een
perceel. De maatregelen die als gewas gehanteerd worden, komen in een aparte rij (apart
perceel), immers elk vlak is een apart gewas. Op deze percelen kunnen meerdere maatregelen zijn (bijv. NKG, ruige mest). Zo kan ook onderscheid gemaakt worden in maatregelen
waarbij de percelen nog productie geven en die uit productie gehaald worden.
Er wordt ook een voorstel gedaan om eerst te kijken naar welke maatregelen er allemaal
zijn, dan aanvinken welke interessant zijn voor je bedrijf. Vervolgens ga je pas plannen dus
meer vanuit maatregelen naar perceel i.p.v. van perceel naar maatregel.
De onderste regels van het scherm zijn samenvattend qua scores of vergoeding. Het moet
“Resultaten totaal per bedrijf” zijn en niet per perceel. Daarnaast is het handig om een indeling en/of clustering te laten o.b.v. gewas.
Bij het selecteren van maatregelen die voor je gehele bedrijf of grote delen van het bedrijf
gelden, moet je één keer toe kunnen passen / voegen op het scherm.
Het gebruik van de Simulatietool is afhankelijk van hoe ingewikkeld het is om een sim ulatie
in te vullen.
Reacties op 5 e scherm “Eco-regelingen”
Op het scherm moet op de regel van een perceel een knop komen om een wijziging door
te voeren op het scherm “Bedrijfsplan”. De tabel op het scherm is niet ingevuld, dat kan de
suggestie wekken dat je van 0 moet invullen.
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Daarnaast is het niet mogelijk om te wijzigen, dit moet je op het scherm “ Bedrijfsplan”
doen. De wens bestaat om dit wel te kunnen doen. Een wijziging op scherm “Eco -regelingen” moet worden doorgevoerd op scherm “Bedrijfsplan”. Is het mogelijk om beide schermen samen te voegen op een gebruiksvriendelijke manier.
Bij het alfanumeriek toevoegen van percelen wel aandacht voor verschillend / gebruik op
deze percelen.
De Simulatietool is een eigen werkomgeving om een bedrijfsplan helemaal goed te krijgen.
Als het scenario goed is, wil je dat ook in kunnen dienen. Dan moet je de percelen ook ingetekend hebben. Kan dan niet meer alfanumeriek zijn. Tijdens het indienen moet een
melding komen bij percelen die nog niet ingetekend zijn.
Reacties op 6 e scherm “Financieel Overzicht”
Kun je extra percelen die je hebt toegevoegd ook apart zien met een aparte code o.i.d., eruit laten springen. Dit kan wanneer je de eigen naamgeving van de boer toevoegt, bv . ‘van
plan te huren 1’.
Het plaatsen van een disclaimer over kortingen opnemen op dit scherm.
Reacties op 7 e scherm “Overzicht scenario’s”
Geen opmerkingen vanuit de groep.
Reacties op 8 e scherm “Scenario - Vergelijkingsoverzicht”
Geen opmerkingen vanuit de groep.
4. Vervolgafspraken en afsluiting
Iedereen wordt bedankt voor hun feedback op de schermen van de Simulatietool. Finetunen van de schermen c.q. Simulatietool is nog wel nodig. De kern van de Simulatietool
ligt bij de schermen “Bedrijfsplan” en “Eco-regelingen”, hoe kunnen we dit nog beter
vormgeven.
Voor het verder proces is het belangrijk om deze groep bij elkaar te houden.
ANLb, hoe verhoudt deze perceel registratie zicht tot de perceel registratie van Mijn Percelen.
Volgende sessie is op 25 januari 2021, van 13:00 uur tot 15:00 uur; dan worden schetsen
van het Dashboard met voortgangsinformatie en monitoringresultaten besproken.
Om 15:00 uur sluit Wouter Rozendaal het overleg af.
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Verslag online bijeenkomst ontwerpsessie uitvoeringsmodel GLB 25 januari 2021
Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Aanwezig:
• Marcel Scholtens, Nicole Bartelds, Ursula ter Brake, Gerda Kool, Geert Stevens, Harm
Albrings, Maarten Burgmans, Dick Wismeijer, Wilko Brouwer de Koning, Ria Derks,
Kornelis Oosterhuis, Wouter Rozendaal, Michiel Miedema, Menno Alberts
Afwezig:
• Hermen Spans
1. en 2. Opening en verslag
Wouter Rozendaal opent het overleg. Het verslag van de vorige keer wordt ongewijzigd
goedgekeurd.
3. Schetsen Dashboard
Menno Alberts neemt de groep mee door de schetsen van de Dashboard monitoringsresultaten.
Reacties op 1 e scherm “Dashboard monitoringsresultaten”
Het eerste scherm is een overzicht scherm waar de basisinkomenssteun en eco- regeling
wordt getoond met hun onderdelen zoals Schijf van Vijf. Er moet een informatieknopje worden toegevoegd achter de onderdelen van Schijf van Vijf waarin informatie over dat element
wordt getoond, wat kort en bondig de bedoeling is. Het veld “Uitslag” kan worden verwijderd want men wilt zien hoeveel punten ze van de norm afzitten of dat de norm is gehaald.
Het tonen of een boer het niveau van brons, zilver of goud heeft gehaald.
Er moet een verband worden gelegd tussen de maatregelen en de Schijf van Vijf en adviezen
op het schermen van de elementen van Schijf van Vijf zodat de boer kan zien waar hij nog
kan verbeteren en meer punten halen. Een idee om de Schijf van Vijf visueel te tonen op het
overzicht is de bekende taart uit de filmpjes waarbij wordt aangegeven op welk niveau elk
deel is. Ook de financiële gegevens van de Schijf van Vijf m.b.t. de niveaus brons, zilver en
goud mogen getoond worden. Dan in de vorm van een uitslag en een bedrag en niet in groen
of rood. Zou mooi zijn als het zo werkt dat in geval in mei al brons wordt geconstateerd, dit
al uitbetaald wordt, en in november zilver, dat er dan een nabetaling plaatsvindt.
De kolom “Verplicht” kan worden verwijderd bij eco-regelingen omdat deze vrijwillig zijn. Er
is sowieso weerstand in de groep tegen het verplichtende karakter van het minimaal moeten
voldoen aan alle vijf onderdelen, dan gaan mensen op de rem, of haken af. Begin eerst eens
met de maatregelen, pas in het jaar erna de schijf van vijf. Dit wordt als signaal genoteerd,
de discussie hierover vindt elders plaats.
De grijze vinkjes veranderen naar “N.v.t.”. De structuur aan de linkerkant van het scherm is
correct.
Het zou mooi zijn als er bij biologische boeren al vinkjes vooringevuld komen te staan. Verder kan
Een aanpassing aan de Schijf van Vijf is het plaatsen van de velden “Norm”, “Gepland” en
“Waargenomen”. De GLMC’s moeten inspringen als het gedeelte wordt uitgeklapt.
Reacties op 2 e scherm “Subsidiabele landbouwgrond”
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De betekenis van de statussen (grijs, groen en rood) beschrijven in een legenda, het moet
heel duidelijk zijn waar ze voor staan. De status begint met een grijs vi nkje en dan gedurende het jaar verandert dat naar groen of rood. Alles eerst op rood demotiveert. Er zal
een bepaalde termijn worden gegeven wanneer het rode vinkje wordt getoond, bijvoorbeeld 1 maand voor het inzaaien van vanggewassen. Als er op een i’tje wordt geklikt, zou
het mooi zijn als dit op het kaartje ergens oplicht. Iets meer maatwerk zou goed zijn, bijvoorbeeld door profielen te introduceren, voor de melkveehouder, de akkerbouwer, wellicht kleinere bedrijven, hele grote bedrijven waarbij de grond wijdverspreid is. De datum
bijgewerkt mag in beeld, hoeft niet in het i’tje.
Reacties op 3 e scherm “Vanggewassen/groenbemester”
Er zijn denkers vanuit de percelen en denkers vanuit de maatregelen. Beide perspectieven
zouden mogelijk moeten zijn en wellicht helpt een matrix. Verder mag de grootte van het
perceel er nog bij. Moet je er een pfd van kunnen maken. En zou er iets met de lay -out
kunnen gebeuren t.a.v. het aantal weken, qua norm en hoeveel je nog moet voordat het
ondergewerkt mag worden. Het is bij het zien wat er is gemonitord ook mooi als je kan
zien wat er nog meer in het vat zit.
Nu moeten de inzaaidatums vanggewassen allemaal doorgegeven worden, straks zou het
mooi zijn als er een gemonitorde inzaaidatum is, die als het niet klopt nog aangepast kan
worden, dus 2-wegcommunicatie. Bij vanggewassen kan je nooit precies zien wanneer het
is ingezaaid, weersinvloeden en dergelijke.
Michiel Miedema neemt nog de vragen door die gesteld zijn in de chat: de man van Ursula
wilt mee testen als de prototype er is, een vraag m.b.t. beleid van verdeling geldpot en
kortingen bij het uitbetalen bijv. jonge landbouwers (50 euro per hectare maar ontvangt
maar 25 euro omdat het geld op is).
4. Hoe nu verder?
Er zal een rapport en een uitlegnotitie worden gemaakt (inclusief de 650 ingevulde enquêtes) die intern bij RVO / Stuurgroep worden neergelegd. Het eerste concept van het rapport wordt rondgestuurd naar de Pilotgroep voor review. De input van de Pilotgroep wordt
zeer gewaardeerd maar nu zal er een periode komen van stilte. Er wordt een project gestart binnen het RVO-programma GLB21-27 waar de simulatietool/dashboard monitoringsresultaten worden opgepakt.
Er is de afgelopen tien sessies enorm veel opgehaald en er is een soort ‘geweten’ in de
groep ontstaan, dat is waardevol. De Pilotgroep zal in de toekomst mogelijk als gebruikersgroep worden benaderd voor het testen van prototypes en misschien worden uitgebreid
met meer boeren.
5. Vervolgafspraken en afsluiting
Iedereen wordt bedankt voor hun bijdrage/input gedurende de afgelopen periode van bijeenkomsten.
Om 15:00 uur sluit Wouter Rozendaal het overleg af.
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Visie uitvoeringsmodel RVO
Een nieuw uitvoeringsmodel

Hoe kan RVO ondersteunend zijn aan agrariërs in het nieuwe GLB?
De ambitie van RVO is om de uitvoering van het nieuwe GLB sterk te moderniseren en te vereenvoudigen. In dit stuk leest u over hoe deze modernisering (nieuwe uitvoering) eruit zou
kunnen zien. Er is dus zeker ruimte voor input vanuit de praktijk, het is nadrukkelijk bedoeld
als discussiestuk. En het geeft ook onze visie weer, waarbij we ons ook terdege van bewust
zijn dat op dit moment nog niet aan alle voorwaarden voor het realiseren van onze visie is
voldaan. We hebben nu nog te maken met verschillende belemmeringen bijvoorbeeld vanuit
de bestaande wetgeving of vanuit de stand der techniek.
1. Ons vergezicht
Onze stip op de horizon is een boerderijproof GLB waarin de landbouwer alleen nog aangeeft
welke percelen hij in gebruik heeft en aangeeft dat hij subsidie wil ontvangen. Door subsidies
pro-actiever aan te bieden, passend bij de bedrijfssituatie op een motiverende manier, wil RVO
boeren ondersteunen bij de verduurzaming. RVO beschikt over alle data die nodig zijn om te
bepalen hoeveel subsidie de landbouwer kan ontvangen en maakt het bedrag over. Dit datagedreven proces is optimaal geautomatiseerd, controles achteraf zijn niet meer aan de orde en
kortingen sancties en terugvorderingen en bezwaar en beroep behoren tot het verleden. Dit is
een ideaalplaatje waar we natuurlijk niet een twee drie zijn.
Wat hebben we nodig om daar te komen?
In ieder geval hebben we de input van de landbouwer nodig om ons te vertellen wanneer de
uitvoering boerderijproof is. Dit doen we door in twee enquêtes boeren vragen te stellen over
het uitvoeringsmodel. In de tussentijd werken met een kleine groep boeren -via de pilot Sectorale Bouwstenen- concreet een idee uit van hoe het aanvragen en verwerken van GLB-subsidies kan werken en hoe dat eruit kan zien.
Onze inzet
De inzet van RVO is gericht op het maximaal faciliteren van de landbouwer met een systeem
dat voldoet aan de eisen die landbouwers daaraan stellen en ook voldoet aan de volgende eisen:
1. Flexibiliteit: om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden gedurende het
jaar
2. Eenvoud: ondernemers kunnen het zonder adviseur invullen, boer zelf aan het stuur
richting de omschakeling naar duurzame bedrijfsvoering
3. Volledig: het biedt de mogelijkheid om alle bedrijfs- en perceelsgebonden maatregelen
te bevatten (bijv. mest en GLB)
4. Efficiënt: aansluiten bij duurzaamheidsinitiatieven van andere partijen zodat data
slechts één keer ingevoerd hoeft te worden.
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Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de wensen van de sector zoals die bleken uit het
klantonderzoek.
In 2019 heeft RVO een uitgebreid klantreisonderzoek laten uitvoeren onder agrariërs en
adviseurs. De belangrijkste conclusies: voor de jaarlijkse aanvraag van het GLB leunen
veel boeren sterk op de adviseur, als ze het zelf doen zijn ze bang om het fout te doen
en zo geld mis te lopen. Na de aanvraag wachten ze erg lang op hun geld geven ze
aan, en verkeren dan lange tijd in onzekerheid of ze het aangevraagde bedrag wel krijgen.
Als het gaat om een nieuw systeem, geeft men aan bang te zijn voor kinderziektes. En
dat het systeem te rigide is, omdat het geen rekening houdt met de praktijk.
Bij duurzaamheid als thema in het nieuwe GLB zijn ze bang dat ze meer moeten doen,
voor minder.

Rol van de pilot
Het ontwikkelen van een nieuw uitvoeringsconcept is een uitdaging die RVO graag vorm
geeft met mensen uit de praktijk. De pilot Sectorale Bouwstenen probeert de stem van de
boer in deze ontwikkeling zo goed mogelijk te laten horen en ziet deze samenwerking als
kans. De uitkomsten van het proces van samenwerken zoals in dit document benoemd,
kunnen gezien worden als een (gedegen en belangrijk) advies uit de boerenpraktijk aan
RVO en kan dienen als input voor LTO voor het bepalen van de beleidsinzet.
2. Van oud naar nieuw

Van controleren naar helpen
Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Dat is de beleidsinzet. RVO wil zich nadrukkelijk conformeren aan deze doelstellingen en zich inzetten voor
deze uitdaging. De opdracht voor RVO bestaat er dan uit om de boer zo goed als mogelijk
service te verlenen, zodat hij maximaal zijn voordeel kan doen met deze subsidies. Het
nieuwe GLB moet een verleidingsinstrument zijn en subsidies zo aanbieden dat het voor
een brede groep boeren goed inpasbaar is in de bedrijfsvoering. RVO wil een omslag maken van controleren naar helpen. Subsidies zo aanbieden dat ze eenvoudig zijn aan te vragen, dat boeren snel inzicht krijgen in wat het hen oplevert en dat er flexibiliteit ontstaat
die past bij de soms onvoorspelbare boerenpraktijk. De nadruk ligt op het halen van de
doelen (op het gebied van biodiversiteit, klimaat, landschap, water). In het nieuwe GLB
krijgen we ook de ruimte van de Europese Commissie om te gaan werken vanuit vertrouwen en ons te richten op de prestaties in het veld. Op tijd signaleren om fouten te voorkomen, ruimte voor aanpassingen zonder sancties, transparante afhandeling van de aanvraag
met veel tussentijdse informatiemomenten.
Toekomstbestendige landbouw is: Een bedrijfseconomisch sterke boer, die met
slimme high tech middelen wordt ondersteund in zijn ondernemerschap, die onderneemt in balans met zijn omgeving, in een gevarieerd landschap met aandacht voor
een gezond klimaat, schoon water, voldoende biodiversiteit en zorg voor sterke bodems.
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Nieuwe situatie: eco-regelingen
De voorgenomen omslag van RVO past bij de aard van de voorstellen voor het nieuwe GLB.
Die bestaan uit een basispremie met voorwaarden en daar bovenop een laag met eco-regelingen. Deze eco-regelingen zijn laagdrempelig en breed toegankelijk en dragen bij aan omschakeling naar kringlooplandbouw. Er zijn ideeën over een keuzemenu van maatregelen, al dan
niet gekoppeld aan een puntensysteem, waarbij landbouwers zelf de afweging kunnen maken
welke maatregelen inpasbaar zijn voor hen en of dat voldoende loont. In de verduurzaming
van de bedrijfsvoering ligt in belangrijke mate de regie bij de boer zelf.
Puntensysteem
Een idee dat in het Nationaal Strategisch Plan wordt uitgewerkt en in verschillende
pilots wordt getest is het puntensysteem. Iedere activiteit in een eco-regeling staat
voor een aantal punten. De combinatie van verschillende activiteiten kan voor extra punten zorgen en op basis van de punten volgt een subsidiebedrag. Dit draagt
bij aan het uitgangspunt dat de regie bij de boer ligt, dat hij kan kiezen wat bij zijn
bedrijf en omgeving past en waar zijn interesse en expertise liggen. Een ander doel
van een puntensysteem is sturing op doelen, integraliteit, etc. In een van de GLB
pilots wordt dit verder uitgewerkt.
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3. Hoe kan het eruit gaan zien?
Hoe kan deze voorgenomen nieuwe manier van samenwerken er uit komen te zien? Welke
tools, applicaties of formulieren zijn hier voor nodig?
We beschrijven hier de volgende onderdelen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Subsidieplan
Geef je voorkeuren aan
Signaleren en bevestigen
Datagedreven werken
Rekentool
Flexibiliteit
Vergoeding uit de markt
Betere communicatie mogelijk
Andere BMS’en

