
HIGHLIGHTS

FAIRE BELONING
De komende tien jaar wordt 300 miljoen euro per 
jaar extra vrijgemaakt vanuit het Programma Na-
tuur voor natuurherstel. FPG heeft in de aanloop 
met de leden voorstellen gepresenteerd aan LNV. 
Daarmee hebben we grote invloed op de subsidie-
regeling. 

Het voorstel om bij het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid betalingen per bedrijf verplicht 
te maximeren (capping) is tot tevredenheid van 
FPG en ELO door de Europese landbouwministers 
in oktober losgelaten. Het Europees Parlement wil 
nog wel een verplichting. FPG voerde oppositie en 
benadrukte dat grote landbouwbedrijven aanja-
gers zijn van vernieuwing en verduurzaming. 

De SNL-beheervergoeding gaat komend jaar van 
75% naar 84%. FPG heeft zich hiervoor heel lang 
hard gemaakt. Ook onze lobby richting verschil-
lende provincies om de openstellingsbijdrage van 
€17/ha toe te passen heeft geleid tot resultaten.

RESPECT VOOR EIGENDOM EN GROND
In 2020 legde de stikstofcrisis opnieuw de grootste span-
ning in Nederland bloot, die van ruimtegebrek en grond-
druk. In het debat daarover staan wij voor respect voor 
eigendom, compensatie van vermogensschade, het ontzien 
van de grondgebonden landbouw en het landgoedmo-
del als voorbeeld van integrale aanpak. Onze Provinciale 
Verenigingen zetten zich in voor een goede uitkomst bij de 
gebiedsgerichte maatregelen.

Voor de gebieden rond Natura 2000 is op aandringen van 
FPG de term bufferzone ingeruild voor overgangszone. 
Deze bieden ruimte voor positieve en economische ontwik-
keling. Het gaat daarbij om gebieden die veelal worden be-
heerd door onze leden rondom natuurgebieden. Daarvoor 
wordt de komende jaren veel geld vrijgemaakt.

In het veenweide-debat vonden we weerklank in de Twee-
de Kamer voor de noodzaak van compensatie voor vermo-
gensdaling. 

In 2020 is een juridische procedure gestart tegen de Autori-
teit Consument & Markt, die weigert om onderzoek te doen 
naar het oneigenlijk gebruik van glasvezels van TenneT 
voor commerciële doeleinden. FPG organiseerde samen 
met NVR een goedbezochte bijeenkomst over inbreuk op 
het eigendomsrecht en onze inzet voor overeenkomsten 
van beperkte duur en met een retributievergoeding voor 
het grondgebruik.

Ook heeft de FPG zich hard gemaakt voor het behoud van 
de geborgde zetels voor landbouw en natuur om de belan-
gen van grondeigenaren in waterschappen te borgen. 

In maart stemde de Eerste Kamer in met de aanscherping 
van de rechtsbescherming bij onteigening en beperking 
van het voorkeursrecht. FPG had zich hiervoor hard ge-
maakt. 

In 2020 is het “ontwerp nationale omgevingsvisie” gepre-
senteerd. De NOVI sluit op onderdelen aan bij hetgeen FPG 
bepleit: meer regie op ruimtedruk, respect voor eigendom 
en erkenning van de enorme fi nanciële opgave.

De FPG behartigt de collectieve belangen van de aangesloten particuliere grondbeheerders gericht op een duurzame 
instandhouding van hun grondbezit. In 2020 was onze inzet daarbij gericht op respect voor eigendom, een evenwichtig 
fi scaal beleid, faire beloning en goed rentmeesterschap.

belangenbehartiging 2020

CORONA & FPG
2020 werd overschaduwd door de coronacrisis. Dit 
zorgde en zorgt nog steeds voor een brede diver-
siteit aan onzekerheden. Via regelmatig contact 
probeerden we getroffen leden te ondersteunen en 
input te leveren voor de ondersteuningsmaatrege-
len van het kabinet. FPG leverde ook een bijdrage 
aan verschillende corona-protocollen. Samen met 
de Bosgroepen stelden we er één op voor natuur-
terreinen. 

