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Geachte voorzitter,
Via deze brief informeren we u graag over de gezamenlijke provinciale positiebepaling ten aanzien van
het Gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 2023, het Nationaal Strategisch Plan. Deze
positiebepaling vindt u in de bijlage. Het geeft het compromis weer tussen de verschillende provincies.
Op een aantal onderdelen hebben we als Zeeland in de diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen
aandacht gevraagd voor onze situatie, die in een akkerbouwprovincie anders is dan in provincies die
overwegend getypeerd worden door veehouderij. De belangrijkste punten geven we u hieronder mee.
Ten aanzien van de financiële verdeling van het garantiefonds hebben we in het bijzonder aandacht
gevraagd voor de inkomenspositie van de grondgebonden sectoren. Willen we ondernemers
daadwerkelijk ondersteunen in het transitieproces is het van belang hun inkomenspositie in de
overwegingen mee te nemen. Doelstellingen op het vlak van klimaat en biodiversiteit zien wij liever tot
uiting komen in een goede ecoregeling in plaats van middels het plattelandsfonds. Onze inzet was dan
ook een overheveling van 10% met eventueel een groeimodel naar 15% als compromis.
Verder onderstrepen we de zorg die in IPO-positiebepaling naar voren komt ten aanzien van een
mogelijke verdere verzwaring van de conditionaliteiten. Uit praktijkproeven is gebleken dat m.n. voor
Zeeuwse akkerbouwers bepaalde verzwaringen kunnen leiden tot een potentiele terugval in
deelnamebereidheid. Te hoge instapeisen zal mogelijk zorgen voor meer afhakers en zonder
deelnemers zullen uiteindelijk hierdoor ook de duurzaamheidsdoelen niet bereikt worden.
Meer specifiek pleiten we voor het continueren van de mogelijkheid van het inzetten van
vanggewassen ten behoeve van de vergroeningseisen alsmede voor het opnemen van typische
Zeeuwse gewassen als vlas in de ecoregeling.
Ten aanzien van het gebiedsgericht werken onderstrepen we het standpunt van de gezamenlijke
provincies. We staan positief tegenover een gebiedsgerichte benadering, tenzij dit ingezet wordt om
budget uit het GLB te benutten om financieringstekorten voor nationaal aangewezen
gebiedsprogramma’s te dekken. Het GLB-budget moet beschikbaar blijven voor alle gebieden in
Nederland en niet landen in een beperkt aantal nationaal aangewezen gebieden met klimaatopgaven.

Als laatste zijn we blij met de laatste afspraken die gemaakt zijn om vanuit het Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer (ANLb) aandacht te hebben voor alle boerenlandvogels. Hoewel in eerste instantie
alleen leek te worden ingestoken op ondersteuning voor weidevogels, is er nu afgesproken om
minimaal 10% voor andere boerenlandvogels te reserveren.
Deze Zeeuwse aandachtspunten voor het NSP zijn gebaseerd op ons beleid zoals geformuleerd in
bijvoorbeeld het uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied.
Op 5 november a.s. zullen wij een informatiebijeenkomst organiseren voor uw Staten waar wij een
toelichting zullen geven op bovenstaande.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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