ONTWERP VLAAMS GLB STRATEGISCH PLAN
BIJLAGE 3 – CONSULTATIE MET DE PARTNERS*
Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Resultaten/uitkomst

Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Resultaten/uitkomst

SWOT Pijler 2
Entiteiten betrokken bij beheer en uitvoering Pijler 2
21 november 2017
SWOT van de Vlaamse landbouw, milieu (gelinkt aan landbouw) en
het Vlaamse platteland
De entiteiten die lid zijn van het Uitvoeringscomité PDPO III waren
uitgenodigd om deel te nemen aan de SWOT. In een brainstorm (in de
vorm van een carrousel) kon iedere groep de sterktes, zwaktes, kansen
en bedreigingen in kaart brengen van achtereenvolgens landbouw,
milieu (gelinkt aan landbouw) en platteland.
De uitkomst is een SWOT die vrij generiek was en als startbasis heeft
gediend voor de publieke bevragingen op 15 en 22 februari 2018 (zie
verder).

Publieke bevragingen
Brede publiek
15 en 22 februari 2018
Publieke bevraging over de noden van de Vlaamse landbouw, milieu
(gelinkt aan landbouw) en het Vlaamse platteland
Beide dagen zijn identiek opgezet: in groepjes en begeleid met
externe facilitators werden de deelnemers bevraagd over de SWOT,
noden en doorbraken.
De verschillende deelnemers kregen de kans om aanvullende sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen te identificeren die niet in de initiële
SWOT aan bod kwamen, opmerkingen te geven en voorstellen tot
aanpassing te formuleren. Daarna konden de deelnemers via
brainstormsessies de noden voor de Vlaamse landbouw, het leefmilieu
(gelinkt aan landbouw) en het brede platteland bepalen. Vervolgens
werden een aantal doorbraken verder uitgewerkt. Het resultaat van de
publieke bevragingen is een uitgebreid rapport waarin de input van de
deelnemers letterlijk wordt weergegeven en dat mee als basis werd
gebruikt voor de opmaak van de nodenanalyse. Het rapport is publiek
beschikbaar.
Link rapport: Publieke bevragingen februari 2018 | Vlaams Ruraal
Netwerk

* Art. 115(3) van verordening (EU) nr. 2021/2115: Bijlage III bij het GLB-plan, als bedoeld in artikel 107, lid
2, punt c) bevat de resultaten van de raadpleging van de partners, en met name de relevante autoriteiten op
regionaal en lokaal niveau, en voorts een korte beschrijving van de wijze waarop de raadpleging is gehouden.
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Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Klankbordgroep
Landbouworganisaties, milieuorganisaties, vertegenwoordiger
provincies, ILVO
10 oktober 2018
Voorbereiding GLB-plan - Nodenanalyse
Speciaal in kader van de voorbereiding van het GLB-plan werd een
klankbordgroep in het leven geroepen. Deze klankbordgroep omvat
de voornaamste stakeholders en werd gedurende het ganse
voorbereidingsproces regelmatig geconsulteerd (zie ook verder).
Tijdens dit eerste overleg werden volgende punten overlopen:
o
o
o
o
o

Stand van zaken opmaak EU-regelgeving GLB
Voorbereiding GLB-plan in Vlaanderen
Doel en verwachtingen van klankbordgroep
Nodenanalyse Vlaamse landbouw en platteland
Volgende stappen

Resultaten/uitkomst

De klankbordgroep kreeg nodenanalyse doorgestuurd en een maand
de tijd om aanvullingen te bezorgen en mogelijke prioriteiten door te
geven. De inbreng van de klankbordgroep bij de nodenanalyse werd
meegenomen in het verdere traject.

