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Uw kenmerk

Op 28 december 2021 is het Nationaal Strategische Plan (NSP) 20232027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ter
goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie door de minister van
LNV. Tevens is het NSP ter inzage gelegd in het kader van de verplichte
maatschappelijke consulatie.
Op 31 maart 2022 heeft de minister de observaties van de Europese
Commissie op het NSP ontvangen (kamerbrief observaties NSP). De
afgelopen maanden zijn in afstemming met de Europese Commissie,
reacties en waar nodig wijzigingsvoorstellen opgesteld voor het
ingediende NSP.
Op 21 juni 2022 hebben wij besloten om kennis te nemen van de
beslisnotitie voor de wijzigingsvoorstellen voor het NSP. Tevens hebben
wij besloten om de indiening van het gewijzigde NSP door de minister
in het kader van de interbestuurlijke samenwerking te ondersteunen.
De beoogde indiening van het gewijzigde NSP is 1 juli 2022.

In de bijlage treft u de betreffende beslisnotitie aan, die op 22 juni
2022 in het bestuurlijk overleg van Rijk, Unie van Waterschappen en
IPO, ter vaststelling voor ligt. De notitie geeft goed inzicht in de
onderdelen van het NSP en de aanpassingen. In deze notie staat tevens
een doorkijk naar het verdere proces om te komen tot de goedkeuring
van het NSP.
Het NSP is door het Rijk, provincies en de Unie van Waterschappen
gezamenlijk opgesteld. Het NSP bevat een afgewogen en
uitgebalanceerd pakket aan subsidiemaatregelen. In de beslisnotitie
staat het voorstel voor de wijzigingen van het NSP samengevat.
Bijzondere aandacht is er op het punt van de verwachte beschikbare
Europese middelen voor het NSP. Het belangrijkste punt daarbij is dat
uit de gesprekken met de Europese Commissie is gebleken dat in het
NSP is uitgegaan van te hoge beschikbare EU-budgetten. Om het
verschil te herstellen is in het voorstel een 'kaasschaaf toegepast op de
beoogde subsidiemaatregelen in de tweede pijler. Hierdoor zijn de
budgetten op alle onderdelen naar rato verlaagd. Het Agrarisch Natuur
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en Landschapsbeheer (ANLb) is daarvan uitgezonderd omdat hiervoor al
overleggen zijn gestart met de collectieven.
De financiële en juridische consequenties volgen bij beoogde
ondertekening van het convenant voor de uitvoering van het NSP 20232027 en de publicatie van de ministeriële regeling voor het NSP, naar
verwachting dit najaar.

De vaststelling van het NSP is een bevoegdheid van de Europese
Commissie. De indiening van het NSP is een verantwoordelijkheid van
de minister van LNV. Wij hebben besloten om de indiening vanuit de
interbestuurlijke samenwerking te ondersteunen. Wij zien dit besluit als
een belangrijk signaal naar zowel de Europese Commissie als naar onze
agrariërs en andere belanghebbenden als het gaat om de doelen van
het NSP.
Tot slot vermelden wij dat in onze provincie drie
informatiebijeenkomsten voor agrariërs worden georganiseerd over het
NSP. Deze gaan specifiek over de ecoregeling en de hectarepremie en
vinden plaats op 20, 23 en 28juni 2022.
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Beslisnotie voor het bestuurlijk overleg GLB-NSP op 22 juni 2022