a. Subsidieplan
Het idee dat RVO en de pilot Sectorale Bouwstenen samen willen uitwerken is dat een boer
zijn eigen subsidieplan invult. Dit zal gaan gebeuren in een online omgeving, die we voor nu
het GLB subsidiedashboard noemen. Daarin is de volgende data real-time (dat wil zeggen: actueel tot op een dag of week nauwkeurig) beschikbaar:
• Percelen volgens Mijn Percelen
• Dieren volgens I&R
• Bedrijfstype volgens relatieregister
• Gegevens over ANLb beheer
• Mestgegevens
• Andere data die RVO uit open data bronnen kan halen, bijvoorbeeld KNMI-data,
grondwaterstanden, basisregistraties, grondsoortenkaart (mogelijk ook data uit bodemonderzoek/bodemmonsters), stikstofdepositiekaart, …
b. Geef je voorkeuren aan
In dit GLB subsidiedashboard staan de opties voor de subsidiemaatregelen waaruit de boer
kan kiezen. Een optie kan bijvoorbeeld zijn om deze maatregelen op maat vooraf in te vullen voor zijn bedrijf, waarbij bijvoorbeeld rekening is gehouden met het bedrijfstype of het
gebied waar zijn bedrijf ligt. De boer bepaalt uiteraard welke maatregelen het beste passen bij zijn bedrijf. Belangrijk is dat we hier een goede balans zoeken tussen faciliteren
enerzijds en bewustwording anderzijds. Het is namelijk ook goed om een gebruiker het
complete overzicht te laten zien, zodat de diversiteit en de kansen die dat biedt ook duidelijk worden.
Dit gaat zo eenvoudig werken dat een boer dit zelf wil doen, zonder dat er een adviseur
voor nodig is. Wat is dan de rol van de adviseur in het nieuwe stelsel? Wellicht een meer
integraal adviserende rol, over verduurzaming, hoe eco-regelingen kunnen bijdragen aan
een rendabele bedrijfsvoering, Kennisdeling over de effectiviteit van maatregelen voor
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milieu, klimaat en biodiversiteit en de technische en economische inpasbaarheid in de bedrijfsvoering etc.
Er zal ook aandacht zijn voor boeren die minder goed met zo’n online omgeving overweg
zullen kunnen. Hier kunnen adviseurs een rol spelen.
Daarnaast is er aandacht voor hoe dit werkt met de collectieven. De collectieven doen nu
hun aanvraag bij RVO namens een gebied op basis van een gebiedsplan. Een boer die onderdeel is van een collectief en daarnaast eco-regelingen uitvoert, kan het complete overzicht in zijn GLB subsidiedashboard zien.
c. Signaleren en bevestigen
Vervolgens gaat RVO alle beschikbare data met elkaar in verbinding brengen en kan zodoende aan een boer real time inzicht geven in de status van zijn subsidie en er verschijnen steeds meer ‘groene vinkjes’ achter gerealiseerde maatregelen. Zodra RVO vanuit de
lucht signaleert dat er bijvoorbeeld kruidenrijk grasland staat, levert een boer dat direct
uitbetaling op. Lukt het een boer vanwege bijvoorbeeld weersomstandigheden niet een
bepaalde maatregel te doen, dan wordt ook dat gesignaleerd. Als het mogelijk is kan er
nog een alternatieve maatregel worden uitgevoerd, lukt dat niet dan volgt geen uitbetaling, maar gelukkig ook geen ‘kortingen’ en sancties meer. Voor alle betrokkenen vervelende bezwaarprocedures zullen veel minder voorkomen.
We gaan werken met de feitelijke situatie, wat wij zien leggen we terug en als dat nodig is
hebben we daar dan het gesprek over, waarbij de boer ook zelf informatie kan aanleveren
over de feitelijke situatie, of er volgt direct een bevestiging en uitbetaling. In plaats van
een aanvraag vooraf en een controle achteraf zal er gedurende de rit een meer continue
afstemming plaatsvinden tussen RVO en landbouwer. Eventuele fouten in een aanvraag
worden niet afgestraft maar opgelost.
Het hele subsidieproces is ook meer gericht op het behalen van de doelen. RVO kan daarbij
helpen met gerichte informatie over bijvoorbeeld andere maatregelen die mogelijk zijn op
het bedrijf, andere maatregelen die in de omgeving worden uitgevoerd en maatregelen die
bij andere vergelijkbare bedrijven worden uitgevoerd (zie ook bij e. rekentool).
Deze methode leidt tot flexibiliteit en regie bij de boer, conform doelstelling 1 en maakt
het ook al eenvoudiger, conform doelstelling 2.
d. Datagedreven werken
Om het daarnaast ook volledig en efficiënt (de doelstellingen 3 en 4) te laten werken,
krijgt deze manier van samenwerken tussen boer en RVO een aantrekkelijke vorm en
wordt zo ingericht dat het maximaal gebruiksvriendelijk is en aansluit bij v erschillende
wet- en regelgevingen en mogelijk zelfs bij initiatieven uit de markt.
Hoe komen we daar? Stap één is om meer datagedreven te gaan werken. Verschillende
data uit registers en andere open data worden beter met elkaar in verbinding gebracht.
Daarnaast wordt data uit externe bronnen ingeladen. We gebruiken alleen de data die w e
nodig hebben en die we mogen gebruiken. En we geven vooraf duidelijk aan waar de data
voor wordt gebruikt.
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Vanuit de EU is monitoring van landbouwgrond met satellieten verplicht gesteld. Dit is een
goed moment om die monitoringsdata optimaal in ons concept in te passen. Deze monitoring wordt dus niet ingezet om achteraf (nog strikter) te controleren en sanctioneren,
maar om vooraf te informeren en af te stemmen. Daarnaast kan gedacht worden aan data
uit machines, grondsoortenkaarten, etc. Ook de boer zelf kan data aanleveren die het proces kunnen verbeteren.
e. Rekentool
Het GLB subsidiedashboard maakt zichtbaar welke regelingen een boer heeft aangevinkt
en wat de status is (signaleren – uitbetalen), en ook hoeveel punten dat oplevert en hoeveel subsidie hij dus kan verwachten en het tot dan toe behaalde aantal punten/vergoeding op basis van uitgevoerde activiteiten en de signalering daarvan.
Het te verwachten bedrag is voor de boer een gegeven dat hij kan gebruiken om zijn bedrijfsvoering te optimaliseren. Door een boer hiermee te laten ‘spelen’ stelt hem dat in
staat om de voor hem juiste mix van eco-regelingen te kiezen.
RVO kan daarbij ook gerichte informatie verstrekken over bijvoorbeeld andere passende
maatregelen die mogelijk zijn op het bedrijf, andere maatregelen die in de omgeving van
het bedrijf worden uitgevoerd (gebiedsgerichte doelen) en maatregelen die bij andere vergelijkbare bedrijven worden uitgevoerd (leren van anderen) of maatregelen die mogelijk
extra worden beloond (aansluiten op kpi’s).
f. Flexibiliteit
In het GLB subsidiedashboard komt de mogelijkheid om vanwege veranderende omstandigheden (bijv. het weer) flexibel te kunnen zijn in het aanpassen van een maatregel/activiteit? eco-regeling. Hierbij is sprake van een wisselwerking tussen RVO en boer: RVO
stuurt signaleringen/pushberichten en de boer kan zijn plan flexibel aanpassen.
Dit betekent dat een boer gedurende het jaar bijvoorbeeld aan kan geven dat een bepaalde activiteit voor hem op een perceel niet meer van toepassing is of d at hij is geswitcht naar een andere eco-regeling op een moment dat dat nog mogelijk was. Juist het
signaleren van RVO op basis van het datagedreven werken geeft de mogelijkheid om die
verandering te volgen (ook met terugwerkende kracht). Tenslotte zal RVO de betaling baseren op hetgeen is uitgevoerd.
g. Vergoeding uit de markt
Een idee dat leeft is dat dit ook als basis kan dienen voor andere partijen die bij willen dragen aan bijvoorbeeld meer biodiversiteit en boeren daarvoor willen belonen (zoals zuive lfabrikanten, banken, provincies).
Kruidenrijk grasland zou bijvoorbeeld beloond kunnen worden door zowel het GLB als door
de zuivelfabrikant. Het wordt dan nog duidelijker dat de activiteiten binnen eco-regelingen
daadwerkelijk tot stapeling van betalingen kan leiden. Wanneer deze partijen dezelfde
doelen hanteren en werken met dezelfde data om hun betaling (of andere beloning) op te
baseren, de data wordt zo breder inzetbaar dan alleen voor RVO en de betaling vanuit EUgeld, ofwel via het dasboard van RVO ofwel via het eigen systeem van de boer. Dit is waar
we naar streven, de realiteit zal waarschijnlijk weerbarstig zijn. In ieder geval gaan we minimaal werken met dezelfde data(bronnen).
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h. Betere communicatie mogelijk
We voorzien op termijn (groeimodel) een geïntegreerde tool waarin we over verschillende relevante voorwaarden tijdig laten zien hoe de boer ervoor staat, zowel in het kader van de
mestwetgeving als voor GLB. Via de tool tonen we zowel RVO-data uit satellieten, informatie
over nutriënten (wordt ook verplicht vanuit EU) en andere relevante RVO-data. De tool kan
eenvoudig worden gekoppeld aan externe databronnen.
Door aan te geven wat een boer van plan is, kan RVO beter maatwerk leveren in de communicatie richting de boer. Het is een samenwerking: boer en RVO vormen een team, ieder vanuit
eigen rol en verantwoordelijkheid. Wanneer we bepaalde verwachte activiteiten niet zien, zal
dat zichtbaar worden in het dashboard. De mogelijkheid bestaat dat er tóch een andere activiteit is uitgevoerd (andere eco-regeling?) of dat de activiteit van de opgegeven eco-regeling niet
haalbaar bleek. In beide gevallen kan de boer zijn plan bijstellen. Wat dit in de basis oplevert is
dat de relatie tussen RVO en een agrariër er één is van samenwerken. We gaan uit de sfeer van
sancties. Het dashboard wordt een tool die een boer iets oplevert, waar hij zijn voordeel mee
kan doen. RVO wil graag dat een boer zijn voordeel er mee doet, want alleen zo dragen deze
subsidies daadwerkelijk bij aan het doel van het nieuwe GLB: het sterker belonen van toekomstbestendige landbouw.
i. Andere BMS’en
Een ondernemer heeft meerdere systemen en schermen om mee te werken. Data van RVO
kunnen op verschillende manier bij de ondernemer komen: via een webservice in het bedrijfsmanagementsysteem of via het door RVO beschikbaar gestelde GLB subsidiedashboard. Het
idee is dat we in ieder geval zoveel mogelijk de verschillende systemen aan elkaar kunnen
“stekkeren”. Dit betekent dat de data die voor het dashboard worden gebruikt ook via een
webservice in het bedrijfsmanagement van de boer geladen kan worden.
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4. Privacy en vertrouwen
Aandachtspunt is het waarborgen van de privacy, de bescherming van gevoelige gegevens en
de Wet markt en overheid:Wie gaat deze tool ontwikkelen? Van wie is de data precies? Hoe
gaan we om met het delen van informatie?
Belangrijk is dat we waarborgen dat dit soort gevoelige informatie niet in verkeerde handen
komt.
Een eerste, belangrijke stap is om volledig transparant te zijn met de data die we hebben van
een bepaald bedrijf, om daarmee het vertrouwen in elkaar te laten groeien. We maken duidelijk wat we zien en waar we aan werken.
Dat betekent ook transparant zijn over of de informatie ook gebruikt wordt om beleid mee te
maken / aan te scherpen. Dat zal mogelijk invloed hebben op de bereidheid om data te delen.
Denk aan het aanpassen van de subsidie als de marktvergoeding omhoog gaat.
Het is belangrijk om de voorwaarden die gelden op het gebied van privacy verder uit te werken. Een hybride model zou kunnen werken: tot op bepaalde hoogte is een agrariër verplicht
data aan te leveren, zoals ook nu al het geval is. Hoe meer data een boer daarnaast vrijwillig
beschikbaar stelt (denk aan machinedata) hoe beter RVO service kan verlenen (uitbetaling
voor een vanggewas kan misschien al gebeuren als de machine op het land aan het zaaien is?).
5. Stip op de horizon en groeimodel
Uiteindelijk zouden we naar een systeem toe kunnen werken waarbij we alleen nog signaleren en het invullen van het keuzemenu eco-regelingen helemaal niet meer hoeft.
Het herkennen van activiteiten zonder dat een boer aangeeft wat hij van plan is, is nu nog
toekomstmuziek. Dit kunnen we alleen stapsgewijs via een groeimodel bereiken. Het opgeven van de geplande eco-regeling per perceel lijkt voorlopig nog noodzakelijk. Een volgende stap zou kunnen zijn dat je alleen nog de eco-regeling aangeeft, en niet meer op
perceelsniveau vinkjes zet.
De komende jaren zullen we er naar toe gaan werken dat we steeds meer data gaan verzamelen en de kwaliteit van de data/databronnen verbeteren.
Wanneer ook dat laatste vinkje zetten niet meer nodig is, omdat die data op een andere
manier verzameld kan worden, kan dat achterwege gelaten worden. Wanneer we boeren
geen aanvraag /subsidieplan meer hoeven laten indienen omdat we de data al hebben,
kunnen we spreken van een intuïtief systeem. Dat is het GLB subsidiedashboard waarin in
verband met alle signaleringen geen aanvragen meer gedaan hoeven worden of vinkjes
hoeven worden gezet. Het doel daarvan is om de boer maximaal te ontlasten wat betreft
zijn administratie en hem maximaal te ondersteunen in het produceren van voedsel en het
zorgen voor de omgeving.
Daarbij voorzien we dat de negatieve administratieve lasten zullen afnemen. Het contact
met RVO zal op een heel andere manier echter toenemen. Namelijk in het raadplegen van
dit dashboard, waarbij een boer niet persé iets ‘moet’, maar iets nuttigs kan halen.
Overigens blijven er altijd databronnen waarvan de boer zelf de bron is en die hij zelf zal
blijven bijhouden, zoals de percelen die hij in gebruik heeft of de
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samenwerkingsverbanden die hij aangaat. Dus ook in dit intuïtieve systeem blijft er een
minimale set data nodig die de boer aanlevert.
De exacte inrichting van de werking van dit dashboard komt nauwkeurig. Hoe vaak wil een
boer meldingen krijgen, bijvoorbeeld. En waarover precies? Het mag niet betuttelen, of
voelen als mosterd na de maaltijd.
6. Tot slot: samen ontwikkelen
Dit document heeft u kunnen lezen als een visiedocument en discussiedocument in één. Het
idee om op basis van signaleringen te werken in plaats van op basis van een systeem van aanvraag en controle is een weg die we in willen. Om in ieder geval twee redenen:
1. In het nieuwe GLB gaat het om het halen van doelen en niet primair om rechtmatigheid. Door samen te werken kunnen we samen de doelen behalen.
2. In deze tijd is er enorm veel data, komt er steeds meer beschikbaar en wordt data
steeds beter ontsloten. Daarmee rijst de vraag hoe we daar mee omgaan. Die vraag
geldt zeker ook voor de overheid. Doordat het accent meer ligt op doelgerichtheid en
doordat er steeds meer data beschikbaar komt, geeft dit ons nu de kans om de uitvoering anders vorm te geven. Dit is het moment om een uitvoeringsconcept vorm te geven waarbij de data primair wordt ingezet voor het halen van doelstellingen. Waarbij
de data ten dienste staat aan de boer.

42

Bundeling aanwijzingen voor het ontwerp
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Inventarisatie aanwijzingen voor de design-uitdaging
Aanwijzingen voor een nieuwe digitale interactie tussen agrarische ondernemers en RVO
Inventarisatie tijdens drie sessies: 24 augustus, 7 en 21 september 2020; zie betreffende verslaglegging voor de bron van deze aanwijzingen.
nr

stickN aanwijzing
001
002

Voorkómen van kortingen wordt o.m. als doel gesteld. Hoe groot is dat probleem eigenlijk? Ook met het oog op het feit
dat bij een signalering het aanpassen vaak al niet meer kan.

cluster
monitoring

wanneer helpt monitoren

monitoring

wanneer helpt monitoren

monitoring

004

Met monitoren helpen we kortingen etc te voorkomen door aan te geven dat er iets moet gebeuren (als dat verplicht
zou zijn). Dat is wat anders dan controleren

Bijsturen ná een monitoring-waarschuwing kan vaak niet meer (je kunt bv niet meer gaan zaaien). Daar rekening mee
houden.

wanneer helpt monitoren

monitoring

005
006
007

Monitoring gaat niet om begrenzing maar om landgebruik

wanneer helpt monitoren
eisen en wensen
wanneer helpt monitoren

monitoring
informatiebehoefte
monitoring

wanneer helpt monitoren
rechtvaardiging monitoring
wanneer helpt monitoren

monitoring
monitoring
monitoring

vormgeving conditionaliteit
vormgeving ecoregelingen

beleid
beleid

003

008
009
010
011
012

013
014

015
016
017
018

019
020

021
022
023
024
025

3 Biodiversiteit kan je niet monitoren, met monitoring gaat het om maatregelen, doelen/impact/effect zijn indirect

thema
rechtvaardiging monitoring

Informatie over de invloed van het weer meenemen
4 Andere partijen monitoren ook, zuivel.nl, biodiversiteitsmonitor. Doublures in gegevens zien te voorkomen. Ook KPI's
en definities op elkaar afstemmen.

1 Besef dat sommige activiteiten niet gemonitord kunnen worden, zoals nestkastjes in de stal
Voorkómen van kortingen wordt o.m. als doel gesteld. Hoe groot is dat probleem eigenlijk?
2 In kaart brengen welke behoefte de boer heeft aan monitoren, wanneer gaat het te ver en wordt het als 'big brother'
ervaren.
1 Het gaat om pijler 1, om eco-regelingen (vrijwillig) en conditionaliteit, niet om ANLb/tweede pijler.
1 Er zijn nu maatregelen die elkaar tegenwerken (bv goed voor grond, minder goed voor waterkwaliteit). Hoe zorg je er
binnen NwGLB voor dat maatregelen goed afgewogen/afgestemd zijn? Dick Wismeijer gaf aan dat er een lijst met elkaar
tegenwerkende maatregelen is opgesteld. Hij verwacht dat dit zich deels zal oplossen als boeren zelf maatregelen mogen
kiezen voor hun bedrijf. Dan kies je maatregelen die bij elkaar passen.

