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MEMORANDUM 

AANPASSINGEN IN HET NSP 

DATUM 23‑06‑2022 

VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk 

AAN Provinciale Staten 

BIJLAGEN Beslisnotitie GLB-NSP 

Essentie: 

Op 29 december 2021 is het concept GLB-NSP ingediend bij de Europese Commissie. Afgelopen maanden is een 

proces doorlopen dat heeft geleid tot een voorstel voor een bijgestelde GLB-NSP. Deze versie wil de minister eind 

juni naar Europese Commissie sturen. Aanleiding voor de aanpassingen is tweeledig:  

• Uitkomsten van de consultatieronde die begin 2022 heeft plaatsgevonden;

• De observaties van de Europese Commissie die eind maart zijn ontvangen.

Het concept NSP heeft u eerder ontvangen en hier verwijzen wij kortheidshalve naar. De aanpassingen worden 

toegelicht in de bijgevoegde beslisnotitie (bijlage). GS ondersteunt de indiening van het aangepaste NSP door het 

Rijk. 

Achtergrond: 

Provincies, de Unie van Waterschappen en het Rijk hebben de afgelopen jaren gezamenlijk gewerkt aan het 

opstellen van het NSP. Het concept-NSP is eind december 2021 door het Rijk ter goedkeuring ingediend bij de 

Europese Commissie.  

Het Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) met als bijlage de samenvatting van het concept-NSP heeft van 22 

december 2021 tot en met 1 februari 2022 ter inzage gelegen. De reactienota van het Rijk vindt u net als de 

zienswijzen op deze pagina. De observaties van de Europese Commissie die het Rijk eind maart heeft ontvangen 

vindt u op deze pagina.  

Over de aanpassingen in het concept-NSP, n.a.v. de vragen van de Europese Commissie, heeft overleg 

plaatsgevonden tussen de provincies en het Rijk. Tijdens de Stateninformatie-sessie over het GLB-NSP van 1 juni 

jl. is gemeld dat voor de genoemde aanpassingen de gezamenlijke provincies op twee punten een afwijkend 

standpunt hadden ingenomen t.o.v. het Rijk. Het gaat om de onderdelen ‘Biologische landbouw’ en ‘Jonge boeren’. 

Tijdens de informatiesessie is toegezegd de redeneerlijn die hiervoor namens de gezamenlijke provincies bij het 

overleg hierover is opgesteld met u te delen. De adviezen van de provincies waren als volgt geformuleerd: 

Voor Biologische landbouw: 

Voorstel was om het ambitieniveau flink te verhogen.  

Redeneerlijn IPO: géén extra doelstellingen of interventie opnemen. Inzet is om landbouw in brede zin te 

verduurzamen, niet alleen de biologische sector. Bovendien bepaalt de markt het afzetpotentieel voor 

biologische producten. Geen omschakelfonds opnemen. 

Voor Jonge boeren: 

Voorstel van het Rijk was om een hogere ambitie op jonge boeren vast te stellen. Waarbij de 

mogelijkheden nog onderzocht moesten worden. 

Redeneer lijn IPO : niet aanpassen, zit voldoende verankerd in het NSP. EC vraagt niet om aanpassing. 
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Het uiteindelijke voorstel voor aanpassing van het concept-NSP vindt u in de bijgevoegde beslisnotitie (bijlage). De 

opmerkingen van de provincies zijn op een bevredigende manier verwerkt. Vaststelling van het NSP betreft geen 

bevoegdheid van GS of PS, daar indiening van het NSP een verantwoordelijkheid van de Minister is. GS kan 

besluiten om die indiening te ondersteunen. Gezien het belang van het NSP voor de provinciale uitwerking en 

implementatie van het NSP is een signaal dat provincies indiening ondersteunen wel van belang.  

 

GS heeft dan ook besloten indiening van het aangepaste NSP door het Rijk te ondersteunen. Hierbij informeren wij 

u over de voorliggende wijzigingen van het NSP, de indiening van het aangepaste NSP door het Rijk en de 

ondersteuning door de provincie Utrecht hiervan. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Op 17 juni heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de ‘Kamerbrief over appreciatie observaties 

Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Via deze link vindt u deze 

brief en bijbehorende bijlagen. 

 

De verwachting is dat de EC het GLB-NSP in oktober 2022 zal goedkeuren. Parallel aan het GLB-NSP 

goedkeuringsproces is gestart met de uitwerking van nationale en provinciale regelgeving. 

 

Wij hebben u toegezegd u nader te informeren over de procedure voor de vaststelling van de betreffende 

subsidieverordening. Hierover kan ik u het volgende mededelen: 

• Het vaststellen van de NSP-subsidieverordening is een bevoegdheid van PS. 

• De subsidieverordening wordt naar verwachting in februari aan PS ter vaststelling voorgelegd. Dit 

tijdstip hangt mede af van de zogenaamde modelverordening waar momenteel nog in IPO 

verband en in afstemming met het Rijk aan wordt gewerkt. (de modelverordening gaat vooraf aan 

het opstellen van de subsidieverordening door de individuele provincies).  

• GS stelt vervolgens de openstellingsbesluiten vast. Het gaat hierbij, net als in de huidige periode, 

vanaf 2023 om verschillende openstellingen. 

• GS is hiermee verantwoordelijk voor de beleidsinhoudelijke uitvoering van het NSP in de 

provincie.  

• Bij de behandeling van de subsidieverordening zal GS u wel informeren over de voorgenomen 

inhoudelijke basis voor de verschillende openstellingen. Dit zal overigens aansluiten bij 

provinciaal beleid dat door u als Staten is vastgesteld. Zoals de landbouwvisie en het beleid voor 

onderwerpen als veenweiden, stikstof, bodem en water. 

• Via de jaarstukken wordt u geïnformeerd over de openstellingsbesluiten, en blijft hiermee op de 

hoogte over de uitvoering van het NSP in Utrecht. 
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