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Middelburg, 22 december 2021

Geachte voorzitter,
Via deze brief informeren we u over de consultatieronde inzake het Nationaal Strategisch Plan (NSP),
de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023.
In oktober stuurden we u per brief de provinciale positiebepaling ten aanzien van dit plan toe, waarin
we ook onze eigen Zeeuwse positie hebben toegelicht. Dit hebben we ook verder besproken in de
informatiebijeenkomst die we voor u hebben verzorgd op 5 november. Vervolgens hebben we u per
brief van 7 december geïnformeerd over de publicatie van het concept NSP.
Sindsdien hebben er nog diverse bestuurlijke overleggen plaatsgevonden waar we de Zeeuwse
inbreng hebben geleverd.
Middels deze brief informeren wij u dat het NSP eind december 2021 door de Minister ter goedkeuring
wordt ingediend bij de Europese Commissie. De samenvatting van het NSP samen met de
bijbehorende Strategische Milieu Effectrapportage kunt u vinden op Strategisch Milieueffectrapport en
samenvatting Nationaal Strategisch Plan ter inzage | Het NSP in opbouw | Toekomst GLB
Van 22 december tot en met 1 februari 2022 vindt een landelijke consultatieronde van het NSP plaats.
De zienswijzen kunnen leiden tot bijstellingen. Vragen en opmerkingen vanuit de Europese Commissie
kunnen eveneens tot aanpassingen leiden. Tot slot zijn er in de uitvoeringsperiode jaarlijks technische
wijzigingen mogelijk.
Wij stellen voor deze informatie te betrekken in de bespreking van de Commissie Economie op 21
januari.

Wij zijn voornemens om als college onze eerder kenbaar gemaakte standpunten in te brengen, te
weten onder andere het niet verder verzwaren van de conditionaliteiten, bij overheveling van pijler 1
naar pijler 2 zorgdragen voor een duidelijke monitoring van de effecten hiervan, een toegankelijk
Agrarisch Natuur- en Landschap Beheer (ANLB) voor alle boerenlandvogels en de mogelijkheid om
gebiedsgericht pijler 2 interventies in te zetten die passend zijn voor de Zeeuwse landbouwsituatie.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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