4 Mág er wel gemonitord worden? Ivm eigenaarschap bedrijfsgegevens, AVG… Sentinel-data zijn (nu ook al) open data. Voor privacy en eigenaarschap data
andere data kan het nodig zijn vooraf eerst toestemming te organiseren.
Als het doel wordt gehaald, maar maatregel is niet helemaal goed uitgevoerd: RVO kan alleen de naleving op de
vormgeving ecoregelingen
maatregelen controleren. Dat is ook omdat maatregelen jaarlijks worden uitgevoerd en het uiteindelijke doel misschien
pas na 10 jaar. Voor een boer is het ook prettiger om te worden betaald naar wat hij doet. Ook als het uiteindelijke doel
niet is gehaald, worden de bedragen voor het uitvoeren van maatregel niet teruggevorderd. Mogelijk worden de
maatregelen wel tussentijds aangepast als de impact te klein is. (een deelnemer noemde letterlijk: het klinkt me als muziek
in de oren: als ik op maatregelniveau laat zien dat ik het heb uitgevoerd, dan volgt het vinkje en krijg ik betaald. Daar komt
RVO dan niet later op terug.)

data

1 Omgang met data wordt belangrijk gevonden, het niet doorverkopen zoals KvK en het niet moeten betalen voor je eigen
data zoals in de biodiversiteitsmonitor.
Op ‘mijnRvo.nl’ kun je moeilijk iets vinden als je zelf iets wilt regelen/doen. Je vindt vooral toelichtingen.
Kunnen KPI’s voor biodiversiteit voor NwGLB worden gebruikt?
6 Belangrijk is dat je inzicht hebt met welk doel en wanneer je bepaalde data hebt gedeeld. En dat je kunt beoordelen of je
data wel wilt delen (kunt afwegen: kosten vs opbrengsten). Ook belangrijk: weten wie de eigenaar is en hoe je gegevens
kunt (laten) aanpassen als ze onjuist zijn
RVO heeft geen goed imago vwb controle/sancties. Soms onterechte (hoge) sancties. Wens: achteraf geen boetes meer,
graag op bepaald moment definitief weten of iets accoord is.
5 Slechte zoekfunctie nu, bijvoorbeeld als je grasland scheuren direct wilt regelen en je zoekt op de internetsite, dan krijg je
van allerlei resultaten door elkaar, diverse pagina’s met achtergrondinformatie en ook het linkje dat je nodig hebt om het
direct te regelen.
In de zoekresultaten wordt geen onderscheid gemaakt tussen direct regelen en achtergrondinformatie.
3 De historie functie werkt fijn, de dingen die je eerder hebt ingevuld staan bovenaan.
Overzichtspagina van RVO is niet duidelijk, het is altijd zoeken, of het is een hele lange lijst.
2 Gecombineerde Opgave: als je percelen moet aanpassen, dan moet je er helemaal uit, en dan weer terug. Tip van andere
deelnemer: open een scherm naast de G.O. waarin je mijn percelen open hebt staan.
De digitalisering gaat snel, de sector is veelal 50+ en wordt niet altijd goed meegenomen in de vernieuwingen.

privacy en eigenaarschap data

data

mijn.rvo
vormgeving ecoregelingen
privacy en eigenaarschap data

digitale middelen nu
beleid
data

vormgeving conditionaliteit

beleid

mijn.rvo

digitale middelen nu

026

Vinkjes per ongeluk (niet/verkeerd) zetten wordt als erg vervelend ervaren, het geeft veel onzekerheid bij het invullen
omdat dingen anders fout gaan en ellende opleveren; er wordt daarom al snel een adviseur ingeschakeld.

027
028

Als een adviseur wordt ingeschakeld, dan weten de boeren zelf niet precies meer hoe het zit.
Het administratief regelen van huren en verhuren van grond, grondgebruikersverklaringen en dergelijke wordt als erg
complex ervaren.
1 Hoewel er vooruitgang wordt ervaren, blijft het intekenen van percelen problematisch. Er wordt al snel over een grens
heen getekend. Denk daarbij ook aan de complexiteit van het intekenen percelen van een coulissenlandschap.

029

beleid

mijn.rvo
digitale middelen nu
mijn.rvo
digitale middelen nu
mijn.rvo
digitale middelen nu
gecombineerde opgave en mijn percelen
digitale middelen nu
administratieve lasten

waardecreatie RVO

gecombineerde opgave en mijn percelen
Digitale middelen nu

eisen en wensen
administratieve lasten

informatiebehoefte
waardecreatie RVO

gecombineerde opgave en mijn percelen
digitale middelen nu

030
031
032

Naast de digitale diensten vindt men het heel belangrijk dat er mensen aan de telefoon zijn.
Men ontvangt nu geen informatie per mail, dat zou wel fijn zijn.
Om van mijn.rvo naar berichten van rvo te komen moet men eerst uit- en inloggen, dat wordt als lastig/storend ervaren.

communicatiekanalen
e-mailen
mijn.rvo

033
034

Post van rvo per mail: liever de informatie meteen in de mail zelf.
Je wordt vaak/te snel uit de Gecombineerde Opgave gegooid, hangt af van de internetverbinding en soms moet je even
naar een koe, dan lig je er al weer uit. Jammer dat je geen applicatie kan downloaden voor op de computer.

e-mailen
digitale middelen nu
gecombineerde opgave en mijn percelen
digitale middelen nu

035

1 Boomwallen en sloten wordt te weinig gewaardeerd. Het aanhouden ervan is toch goed voor de natuur, en levert de boer
verder niets op.
2 Het is maar een kleine groep die het verpest voor de grote groep, waarom dan de hele groep opzadelen met het extra in
de gaten houden en apps introduceren en zo.
1 Het introduceren van apps die zaken bijhouden staat op gespannen voet met het gewoon ondernemen, op basis van
vertrouwen dat het gewoon goed gaat.
Big brother is er al op het erf. Vergelijk het eens met andere bedrijven, het staat niet in verhouding hoeveel we in de gaten
worden gehouden. En dat terwijl het verdienmodel echt niet groot is. De intrinsieke motivatie voor de communicatie is
daarom laag, verdedigend.
Onduidelijk wat het verschil is tussen mijn.rvo, de berichtenbox, mijn dossier (wordt als ‘top!’ ervaren), mijn overheid
(weinig nut), en waarom dat verschil er moet zijn.
Je kan niet gewoon een mailtje sturen naar rvo, dat moet via de website met zo’n formulier. Dat is misschien handig voor
rvo, maar niet voor de boer.
Ik kreeg een waarschuwingsbrief over vereist vanggewas na mais op zandgrond, maar er heeft never mais gestaan, ook
nooit in mijn percelen ingevuld, daar was de data bij rvo dus niet correct.
eHerkenning is crimineel: we worden afgezet, het kost veel geld. Niveau 3! Bovendien is het goed opletten, want als je dit
wilt aanvragen, dan kan dat soms weken duren, en dan kan je deadlines mislopen.
In de gecombineerde opgave kan je niet meteen gewijzigde percelen zien, dan moet je eerst inloggen, onhandig.

036
037
038

039
040
041
042
043

waardecreatie RVO
digitale middelen nu
digitale middelen nu

vormgeving ecoregelingen

beleid

rechtvaardiging monitoring

monitoring

rechtvaardiging monitoring

monitoring

rechtvaardiging monitoring

monitoring

mijn.rvo

digitale middelen nu

e-mailen

digitale middelen nu

datakwaliteit en transparantie

data

administratieve lasten

waardecreatie RVO

gecombineerde opgave en mijn percelen
digitale middelen nu

044
045

Mooi dat er tegenwoordig al vinkjes bij de percelen staan als je GLB wilt, dat was vroeger niet zo, heel vervelend.

gecombineerde opgave en mijn percelen
digitale middelen nu

4 Bij het percelen huren en verhuren is het heel ingewikkeld. Speelt vooral bij contracten tussen akkerbouwers en
veehouders, dan zit nu alles vast aan wie het perceel gebruikt: voor de mestplaatsingsruimte, de toeslagrechten, het voer.
Alles komt dan bij de akkerbouwer. Maar je wilt juist onderscheid kunnen maken om verschillende dingen voor
verschillende doelen laten meetellen. Weidegang bijvoorbeeld; dingen loskoppelen: Mest – gebruik/beweiding –
toeslagrechten.
1 Het ontbreekt ons nu aan inzage in alle data die bij rvo staat, wel redelijk veel in documenten, maar niet allemaal in
gegevens, of op een kaartje.
Ook inzicht in machtigingen is niet duidelijk.
1 De nummering van percelen is niet logisch. Ik zit nu al in honderd zoveel.
3 Waarom moeten we elk perceel ieder jaar opgeven, ook de ongewijzigde? En ieder jaar weer de grenzen accepteren. Het
is nu niet zo geregeld dat gevraagd wordt: welk perceel is gewijzigd, en dat we die dan aanpassen.

administratieve lasten

waardecreatie RVO

mijn.rvo

digitale middelen nu

2 Let op dat niet iedereen snel internet heeft, we zitten op het platteland. Complexere applicaties vragen meer
capaciteit/netwerk.
2 De gecombineerde opgave in het voorjaar komt niet goed uit.
6 Waarom is er geen vertegenwoordiger op locatie/regionaal, zoals bij veel bedrijven dat wel zo is geregeld? Nu is alles
telefonisch, maar je krijgt iedere keer iemand anders. Dit wordt gemist bij hardnekkige dingen.
In de nieuwe werkwijze wordt belangrijk gevonden dat je dan ook daadwerkelijk tijdig kan ingrijpen.
Andere voorwaarde is dat de data dan echt goed vastgelegd moet worden: waar komt het vandaan etc., dit goed laten
zien, zodat tijdig ingrijpen kan, dat daar invloed op is.
GLB steun is essentieel voor het bedrijfsresultaat en het inkomen van de boer. Zonder dit kan een deel van de boeren niet
bestaan. Het zorgt voor brood op de plank. Het is een beperkt deel van de omzet, maar bij veel bedrijven een groot deel
van het resultaat.
3 Wanneer er eco-regelingen komen is het gezond dat een boer obv totale lijst zelf de afweging kan maken wel of niet deel
te nemen. Dit is in veel gevallen echter een theoretische keuze. Boeren hebben de steun nodig om het hoofd boven water
te houden.
De overheid is op de hoogte van de afhankelijkheid van veel boeren van GLB steun voor hun inkomen. Daarmee is het GLB
een instrument voor de overheid waarmee ze de sector kan vormen. Misschien wil de overheid dit ook wel zo houden>?

eisen en wensen

informatiebehoefte

administratieve lasten
communicatiekanalen

waardecreatie RVO
waardecreatie RVO

wanneer helpt monitoren
datakwaliteit en transparantie

monitoring
data

vormgeving conditionaliteit

beleid

eisen en wensen

informatiebehoefte

vormgeving conditionaliteit

beleid

1 De keuze voor maatregelen is ook afhankelijk van de marge / hectare. Ook al vergoed je de gederfde inkomsten. Bij lage
marges eerder genegen om maatregelen te nemen.
GLB kan zelfs een negatieve uitwerking hebben. Werkt verhogend op de grond- en daarmee kostprijs.
7 De overheid zou veel meer faciliterend moeten zijn in het creëren van verdienmodellen en een gelijk speelveld. Daar zou
GLB voor ingezet moeten worden.
3 De positie van RVO wordt nu ervaren als naast LNV. De rol van RVO zou meer adviserend aan beleid / LNV moeten zijn
over de uitvoerbaarheid van beleid in de bedrijfsvoering van de boer. Positioneren tussen boer en LNV. RVO als link in de
communicatie en het signaleren van onmogelijkheden in beleid en van daaruit adviserend aan LNV. Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.

eisen en wensen

informatiebehoefte

vormgeving conditionaliteit
vormgeving ecoregelingen

beleid
beleid

dienstverlening RVO

waardecreatie RVO

De maatschappelijke druk ligt hoog. Zonder GLB geld worden door de maatschappij dezelfde eisen aan de productie
gesteld. Boeren moeten dus blij zijn met elke € waardering, ongeacht de hoek waar het vandaan komt (hierover waren de
meningen verdeeld).
RVO zou meer naast de boer als adviseur moeten komen te staan, ondersteunend en adviserend i.p.v. afrekenen en
sanctioneren.
Leg geen kortingen op GLB gelden, maar leg gewoon een boete op aan een ondernemer als deze zich niet aan de wet
houdt. Bijv. niet voldoen aan mestwetgeving, niet korten op GLB steun.
Leg op vrijwillige maatregelen sowieso geen korting / boete. Het is bovenwettelijk.
Veel maatregelen en werkwijzen zijn nieuw, niet alles zal meteen lukken. Zorg voor een flexibel systeem. Een boerderij is
geen statisch geheel, ecosystemen ook niet. Daar passen dus ook geen statische regels bij.
1 Het huidige landbouwsysteem is niet houdbaar. De kostprijs gaat omhoog, toeslagen naar beneden en uitbreiding is niet
mogelijk. De voedselprijs zal min of meer gelijk blijven doordat een deel van de burgers het niet kan betalen anders, ook al
betalen we gemiddeld in NL maar een klein deel van het inkomen aan voedsel.

dienstverlening RVO

waardecreatie RVO

dienstverlening RVO

waardecreatie RVO

vormgeving conditionaliteit

beleid

vormgeving ecoregelingen
vormgeving ecoregelingen

beleid
beleid

vormgeving conditionaliteit

beleid

068

2 Denk bij de invoering van een nieuw systeem goed na en neem geleidelijke stappen. Boeren moeten kunnen wennen.

administratieve lasten

waardecreatie RVO

069

1 Kans: gebruik van (monitoring)data voor eigen bedrijf. Bv biomassa-gegevens kun je gebruiken voor precisielandbouw.

eisen en wensen

informatiebehoefte

046
047
048
049

050
051
052
053
054
055

056

057

058
059
060
061

062

063
064
065
066
067

mijn.rvo
digitale middelen nu
gecombineerde opgave en mijn percelen
digitale middelen nu
gecombineerde opgave en mijn percelen
digitale middelen nu

070

Data moeten uitwisselbaar zijn en juist geïnterpreteerd zijn. Als dit goed werkt, draagt het bij aan vertrouwen in overheid. datakwaliteit en transparantie

data

071
072

Kans: waarnemen van acties betekent ontvangen betaling. Simpel en geen risico/sancties voor de boer.
wanneer helpt monitoren
Kans: RVO kan vertrouwen op bestaande data. Neem dan alleen wijzigingen over als die zeker zijn. Bv zijn perceelsgrenzen datakwaliteit en transparantie
niet altijd te constateren met monitoring, ga dan uit van bestaande data.
Kans: binnen een subsidiejaar kun je corrigeren, niet meer met terugwerkende kracht (voorgaande subsidiejaren).
vormgeving conditionaliteit

monitoring
data
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Kans: bundelen data en projecten binnen keten: overheid, sector en ketenpartners (bv FrieslandCampina). Samenwerken.
Leidt tot vertrouwen.
Kans: met data en analyse de pakkans voor fraudeurs verhogen (ga verder uit van vertrouwen).
Kans: inzicht krijgen in effecten van maatregelen. Maar dan moet je wel eerst een 0-meting doen.
1 Bedreiging: niet weten waarom/hoe/wanneer bepaalde gegevens zijn aangeleverd.
Bedreiging: niet weten wat er met bepaalde aangeleverde gegevens gebeurt (gebruikt voor sancties?)
Bedreiging: te weinig inzicht in ‘hoe het werkt’, hoe rvo met data omgaat.
Bedreiging: de moeite die aanleveren/corrigeren kost staat niet in verhouding tot de opbrengst (maar je kunt dit niet goed
beoordelen).
2 Bedreiging: privacy, wie krijgt er allemaal inzicht, hoe kan ik aanpassen, hoe weet ik zelf wat er geregistreerd is.

beleid
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monitoring
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monitoring
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Bedreiging: niet meer kunnen corrigeren als je data over je bedrijfssituatie ontvangt
privacy en eigenaarschap data
1 Bedreiging: worden we een ‘marionet’, die bestuurd worden door opdrachten/acties, waarbij de opdrachten/acties volgen wanneer helpt monitoren
uit data? Houden we voldoende autonomie? Ook voor jonge boeren belangrijk (perspectief vrij ondernemerschap).

data
monitoring
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4 Bedreiging: interpretatie van data klopt niet altijd (bv opbrengsten Flevopolder, kalverenfraude). Kan hoge impact hebben. datakwaliteit en transparantie

data

085

3 Bedreiging: commerciële partijen kunnen belang hebben bij bepaalde data. Levert ruis/bias op, kan data ‘kleuren’. Bv
emissie-arme stallen: leverancier levert data die gekleurd zijn.
Bedreiging: data creëert ook afstand. Je kunt niet alles op afstand beoordelen. Blijf in gesprek.
We moeten met elkaar (maatschappij, boeren, politiek) agrarisch ondernemen als een groot thema beschouwen en
bepalen hoe we verder gaan. Als we dat hebben bepaald, is er een gezamenlijk doel en ook meer vertrouwen.

privacy en eigenaarschap data

data

communicatiekanalen
rechtvaardiging monitoring

waardecreatie RVO
monitoring

1 Er is behoefte aan advies m.b.t. de keuze van maatregelen van ecoregelingen op basis van de data die RVO heeft over het
bedrijf en het gebied.
Geef bij keuze voor ecoregelingen de totale lijst met opties, de boer moet zelf kunnen kiezen.
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informatiebehoefte

eisen en wensen

informatiebehoefte
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3 Ga bij advies over de keuze voor ecoregelingen niet op de stoel van de boer zitten, hij moet autonoom blijven.

eisen en wensen

informatiebehoefte

091

Bij de keuze voor ecoregelingen bestaat er zoiets dat heet: maatregelopdekaart.nl. Daar zouden al maatregelen in kunnen
staan die per gebied/perceel goed zijn (kunnen we nakijken).
Gewas-opbrengstdata per perceel of deel daarvan vanuit satellieten zijn data waar wel behoefte aan kan zijn bij
akkerbouwers. Mogelijk kunnen we die delen met d.m.v. BMS.
2 Bestaande KPI die RVO moet delen: wat is het percentage blijvend grasland.
1 Bestaande KPI die RVO moet delen: wat is het aandeel vlinderbloemige gewassen op het bedrijf.
1 Bestaande KPI die RVO moet delen: welke percelen blijvend grasland worden als kruidenrijk grasland beschouwd
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6 Er is behoefte aan een GLB-check ofwel een overzicht wat de bedragen zijn die uit subsidie kan worden gehaald per bedrijf eisen en wensen
en uitgevoerde maatregelen. Daarbij ook graag de sanctie aangeven als een maatregel niet wordt gehaald.

informatiebehoefte

097

Informatie en data van RVO moet ook gedeeld kunnen worden met de partijen waar de boer mee samenwerkt en
waarvoor hij toestemming geeft.
6 Bij de gegevens die boeren moeten aanleveren in de GO moet komen te staan met welk doel ze worden ingewonnen en
voor wie ze worden ingewonnen. De term joint data wordt genoemd…..
3 Boeren willen ook weten waar welke data vandaan komt die RVO gebruikt. Nu weet men dat niet. Data moet wel actueel
zijn. Soms is gebruikte data niet actueel en wordt wel gebruikt. Data is pas goed als het is afgestemd/goedgekeurd:
voorbeeld: foute data opgegeven bij RVO en pas later aangepast. Als die foute data wel wordt gebruikt, ook door andere
partijen, dan werkt men met niet actuele data.