Consultatie
Stakeholder(s)

Klankbordgroep
Landbouworganisaties, milieuorganisaties, vertegenwoordiger
provincies, ILVO
5 februari 2019
Voorbereiding GLB-plan - Krachtlijnen
Tijdens dit overleg werden volgende punten overlopen:

Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

o Bespreking van de krachtlijnennota
o Afspraken en vervolgtraject
Resultaten/uitkomst

De krachtlijnen zijn de prioritaire thema’s waar het Vlaamse GLB na
2020 met het GLB-plan zal op inzetten (verder bouwend op de
nodenanalyse)
De klankbordgroep kreeg op voorhand de krachtlijnennota
doorgestuurd. Op het overleg van 5 februari werden deze krachtlijnen
grondig besproken. Daarna (en ook nog op basis van een aantal
schriftelijke inputs) werd de krachtlijnennota verder gefinaliseerd.
Deze krachtlijnen werden als basis voor de strategie gebruikt.
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Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Resultaten/uitkomst

Adviesraden strategienota
SALV en MiNa-raad
Mei – juli 2019
Voorbereiding GLB-plan – krachtlijnennota
De strategienota werd toegelicht aan de leden van de SALV en de
MiNa-raad. Er werd aan hen gevraagd om hierover een advies te
formuleren.
In het voorjaar van 2019 werden de krachtlijnen voor het nieuwe
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gefilterd uit de noden. Deze
krachtlijnen werden verder met input van het beleidsdomein
Omgeving en de klankbordgroep geoptimaliseerd en vormden de
basis voor een strategienota. Deze strategie kreeg werd voor advies
voorgelegd aan de Strategische Adviesraad voor Landbouw en
Visserij (SALV) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
(Minaraad).
Na een toelichting en het bezorgen van de documenten hebben de
SALV en MiNa-raad elk een advies geformuleerd.
Deze adviezen werden onderzocht en werden verder gebruikt voor de
finalisering van de krachtlijnen en strategienota en voor de verdere
uitwerking van het GLB-plan.
Zie: Strategie | Vlaams Ruraal Netwerk

Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Stakeholderoverleg Vlaams Ruraal Netwerk
Landbouworganisaties, milieuorganisaties, hogeschool, VLM, …
24 april 2019
Overleg over landbouw en natuur met jonge landbouwers
Dit overleg was een verderzetting van een eerdere sessie (die breder
ging dan het nieuwe GLB). Uit deze eerste sessie werden belangrijke
aandachtspunten opgesomd voor het succesvol inpassen van
natuurmaatregelen door landbouwers. Tijdens deze sessie werd er
nagegaan wat er effectief nodig was.

Resultaten/uitkomst

Er werd een opsomming gemaakt van de verschillende
aandachtspunten en maatregelen die genomen dienen te worden om
natuurmaatregelen succesvol te laten inpassen door landbouwers.
Het resultaat werd gedeeld met de Werkgroep Milieu en Klimaat als
input voor het ontwikkelen van de interventies (zie ook verder).
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Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Klankbordgroep
Landbouworganisaties, milieuorganisaties, vertegenwoordiger
provincies, ILVO
17 juni 2019
Voorbereiding GLB-plan – Workshop interventies
Tijdens deze workshop wordt er nagedacht over mogelijke
interventies voor de volgende vier thema’s:
o
o
o
o

Investeringen, advies en opleiding
Rechtstreekse betalingen en jonge landbouwers
Milieu en klimaat
Innovatie en kennis

Resultaten/uitkomst

Aan de hand van brainstormsessies over vier verschillende thema’s
werd er nagedacht over mogelijke interventies. Tijdens deze sessies
werd er input geleverd om een aantal interventiefiches op te stellen.
De resultaten vormden input bij de uitwerking van de GLB
interventies.

Consultatie
Stakeholder(s)

Bilateraal overleg met Beleidsdomein Omgeving
Diverse entiteiten van Beleidsdomein Omgeving: VLM, VMM,
Departement Omgeving en ANB
Maandelijks overleg vanaf 13 december 2018 tot aan de officiële
goedkeuring van GLB Plan door de Vlaamse Regering.

