Datum: donderdag 6 april
Locatie: De Boerinn, Mijzijde 6, 3471 GM Kamerik
Programma „Zaaien voor het toekomstige GLB“:
12.30: Inloop met boerenlunch
13.30: Openingsspeech Marjolijn Sonnema, Directeur Generaal Agro en Natuur
13.45: Presentatie uitkomsten Agricultural Markets Task Force, Cees Veerman, voorzitter AMTF
14.15: Toelichting op de werksessies
14.20: Looptijd naar de zalen
14.30 – 15.45: Interactieve werksessies
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GLB 2021: anders groen?
Risicomanagement, markt en inkomen
Platteland
Voedsel, een nieuw onderdeel van het GLB?
Innovatie: hoe kan het beter?
Open sessie: "Wat verder ter tafel komt", wordt ter plekke door deelnemers ingevuld

15.45: Pauze
16.15: Meningen peilen: resultaten van de werksessies
16.50: Closing notes door Staatssecretaris
17:00: Afsluiting en Borrel

Toelichting workshops:
1.
GLB2021: anders groen?
Vergroening is heftig bekritiseerd: greenwashing versus belemmering van
ondernemersvrijheid. En nog bureaucratisch bovendien. Wat wordt de volgende stap?
En hoe een win-win situatie creëren met agro-milieu-klimaat beheer (plattelandsbeleid)?
2.
Risicomanagement, markt en inkomen
Commissie Veerman heeft met de Agricultural Market Task Force aanbevelingen gedaan voor
het nieuwe GLB om extra in te zetten op onder andere risicomanagement. Hoe kan dit
worden vormgegeven?
Het GLB zal te maken krijgen met minder budget vanwege de Brexit en daarnaast zijn er
nieuwe uitdagingen. Hoe ziet u de toekomst van de directe betalingen?
3.
Platteland
Bereiken we met het huidige plattelandsbeleid een leefbaar platteland en een concurrerende
sector? Wat moeten de prioriteiten zijn vanaf 2021 en vraagt dit om een ander type
instrument?
4.
Voedsel, een nieuw onderdeel van het GLB?
De herziening van het GLB biedt de mogelijkheid om dat te verbreden tot een
Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid (GLVB), dat zich niet alleen richt op
producenten maar ook op consumenten van voedsel. Wat zou dat voor Nederland kunnen
betekenen, hoe zou dat vorm kunnen krijgen en wat willen we dan vooral wel en niet?
5.
Innovatie: hoe kan het beter?
Hoe kan het GLB bijdragen aan noodzakelijke innovaties in Nederland. Wat moet er anders,
waar liggen kansen, wat zijn de knelpunten ?
Hoe passen ondernemer gedreven innovaties bij een top-down Europees instrument ?
6.
"Wat verder ter tafel komt"
Heeft u iets in te brengen dat nog niet op de agenda staat? Kom naar deze workshop en
gooi het in de groep. In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over alle
verschillende meningen, ideeën en belevingen die ter tafel komen. Dat doen we aan de hand
van de methode Deep Democracy wat naar boven haalt wat echt gezegd moet worden en
een stem aan iedereen geeft.