privacy en eigenaarschap data

data

privacy en eigenaarschap data

data

datakwaliteit en transparantie

data

2 Boeren willen ook weten met wie de data gedeeld wordt
3 Er is een angst als er meer wordt gevraagd, terwijl het budget zakt: kan de subsidie nog wel uit?
Discrepantie BGT en percelen en moeilijk om grenzen te wijzigen
Hoe kan ik aangeven dat perceelsregister niet klopt
7 Bij data uit monitoring: gevoel dat data boven de waarneming van de boer gewaardeerd wordt. Ga bij discrepantie het
gesprek aan met de boer.
Bij discrepantie graag de toonzetting RVO anders, samen er naar kijken niet als een aanval
1 Monitoring gebruiken als signaalfunctie om een gesprek aan te gaan.
Gebruik zelfde data als ook in de keten gebruikt wordt. Zoek uitwisseling.
Boeren willen weten met wie WELKE data gedeeld wordt.
Mogelijkheid faciliteren om te machtigen per data set en niet voor alles of niets
4 Laten zien in een dashboard waar je al aan voldoet
Welke data is er bij RVO beschikbaar, wat weet men al. Ook in de branch.
4 Vertrouwen van de boer in RVO en de monitoring is belangrijk om monitoring te laten slagen
Zelf kunnen aangeven wat je zichtbaar wil hebben in het dashboard. Facultatief .
5 Graag mensen met kennis van zaken bij RVO. Dat schept vertrouwen. Wanneer je iemand aan de lijn krijgt die niet weet
waar je het over hebt is niet fijn.
Het wordt te moeilijk, daardoor komt veel bij de adviseurs te liggen, die lopen vol doordat ook andere opgaven gedaan
moeten worden.
Mogelijkheid open laten om langer wijzigingen aan te brengen. Dan kan eerder een basis ingevuld worden en is het later
minder werk het af te maken
Mogelijkheid tot aangaan gesprek open houden, een echt gesprek.
3 In de keten gaan de inkooporganisaties voor de laagste prijs en meten met 2 maten t.a.v. inkoop in Nederland vs inkoop in
buitenland mbt wetten en regels. Oneerlijke concurrentie.
Vooraf moet bekend zijn aan welke maatregelen welke boetes hangen en hoe hoog deze zijn
1 Duidelijkheid en continuiteit in eco-regelingen. Een doel wordt gehaald over vele jaren toepassen van regelingen. Als de
politiek dan na 1 of 2 jaar aan de knoppen gaat draaien waardoor je je maatregelen niet meer uit kan voeren of de punten
niet meer krijgt is dit niet de bedoeling. Niet goed voor de boer en niet goed voor de uiteindelijke doelstellingen.
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De boer wil kunnen zien dat wat hij/zij in het veld doet, ook echt de bedoeling is, op een manier dat de boer daar regie
over kan voeren.
Het wijzigen en toevoegen van maatregelen moet flexibel worden, waardoor bijvoorbeeld bij later maaien dan eerder
overeengekomen de datum aangepast kan worden door de boer, waarbij gelijk het effect op de punten gezien kan
worden.
Maak het puntensysteem niet te ingewikkeld! Het moet op de grond gebeuren, hoe simpeler hoe beter
Stimuleren per punt en niet op grenzen waarbij je alles of niets hebt. Dat helpt in de hand dat als je ruim boven de grens
blijft, je toch veel niet doet omdat dat het toch niet helpt meer vergoeding te halen.
Meer ecoregelingen dan ook meer geld, niet een maximum
Gevolg van vergroeningsmaatregel blijvend grasland is dat er veel melkveehouders in akkerbouwgebieden om de 4 a 5 jaar
hun grasland scheuren zodat het geen blijvend grasland wordt. Dus een maatregel die tegengesteld werk aan het doel.
Houdt hier rekening mee.
verlengen van de aanvraagperiode om te voorkomen dat alles op het laatste moment wordt ingediend.
Gebruik monitoring niet om de boer te sanctioneren. Dat is vooral omdat satellietdata niet altijd goed worden
geïnterpreteerd en de werkelijkheid soms anders is.
Een goede samenwerking met andere ketenpartijen als het gaat om ecoregelingen, KPI's
Een boer zou een overzicht van machtigingen moeten kunnen raadplegen die de boer heeft afgegeven
Signaleringen helpen: hier wijkt wat wij zien af van wat wij verwachten volgens uw plan
Mogelijkheid van het wel of niet willen ontvangen van signaleringen
Ik wil kunnen invullen wat mijn doelen zijn en hoe dit vertaald wordt in maatregelen, punten en vergoedingen. En
eventuele kortingen als ik niet voldoe.
Kunnen simuleren van maatregelen en doelen. Een doel kunnen instellen, inzicht in wat ik ervoor moet doen, wat dit
oplevert. Verschillende scenarios kunnen vastleggen, om dan het beste scenario op te kunnen pakken
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1 Meenemen van opbrengsten gewassen zodat een vergelijk gemaakt kan worden tussen goed renderende gewassen vs eco
regelingen met minder goed renderende gewassen
ik wil ook zien hoe hoog boetes zijn per overtreding. Dat is nu een percentage van het bedrag te ontvangen van meerdere
regelingen.
1 Ik zou van maatregelen die ik al doe maar net niet binnen de regeltjes zijn, willen weten wat te doen om ze wel binnen de
regeltjes te doen, waardoor ze geld opleveren.
1 Doorkijk in het dashboard op lange termijn is belangrijk, niet alleen voor 1 jaar; je zou een duurzame planning willen
kunnen maken.
Veel boeren zullen het zo invullen dat ze maximaal geld krijgen tegen minimale inspanning. Want LNV wil dat de boeren
meer gaan doen voor minder geld.
3 Maatregelen die echt bijdragen aan de doelen moeten echt iets uithalen voor de boer, echt geld opleveren
Alleen korte termijn maatregelen zorgt ervoor dat de boer ook alleen op korte termijn gaat richten. Lange termijn
onafhankelijk van politieke kleur van de regering. Dan zorgen dat het niet terugbetalen wordt.
1 De regels moeten vooraf heel duidelijk zijn, en het bijsturen op de regels gedurende de langere termijn zou de overheid
maar beperkt moeten mogen. Bv x%. Zodoende kan de boer blijven rekenen op langere termijn investeringen. Verandert
het, dan moet dit ook gesignaleerd worden in het dashboard.
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Flexibilisering van de inzaaidatum van het vanggewas. Planet proof en stichting milieukeurmerk werkt al zo flexibel.
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Dashboard gekoppeld aan Mijn Percelen
3 Om resultaat op de doelen te bepalen, zijn er nulmetingen nodig. De basis kennen, waar behoefte aan is. En dan op sector
niveau zaken zien te verbeteren, met maatregelen passend op het individuele bedrijf. En dat in verband gebracht met
andere factoren die er ook invloed op hebben.
1 De boer niet betalen naar het effect, maar naar de inspanning.
Ik wil de staffels zien en wanneer ik zou terugvallen als ik maatregelen niet uitvoer.
1 Hamvraag bij het dashboard: gaat het geld door, moet ik iets aanpassen? Op gezette tijden of altijd up to date kunnen zien
of ik op de goede weg ben.
Als monitoring onzekere resultaten oplevert, dan niet 3x bij de boer aankomen voor bewijs, dan loopt de frustratie bij de
boer hoog op.
3 Pas het eerst in op een manier dat de boer er wat aan heeft. Bijvoorbeeld ganzenschade, als je dat met de satellietbeelden
kan detecteren helpt dat enorm voor de boer.
3 Bescherm de data goed. Alleen gebruiken voor het doel waar toestemming voor gegeven is. Garanties dat deze beelden
niet doorverkocht worden aan commerciele partijen.
3 Als de satelliet data mij niet helpt dan hoef ik die data ook niet te zien in een dashboard
3 Loskoppelen boetes door Mest op GLB. Maar 1x in overtreding en dus ook maar 1 boete.
3 Krijg je punten als je vervuilt en dan ineens minder gaat vervuilen? En degene die altijd al schoon was niet? Zo ook met
kunstmest vervangen door organische mest. Als je al organische mest gebruikt kan je dan niet scoren??
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3 Dashboard indeelbaar per sector, per regio? Dus alleen relevante regelingen in beeld.
3 Joined data is iets waar men al jaren bezig is maar komt maar niet van de grond. Er is weinig vertrouwen.
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informatiebehoefte
waardecreatie RVO

2 Heel belangrijk dat monitoring objectief gebeurt. Geen politieke clubjes die niet helemaal betrouwbaar doelen stellen en
er zo invloed op hebben!
1 Eisen/maatregelen niet dubbel stellen, of tegengesteld; b.v. eisen vanuit stichting Weidegang, of SKAL tav biologisch, of
bepaalde certificaten
Advies in de tooling met benckmarking: andere boeren in jouw regio doen dit; en andersom, mijn cijfers vergeleken met
grote groep.
Meteen uitrekenen waar ik sta, plus tips hoe ik meer punten kan scoren, meer geld kan krijgen, specifiek voor mijn bedrijf
en welke maatregelen extra helpen in mijn omgeving, dat stimuleert de intrinsieke motivatie.
Indicaties in de tooling: andere boeren halen deze score bij de punten.
Bijsturen tijdens groeiseizoen, nav resultaten te zien op het dashboard
Monitoring moet laten zien hoe je op weg bent tav ecoregelingen; ook op maatregelen die je niet had aangevinkt (als
aanvinken nog nodig zou zijn)
In geval RVO obv monitoring denkt dat een maatregel niet is uitgevoerd, dan moet de boer dit recht kunnen zetten.

= niet werkelijk gestickerd; aanwijzingen stonden tijdens stickeren niet op de flaps. Vanwege het (laatste) moment waarop
ze gemaakt zijn, werd aan deze aanwijzingen drie stickers toegekend.
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Management samenvatting #1
Eind 2020 is een enquête over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid uitgevoerd onder een representatieve groep
van 645 boeren. In deze enquête zijn zowel hoog-over plannen en concepten als concrete voorstellen voor features van
bijvoorbeeld het subsidiedashboard getoetst. De input is opgevraagd middels gesloten én open vragen. De inputvelden
van de open vragen zijn naast toelichtingsveld ook gebruikt als kanaal om zorgen of ideeën te uiten, dit levert
waardevolle inzichten op.
In deze samenvatting leest u de belangrijkste inzichten van de enquête omtrent de plannen voor het nieuwe GLB. Het
volledige document maakt inzichtelijk welke onderdelen van de voorgestelde aanpak en plannen door respondenten
gewaardeerd worden, waar zorgen liggen en welke punten een nadere uitwerking nodig hebben.

Belangrijkste uitkomsten en inzichten enquête nGLB:
Een ruime meerderheid van de respondenten herkent zich in de belangrijkste conclusie van het klantreisonderzoek
uit 2019, zijnde: voor de jaarlijkse aanvraag van het GLB leunen veel boeren en tuinders sterk op de adviseur, als ze
het zelf doen zijn ze bang om het fout te doen en zo geld mis te lopen. Na de aanvraag moet de aanvrager erg lang op
zijn geld wachten, en men verkeert dan lange tijd in onzekerheid of men het aangevraagde bedrag wel krijgt.
Een verbetering van het GLB is dan ook voor 90% belangrijk. Flexibiliteit – het kunnen herstellen van foutjes,
mogelijkheid tot overleg, goede aansluiting op de praktijk - en eenvoud – in regelgeving, proces en tooling - zijn de
belangrijkste thema’s voor verbetering.
De aanpak ‘van controleren naar helpen’ is voor de helft van de respondenten direct interessant. Men verwacht
transparantie, vertrouwen, eerder inzicht in fouten, mogelijkheid tot herstel en bovendien samenwerking met en
regie bij de boer. Tegelijkertijd geeft een groot deel aan meer informatie nodig te hebben om de aanpak te kunnen
beoordelen.
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Management samenvatting #2
Wat betreft het kennisniveau rond toekomstbestendige landbouw zeggen respondenten goed op de hoogte te zijn van
voorwaarden rondom hectarepremie en vergroening van het huidige GLB. Echter men vindt zichzelf niet goed op de
hoogte van POP3-subsidie mogelijkheden. Met het oog op de ontwikkelingen in het nGLB verwacht men meer
informatie over de ecoregelingen en andere nieuwe regelingen te moeten inwinnen.
Een ruime meerderheid (85%) ontvangt graag aanbevelingen van RVO over specifieke verduurzamingsmogelijkheden
voor het bedrijf en de subsidiemogelijkheden daarvoor.
›

Aanbevelingen dienen echter praktisch, toepasbaar en vrijblijvend te zijn. Opties voor aanpassingen van het plan
gedurende het jaar is een goed voorbeeld van een wenselijke manier van terugkoppeling vanuit RVO.

›

Een klein deel ziet de adviesrol niet als passende rol voor RVO, zij zien in deze rol liever een partij die in hun
perceptie dichter bij de praktijk staat zoals een regionale partner of adviseur.

In de enquête worden de plannen voor het subsidiedashboard voorgelegd. 85% van de respondenten denkt dat een
dashboard kan helpen bij het maken van keuzes voor de ecoregelingen.
›

Men verwacht overzicht op mogelijkheden, een beter inzicht in het bedrijf en makkelijker te kunnen kiezen wat bij
het bedrijf past. Belangrijke voorwaarden zijn gebruiksvriendelijkheid en direct inzicht in uitkomsten van keuzes en
instellingen. Gewenste functies zijn een adviesoptie, een rekentool en inzicht in subsidiemogelijkheden.

De voorgestelde uitvoering voor EU-monitoring, waarnemen, signaleren en overleg, is volgens 81% een goed idee.
›

Belangrijk bij de uitvoering is de mogelijkheid tot gesprek, transparantie en zorgvuldige omgang met data. Ook zijn
het kunnen aanpassen van afwijkende data uit monitoring en een privacy waarborg belangrijke voorwaarden.
3

Management samenvatting #3
Er wordt wisselend gereageerd op het voorstel tot gebruik van data uit extra bronnen, naast de bronnen de RVO nu
al raadpleegt, om de monitoring nog beter te kunnen uitvoeren.
›

Voorwaarden voor het gebruik van de extra databronnen zijn behoud van regie, verlichting van administratieve
lasten en waarborg voor correctheid, regie en kwaliteit van data. 35% ziet liever geen koppeling van RVO data
met het bedrijfsmanagementsysteem. Ook scoort GPS-data van machines als databron lager.

›

Het voorstel tot het gebruik van databronnen roept veel zorgen op over privacy. Daarnaast uit men zorgen over
de controlerende aard van de monitoring dit lijkt haaks te staan op de belofte van focus op vertrouwen in het
nieuwe GLB.

›

Het dalende aantal bedrijfsbezoeken door het gebruik van data vindt een meerderheid (66%) een voordeel.

In de evaluatie van de voorgestelde plannen verkiest de meerderheid (66%) de nieuwe manier van uitvoeren die
geschetst is boven het oude model. Echter 50% krijgt niet direct een gerust gevoel van het feit dat RVO over zo veel
(persoonlijke bedrijfs) data beschikt.
In verschillende openvragen wordt kritiek op het subsidiesysteem geuit. Een deel vindt dat de ecoregeling boven op
de basispremie moet komen een ander deel wil af van de subsidies en wil in plaats daarvan bescherming van eerlijke
prijzen voor hun waar vanuit de EU.
Ook wordt kritiek op RVO en de overheid geuit. Men is sceptisch over de intentie en kunde van RVO en de overheid.
Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde ten opzichte van de huidige werkwijze. Om dit vertrouwen (terug) te
winnen is voornamelijk openheid van zaken, transparantie en zorgvuldigheid bij datagebruik nodig. Respondenten
adviseren voorzichtig te beginnen, boeren goed mee te nemen en voldoende praktijkkennis bij ontwikkeling en
beoordeling te waarborgen.
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Introductie van dit
document
Dit document bevat een analyse van de gesloten en open
vragen uit de enquête over het huidige en het nieuwe GLB
opgesteld door RVO en de GLB Pilot Sectorale Bouwstenen.
In de enquête wordt ingezoomd op het nieuwe GLB én de
vraag hoe RVO het aanvragen van subsidies zo eenvoudig
mogelijk kan maken.
De enquête bestaat uit drie onderdelen. Per onderdeel leest u
telkens eerst de hoofdinzichten, gevolgd door de inzichten per
vraag. Inzichten uit antwoorden bij de open vragen worden
ondersteund door quotes van respondenten.
De enquête is afgenomen onder een groep van 645 boeren.

5

Profiel van respondenten
Voorafgaand aan de inhoudelijke
vragenlijst is een aantal vragen gesteld
om beeld te krijgen bij het profiel van de
respondenten

6

Profiel boeren #1
Belangrijkste sector voor het ontvangen
van betalingsrechten via GLB

Voornaamste grondsoort op bedrijf

Provincie waar bedrijfslocatie is gevestigd

45,00%

50,00%

20,00%

40,00%

45,00%

18,00%

35,00%

40,00%

16,00%

35,00%

14,00%

30,00%

12,00%

25,00%

10,00%

20,00%

8,00%

15,00%

6,00%

10,00%
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0,00%
75 tot 85 jaar

25,00%

85 jaar en ou der

50,00%

65 tot 75 jaar

30,00%

55 tot 65 jaar

60,00%

45 tot 55 jaar

0,00%

Aangesloten bij duurzaamheidscertificaat

35 tot 45 jaar

35,00%

Tot 25 jaar
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Profiel boeren #2
Leeftijd

0,00%
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Profiel boeren #3
Agrarische activiteiten zijn …

100,00%

Hectare bouwland in
gebruik (inclusief pacht)?
30,00%

30,00%

25,00%

25,00%

20,00%

20,00%

15,00%

15,00%

10,00%

10,00%

5,00%

5,00%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Hectare grasland in gebruik (inclusief
tijdelijk grasland & pacht)
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Deel 1
Wat moet beter
In dit onderdeel wordt stilgestaan bij wat er
goed gaat en wat de belangrijkste
verbeteringen zijn voor een nieuw GLB

10

Hoofdinzichten
onderdeel 1

›

Een ruime meerderheid herkent zich in de conclusie van het
klantreisonderzoek uit 2019.