Datum
Onderwerp

Administratief overleg voor informatie-uitwisseling en aftoetsing

Consultatiemethode

Maandelijks overlegmoment waarbij de verschillende entiteiten
binnen beleidsdomein Omgeving vertegenwoordigd zijn, alsook de
collega’s van Departement Landbouw en Visserij die betrokken zijn
bij de te bespreken elementen.
Tijdens elk overleg komt de stand van zaken op Europees vlak
(bespreking verordeningen) aan bod, alsook de voortgang en timing
van de voorbereiding van het Vlaams GLB Strategisch Plan.

Resultaten/uitkomst

Ook deelprocessen en bepaalde onderdelen van het GLB-plan
kwamen aan bod op het moment dat ze relevant waren. Voorbeelden
zijn de krachtlijnen voor het Vlaams GLB-plan, terugkoppeling van
klankbordgroepen, overgangsmaatregelen, groene architectuur,
terugkoppeling bespreking geohub (informele aftoetsing met
Europese Commissie), toelichting van de diverse voorstellen voor
interventies, kostprijsberekening voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen, …
Technische besprekingen vonden niet in dit overleg plaats, maar
gebeurde via andere kanalen met de betrokken experten (vb.
werkgroepen, ad hoc overleg,…).
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Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Publieke bevragingen
Brede publiek
Juni – juli 2019
Voorbereiding GLB-plan – Voorstellen voor interventies
Om het brede publiek te bevragen over concrete input interventies,
werd een online enquête opgesteld. Deze werd gepubliceerd op de
website van het Departement Landbouw en Visserij en op de website
van het Vlaams Ruraal Netwerk. Deze laatste hebben de enquête ook
doorgemaild naar hun contactenlijst.

Resultaten/uitkomst

De antwoorden op de bevraging werden verzameld en verwerkt.
Deze resultaten werden ter beschikking gesteld aan de werkgroepen
ter voorbereiding van de GLB-interventies.
Een samenvatting van deze resultaten werd ook gepubliceerd op de
website van het Vlaams Ruraal Netwerk.
Link samenvatting: Publieke consultatie zomer 2019 | Vlaams Ruraal
Netwerk

Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Resultaten/uitkomst

Klankbordgroep
Landbouworganisaties, milieuorganisaties, vertegenwoordiger
provincies, ILVO
10 februari 2020
Voorbereiding GLB-plan – stand van zaken en aftoetsing
Er werd een stand van zaken gegeven over de Europese
besluitvorming, de planning van de voorbereiding Vlaams GLB-plan
en de gedachtepistes over groene architectuur, echte landbouwer en
AKIS werden besproken.
Er werd een toelichting gegeven over de Europese stand van zaken en
de planning van de Vlaamse voorbereiding. Daarnaast werden ook de
gedachtepistes rond groene architectuur, echte landbouwer en AKIS
besproken waarop de leden van de klankbordgroep konden reageren.
De geformuleerde opmerkingen tijdens het overleg en op het verslag
werden meegenomen bij de verdere uitwerking van de interventies.
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Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Klankbordgroep
Landbouworganisaties, milieuorganisaties, vertegenwoordiger
provincies, ILVO
Zes verschillende momenten tussen 18 september 2020 en 30 oktober
2020
Echte/ Jonge landbouwer, directe steun en gekoppelde steun ,
economische weerbaarheid, samenwerking, risicobeheer, groene
architectuur, kennis en innovatie en platteland
Bespreking van de GLB-plan voorstellen van de administratie voor de
verschillende thema’s (zie onderwerp). Tijdens de zes verschillende
overlegmomenten werden de verschillende thema’s behandeld en
werd bij de deelnemende stakeholders gepeild naar de belangrijkste
aandachtspunten. De voorstellen werden vooraf doorgestuurd.

