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Wij ontvingen van de IPO functionaris onderstaande IPO reactie.  
 
 
IPO-reactie 
Het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB-NSP) geeft 
richting aan de manier waarop het GLB vanaf 2023 ingevuld wordt. De Minister heeft de 
verantwoordelijkheid om het GLB-NSP aan de Europese Commissie aan te bieden. De Tweede Kamer 
heeft enkele moties aangenomen waarin het Kabinet onder meer gevraagd wordt om de overheveling 
van de 1e naar de 2e pijler stapsgewijs door te verhogen naar 30 % en daarbij een goede monitoring 
in te richten. De minister heeft deze moties verwerkt in het GLB-NSP, waarover de Tweede Kamer op 8 
december zal debatteren.  
  
Jaap Smit, voorzitter van de gezamenlijke provincies: “De reactie van een deel van de Provinciale 
Statenleden laat zien dat er grote betrokkenheid is bij het onderwerp. De landbouw en de manier 
waarop er perspectief geboden wordt aan de sector staat hoog op de agenda. Tegelijkertijd zie ik en 
weet ik dat er zorgvuldig nagedacht is over de aanpak binnen het GLB-NSP. We willen de transitie van 
de landbouw daadwerkelijk op gang krijgen. Daarvoor zullen we de sector goed moeten meekrijgen. 
Ik ga ervan uit dat Provinciale Staten zeker nog het gesprek met haar college gaat voeren!” 
  
Wij vinden het van groot belang dat in het debat tussen Minister en Tweede Kamer de nationale 
kaders voor dit GLB-NSP scherp worden. Het GLB-NSP is belangrijk voor provincies. Daar ligt een 
belangrijke rol in de uitvoering van het GLB-NSP. Ook kan het GLB-NSP ondersteunend zijn aan 
verschillende gebiedsopgaven waar provincies met partners aan werken. Om die reden hebben 
provincies meegewerkt aan de uitwerking van het GLB-NSP.  
  
Met de overheveling van de 1e naar de 2e pijler, de conditionaliteiten die gelden voor de basissteun 
en de grotere inzet op ecoregelingen biedt het GLB ondersteuning aan de transitie in de landbouw en 
het landelijke gebied. Tegelijkertijd is het belangrijk dat agrarische bedrijven een duurzaam 
toekomstperspectief krijgen aangeboden, en dat de drempel voor deelname haalbaar is, zodat zoveel 
mogelijk bedrijven de transitie naar duurzame bedrijfsvoering kunnen doormaken. In het GLB-NSP 
wordt gezocht naar deze balans tussen het verdienvermogen en de maatschappelijke bijdrage aan 
klimaat, biodiversiteit en milieu wordt.   
  
De vaststelling van het GLB-NSP is een besluit van de Minister. Zij hoort daarbij niet alleen het IPO, 
maar ook andere maatschappelijke partijen. Ze spreekt erover met de Tweede Kamer. Over onze inzet 
hebben wij een notitie voorbereid die in oktober naar alle Staten is toegezonden. Met de Minister zijn 
wij in gesprek hoe uitwerking kan worden gegeven aan de door de Kamer uitgesproken wens om de 
overheveling stapsgewijs te verhogen, met een goede monitoring. 
 


