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Geachte leden

Uw kenmerk

Om invulling te geven aan het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
(GLB) van de Europese Unie moet elke lidstaat een Nationaal Strategisch
Plan (NSP) opstellen en uiterlijk 31 december 2021 indienen. Provincies,
de Unie van Waterschappen en het Rijk hebben de afgelopen driejaar

gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van dit NSP. Graag informeren

wij u dat het NSP eind december 2021 ter goedkeuring wordt ingediend
bij de Europese Commissie. De samenvatting van het NSP samen met de

bijbehorende Strategische Milieu Effectrapportage kunt u vinden op
www.toekomstqlb.nl.

Begin 2022 vindt een landelijke consultatieronde van het NSP plaats. De
zienswijzen kunnen leiden tot bijstellingen. Vragen en opmerkingen

vanuit de Europese Commissie kunnen eveneens tot aanpassingen
leiden. Tot slot zijn er in de uitvoeringsperiode jaarlijks technische

wijzigingen mogelijk. Zoals gebruikelijk werken Rijk, waterschappen en
provincies samen in de uitvoering.

Begin 2022 worden informatiebijeenkomsten georganiseerd over het

NSP. Berichtgeving over bijeenkomsten wordt geplaatst op
www.toekomstqlb.nl.
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Ons college zal de verdere uitwerking van het GLB-NSP ter hand nemen
en met uw Staten bespreken. Voor het niet-grondgebonden deel van het
GLB-NSP gebeurt dit bij de openstellingen van subsidies. Voor het
grondgebonden deel van het GLB-NSP (het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer) gebeurt dit via het jaarlijks door uw Staten vast te
stellen Natuurbeheerplan

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.'I'h.H- van Dijk

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast
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