›

Voor 85% van de respondenten is de GLB subsidie belangrijk
voor het inkomen.

›

Voor ruim 90% is een verbetering van het nieuwe GLB heel tot
gemiddeld belangrijk.

›

Flexibiliteit en eenvoud zijn de belangrijkste thema’s voor
verbetering.

›

Foutjes herstellen en ruimte voor overleg scoren het hoogst ter
preventie van een rigide systeem.
Men noemt daarnaast aansluiting op de praktijk, meedenken
en vertrouwen, en korte lijnen om een rigide systeem te
voorkomen.

›

Een aanpak gericht op helpen in plaats van controleren is voor
55% direct interessant

›

Men is positief over transparantie en continu inzicht, een
minder foutgevoelig en flexibel systeem, samenwerking en
regie bij de boer.

›

De voorgestelde aanpak, ‘van controleren naar helpen’ roept
echter ook veel kritiek op, men ziet nog veel onduidelijkheid of
is sceptisch.

›

Er is voornamelijk behoefte aan eerder inzicht in fouten en
herstelmogelijkheden.
11
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Een ruime meerderheid
herkent zich in de conclusie van
het klantreisonderzoek uit 2019

60,00%
50,00%

Vraag:
In 2019 heeft RVO een uitgebreid klantreisonderzoek laten uitvoeren
onder agrariërs en adviseurs. De belangrijkste conclusies: voor de
jaarlijkse aanvraag van het GLB leunen veel boeren en tuinders sterk
op de adviseur, als ze het zelf doen zijn ze bang om het fout te doen
en zo geld mis te lopen. Na de aanvraag moet de aanvrager erg lang
op zijn geld wachten, en men verkeert dan lange tijd in onzekerheid
of men het aangevraagde bedrag wel krijgt.
Herkent u deze kritiek?

Antwoord:
Een ruime meerderheid van de respondenten, opgeteld 87%,
herkent zich in meer of mindere mate in de kritiek uit het
klantreisonderzoek uit 2019.

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ja

Nee

Een beetje
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Voor 85% van de respondenten
is de GLB subsidie belangrijk
voor het inkomen
Vraag:
Hoe belangrijk is de GLB subsidie voor uw inkomen?

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%

›

Heel belangrijk

30,00%

›

Gemiddeld belangrijk

25,00%

›

Niet zo belangrijk

20,00%

›

Helemaal niet belangrijk

15,00%
10,00%

Antwoord:
Voor een ruime meerderheid is de GLB subsidie heel belangrijk of
gemiddeld belangrijk, opgeteld 85%. Slechts voor 14% van de
respondenten is de subsidie niet of niet zo belangrijk.

5,00%
0,00%
Heel belangrijk

Gemiddeld
belangrijk

Niet zo
belangrijk

Helemaal niet
belangrijk
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Voor ruim 90% is een
verbetering van het nieuwe GLB
heel tot gemiddeld belangrijk
Vraag:
Hoe belangrijk is het voor u dat de uitvoering van het nieuwe GLB
verbeterd wordt? Zoals minder administratieve lasten, eenvoudiger
aanvraagprocedure en anders controleren?
›

Heel belangrijk

›

Gemiddeld belangrijk

›

Niet zo belangrijk

›

Helemaal niet belangrijk

Antwoord:
Voor ruim 90% is een verbetering van de uitvoering van het nieuwe
GLB. Heel belangrijk en gemiddeld belangrijk scoren samen 91%. Dit
laat zien dat een verbetering van de uitvoering van groot belang is
voor de boeren.

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Heel
belangrijk

Gemiddeld
belangrijk

Niet zo
belangrijk

Helemaal niet
belangrijk
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Flexibiliteit en eenvoud zijn de
belangrijkste thema’s voor
verbetering
Vraag:
Er is een aantal thema’s die vaak genoemd worden voor verbetering
van het uitvoeringsmodel voor het nieuwe GLB. Hoe belangrijk is elk
thema op schaal van 1 tot 5?
Antwoord:
Flexibiliteit en eenvoud zijn de belangrijkste thema’s voor
verbetering, echter de scores liggen dicht bij elkaar.
•

4,03: Flexibiliteit; RVO stelt ondernemers in staat om in te kunnen spelen op
veranderende omstandigheden (in uw bedrijf, op het land, etc.) gedurende het
jaar

•

4,14: Eenvoud; ondernemers hebben geen ondersteuning nodig van een
adviseur, de boer zit zelf aan het stuur richting de omschakeling naar duurzame
bedrijfsvoering

4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3

•

3,83: Volledig; RVO presenteert alle relevante bedrijfs- en perceelsgebonden
maatregelen (naast GLB bijvoorbeeld ook mest)

Flexibiliteit

Eenvoud

Volledig

•

3,59: Efficiënt; het model sluiten aan bij andere duurzaamheidsinitiatieven
vanuit bijvoorbeeld de verwerkende industrie of banken, zodat data slechts één
keer ingevoerd hoeft te worden

Gemiddelde score van alle respondenten

Efficiënt
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Foutjes herstellen en ruimte voor
overleg scoren het hoogst ter
preventie van een rigide systeem
Vraag:
Flexibiliteit is een belangrijke doelstelling, een rigide systeem willen
we voorkomen.
Kunt u aangeven hoe belangrijk u onderstaande opties vindt op een
schaal van 1 tot 5:
Antwoord:
In de score staat bovenaan ‘Foutjes kunnen herstellen zonder directe
kortingen‘, gevolgd door ‘Er moet overleg mogelijk zijn, in plaats van
dat controles een definitief gevolg hebben’. ‘Te allen tijde de
aanvraag aanpassen, ook gedurende het jaar’ staat op de derde plek.

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

3,78: Ik wil te allen tijde mijn aanvraag kunnen aanpassen, ook
gedurende het jaar

0,5

•

4,52: Er moet overleg mogelijk zijn, in plaats van dat controles
altijd een definitief gevolg hebben

0

•

4,7: Het systeem zou ruimte moeten geven om kleine foutjes te
herstellen in plaats van direct korting te geven

•

Aanpassen
gedurende het jaar

Overleg

Foutjes herstellen

Gemiddelde score van alle respondenten
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15. Toelichtingenveld

Men noemt daarnaast aansluiting op de praktijk, meedenken en
vertrouwen, en korte lijnen om een rigide systeem te voorkomen
De toelichting in het openveld sluit aan bij de reacties uit de gesloten vraag.
›

Een foutloze aanvraag is vrijwel onmogelijk door de complexiteit van het vak, er is behoefte aan
een minder rigide systeem waarin fouten aangepast kunnen worden.

›

Er is behoefte aan een systeem wat beter aansluit op de praktijk, RVO moet dichter bij de
praktijk komen

›

Flexibiliteit is nodig door het onvoorspelbare karakter van het boerenbedrijf - weersinvloeden
en arbeidspieken.

›

Er is behoefte aan overleg, meedenken en vertrouwen in plaats van afkeuren en korten.

›

Men wil kortere lijnen voor contact en informatie

“foutjes kunnen ook voortkomen uit verschil in
interpretatie. De overheid moet af van de rigide
systematiek als bij de 'toelsagenaffaire!”
“Die harde data voor inzaaien groenbemester etc. die
moeten minder strikt. Vanwege weersinvloeden en
arbeidspieken”
“Jullie staan, o zo ontzettend ver af van de praktijk,
dat wil je gewoon niet weten, het is echt niet te
filmen.”
“Flexibiliteit in regels en daar op tijd en duidelijk over
communiceren, door weersomstandigheden werkt
'kalenderboeren' niet altijd zoals op papier
uitgedacht”
“Beter overleg moet mogelijk zijn, niet meteen
"korten”” “men moet kijken naar de aard van de
fouten en daarnaar sanctioneren”
”Korte lijnen en duidelijke antwoorden niet zoals het
nu is er komt bijv een nieuwe wet aan maar niemand
weet hoe de uitvoering zal zijn en als die er is is gaat
het in zonder dat er pardon.”
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Een aanpak gericht op helpen in
plaats van controleren is voor
55% direct interessant

60,00%
50,00%

Vraag:
Van controleren naar helpen. Nu vraagt u subsidie aan, doen wij
controles en keren we een aantal maanden na de aanvraag uit.
Komen we zaken tegen tijdens de controle die afwijken, dan moeten
we een korting geven op het subsidiebedrag.
We willen graag toe naar een situatie waarbij we uitbetalen naar
aanleiding van maatregelen die u uitvoert.
Bekijk de volgende animatie om te zien wat we daar mee bedoelen.

40,00%
30,00%
20,00%

Zou zo’n aanpak fijner werken voor u?
10,00%
Antwoord:
Iets meer dan de helft, 55%, ziet de nieuwe aanpak direct al zitten.
Dat is nog geen overtuigende meerderheid. Opgeteld 37% heeft toch
nog twijfel of bedenkingen. Dat vraagt dus nog om meer uitleg en
wellicht ook herhalen van de boodschap.

0,00%
Ja

Nee

Een beetje

Weet ik niet
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17. Toelichtingenveld bij vraag 16 #1

Men is positief over transparantie en continu inzicht, een minder
foutgevoelig en flexibel systeem, samenwerking en regie bij de boer
“Het werkt plezieriger en minder angstig.”
›

Transparantie, een beter en meer continu inzicht (online) en tussentijdse terugkoppeling is
prettig. Men geeft ook aan op deze manier sneller te weten waar je aan toe bent. Dit geeft
meer zekerheid in het krijgen van de betaling.

›

Een minder foutgevoelig systeem waarin kleine fouten (makkelijker) hersteld kunnen worden
spreekt aan. Eisen zijn dat het concreet, praktisch en simpel is. Hoe duidelijker het systeem en
de vereisten zijn hoe minder kans er is op het maken van fouten.

›

›

›

›

Een flexibeler systeem spreekt aan, zorg daarbij ook dat het praktijkgericht is, echt aansluit op
de boerenpraktijk, houd rekening met weersinvloeden, grondsoorten etc.
Men verwacht meer aan de knoppen te kunnen zitten, meer ruimte voor maatwerk.
Hierbij is het belangrijk dat de keuzes en afwegingen ook echt door de boer gemaakt worden
en niet door een ambtenaar. Boeren zijn ondernemers en geen uitvoerders.
De verandering in de relatie, van controleren naar samenwerken spreekt aan. Boer en RVO
komen meer naast elkaar te staan, kortere lijnen en ruimte voor overleg. Rvo krijgt een meer
ondersteunde rol, hulp, voorlichting en advies. Zorg ervoor dat er niet te veel discussie ontstaat
Het belonen voor behaalde resultaten spreekt aan, vooral in contrast met de focus op controle
wat veel negatieve energie oplevert, het puntensysteem lijkt hierbij te passen. Boeren geven
wel aan niet het gevoel te willen hebben dat ze continu gecontroleerd worden of kunnen
worden, daarnaast moet de effort in balans zijn met de beloning.

“Dat er ruimte is om (kleine) fouten te corrigeren en je
kunt sturen op de hoogte van de subsidie.”
“Je maakt zelf de keuze welke pakketten passen in
bedrijf en financieel.”
“De weersinvloeden zijn de belangrijkste elementen
hoe je een jaar door komt. de weersinvloeden zijn niet
van achter een laptop te regelen.”
“Door deze manier van samen werken, wordt het
boeman gevoel weggenomen.”
“Niet korten, maar meedenken.”
“Er wordt veel meer gedaan dan men werkelijk ziet
men moet meer het geheel zien.”
“Het werkt servicegerichter en dat is een goede
ontwikkeling”
“Prettig om van te voren na te kunnen vragen wat
mogelijk is. Overleggen.”
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17. Toelichtingenveld bij vraag 16 #2

De vraag roept echter ook veel kritiek op, men ziet nog veel
onduidelijkheid of is sceptisch
“Staat of valt met invulling van uitvoering.”
›

Respondenten geven aan dat er nog veel onduidelijkheid is, pas wanneer de plannen helder
zijn en duidelijk is wat dit voor de boer betekent en wat hij/zij er voor moet doen, daarna kan
men beoordelen of dit een positieve verandering is.

›

Men is sceptisch, er komen elk jaar meer regels en verplichtingen, verandering is gedoe, dit
past niet bij mijn bedrijf. Ook zetten enkelen vraagtekens bij de nauwkeurigheid van
satellietdata.

›

Veel respondenten geven aan geen goede ervaringen te hebben met RVO of zelfs geen
vertrouwen te hebben in (de aanpak van) RVO, de staat of NVWA.

›

Verschillende respondenten geven aan dat het GLB puur inkomenssteun zou moeten zijn en
geen beloning voor het uitvoeren van regels. Hierbij wordt ook de oneerlijke prijsverhouding in
de keten genoemd.

›

Anderen geven de voorkeur aan de huidige methode. Deze nieuwe manier van werken lijkt
complex en omslachtig. Men verwacht meer administratieve werkzaamheden en meer gedoe.
Men is gewend aan het huidige system welke slechts 1x per jaar inspanning vraag.

“Eerst zien dan geloven”
”Dan bepalen idioten wat ik moet doen terwijl ze geen
idee hebben waar het over gaat”
”Ik zie niets in verplichte verduurzaming. De sector
verduurzaamt al behoorlijk snel op zijn eigen manier
middels vele subsidies. Laat de inkomenssteun zoals
hij is! De boer weet het beste wat goed is voor het
land.”
“Grote kans dat de complexiteit toeneemt. Huidige
werkwijze is goed werkbaar.”
“Dit geeft meer administratief werk, omdat je steeds
dingen moet melden.”
“Controleren met satelliet beelden is nog steeds een
moment opname. In de praktijk kan iets al uitgevoerd
zijn terwijl het op de satelliet foto's nog niet te zien zal
zijn zoals bijvoorbeeld een net ingezaaide
groenbemester of bloemenrand.”
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Er is voornamelijk behoefte
aan eerder inzicht in fouten en
herstelmogelijkheden
Vraag:
Kunt u aangeven in hoeverre onderstaande opties voor u spelen op
een schaal van 1-5 (1 = speelt helemaal niet, 5 = speelt heel erg):
Antwoord
Scores liggen opnieuw redelijk dicht bij elkaar. Eerder inzicht in
fouten scoort het hoogst. Men herkent zich het minst in ‘Ik heb een
angst om fouten te maken. Alles wat helpt om fouten te voorkomen
is welkom’
•

3,65: Ik heb een angst om fouten te maken. Alles wat helpt om
fouten te voorkomen is welkom

•

4,37: Ik wil eerder inzicht in fouten en flexibele
herstelmogelijkheden, zodat ik geen subsidie misloop

•

3,98: Ik wil minder (strikte) termijnen, want soms kloppen de
termijnen niet met de praktijk van elk specifiek jaar

•

3,89: Ik wil geen sancties bij termijnoverschrijdingen

•

3,84: Ik wil dat activiteiten die ik uitvoer per stuk gezien en
beloond worden.

4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2
Help fouten
voorkomen

Eerder
inzicht in
fouten

Minder
strikte
termijnen

Geen sancties
bij termijnoversch.

Activiteiten
per stuk
gezien en
beloond

Gemiddelde score van alle respondenten
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Deel 2
Toekomst bestendige landbouw
In dit onderdeel wordt ingezoomd op de informatie
voorziening rondom de huidige subsidie regelingen
en wensen voor verbetering. Ook wordt de advies
insteek getoetst.
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Hoofdinzichten
onderdeel 2

›

De meerderheid zegt op de hoogte te zijn van voorwaarden
rondom hectarepremie en vergroening van het huidige GLB

›

Men vindt zichzelf niet op de hoogte van POP3-subsidie
mogelijkheden

›

92% denkt meer informatie over de nieuwe regelingen te
moeten inwinnen

›

85% wil graag aanbevelingen voor hun bedrijfssituatie over
verduurzamingsmogelijkheden

›

Men reageert positief op een advies insteek. Het is fijn als er
iemand meekijkt, belangrijk is dat advies praktisch, toepasbaar
en vrijblijvend is. Een klein deel ziet dit niet als rol voor RVO

›

Er worden ook eisen gesteld aan het systeem, dit moet
vindbaar, simpel en duidelijk zijn,

›

Daarnaast is er kritiek op het subsidiesysteem. Een deel vindt
dat de ecoregeling bovenop de basispremie moet komen een
ander deel wil af van de subsidies en in plaats daarvan vanuit de
EU eerlijke prijzen voor hun waar.
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De meerderheid zegt op de hoogte
te zijn van voorwaarden rondom
hectarepremie en vergroening van
het huidige GLB

60,00%
50,00%

Vraag:

We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van klimaat,
biodiversiteit, landschap, bodem en water. Het (nieuwe) GLB stimuleert
toekomstbestendig boeren, waarbij steeds meer wordt ingezet op een
beloning voor maatschappelijke diensten. Zorgen voor het milieu,
instandhouding en verbetering van biodiversiteit en het voorkomen van en
omgaan met effecten van klimaatverandering. Zo ontvangt u in de toekomst
minder subsidie voor basisinkomenssteun, maar worden extra inspanningen
voor uw omgeving beloond via de ecoregelingen.
RVO moet subsidies zo aanbieden dat het voor een brede groep boeren en
tuinders goed inpasbaar is in de bedrijfsvoering.
Hoe dat er precies gaat uitzien, zal blijken uit het Nationaal Strategisch Plan
waar op dit moment aan wordt gewerkt door LNV, Provincies en
waterschappen. Ook de GLB Pilots leveren hiervoor bouwstenen aan.

Vindt u van uzelf dat u goed op de hoogte bent van alle voorwaarden
rondom de hectarepremie en de vergroening van het huidige GLB?
Antwoord
Boeren voel zich ‘gemiddeld’ op de hoogte van voorwaarden
rondom hectarepremie en vergroening van het huidige GLB
Een klein percentage antwoordt nee.

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ja

Gemiddeld

Nee

Gemiddelde score van alle respondenten
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Men vindt zichzelf niet op de
hoogte van POP3-subsidie
mogelijkheden

60,00%
50,00%

Vraag:
Vindt u van uzelf dat u goed op de hoogte bent van alle
mogelijkheden via POP3-subsidies van het huidige GLB?

Antwoord
Een opvallend hoog percentage respondenten heeft het idee niet
goed op de hoogte te zijn van POP3-subsidies.

