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Onderwerp Statenbrief: 
Voortgang van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-
2027 
 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Met bijgaande notitie van het IPO informeren wij u over de voortgang van het Nationaal Strategisch Plan in het 
kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 en over de positie van de provincies (bijlage 1). 
 
Inleiding  
Op 1-1-2023 start de nieuwe periode voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. 
Lidstaten mogen binnen de grenzen van dat GLB hun eigen landbouwbeleid uitvoeren. Om het GLB in Nederland 
uit te voeren, stellen het Rijk en de provincies momenteel gezamenlijk een Nationaal Strategisch Plan (NSP) op. 
In 2018 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) en het IPO namens de gezamenlijke provincies, in samenspraak met de waterschappen en het 
maatschappelijk speelveld.  
 
Het doel is om het GLB-NSP uiterlijk 31 december 2021 bij de Europese Commissie in Brussel ter goedkeuring in 
te dienen om op 1 januari 2023 te kunnen starten met de uitvoering. In de bijgevoegde Notitie (bijlage 1) treft u 
inhoudelijke informatie aan over de voortgang van het NSP-GLB en over de standpunten van het IPO. Ook is een 
overzicht toegevoegd van de potentiële activiteiten die onderdeel uitmaken van de eco-regelingen (bijlage 3).  
 
De komende tijd vindt nog een nadere invulling plaats van het GLB-NSP. Provincies brengen hierover hun 
standpunt naar voren in bestuurlijk overleg met de minister van LNV. De provincies zijn weliswaar 
medeopdrachtgever van het GLB-NSP, maar de uiteindelijke besluitvorming ligt bij het Rijk. De minister heeft 24 
september jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in een kamerbrief (bijlage 2).  
 
Uitgangspunt voor ons is dat het GLB bijdraagt aan de provinciale Landbouwvisie, die inzet op een 
natuurinclusieve, klimaatneutrale, circulaire en economisch rendabele landbouw 
 
Tegelijkertijd maken we ons zorgen dat de minister nationale opgaven, zoals het uitvoeren van de afspraken uit 
het Klimaatakkoord in het veenweidegebied, in het GLB wil opnemen en dat dat meteen ook zou betekenen dat 
er geen afzonderlijke middelen meer beschikbaar komen voor de veenweideopgave. Het GLB kan ondersteunend 
zijn, maar niet in plaats komen van aanvullende middelen voor veenweide. Ook om de opgaven voor klimaat, 
water en biodiversiteit gebiedsgericht aan te pakken, is in totaliteit aanzienlijk meer geld nodig dan via het GLB 
beschikbaar kan komen. In interprovinciaal verband brengen we dit standpunt ook naar voren dat meer financiën 
noodzakelijk zijn om de opgaven voor klimaat, water en biodiversiteit gebiedsgericht op te kunnen pakken.  
 
 
 
 



 
  

 
Vervolgprocedure / voortgang 
Op 16 juni en 15 september 2021 zijn voor de Commissie Ruimte, Groen en Water informatiesessies 
georganiseerd. Verwachting is dat eind oktober er een definitieve versie van het GLB-NSP ligt die aan PS ter 
kennisname wordt voorgelegd. 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1 Notitie Voortgang van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid 2023-2027 
Bijlage 2  Kamerbrief Voortgang Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw 

Beleid 2023-2027 
Bijlage 3 Potentiële activiteiten eco-regelingen 
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