Resultaten/uitkomst

De leden van de klankbordgroep kregen de mogelijkheid om input te
leveren op de verschillende voorstellen. Deze input werd verzameld
en in overweging genomen bij de verder uitwerking van de
interventies en het GLB strategisch plan.

Consultatie
Stakeholder(s)

Klankbordgroep
Landbouworganisaties, milieuorganisaties, vertegenwoordiger
provincies, ILVO
27 november 2020 en 22 januari 2021
Terugkoppeling echte landbouwer, directe steun, economische
weerbaarbaarheid, AKIS, groene architectuur, platteland en budget
Er werd een stand van zaken gegeven over de voortgang van de
interventies economische weerbaarheid, AKIS, de groene architectuur
en LEADER ter opvolging van de klankbordgroepen van 18 tot 30
oktober 2020. Ook werd een ruwe berekening van de beschikbare
budgetten voor pijler 1 en pijler 2 gegeven.

Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Resultaten/uitkomst

De leden van de klankbordgroep kregen een toelichting en konden
tijdens dit overleg bijkomende vragen stellen en input leveren. Deze
worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het GLB-plan.
Verder werd er meegegeven dat er ook bijkomend technisch overleg
kan plaatsvinden moest dit noodzakelijk zijn (zie Informele
werkgroepen met de leden van de klankbordgroep). De leden konden
dit aangeven via schriftelijke opmerkingen.
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Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Resultaten/uitkomst

Klankbordgroep
Landbouworganisaties, milieuorganisaties, vertegenwoordiger
provincies, ILVO
7 juli 2021
Terugkoppeling over de stand van zaken van het Europees GLB-kader
en van de voorbereiding van het Vlaamse GLB-plan en de voorstellen
van de GLB interventies
Er werd een stand van zaken gegeven over het Europese GLB-kader
en de opmaak van het Vlaams GLB strategisch plan. Verder werd er
een toelichting gegeven over bijsturingen en nieuwigheden in de
voorstellen van de GLB interventies specifiek over conditionaliteit,
interventies pijler 1, agromilieu-klimaatverbintenissen en
beheerovereenkomsten.
De leden van de klankbordgroep kregen een toelichting van de stand
van zaken en specifieke wijzigingen ten opzichte van het vorige
overleg. De leden konden tijdens dit overleg bijkomende vragen
stellen en input leveren, dit wordt meegenomen bij de verdere
uitwerking van het GLB-plan.
De leden werden verder ook uitgenodigd om deel te nemen aan het
openbaar onderzoek van de kennisgeving van de MER (milieueffecten rapport).

Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Resultaten/uitkomst

Klankbordgroep
Landbouworganisaties, milieuorganisaties, vertegenwoordiger
provincies, ILVO
11 januari 2021
Toelichting voorbereidingsproces, opbouw GLB-SP en belangrijkste
aanpassingen.
Er werd een stand van zaken gegeven van het voorbereidingsproces
van het Vlaams GLB strategisch plan. Met het oog op het nakende
openbaar onderzoek van het plan-MER werd ook de opbouw van het
GLB Strategisch Plan toegelicht. Verder werd er een toelichting
gegeven over de grootste bijsturingen en nieuwigheden in de
voorstellen van de GLB interventies en werden alle GLB-interventies
nog eens kort overlopen. .
De leden van de klankbordgroep kregen aan de hand van een
presentatie de hoger genoemde toelichting. De leden konden tijdens
dit overleg bijkomende vragen stellen en input leveren.
De leden werden uitgenodigd om deel te nemen aan het openbaar
onderzoek van het plan-MER.
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Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