40,00%
30,00%
20,00%

Slechts 9% denkt wel goed op de hoogte te zijn.
10,00%
0,00%
Ja

Gemiddeld

Nee

Gemiddelde score van alle respondenten
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92% denkt meer informatie
over de nieuwe regelingen te
moeten inwinnen

100,00%
90,00%
80,00%

Vraag:
Gezien de ontwikkelingen in het nieuwe GLB, denkt u dat u meer
informatie over ecoregelingen en andere nieuwe regelingen moet
inwinnen?

70,00%
60,00%
50,00%

Antwoord
Ruim 90% verwacht meer informatie over de nieuwe ecoregeling en
andere regelingen te moeten inwinnen.
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22

85% wil graag aanbevelingen
voor hun bedrijfssituatie over
verduurzamingsmogelijkheden
Vraag:
Zou u het fijn vinden als RVO voor uw bedrijfssituatie met
aanbevelingen komt die gaan over de specifieke
verduurzamingsmogelijkheden voor uw bedrijf en de
subsidiemogelijkheden daarvoor, zodat u geen kansen mist?
Antwoord
Een ruime meerderheid (84%) zou geholpen zijn met
bedrijfsspecifieke aanbevelingen vanuit het RVO over verduurzaming
en subsidiemogelijkheden.
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23. Toelichtingenveld bij vraag 22 #1

Aansluitend bij de gesloten vraag is men positief over de advies insteek: fijn
als iemand meekijkt, advies moet praktisch, toepasbaar en vrijblijvend zijn
›

›

›

Men vindt het fijn als er iemand meekijkt, de subsidieaanvraag is ingewikkeld en het
boerenbedrijf is druk, een extra paar ogen en ook een goed geïnformeerde blik helpt dan zeker.
Belangrijke voorwaarden of eisen die gedeeld worden met betrekking tot het advies zijn:
•

De informatie moet praktisch en toepasbaar zijn en op mijn niveau (niet te complex).

•

Het advies moet zo veel mogelijk toegepast zijn op mijn situatie, dus niet te algemeen.

•

Het advies is een advies, het blijft bij aanbevelingen, het is geen bindend advies of
oplegging.

•

Het ondernemerschap moet bij de boer blijven, deze wil zelf aan de knoppen zitten en de
uiteindelijke beslissing maken.

Een deel van de respondenten staat positief tegenover advies maar ziet dit niet als rol voor de
RVO. De RVO heeft, zo zeggen zij, niet voldoende praktische kennis en ook geen totaalbeeld.
Sommigen zijn zelfs sceptisch en verwachten niet dat de RVO onafhankelijk kan zijn.
–

De adviesrol zou bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden door regionale partners zoals
collectieven of door een adviseur die dichter bij de praktijk staat. Ook wordt samenwerken
of kennis delen tussen peers genoemd.

“Ga van controle naar service en ga ervoor dat de
boer geen cent misloopt.”
“Zou ik zeer waarderen! Vroeger had je
consulentschappen. Dat werkte goed. ”
“Ja, indien dat in de vorm van een cafetariasysteem is.
Ik wil baas over mijn eigen bedrijf blijven en
uiteindelijk zelf keuzes maken.”
“Eigenlijk wilde ik "ja" antwoorden, maar uit ervaring
weet ik helaas dat ambtenaren niet mee kunnen
denken met ondernemers. Het verschil tussen theorie
en praktijk is te groot. Een "tussenschakel" in de vorm
van ex- of deeltijdboeren die in dienst van de overheid
deze kloof overbruggen zou daarbij kunnen helpen.
Een mooi voorbeeld is de "bodemcoach" bij subsidies
van het hoogheemraadschap.”
“Ik ben al biologisch, met agrarisch natuur beheer en
samenwerking. Anderen kunnen misschien van mij
leren.”
“Misschien 'n studiegroep in de regio alle gegevens
zijn bij rvo bij de hand.”
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23. Toelichtingenveld bij vraag 22 #2

Er worden ook eisen gesteld aan het systeem, dit moet vindbaar,
simpel en duidelijk zijn, daarnaast is er kritiek op het subsidiesysteem
›

›

›

Er is een grote behoefte aan duidelijk overzicht en uitleg van mogelijkheden en informatie
welke goed vindbaar is.

“Heldere uitleg van de verschillende mogelijkheden is
voldoende.”
“In ieder geval goede informatie over de verschillende
mogelijkheden.”

•

Overzichtelijkere website, informatie is op dit moment lastig te vinden op rvo.nl.

•

Helder overzicht van mogelijkheden.

“Een totaal overzicht dat eenvoudig kan worden
gevonden en begrepen is onmisbaar.”

•

Gericht en specifiek voor mij.

“Een stroomschema werkt vaak handig.”

Een deel van de respondenten geeft aan dat het complex is in de huidige situatie. Er is een
grote wens om het simpel te houden
•

Ik kan zonder adviseur geen aanvraag doen.

•

Het is een wirwar van regels, houd het simpel.

•

Er wijzigt vaak iets, daardoor is het lastig om een lange termijn strategie te maken.

Ook deze vraag roept kritiek op op het subsidiesysteem. Een deel vindt dat de ecoregeling
bovenop de basispremie moet komen een ander deel wil af van de subsidies en in plaats
daarvan vanuit de EU eerlijke prijzen voor hun waar.

“Duidelijkheid is gewenst bij de aanvraag, en dan is
het aan de ondernemer om er wat mee te doen.”
“Het is vooral van belang dat er geen oerwoud aan
mogelijkheden is, maar liefst 1 systeem waarin je
zaken overzichtelijk kunt kiezen en stapelen.”
“We moeten GEEN maatschappelijke doelstellingen
(klimaat, dierenwelzijn etc.) verbinden aan de
basispremie; immers de basispremie is bedoel als
tegemoetkoming voor het afschaffen van het markten prijsbeleid. De extra maatschappelijke eisen
moeten een toevoeging zijn die separaat door de
maatschappij (overheid) betaald moeten worden.”
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Deel 3
Bedrijfsplan en monitoring
In dit onderdeel worden de plannen voor de
ecoregelingen getoetst. De insteek van advies en
overleg, een subsidiedashboard met bedrijfsplan,
een puntensysteem en het gebruik van monitoring
en data, worden behandeld.
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Dashboard

Hoofdinzichten
onderdeel 3 #1

›

85% denkt dat een dashboard kan helpen bij het maken van keuzes
voor de ecoregelingen.

›

Men verwacht overzicht op mogelijkheden, een beter inzicht in het
bedrijf en makkelijker te kunnen kiezen wat bij het bedrijf past.

›

Er worden tips en eisen genoemd aan het subsidiedashboard, zo ziet
men graag direct uitkomsten van keuzes en instellingen, en dient het
dashboard gebruiksvriendelijk te zijn.

›

Een aantal respondenten is niet direct overtuigd of zelfs sceptisch op
een dergelijk dashboard of op de ecoregelingen an sich.

Monitoring
›

Volgens 81% klinkt het concept voor EU-monitoring (waarnemen,
signaleren en overleg) goed. Een groot deel van de respondenten
reageert positief op de plannen voor monitoring en hoe daar mee om
te gaan.

›

De volgende eisen en tips worden geuit: mogelijkheid tot gesprek en
transparantie en zorgvuldige omgang met data

›

Ook is flexibiliteit van aanpassen een belangrijke voorwaarde,
daarnaast uit een deel van de respondenten zorgen over privacy

Inzicht en overzicht
›

55% wil een compleet beeld van maatregelen in het keuzemenu en
geen relevante selectie
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Gebruik van extra databronnen of bedrijfsmanagementsysteem

Hoofdinzichten
onderdeel 3 #2

›

Verdeelde reactie op het gebruik van data uit extra bronnen, een hoog
percentage kiest voor weet niet.
Een deel van de respondenten is direct positief, anderen stellen
voorwaarden zoals behoud van regie, verlichting van administratieve
lasten en waarborg voor correctheid en kwaliteit van data

›

Het voorstel roept ook veel vragen en twijfels op bijvoorbeeld over
privacy en de nadruk die toch op controle lijkt te liggen door de
monitoring

›

35% ziet liever geen koppeling van RVO data met het
bedrijfsmanagementsysteem

›

Anderen stellen eisen aan het koppelen van data met het
bedrijfsmanagementsysteem. Zoals administratieve verlichting,
behoud privacy, controle en regie over data.

Informatie terugkoppeling vanuit RVO over welke onderdelen van het plan
al gerealiseerd zijn.
›

Voorgestelde opties worden redelijk gelijk gewaardeerd. Opties voor
aanpassingen scoort het hoogst, altijd kunnen zien hoe mijn
geselecteerde ecoregelingen zich verhouden tot wat RVO ziet en zien
hoeveel subsidie ik zal ontvangen op basis van de actuele situatie op
mijn bedrijf scoren lager.

Functionaliteiten
›

Een vermindering in data-aanvraag lijkt de minst belangrijke
functionaliteit. ‘Meldingen’, ‘geen kortingen door afstemming en
continu helderheid over inkomsten’ scoren ongeveer gelijk.
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Andere databronnen en gebruik van data

Hoofdinzichten
onderdeel 3 #3

›

In opties voor andere databronnen of moderne technieken verkiest
men een foto-app boven GPS-data van machines

›

Bij de vraag waar denkt u nog meer aan worden koppelingen met data
uit ander onderzoek of data van collectieven genoemd. Belangrijk is
echter privacy en uitgaan van vertrouwen.

›

66% vindt het een voordeel dat het aantal bedrijfsbezoeken daalt door
het gebruik van data.

Functies van het dashboard
›

Een adviesoptie, een rekentool en inzicht in subsidiemogelijkheden zijn
gewenste functies in het dashboard

Reactie op voorgestelde plannen
›

66% verkiest de nieuwe manier van uitvoeren die geschetst is boven
het oude model

›

50% krijgt niet direct een gerust gevoel van het feit dat RVO zo veel
data heeft.

Vertrouwen
›

Openheid van zaken, transparantie en zorgvuldigheid bij datagebruik
en servicegerichtheid zijn belangrijk voor vertrouwen.
Daarnaast is voorzichtig beginnen, boeren goed meenemen en
voldoende praktijkkennis bij ontwikkeling en beoordeling belangrijk.

Afsluitend
›

Men waardeert het te kunnen meedenken en uit de behoefte voor een
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menselijke maat en een gebruiksvriendelijk en veilig systeem

24

85% denkt dat een dashboard
kan helpen bij het maken van
keuzes voor de ecoregelingen
Vraag:
We denken eraan een online omgeving beschikbaar te maken, het
GLB subsidiedashboard , waar een overzicht van deze maatregelen
komt. U kunt daarin uw voorkeuren aangeven. Dat noemen we uw
bedrijfsplan.
Kan dit helpen bij het maken van keuzes voor ecoregelingen?
Antwoord:
Een grote meerderheid denkt dat een GLB subsidiedashboard helpt
bij het maken van keuzes voor de ecoregeling.
Note: er is geen splitsing gemaakt tussen sub-opties voor ja en nee.
›

›

85% kiest ja:
•

Ja, zo’n tool is een prima hulpmiddel

•

Ja, maar alleen als ik ook te zien krijg welke vergoeding ik er krijg

Slechts 15% kiest nee,
•

Nee, ik ben prima in staat zelf te bepalen welke maatregelen ik
waar ga toepassen, daar heb ik geen tool voor nodig

•

Nee, ik ga toch geen eco-maatregelen nemen, ook al krijg ik die
betaald.

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ja

Nee

34

25. Toelichtingenveld bij vraag 24 #1

Men verwacht overzicht op mogelijkheden, een beter inzicht in het
bedrijf en makkelijker te kunnen kiezen wat bij het bedrijf past
“Super hier zit ik al jaren op te wachten”
›

Een groot deel van de respondenten staat positief tegenover de plannen van het
subsidiedashoard, men verwacht:
•

meer overzicht van mogelijkheden,

•

een beter en breder zicht op het bedrijf,

•

meer inzicht in wat er kan en mogelijk is,

•

en ook denk men dat er minder uitleg nodig is en minder kans is op fouten,

“Geeft overzichtelijk inzicht hoe het bedrijf er voor
staat en kan tijdig op ingespeeld worden mocht dit
noodzakelijk zijn”
“Dan kan ik makkelijker afwegen of een keuze welke
ik maak gunstiger voor mijn bedrijfsvoering is.”
“Dat maakt het mogelijk om in de avonduren te
grasduinen en te wikken en wegen. Ik doe niets liever.
Er moet dan natuurlijk wel wat te halen zijn.”

›

De mogelijkheid om zelf te kunnen spelen en uitzoeken via de tool spreekt aan. Men kan zo
zien wat er mogelijk is en vervolgens bepalen wat het beste bij het bedrijf past.

“Als er al wat meer richting gegeven wordt is het
makkelijker kiezen welke ecoregels het beste passen.”

›

Het helpt als er middels de tool wat sturing of richting gegeven wordt.

“De overheid moet contouren en grenzen aangeven.
De ondernemer, de boer die een bedrijf moet runnen
moet de beslissingen nemen.”

•

Daarbij is het wel belangrijk dat de boer zelf aan het stuur zit. Adviezen van RVO moeten
vrijblijvend zijn en er moet voldoende keuze bij de boer liggen. RVO heeft slechts een
ondersteunende rol.

›

Daarnaast verwacht men gerichte informatievoorziening (dus relevant voor mijn situatie).

›

Men staat positief tegenover het opstellen van het bedrijfsplan op deze manier. Wel geeft
men aan dat het bedrijfsplan, wat op deze manier opgesteld wordt, vrijblijvend moet zijn.

“Lijkt mij een sterk toegevoegde waarde. Door het
opstellen van een bedrijfsplan zou je ook ondersteund
kunnen worden gedurende het jaar met de acties die
uitgevoerd dienen te worden. Mogelijk kan ook
advisering hierop aansluiten.”
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25. Toelichtingenveld bij vraag 24 #2

Er worden ook tips en eisen genoemd, zo ziet men graag direct uitkomsten
van keuzes en instellingen, en dient het dashboard gebruiksvriendelijk te zijn,
›

›

Men zou graag zien dat de uitkomsten van de keuzes en instellingen in het subsidiedashboard
direct zichtbaar zijn, bijvoorbeeld:
•

Wat zijn de gevolgen van bepaalde maatregelen op verschillende onderdelen?

•

Wat leveren de regelingen op? Wat levert het mijn bedrijf in de gunstigste uitkomst op?

•

Kunnen regelingen op deze manier gecombineerd worden?

Er worden ook een aantal eisen voor gebruiksvriendelijkheid gesteld:
•

Hou het simpel en makkelijk, zorg dat het dashboard eenvoudig vindbaar is en
overzichtelijk.

•

Gebruik begrijpelijke taal en heldere formulering.

•

Maak het visueel, werk met tabellen en stroomschema’s om keuzes te versimpelen.

•

Zorg ook dat het toegankelijk is voor mensen die minder handig zijn met computers.

•

Note: Er worden voorbeelden ter inspiratie genoemd (Biodiversiteitsmonitor, Focus Planet
van Friesland Campina.

“…wat van belang is dat ook inzichtelijk gemaakt
wordt, de gevolgen van maatregelen (positief en
negatief) op verschillende onderdelen.”
“Meteen laten zien wat regelingen opleveren en of ze
toegepast cq gecombineerd kunnen worden is handig”

“Het dashboard moet niet te ingewikkeld worden met
allemaal sub pagina's (zoals nu op mijn rvo) zodat het
overzichtelijk en makkelijk werkbaar blijft.”
“En breng het dan ook eens in begrijpelijke taal , want
soms word het in zulke ambtelijke taal uitgelegd dat
de moed je direct al weer in de schoenen zakt voor je
alles hebt gelezen.”
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25. Toelichtingenveld bij vraag 24 #3

Een aantal respondenten is niet direct overtuigd of zelfs sceptisch op
een dergelijk dashboard of op de ecoregelingen an sich
›

›

Er is ook een aantal respondenten sceptisch over het dashboard:
•

Een deel wil eerst meer informatie en ondervinden hoe het werkt voordat ze overtuigd zijn.

•

Sommigen verwachten dat dit niet zal aansluiten bij de praktijk.

•

Anderen vragen zich af of dit niet meer werk oplevert of vinden het ingewikkeld klinken.

”Ik denkt het wel, maar heb zeer de twijfels, dit online
platform wordt achter het bureau gemaakt, praktijk is
vaak anders
“Zal vast helpen maar we krijgen wel meer
administratie ik dacht dat het minder zou worden
mooi niet dus. Waardeloos.”

Een deel van de respondenten uit, getriggerd door de vraag, ook zorgen over de ecoregeling
zelf.
•

Respondenten willen juist minder regelingen en regels en verwachten er nu meer.

“We moeten juist minder regels en voorwaarden
krijgen.”

•

Ook betwijfelt een deel of de ecoregelingen gaan passen bij de praktijk, hun eigen bedrijf of
hun eigen ecobeleid.

“Ik voel me niet deskundig genoegd.”

•

Enkelen verwachten dat er een deskundig oog nodig is om te kunnen bepalen hoe zij de
ecoregelingen het best passend bij kunnen inrichten.

"Heel mooi, maar stel wel meer geld beschikbaar,
want het betekent een vorm van extensiveren met
waarschijnlijk meer werk minder saldo.”

•

Enkelen benoemen dat er een passende financiële vergoeding tegenover het extra werk en
de verwachte extra risico’s bij de ecoregelingen moet staan.
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26

Volgens 81% klinkt het concept
voor EU-monitoring goed.
Waarnemen, signaleren en overleg.
Vraag:

De EU gaat monitoring verplicht stellen. Dat wil zeggen dat satellieten
beelden maken van wat zich op percelen afspeelt, in alle lidstaten. Dit levert
een uniform beeld op van landbouw in de EU. Onze inzet is dat we deze
beelden niet willen inzetten om in een nog strakkere controlesfeer terecht te
komen.
Wat we voorstellen is om de waarnemingen die we doen aan u beschikbaar
te stellen. We laten u zien wat wij zien. Dat is informatie die u kunt gebruiken
voor uw plan. En op het moment dat we signaleren dat bepaalde activiteiten
die we waarnemen niet in overeenstemming zijn met uw bedrijfsplan en
daarmee ook uw verwachte subsidiebedrag, brengen we u daarvan op de
hoogte. Er is overleg mogelijk en u kunt uw plan aanpassen of acties alsnog
uitvoeren waar mogelijk. Zo hoeft er geen sprake meer te zijn van kortingen,
maar is er een gesprek over de signalen.