Met inachtneming van de coronabeperkingen 
zijn meerdere en goed bezochte fysieke en online 
ledenbijeenkomsten georganiseerd in 2020. Bij de 
online ALV in november sprak o.a. Deltacommis-
saris Peter Glas over vernatting en verdroging in 
onze delta. 



GOED RENTMEESTERSCHAP
Volgens minister Schouten moeten in het toekomstige 
mestbeleid melkveebedrijven volledig grondgebonden 
worden. FPG is content dat hiermee grondgebon-
denheid wordt erkend als de kortste klap naar kring-
looplandbouw. Ook werd een begin gemaakt met een 
tweesporenbeleid, waarbij grondgebonden bedrijven 
worden vrijgesteld van bepaalde verplichtingen. 

Rijk en provincies onderkennen steeds beter de 
belangrijke rol van particuliere boseigenaren. Passa-
ges daarover in de nieuwe Bossenstrategie zijn mede 
ingegeven door onze ledeninventarisatie over bosuit-
breiding. Particulieren beheren een derde van alle 
bossen in Nederland en duurzame houtproductie is 
een belangrijke economische drager. 

FPG promoot actief het landgoedmodel. We publiceer-
den een nieuwe brochure waarin het landgoedmo-
del wordt geroemd voor haar concrete en integrale 
oplossingen voor het stikstofbeleid, natuurinclusieve 
landbouw en voor natuurherstel. 

Door de oprichting en versterking van de Federatie 
Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) richten we 
ons op de instandhouding van het cultureel erfgoed 
bij onze leden. Na de welkome aanpassingen in de 
Woonhuisregeling rijksmonumenten, richtte de FPMe 
zich in 2020 op de evaluatie van de Subsidieregeling 
instandhouding monumenten.

EVENWICHTIG FISCAAL BELEID
Door het werk van FPG en haar leden is de Natuur-
schoonwet 1928 klaar voor de toekomst. Het nieuwe 
NSW-Rangschikkingsbesluit kent een aantal welkome 
verruimingen, de aanscherpingen zijn minder ver-
gaand dan oorspronkelijk gevreesd bij de start van de 
evaluatie. In het openstellingsbesluit is de definitie van 
wandelaar op ons verzoek aangepast. Met dank aan 
FPG is verder voorzien in overgangsrecht. Eventuele 
negatieve fiscale gevolgen worden daarmee groten-
deels buiten werking gesteld.

FPG heeft zich ook in 2020 hard gemaakt voor vrije 
prijsvorming en minder dwingend recht bij reguliere 
pacht. Voor langdurige pacht vinden we daarvoor 
steeds meer gehoor bij LNV. Minister Schouten wil 
verpachters ook meer mogelijkheden geven om 
voorwaarden te stellen aan duurzaam grondgebruik. 
Daarnaast lijkt consensus te ontstaan voor de  
pensioengerechtigde leeftijd als beëindigingsgrond 
voor bestaande reguliere pacht. 

In het Belastingplan 2021 liet het kabinet wederom na 
om de oneerlijke vermogensrendementsheffing voor 
verpachters en landgoedeigenaren aan te passen. Uit 
onderzoek dat FPG heeft laten verrichten door fisca-
listen, kwamen drie zeer concrete oplossingen. In de 
Kamer is begrip voor ons pleidooi. Het ministerie van 
Financiën en de Belastingdienst bleken tot dusver 
echter onvermurwbaar. Voor 2021 beraadt FPG zich 
op nieuwe stappen. FPG wees leden ook op de moge-
lijkheid af te wijken van de normwaarden door een 
bezwaarschrift met onderbouwing te sturen aan de 
Belastingdienst.

NSW-vennootschappen hoeven geen dividendbelas-
ting meer in te houden wanneer zij dividend uitkeren. 
Dit is een direct resultaat van FPG-inspanningen.

Werkbezoek directeur Natuur van het ministerie LNV 
op woensdag 29 juli bij Stichting Maatschappij van 
Weldadigheid over Programma Natuur .