GLB-Werkgroep Milieu en Klimaat
Experten van Departement landbouw en Visserij, ILVO,
Beleidsdomein Omgeving (Departement Omgeving, VLM, VMM,
ANB)
Verschillende data tussen juni 2019 en juli 2021
Technische bespreking van de conditionaliteit, ecoregelingen en
agromilieu-klimaatverbintenissen
In de GLB-Werkgroep Milieu en Klimaat zijn de voorstellen
ontwikkeld en besproken voor de invulling van de conditionaliteit, de
ecoregelingen en de agromilieu- en klimaatmaatregelen. Vertrekkend
van een brainstorm naar verschillende mogelijke interventies is aan de
hand van een aantal criteria een lijst van haalbare interventies
opgesteld. De volgende criteria kwamen daarbij aan bod:
o potentieel voor de landbouwer: moeilijkheidsgraad
maatregel/haalbaarheid van de maatregel– bereik van de
maatregel
o potentieel voor milieu/klimaat: impact van de maatregel voor
milieu/klimaat
o potentieel voor overheid: kosten/baten maatregel (o.a.
controleerbaarheid, financieel)
Vervolgens zijn de verder uitgewerkte fiches van de verschillende
beheerdiensten besproken geworden en op elkaar afgestemd.

Resultaten/uitkomst

De werkzaamheden van de werkgroep hebben bijgedragen tot de
invulling van de groene architectuur in het Vlaams Strategisch GLBplan en de verschillende interventiefiches die daaraan gekoppeld zijn.

Consultatie
Stakeholder(s)

GLB-Werkgroep Economische Weerbaarheid
Experten van Departement landbouw en Visserij, ILVO,
Beleidsdomein Omgeving
Verschillende data tussen juni 2019 en december 2019
Technische bespreking van de voorstellen voor interventies binnen het
thema economische weerbaarheid
In de GLB-Werkgroep Economische Weerbaarheid zijn de
voorstellen besproken voor de interventies binnen het thema
economische weerbaarheid. Dit aan de hand van toelichtingen en het
onderzoeken van verschillende voorstellen. Vervolgens werd een lijst
van haalbare interventies opgesteld.

Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Resultaten/uitkomst

De werkzaamheden van de werkgroep hebben bijgedragen tot de
uitwerking van het GLB-plan en de verschillende interventiefiches die
daaraan gekoppeld zijn.
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Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

GLB-Werkgroep Platteland
Experten van Departement landbouw en Visserij, Beleidsdomein
Omgeving en VVP
Verschillende data tussen juni 2019 en december 2019
Technische bespreking van de van de voorstellen voor interventies
binnen het thema platteland
In de GLB-Werkgroep Platteland zijn de voorstellen besproken voor
de interventies binnen dit thema. Dit aan de hand van toelichtingen en
het onderzoeken van verschillende voorstellen. Vervolgens werd een
lijst van haalbare interventies opgesteld.

Resultaten/uitkomst

De werkzaamheden van de werkgroep hebben bijgedragen tot de
uitwerking van het GLB-plan en de verschillende interventiefiches die
daaraan gekoppeld zijn.

Consultatie
Stakeholder(s)

GLB-Werkgroep Innovatie en Kennis
Experten van Departement landbouw en Visserij, ILVO,
Beleidsdomein Omgeving
Verschillende data tussen juni 2019 en december 2019
Technische bespreking van de voorstellen voor interventies binnen het
thema innovatie en kennis en de uitwerking van AKIS
In de GLB-Werkgroep Innovatie en Kennis zijn de voorstellen
besproken voor de interventies binnen dit thema. Dit aan de hand van
toelichtingen en het onderzoeken van verschillende voorstellen.
Vervolgens werd een lijst van haalbare interventies opgesteld.
Daarnaast werd ook het AKIS-systeem uitgewerkt.

Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Resultaten/uitkomst

De werkzaamheden van de werkgroep hebben bijgedragen tot de
uitwerking van het GLB-plan en de verschillende interventiefiches en
het AKIS-systeem die daaraan gekoppeld zijn.
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Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

GLB-Werkgroep Echte Landbouwer
Experten van Departement landbouw en Visserij, ILVO,
Beleidsdomein Omgeving
Verschillende data tussen juni 2019 en december 2019
Technische bespreking van de definitie voor echte landbouwer
In de GLB-Werkgroep Echte Landbouwer werd de definitie voor
Echte Landbouwer uitgewerkt en de daarbij behorende voorwaarden.
Dit aan de hand van toelichtingen en het onderzoeken van
verschillende voorstellen.

