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1. Waarom is PS buiten het GLB-NSP gehouden?

GS heeft op verschillende momenten PS betrokken bij de het proces om
te komen tot een Nationaal Strategisch Plan:
-In juli 2021 is een brief gestuurd over de actuele stand van zaken van het
NSP en de aankondiging van de informatiebijeenkomst van 5 november.
-In oktober 2021 is een brief gestuurd, waarin de gezamenlijke
positiebepaling van de provincies is toegelicht. Aanvullend op deze IPObrief hebben we hierbij ook onze Zeeuwse positie en inzet hierop
toegelicht.
-Aanvullend hebben we op 5 november 2021 een informatiebijeenkomst
georganiseerd voor PS. Hier is uitgewisseld over het concept-NSP en de
Zeeuwse inzet voor het vervolg.
-Naar aanleiding van de het meest recente concept-NSP, welke op 3 dec.
j.l. naar de Tweede Kamer is gestuurd, hebben we PS wederom een brief
gestuurd. Hierin is ook aangeboden om evt. hierover verder te praten in
de eerstvolgende Commissie Economie van 21 januari.
Op deze verschillende momenten hebben we ook benadrukt dat de rol
van GS en PS ook vooral indirect is bij de totstandkoming van het GLBNSP. Besluiten hierover worden vooral op Europees en nationaal niveau
genomen:
-Belangrijke besluiten over de kaders van het GLB (als kader voor de
Nationaal Strategische Plannen van de verschillende lidstaten), worden in
Brussel genomen.
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-In bestuurlijke overleggen met Minister van LNV (verantwoordelijk voor
indiening NSP in Brussel), IPO-vertegenwoordigers en Unie van
Waterschappen worden besluiten genomen over het Nationaal
Strategisch Plan van Nederland.
-In voorbereidende ambtelijke en bestuurlijke overleggen geven we als
Zeeland hiervoor input mee.
Over de strekking van deze input hebben we PS via bovengenoemde
communicatiemomenten geïnformeerd. Inzet is hierbij altijd om GLB-NSP
vooral een instrumentarium te laten bieden die aansluit bij ons provinciale
beleid, welke is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Landelijk
Gebied, recentelijk ook behandeld in de Statencommissie Ruimte.