Gezien het feit dat deze monitoring verplicht is, is bovenstaande
concept dan een goede manier om er mee om te gaan?
Antwoord:
Ruime meerderheid vindt het bovenstaande concept een goede
manier voor het omgaan met de verplichte EU monitoring.
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27. Toelichtingenveld bij vraag 26 #1

Een groot deel van de respondenten reageert positief op de plannen
voor monitoring en hoe daar mee om te gaan
›

Respondenten geven aan dat monitoring toch iets is wat uitgevoerd wordt of zal gaan worden
en vinden de voorgestelde manier dan een goede manier om hiermee om te gaan.

›

Respondenten verwachten sneller feedback en inzicht te krijgen door de terugkoppeling van de
data en de signalering vanuit RVO

›

Ook het karakter van eerst overleggen en samenwerken spreekt veel respondenten aan. Dit is
een welkome verandering ten opzichte van het direct korten zonder overleg zoals veel
respondenten de huidige werkwijze ervaren.

›

›

Ook wordt door een aantal respondenten genoemd het controleren op deze manier goed is,
een deel geeft expliciet aan dat controle belangrijk is zodat echte fraude aangepakt kan
worden en zodat het niet te vrijblijvend is.
Een aantal respondenten worden getriggerd door de plannen voor een uniform beeld op
landbouw in de EU. Men hoopt dat dit beleid zorgt voor eenheid in uitvoering en plichten,
regels en handhaving van de verschillende lidstaten (in de huidige situatie ervaart men in de
praktijk veel verschillen).

“Als dit Europees toch moet, dan is het wel fijn dat
RVO voor de NL boeren er het beste uithaalt.”
“Zo krijg je een goed beeld van de verwachtingen van
rvo en kun je nog bij sturen of evt. de aanvraag
intrekken voor dat betreffende doel.”
“Je moet deze technieken wel wel gebruiken anders
wordt de controle veel te duur. En er moet wel
gecontroleerd worden anders komt er te veel fraude.”
“Lijkt mij een transparante manier van werken en je
kunt in een vroeg stadium sancties voorkomen”
“Je kunt verschil van inzicht hebben en daar dan over
van gedachten wisselen”
“Samenspraak werkt veel beter dan dat RVO als
"politieman" optreedt.”
“Er moet natuurlijk wel controle zijn, maak het niet te
vrijblijvend.”
"Geeft gelijk speelveld, spelregels en controle in EU.
Mits dat in alle EU landen gelijk wordt uitgevoerd.
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27. Toelichtingenveld bij vraag 26 #2

De volgende eisen en tips worden geuit: mogelijkheid tot gesprek en
transparantie en zorgvuldige omgang met data
›

Bij het gebruik van data en het signaleren eist men mogelijkheid tot gesprek en transparantie.
•

Het is belangrijk dat deze signalen en het gesprek daarover direct of in elk geval vroegtijdig
bij de boer aankomen. Dit werkt niet met de huidige lange wachttijden.

•

Daarnaast is het belangrijk om dit gesprek over signalen ook echt een gesprek te laten zijn
en de boer de kans te geven om eventuele fouten in monitoring te kunnen weerleggen. De
boer moet hierbij het laatste woord hebben en niet de satelliet.

•
›

Ook is het hierbij belangrijk om transparant te zijn en openheid te geven in wat er gezien
wordt en welke keuzes daar vervolgens op gemaakt worden

Daarnaast is het erg belangrijk dat er zorgvuldig met de data omgegaan wordt.
•

•

•

Een groot deel van de respondenten benoemt mogelijke afwijkingen in satelliet beelden,
deze kloppen niet altijd met de praktijk, bijvoorbeeld door schaduwwerking of het
ontbreken van beelden door weersomstandigheden (‘de satelliet ziet niet alles’).
Daarnaast is een goede interpretatie van de beelden belangrijk. Beoordeling door
deskundige mensen met voldoende praktijkkennis. Er wordt een idee geopperd voor een
commissie tussen boer en RVO.
Ook wordt door veel respondenten de eis uitgesproken om zorgvuldig met de beelden om
te gaan. De data is eigendom van de boer en mag niet door derden gebruikt worden.

“Als zo’n gesprek over de signalen , niet een jaar op
zich laat wachten...”
“Laat er wel dialoog blijven want het is wel een heftig
controlemiddel. Bewaak dat proces zorgvuldig..”
“Misschien kloppen de signalen wel niet, dan is het
mooi als er overleg mogelijk is.”
“De manier van feedback geven is prima, mits de
monitoring via satelliet klopt en bij fouten in de
monitoring dat RVO aanneemt als de landbouwer zegt
dat de monitoring niet klopt en geen oneindig lange
discussies heen en weer plaats gaan vinden.”
“Roep een commissie in het leven van verstandige
mensen uit de praktijk, als er dan een verschil van
inzicht ontstaat tussen een boer en RVO kan deze
commissie beoordelen wat reëel is.”
“Vooral in combinatie met terugkoppeling, niet alles
wat je denkt te zien hoeft zo te zijn. Zo kunnen
misverstanden uit de wereld geholpen worden.”
“De privacy moet hierbij wel goed worden
gewaarborgd zodat deze gegevens niet voor andere
doeleinden worden gebruikt of voor derden inzichtelijk
zijn.
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27. Toelichtingenveld bij vraag 26 #3

Flexibiliteit van aanpassen is een belangrijke voorwaarde, daarnaast
uit een deel van de respondenten zorgen over privacy
Er is een wens voor flexibiliteit zodat een bedrijfsplan tijdens het seizoen aangepast of bijgestuurd
kan worden en dat er na aanleiding van de signalering acties uitgevoerd kunnen worden.
›

Zorg voor een simpel en praktisch werkend systeem.

›

Wees niet te rigide, zorg dat er in de monitoring en signalering ruimte is en dat deze soepel
toegepast wordt.

›

Ook geeft men aan dat het belangrijk is om te waken voor te veel discussie.

Een deel van de respondenten is (nog) sceptisch
›

Er is twijfel bij uitvoerbaarheid met huidig personeel van RVO, men verwacht meer werk en
vraag zich af of voldoende mensen beschikbaar zijn en of er voldoende kennis is?

›

Een aantal heeft twijfels bij hoe dit past bij de weerbarstige praktijk, en er wordt verschillende
keren gepleit voor een pilot project voorafgaand aan de invoering.

›

Ook is er een aantal respondenten dat juist meer werk verwacht in plaats van versimpeling.

Een ander deel van de respondenten reageert negatief vooral in de context van de monitoring en de
satelliet-data. Respondenten maken zich zorgen over hun privacy en krijgen een gevoel van ‘Big
brother is watching you’

“Mee kijken mag, maar dan moet het bedrijfsplan wel
te gemakkelijk te wijzigen zijn. Je kan in januari/april
niet zeggen wat er in de periode van september tot
december gebeurt. Weer omstandigheden hebben
hierop heel veel invloed. het oude GLB systeem schoot
hier ook te kort en je kon weer moeilijkere schakelen.”
“Mits dit praktisch werkt en niet veel extra discussie
oplevert. Daarnaast zou inlog via een app wenselijk
zijn zodat snel en makkelijk de info geraadpleegd kan
worden.”
“Deze manier van monitoring geeft weinig vertrouwen
in de agrarische ondernemers
Ik vraag me oprecht af of alles vanuit de lucht zo
duidelijk te monitoren is. ‘…’ Klopt het niet dan moet
dit uit te leggen zijn.
Dit geeft steeds meer administratief werk, ook in
perioden als we druk zijn.
“Privacy hebben we niet meer en vind ik heel ERG”
“ik betwijfel of dit mag van de AVG wetgeving”
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55% wil een compleet beeld van
maatregelen in het keuzemenu
en geen relevante selectie

60,00%
50,00%

Vraag:
Hoeveel maatregelen er binnen de ecoregelingen komen is nu nog
niet duidelijk. Maar laten we er vanuit gaan dat het er enkele
tientallen zijn waar u uit kunt kiezen. Vindt u het dan een goed idee
als RVO op basis van uw bedrijfssituatie alleen de relevante
maatregelen laat zien in het keuzemenu?
Antwoord:
De tegenovergestelde antwoorden liggen dicht bij elkaar.
Een kleine meerderheid, 55%, geeft aan liever een compleet beeld te
krijgen. Voor 36% klinkt de voorgestelde selectie van maatregelen,
passend bij de bedrijfssituatie, interessant.

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ja, dat maakt het
overzichtelijk

Nee, ik wil een
compleet beeld

Weet ik niet
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Verdeelde reactie op het gebruik
van data uit extra bronnen, het
percentage weet niet is opvallend
Vraag:

In uw bedrijfsplan kunnen we veel gegevens al vooraf invullen. Uit
klantonderzoeken bij de Gecombineerde opgave komt naar voren dat men
dat graag meer zou zien. Door dit bedrijfsplan te koppelen aan data uit
verschillende registers kunnen we dat vorm geven. Denk aan:
›

Percelen volgens Mijn Percelen

›

Dieren volgens I&R

›

Bedrijfstype volgens relatieregister

›

Mestgegevens

RVO doet dit al voor zover RVO beschikt over deze data. Het
toevoegen van extra data uit andere bronnen buiten RVO is een
mogelijkheid die onderzocht kan worden. Denk aan GPS-data uit
machines, data van het KNMI of foto’s die u zelf instuurt. Vindt u dat
een goed idee?
Antwoord:
Er is geen duidelijke meerderheid voor of tegen, dit levert een
verdeeld beeld op. Opvallend is het grote aantal dat kiest voor
‘weet niet’. Wellicht is hier extra informatie nodig om te oordelen.

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Ja

Nee

Maakt niet uit

Weet niet
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30. Toelichtingenveld bij vraag 29 #1

Een deel is direct positief, anderen willen behoud van regie, verlichting van
administratieve lasten en waarborg voor correctheid en kwaliteit van data
›

›

Een deel van de respondenten is direct positief en ziet de toegevoegde waarde.
•

Men verwacht dat hen door deze koppelingen een hoop werk bespaard kan worden en dat
de kans op fouten maken verkleind wordt. Dit maakt het makkelijker en beter werkbaar.

•

Ook geven respondenten aan dat dit zorgt voor een verrijking van de data, zij zien
mogelijkheden om foto’s van dingen te delen, bijvoorbeeld kruidenrijkgrasland, die op
satellietbeelden niet of nauwelijks waarneembaar zijn.

Een groot deel van de respondenten stelt ‘de regie in eigen hand houden’ als belangrijke
voorwaarde. Men moet zelf kunnen beslissen of ze deze koppeling wil, dit moet vrijblijvend zijn.
Daarnaast wil men de mogelijkheid om data te kunnen corrigeren.
•

Ook wordt een aantal keer benoemd dat de data is van de boer is, en deze er dus aan moet
kunnen verdienen.

›

Daarnaast vindt men het belangrijk dat dit niet voor meer administratieve lasten zorgt. Men
wil het graag gemakkelijk houden en ziet nog niet altijd in hoe dit hen kan helpen.

›

Een andere belangrijke voorwaarde is de kwaliteit en correctheid van de data wanneer deze
gebruikt wordt in de beoordeling van het bedrijf.
•

Zo geeft een deel aan dat gegevens van derden niet altijd bruikbaar zijn. Deze komen niet
altijd overeen of worden aangeleverd in een ander format.

“De info is er, dan kun je hem maar beter nuttig
maken”
“Alles wat (goed) gekoppeld is hoeft niet dubbel
worden ingevoerd.”
“Dit geeft een administratieve verlichting, net als bij
de Belastingdienst, je checkt je gegevens en klaar.”
“Voor zover je zelf toestemming geeft om deze data te
delen, kan het van toegevoegde waarde zijn om
hiermee de aanvraag eenvoudiger in te kunnen vullen
die dan dus vooraf voorzien is van goede data.”
“Bijv fotop's van krijdenrijk grasland insturen welke
met de satelliet niet zien zijn.”
“Alleen wanneer ik per keer specifiek toestemming
kan geven. Data vanuit de trekker is mijn eigendom.”
“Wel zo dat je als ondernemer data kunt corrigeren.”
“Openbare data is OK maar andere data wil ik graag
zelf over beslissen.”
“Gegevens zijn voor elke toepassing anders. Zo is een
hectare aardappels bij RVO anders dan bij NAK dan op
GPS. Koppelingen nemen vaak aan dat data 1 op 1
over te nemen is..”
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30. Toelichtingenveld bij vraag 29 #2

Het voorstel roept ook veel vragen en twijfels op bijvoorbeeld over privacy en
de nadruk die toch op controle lijkt te liggen door de monitoring
›

›

Een groot deel van de respondenten geeft aan hier om privacy redenen twijfels aan of
problemen mee te hebben. Zij zien de gegevens die gebruikt worden als eigendom en willen
niet dat deze door derden worden gebruikt.
Ook wordt genoemd dat RVO al voldoende data heeft, het nut van nog meer data toevoegen is
voor hen niet duidelijk. Een deel geeft zelfs aan dat hierdoor verwarring kan ontstaan. Ook
vraagt men zich af welke data leidend is indien data niet overeenkomt.

›

Daarnaast benoemen veel respondenten dat dit te veel de nadruk legt op controle. Men vindt
het geen prettig idee als er constant meegekeken wordt. RVO zou juist een meer meedenkende
rol aannemen.

›

Andere redenen om sceptisch te zijn:

›

•

Een deel verwacht dat dit hoge kosten met zich meebrengt, geld dat niet uitgekeerd kan
worden voor acties die op het land uitgevoerd worden.

•

Een deel van de respondenten geeft aan geen GPS of zelfs geen data te hebben.

•

Ook heeft een deel van de respondenten twijfels bij de systemen en integriteit van RVO en
de overheid.

Aansluitend bij de gesloten vraag geeft ook een relatief groot aantal aan dat ze ‘het nog niet
weten’ of (nog) geen mening hebben. Men kan zich hier nog geen voorstelling van maken.

“Wie is dan eigenaar van de data en welke
uitwisseling of verkoop van data is dan toegestaan.”
“Big brother is watching you, waar ligt de grens?”
“Kan er gegarandeerd worden dat deze data alleen
voor dit doel wordt gebruikt”
“Ik ben bang dat de privacy in het geding komt.”
“Gaan jullie nu niet erg ver. Controle tot achter de
komma is toch niet nodig. Een beetje vertrouwen is
ook wel eens op zijn plaats.”
“Ik denk dat RVO eerst moet bewijzen dat ze willen
meedenken en niet controleren.”
“Dan komt er weer meer bureaucratie, geef ons een
betere vergoeding in plaats van steeds meer kosten te
maken wat uit de ruif van de agrariër komt.”
“Ik denk hier even rustig over.”
“Ik heb er moeite mee om voor me te zien hoe dit gaat
werken?”
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35% ziet liever geen koppeling
van RVO data met het
bedrijfsmanagementsysteem
Vraag:
Een volgende stap zou kunnen zijn het koppelen van de RVO data
met die van uw bedrijfsmanagementsysteem of andere externe
databronnen. Vindt u dat een goed idee?
Antwoord:
Een kleine meerderheid, 35%, ziet liever geen koppelingen tussen
RVO data en de data van het eigen bedrijfsmanagement systeem.
Ook een hoog percentage kiest voor ‘weet niet’.
Slechts een klein deel, 8%, is direct enthousiast.

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Nee

Maakt niet Weet niet
uit

Ja

Ja, mits:
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31. Input, ja mits

Aan koppelen van data en het bedrijfsmanagementsysteem stelt men eisen
als administratieve verlichting, behoud privacy, controle en regie over data.
›

Respondenten zijn voorstander als het delen van data bijdraagt aan administratieve
verlichting en de activiteiten dus geen dubbel of meerwerk opleveren.
•

›

Ook wordt in een groot deel van de reacties opnieuw het belang van privacy en regie over data
genoemd.
•

Een belangrijke voorwaarde is dat deze geborgd is. Gegevens moeten vertrouwelijk
behandeld worden en niet gedeeld worden met anderen of misbruikt voor andere
doeleinden.

•

Men wil zelf de regie houden en toestemming kunnen geven over welke data gebruikt
wordt voor koppeling of welke data gedeeld wordt. Voor sommigen geldt dat dit niet
automatisch mag gebeuren. Zij willen over elke koppeling of actie toestemming geven.

•
›

›

Hier voor moeten systemen en koppelingen ook echt goed werken.

Een voorwaarde is dat dit vrijblijvend is en dus geen verplichting.

Men wil daarnaast controle houden over de data zelf, data uit het eigen managementsysteem
moet leidend zijn en ook is er de wens om data zelf te kunnen fine-tunen.
Ook een deel van de respondenten geeft aan zelf geen datamanagementsysteem te hebben.

“Er zekerheid is dat de koppelingen ook goed en tijdig
werken. in de kringloopwijzer valt het mij tegen.”
“De privacy gewaarborgd is en alleen die data
gebruikt worden die vereist zijn vanuit GLB.”
“Privacy gewaarborgd is en mijn gegevens niet met
allerlei andere instanties gedeeld worden.”
“Vertrouwelijkheid en machtiging data goed geregeld
is/niet verplicht is.”
“Data van mezelf blijft en ik er zelf over kan blijven
beschikken let hierbij ook op joint data.”
“Ik per actie toestemming kan geven of weigeren, dus
niet automatisch.”
“Er van tevoren wel overlegd wordt welke gegevens
wáár voor gebruikt worden en of ze relevant zijn.”
Realiseer je dat niet iedereen zo'n systeem heeft.
Maak het systeem nou eerst eens werkend op een
basisniveau voor iedereen en ga dan.”
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Scores liggen dicht bij elkaar,
opties voor aanpassingen heeft
een kleine meerderheid

4,06
4,04
4,02

Vraag:
RVO kan dan gedurende het jaar informatie geven over welke
onderdelen van uw plan al gerealiseerd zijn. Geef per regel aan de
mate waarin u het belangrijk vindt (1-5):
Antwoord:
Er springt geen functionaliteit uit, alle drie de voorgestelde
functionaliteiten scoren rond de 4. Toch scoort ‘Opties voorgelegd
krijgen voor aanpassingen het hoogst’.

4
3,98
3,96
3,94
3,92

›

3,93: Ik wil altijd kunnen zien hoe mijn geselecteerde
ecoregelingen zich verhouden tot wat RVO ziet op mijn bedrijf.