Resultaten/uitkomst

De werkzaamheden van de werkgroep hebben bijgedragen tot de
invulling van de definitie van echte landbouwer die gebruikt zal
worden in het GLB-plan en de voorwaarden die daaraan gekoppeld
zijn.

Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp

Informele werkgroepen met leden van de klankbordgroep
Experten van landbouworganisaties, milieuorganisaties…
Diverse data tussen november 2020 en maart 2021
Bepaalde voorstellen voor interventies (i.h.b. een aantal
ecoregelingen)
In de klankbordgroep werd duidelijk dat er nood was aan een
technische – in diepte – bespreking van bepaalde regelingen om
diverse opties te bekijken.

Consultatiemethode

Vb. maatregelen voor grasland, gekoppelde steunregeling….
Resultaten/uitkomst

De bijkomende besprekingen leiden tot wijzigingen aan een aantal
interventies:
o Gewijzigde gekoppelde steunregeling met instapvoorwaarden
gekoppeld aan duurzaamheid.
o Pakket aan steunmaatregelen op grasland in functie van
klimaat en biodiversiteit.
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Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp
Consultatiemethode

Afstemming prioritering geclusterde noden met Beleidsdomein
Omgeving
Experten van het Departement Landbouw en Visserij en
Beleidsdomein Omgeving (VLM, VMM, Departement Omgeving en
ANB)
26 augustus 2021
Uitwerking van de prioritering van de geclusterde noden
De verschillende stakeholders werden op voorhand gevraagd een
prioriteringsoefening uit te voeren waarbij rekening gehouden werd
met een vooraf bepaald aantal criteria.
Deze oefening werd gebruikt als input voor de afstemming en diende
als basis voor een eerste voorstel. Tijdens het overleg werd de
voorbereide prioritering van elke entiteit besproken. De opmerkingen
werden meegenomen in de verdere afwerking.

Resultaten/uitkomst

Op basis van de prioriteringsoefeningen werd er een eerste voorstel
uitgewerkt. De opmerkingen tijdens het overleg werden meegenomen
bij de verdere afwerking en hebben geleid tot de uiteindelijke
prioritering van de geclusterde noden.

Consultatie
Stakeholder(s)
Datum
Onderwerp

Informele aftoetsing met stakeholders
Experten van Landbouworganisaties, milieuorganisaties…
Diverse data tussen november 2017 en november 2021
Toelichtingen en besprekingen met betrekking tot het GLB strategisch
plan op vraag van de stakeholder
Stakeholders konden steeds aangeven wanneer zij bepaalde
voorstellen, elementen,… wilden aftoetsen over het GLB strategisch
plan. De bevoegde administratie is daar steeds op ingegaan.

Consultatiemethode

Enkele voorbeelden van dergelijke overlegmomenten:

Resultaten/uitkomst

o Toelichting suggesties voor het GLB strategisch plan en de
krachtlijnennota door Rikolto
o Aftoetsen van denkpistes rond bepaalde interventietypes met
de landbouworganisaties met het oog op haalbaarheid (in
diverse overlegmomenten)
o Toelichting voorstel ecoregelingen door WWF
o Aftoetsing met Boerenbond rond samenwerking binnen de
groene architectuur
o Aftoetsing met de jongerenorganisaties van de Vlaamse
landbouwsector als het gaat over jonge landbouwer
o …
Voor de verschillende overlegmomenten werden steeds de betrokken
experten uitgenodigd. De van de stakeholder ontvangen informatie
werd nadien verder verwerkt in en gebruikt voor de invulling en
uitwerking van het GLB strategisch plan.
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