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Geachte heer Bleker, 
 

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft met belangstelling ken-

nisgenomen van het Wijzigingsvoorstel verordening (EG) nr. 1290/2005 inzake financiering van 

het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (COM(2010) 745) en deze in haar vergadering van 18 

januari 2011 besproken. Dit geeft de commissie aanleiding tot het stellen van de volgende vra-

gen.  

 

De voorgestelde verordening geeft de Commissie bevoegdheid voor het vaststellen van uitvoe-

ringshandelingen die betrekking hebben op door middel van telemetrie uitgevoerde controles in 

het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

In het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 in te voegen punt a bis) wordt gesteld 
dat dit gebeurt middels een door de lidstaat vastgesteld bestek en dat de lidstaat eigenaar blijft 

van de werkmethoden en techniek. Nederland en de Europese Unie hebben baat bij geünifor-

meerde, gesynchroniseerde en gestandaardiseerde gegevens (aggregatieniveau) en rapportage, 

onder andere ten aanzien van de oppervlakte en de geteelde gewassen daarop. Dat gaat des te 

meer gelden als de zogenaamde flat-rate (hectarevergoeding landbouwgrond) wordt ingevoerd. 

De vraag is of hier geen problemen zijn te verwachten. Hierbij kan worden gedacht aan de pro-

blematiek met de perceelsregistratie in eigen land op basis van satellietbeelden (wel of niet 

meetellen slootkanten, apparatuur in het veld, bomen met grote kruinen enzovoort). In de rest 

van de EU zijn hier nog vele andere mogelijkheden aan toe te voegen, zoals stenen op het land, 

moeras en hellingen. 

 

Graag vernemen de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

of de regering de wenselijkheid van uniforme, gesynchroniseerde en gestandaardiseerde meting 

en rapportage onderschrijft. Kan de regering voorts aangeven op welke wijze met de huidige 

voorstellen wordt geborgd dat dit bij de verzamelde satellietbeelden ook daadwerkelijk het ge-
val zal zijn? Mocht de regering van oordeel zijn dat deze borging ontbreekt, is zij dan bereid 

deze op Europees niveau te bepleiten en welke mogelijkheden ziet zij daartoe? 
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De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet de reactie van de regering 

met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 
 

 

 

 

Prof.dr.ir. E. Schuurman 

Voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 