3,9

›

4: Ik wil zien hoeveel subsidie ik zal ontvangen op basis van de
actuele situatie op mijn bedrijf

3,88

›

4,04: Ik wil opties voorgelegd krijgen voor aanpassing van mijn
plan gedurende het jaar, als de situatie daar om vraagt (het
weer werkt niet mee voor een bepaalde maatregel,
bijvoorbeeld)

3,86
Zien hoe mijn
geselecteerde
ecoregelingen zich
verhouden tot wat
RVO ziet

Zien hoeveel
subsidie ik zal
ontvangen

Opties
voorgelegd
krijgen voor
aanpassingen

Gemiddelde score van alle respondenten
48

33

Een vermindering in data
aanvraag lijkt de minst
belangrijke functionaliteit

4,2
4,1
4

Vraag:
Kunt u per regel aangeven hoe u deze functionaliteit in het GLB
dashboard zou waarderen? 1-5.

3,9

Antwoord:
Van de voorgestelde functionaliteiten in het GLB dashboard
waardeert wordt ‘minder data uitvraag’ het minst gewaardeerd.
‘Meldingen’, ‘geen kortingen door afstemming en continu helderheid
over inkomsten’ scoren ongeveer gelijk.

3,7

›

›

4,06: RVO kan een melding geven als uw plan niet overeen komt met
wat waargenomen wordt door de satelliet of op basis van andere
informatie. U krijgt daarmee de kans om aanvullende informatie aan te
leveren of alternatieve maatregelen uit te voeren.
3,43: We hoeven minder aan u te vragen, omdat veel data al
beschikbaar komt via registers en satellieten.

›

4,03: Er hoeft geen korting of sanctie meer te volgen, omdat u de
gelegenheid heeft gehad aanvullende informatie aan te leveren en we
voor een uiterste datum daar al afstemming hebben gehad.

›

4,02: Er is continu helderheid over de status en de inkomsten die u
kunt verwachten vanuit de GLB-subsidies.

3,8

3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
Meldingen als
plan niet
overeenkomt
met waarneming

Minder data
uitvraag

Geen kortingen
of sancties door
afstemming

Continu
helderheid over
status van
inkomsten

Gemiddelde score van alle respondenten
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In opties voor andere
databronnen of moderne
technieken verkiest men een fotoapp boven GPS-data van machines
Vraag:
Om functionaliteiten nog verder uit te breiden, zouden we bij RVO
gebruik kunnen maken van vele andere databronnen of moderne
technieken. Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van een app waarmee
u foto’s kunt insturen als bewijsvoering of data van uw machines die
met GPS werken?
Antwoord:
Een kleine meerderheid kiest voor een app waarmee foto’s
ingezonden kunnen worden als bewijsvoering.
GPS data scoort niet heel hoog.
›

›

3,46: Een app waarmee u foto’s van bijvoorbeeld: kruidenrijk grasland,
kruidenrijke akker, opkomend vanggewas of beschermde vogelnesten
op het land kunt insturen, als bewijsvoering?
2,64: Data van uw machines die met GPS werken, zodat we bijv. bij het
zaaien van een vanggewas al zekerheid hebben over de uitgevoerde
activiteit?

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Een app waarmee u foto’s kunt
insturen, als bewijsvoering?

Data van uw machines die met
GPS werken

Gemiddelde score van alle respondenten
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34. Open vraag, waar denkt u nog meer aan?

Men noemt koppelingen met data uit ander onderzoek of data van
collectieven. Belangrijk is echter privacy en uitgaan van vertrouwen
›

Verschillende respondenten noemen koppeling met of het gebruik van resultaten van ander
onderzoek of monitoring.
•

Zoals: monitoring uit Planet Proof, data van laboratoria voor residu-analyse, werkelijke
stikstof metingen en informatie die vogelwachters en jagers gebruiken.

•

Ook wordt Skal data en bedrijfsbezoeken en audits van Skal genoemd als bron.

•

Andere respondenten noemen de inzet van Drones als extra databron.

›

Ook noemt men data van collectieven, zoals ANV, en koppeling met collectieven voor
slootschonen, weidevolgelbeheer en kruidenrijk.

›

Getriggerd door het voorbeeld van GPS over zaaien komt zaaizaad of zaaidata op verschillende
manieren terug. Respondenten zien mogelijkheden voor het gebruik van aankoopdata van
zaaizaad als extra databron. Anderen zien registratie van zaaidata graag gebruiksvriendelijker

“GPS data van de telefoon van de trekkerchauffeur
gebruiken via een app, om door te geven van ik ben
nu aan het zaaien of maaien.”
“Wij telen biologisch. Als u de administratieve last niet
groter wil maken is het belangrijk dat u de skalaanmelding weer als voldoende beschouwd. Dit is ook
goed controleerbaar.”
“Zaaidatum EA gebied in apart document
verantwoorden. Niet steeds hele GLB openen om
zaaizatum aan te passen. Zaaitijdstip ook achteraf
aan te passen. Nu om 23.00 uur zaaidatum na
landwerk aanpassen, want anders mis je weer een
dag.”

›

Daarnaast wordt gedacht aan functionaliteiten om wildschade te melden.

”Als boer moet je bezig zijn met je werk, niet met
verantwoording. RVO kan beter langskomen en
samen met de boer een foto nemen. Het wordt erg
onpersoonlijk en theoretisch.”

›

Een deel van de respondenten gaat in op de voorgestelde functionaliteiten. Hierbij wordt
opnieuw gesproken over privacy, de angst voor extra werk en de twijfel bij de
uitvoerbaarheid. Ook wordt de wens om het persoonlijker te maken uitgesproken.

“Rvo moet ervan uitgaan dat de gegevens die
aangeleverd worden betrouwbaar zijn . bewijsvoering
eisen is belachelijk.”

›

Ook reageert een deel van de respondenten negatief op de genoemde bewijsvoering, zei vinden
dat er uitgegaan moet worden van vertrouwen.
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66% vindt het een voordeel dat
het aantal bedrijfsbezoeken
daalt door het gebruik van data

70,00%
60,00%

Vraag:
Vindt u het een voordeel dat we in zo’n situatie minder controleurs
hoeven in te zetten die bedrijfsbezoeken verrichten?

50,00%

Antwoord:
Een ruime meerderheid ziet het als voordeel dat er in de situatie
waarin meer data gebruikt wordt, minder bedrijfsbezoeken door
controleurs ingezet moeten worden.
Toch ook 25% geeft aan dat ze dit niet weten.

30,00%

40,00%

20,00%
10,00%
0,00%
Ja

Nee

Weet niet
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36

Een adviesoptie, een rekentool en
inzicht in subsidiemogelijkheden zijn
gewenste functies in het dashboard
Vraag:
Welke functies van het GLB subsidiedashboard zouden u helpen als
we deze zouden ontwikkelen?
Antwoord:
De rekentool scoort het hoogst, gevolgd door inzicht in
subsidiemogelijkheden en advies voor passende ecoregelingen.
Opvallend is de lage score voor ’Voordeel uit datadeling met
marktpartijen’. Dit lijkt aan te sluiten bij eerdere antwoorden over de
angst voor datadeling met derden.
›

67,46: Een adviesoptie: RVO adviseert welke (toekomstige) maatregel van een
eco-regeling zou passen bij uw bedrijf op basis van alle data die RVO heeft van
uw bedrijf

›

77,76: Een rekentool waarmee je direct ziet welk bedrag je kan verwachten uit
(GLB)subsidies als bepaalde activiteiten worden uitgevoerd

›

24,63: Als ook marktpartijen gebruik maken van dezelfde data. Die zouden
namelijk voor dezelfde activiteiten een beloning kunnen geven

›

73,16: Inzicht in subsidiemogelijkheden met daarbij welke de voorwaarden zijn
en op basis van actuele gegevens in hoeverre u daaraan voldoet

›

43,38: Inzicht in hoe u scoort op het gebied van verduurzaming ten opzichte van
vergelijkbare bedrijven

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Adviesoptie

Voordeel uit
Inzicht in
Inzicht in hoe u scoort
Een
op verduurzaming
rekentool datadeling met subsidiemarktpartijen mogelijkheden t.o.v andere bedrijven

Gemiddelde score van alle respondenten
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64% verkiest de nieuwe manier
van uitvoeren die geschetst is
boven het oude model

70,00%
60,00%

Vraag:
We hebben een nieuwe manier van uitvoeren geschetst. We zien
eigenlijk twee routes. Welke spreekt u meer aan?

50,00%

Antwoord:
Een ruime meerderheid kiest voor de nieuwe manier van uitvoeren
die geschetst is. Slechts 10% behoudt liever het oude model.
Opvallend is de score bij ‘Maakt niet uit’.

30,00%

›

11%: Het oude model. Ik blijf liever werken met het principe van
aanvragen en controleren. Waarbij ik me wel realiseer dat dit
betekent dat RVO met satellietmonitoring nog meer zal zien en
er dus feitelijk meer controle plaatsvindt dan nu.

›

64%: Het nieuwe model. We controleren in eerste instantie
geen aanvragen meer, maar we signaleren bepaalde activiteiten
en betalen op basis daarvan de subsidie uit.

›

24%: Het maakt mij niet uit.

40,00%

20,00%
10,00%
0,00%
Oude model

Nieuwe model

Maakt mij niet uit
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50% krijgt niet direct een gerust
gevoel van het feit dat RVO zo veel
data heeft.

60,00%

Vraag:
Het nieuwe model gaat ook over vertrouwen. Data en het
combineren van data gaat namelijk een belangrijke rol spelen als
RVO meer servicegericht gaat werken.

40,00%

Bij welk antwoord voelt u zich het meest thuis?

30,00%

Antwoord:
Een kleine meerderheid vindt de gedachte goed maar is er niet direct
gerust op dat RVO zo veel data beheert. Toch ook 38% is wel direct
positief.
›

38%: Prima, dat scheelt mij in de administratieve lasten en
levert belangrijke voordelen op, zoals directere beloning van
bepaalde activiteiten en de mogelijkheid om plannen aan te
passen en fouten te herstellen; 38 %

›

50%: De gedachte is goed; maar het feit dat RVO zoveel data
van mij heeft geeft me niet direct een gerust gevoel

›

11%: Ik heb er geen vertrouwen in en wil het niet.

50,00%

20,00%
10,00%
0,00%
Prima, scheelt werk
en levert voordelen
op

De gedachte is
goed, maar...

Geen vertrouwen
en wil niet
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39. Open vraag #1

Openheid van zaken, transparantie en zorgvuldigheid bij datagebruik
en servicegerichtheid zijn belangrijk voor vertrouwen
›

Een deel van de respondenten geeft aan dat wanneer de RVO doet wat er in deze plannen
belooft wordt dan komt het vertrouwen vanzelf.
Hierbij moet de RVO ook echt adviserend optreden en niet controleren en direct korten.
Mensen belonen in plaats van straffen. Leg de regie bij de ondernemer en geef het vertrouwen.

›

Een aantal respondenten oppert het idee om een onafhankelijke partij tussen boer en RVO te
zetten die de data beheerd.

›

Respondenten geven aan dat transparantie en openheid over zaken belangrijk is.

›

Op het gebied van data is ook transparantie en zorgvuldigheid nodig. Geef inzicht in welke
data er gebruikt en opgeslagen wordt en geef duidelijk aan wat er met de data gebeurt.
Bescherm gegevens en garandeer dat er zorgvuldig met de verschillende data omgegaan wordt.

›

Er wordt daarnaast veel belang gehecht aan service gerichtheid zowel in bereikbaarheid als
beoordeling en de systemen.

“Als het beeld, wat nu geschetst is in de praktijk ook
echt zo zal gaan functioneren, dan zal ons vertrouwen
groeien. Het klinkt te mooi om waar te zijn.”
“Vertrouwen komt met de schildpad en verdwijnt met
de haas... Het verleden heeft bewezen dat het rvo te
veel haas is.”
“Er een onafhankelijke partij tussen zetten die data
beheerd.”
“Heel transparant zijn, en goed bereikbaar om dingen
te bespreken als nodig.”
“Heel duidelijk aangeven wat er met de beschikbare
data gebeurt.”
“Duidelijk maken en garanties geven over het
beveiligen van en eigendom van data en monitoring”

•

Faciliteren Klantvriendelijk zijn, overleg met begrip, de menselijke maat, Minder rigide,
werken en handhaven volgend een uitlegbare maat. Minder streng zijn

"Goed bereikbaar zijn ,geen lange wachttijden, en
behulpzaam zijn.”

•

Communiceren, fouten signaleren en bespreken. Ruimte voor herstel geven. Eerder
feedback geven en dit niet zo lang laten duren. Ook is het belangrijk om bereikbaar te zijn.

“Minder regels, minder vijandig maar de boer toe, dus
mensvriendelijker naar de boer toe. Niet meteen
boetes maar kijken naar oplossingen.”

•

Simpeler maken, duidelijke taal, invullen van de opgave gebruiksvriendelijker maken
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39. Open vraag #2

Daarnaast is voorzichtig beginnen, boeren goed meenemen en
voldoende praktijkkennis bij ontwikkeling en beoordeling belangrijk
›

Voorzichtig beginnen, stukje voor stukje met een groep voorlopers, overgansperiode inlassen
en de 1e 2 jaar niet te streng zijn. Ook is het belangrijk om de systemen en het ontwerp vanuit
de praktijk redeneren en niet te bedenken vanachter de computer.

›

Men geeft aan dat het belangrijk is om de boeren goed mee te nemen en heel duidelijk te
maken wat de regels zijn. Hierbij worden voorlichting, voorbeelden geven, lezingen geven
genoemd.

›

Zorgen dat de mensen die bij RVO werken ook echt praktijkkennis hebben of samenwerken met
mensen met praktijkkennis.

›

Ook is consistentie op lange termijn belangrijk.

›

Een deel van de respondenten geeft aan dat het gebruik van data een risico is. Er is onderzoek
nodig om fraude te voorkomen. Deel vraagt zich af of de systemen van RVO dit aankunnen.
Deel wil inzicht in modellen achter monitoring.

›

Een deel staat sceptisch tegenover RVO en de plannen en weet niet of ze hiermee vertrouwen
gaan winnen. Zij geven de voorkeur aan de huidige situatie.

›

Een deel van de respondenten geeft aan überhaupt geen vertrouwen (meer) in RVO of
overheden te hebben door slechte ervaringen.

“De eerste 1 of 2 jaar de tijd nemen om dit rustig te
introduceren en niet al te streng om te gaan met de
regels. Anders zal het vertrouwen weg zijn en ook niet
meer terug te winnen zijn.”
Geef een leuk magazine uit. Een glossy dat alles
uitlegt en dat je nog een na kunt lezen. Een echt
bewaarblad wat voor het hele gezin begrijpelijk.
Eventueel een creatieve puzzel erin, maar gewoon
LEZEN en tot je door kunnen laten dringen..”
“Een eenvoudig glb plan zonder al teveel haken en
ogen en gemaakt door mensen in de praktijk en niet
vanuit een kantoor.”
“Maak een duidelijke meerjarenvisie liefst decennia,
dit geeft zekerheid en duidelijkheid voor de boer wees
open in communicatie en in vernieuwende inzichten
en mogelijkheden binnen de landbouwer”
“Het feit dat er veel data verzameld wordt van een
bedrijfsplan en monitoring maakt bedrijf kwetsbaar
voor lekken in het sijsteem met gevolgen dat data
gebruikt wordt door lieden met andere bedoelingen.
Dit is een groot risico en kan negatieve werking
hebben voor de sector als geheel.”
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42. Algemene opmerkingen enquête

Men waardeert het te kunnen meedenken en uit de behoefte voor
een menselijke maat en een gebruiksvriendelijk en veilig systeem
›

Een deel van de respondenten reageert positief over het feit dat de enquête gedaan is. Men
vind het fijn om mee te kunnen denken.
•

Respondenten zien in het systeem straks ook graag een feedback mogelijkheid.

•

Een paar respondenten wil in de aanloop graag meedenken met de opzet. (zie excel)

•

Men ziet een geheel nieuwe houding van de RVO en geeft aan dat dit alleen kan werken als
werkwijze en systemen hierbij aansluiten. Meer praktijkkennis van de RVO zou ook helpen.

›

Ook wordt opnieuw de behoefte aan de menselijke maat uitgesproken. Zorg voor wederzijds
vertrouwen, waardeer wat er goed gaat en maak het geheel minder streng.

›

Het systeem moet gebruiksvriendelijk zijn, simpel, gebundelde informatie en taken die niet
meer tijd kosten dan nu het geval is. Een goede klantenservice draagt ook bij aan een
gebruiksvriendelijke ervaring.

›

Maak plannen geschikt voor de lange termijn, alleen zo voor de lange termijn en zonder
wisselende systematiek en regels kan een boer een goed bedrijfsplan maken.

›

Denk bij het uitwerken van de plannen ook aan het verdienmodel van de boer. En het
rechttrekken van Europese subsidies.

›

Wees open over wat je met data doet, de boer is eigenaar van de data, waarborg privacy en
laat de regie bij de boer.

goed initiatief om op deze manier het glb te toetsen
De nieuwe systematiek vraagt een flink andere
werkwijze van RVO, als RVO zich te bureaucratisch
blijft opstellen is het gedoemd te mislukken.
zorg dat het personeel van rvo ook "boer" bekwaam
is. bv: verplicht 3 mnd. 1 dag in de week stage lopen
op een boerderij
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Afsluiting
Bovenstaande analyse is een analyse van de enquête over het
huidige en het nieuwe GLB.
In de enquête is ingezoomd op het nieuwe GLB én de vraag
hoe RVO het aanvragen van subsidies zo eenvoudig mogelijk
kan maken.
Bovenstaande analyse van open vragen is een samenvatting
van de belangrijkste inzichten.
In een volgende stap is het wellicht nuttig om de antwoorden
per profiel te analyseren (bijvoorbeeld gesplitst in
verschillende leeftijdsgroepen).

Bijlages voor brondata en categorisering van openvragen:
•

Bron data: overzichten per vraag.xsl

•

Volledige analyse en categorisatie van openvragen zie:

https://app.mural.co/t/eystarter4106/m/eystarter4106/1612189848291/83b1
b73e5f8164df459d9c23295af2cf4c2ac805
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Vragen over deze
analyse?
Neem contact op met
Service Verbeter Team onderdeel van
Klantanalyse
Judith van der Werf | Judith.vanderwerf@rvo.nl
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Stroomschema’s modules

Schetsen schermen planvormings- en simulatietool en voortgangsdashboard

Figuur 1: Schets Dashboard - Startpagina

Figuur 2: Schets Dashboard - Dashboard monitoringsresultaten

Figuur 3: Schets Dashboard - Maatregelen Vanggewas

Figuur 4: Schets Dashboard - Subsidiabele landbouwgrond

