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: beantwoording schriftelijke vragen over nationaal strategisch plan
EU-landbouwbeleid

Geachte heer Knol,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 8 maart 2021 beantwoorden wij als volgt.

Inleiding:
Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) - de nationale invulling van het nieuwe Europese
Landbouwbeleid - bepaalt in belangrijke mate hoe de beoogde overgang naar een duurzame
landbouw in Nederland gestalte krijgt. Momenteel wordt er gewerkt aan het eerste NSP, dat
eind van het jaar af moet zijn, en waarin Rijk en provincies samenwerken. In 2023 moet het
van kracht worden. Zie: https://www.toekomstglb.nl/het-nsp-in-opbouw. . In het NSP zijn een
slimme veerkrachtige landbouw, milieu, biodiversiteit en klimaat en brede plattelandsontwik-
keling belangrijke thema's (zie https://www.toekomstqlb.nl/wat-verandert-er).
Binnen het NSP verdient biodiversiteit een heel belangrijke plaats. Biodiversiteit wordt sterk
beinvloed door de invloed van (een overmaat van) milieuvreemde stoffen, zoals bij voorbeeld
bestrijdingsmiddelen en/of nutriënten zoals stikstof en fosfaat. Ecosystemen leveren onop-
houdelijk producten en diensten die onmisbaar zijn voor mensen. Verlies aan biodiversiteit is
meer dan alleen het verlies van (bedreigde) soorten. Hoe minder oorspronkelijke soorten,
hoe onstabieler het ecosysteem. Het is dus zaak biodiversiteit te beschermen en zo ons 'life
support system' in stand te houden. In het Nationaal Strategisch Plan worden dat ook wel
ecosysteemdiensten genoemd.
Naast biodiversiteit dient het NSP ook aandacht aan andere doelstellingen te besteden, zo-
als klimaat, milieu, volksgezondheid en een brede plattelandsontwikkeling. Die problemen
kunnen per regio verschillen. Zo worden we in Fryslán geconfronteerd met bodemdaling, de
gevolgen van de gas- en zoutwinning en verdroging/verzilting. Het is daarom belangrijk dat
het NSP ruimte laat voor regiospecifieke invulling.
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Zoals aangegeven werken de provincies mee aan het schrijven van het NSP. De fractie van
GrienLinks stelt de volgende vragen:

Vraag 1:
Welke uitgangspunten hanteert de Provincie Fryslán bij haar deelname aan de NSP-
voorbereiding?

Antwoord vraag 1:
Wij willen het NSP als instrument inzetten in de verandering van de Friese land- en tuin-
bouwsector naar een vijf sterren landbouw waarbij de vijfde ster voor een brede vergroening
naar een meer natuur inclusieve landbouw staat.

Vraag 2:
Het is een Europees politiek besluit welk percentage van de GLB-middelen wordt ingezet
voor een breed spectrum van verduurzamingsactiviteiten. Is GS het met ons eens dat een
maximale inzet op ecosysteemdiensten noodzakelijk is om de urgente transitie van de land-
bouw mogelijk te maken?

Antwoord vraag 2:
Wij volgen de ontwikkelingen in Brussel en volgen de voorgeschreven minimale percenta-
ges. De verhouding inkomenssteun - ecosysteemdiensten moet hierbij de Friese sector op-
timaal ondersteunen in de transitie naar een meer natuur inclusieve landbouw. Dat betekent
een gezonde verhouding tussen inkomenssteun en ecoregeling om zo ook de deelname
bereidheid onder deze vrijwillige ecoregeling optimaal te benutten.

Te veel ecoregeling zal zorgen voor een lagere deelname bereidheid. Deze afweging wordt
op dit moment in onderzoek door Wageningen getoetst. Wij houden de aanbevelingen vanuit
dit onderzoek dan ook aan voor de verdere besluitvorming.

Voeren de gezamenlijke provincies hiervoor een lobbycampagne? Zo nee, is GS bereid hier
binnen het IPO voor te pleiten?
Binnen het IPO is een kernteam GLB actief wat een gezamenlijk standpunt inneemt in de
verdere besluitvorming rondom het NSP dit voorjaar. Daarbij staat het streven van een uit-
voerbare groenblauwe architectuur (doelen D, E en F agro klimaat en milieumaatregelen)
voorop. Dat betekent een gezonde verhouding tussen het behalen van de doelen middels
een sterkere inzet van vergroening en blauwe diensten en anderzijds balanceren op het
evenwicht met de inkomenssteun om zoveel mogelijk boeren mee te laten doen aan de
maatregelen.

Vraag 3:
Het NSP moet ook instrumenten ontwikkelen om de biodiversiteit te bevorderen. Welke be-
leidsinstrumenten heeft de Provincie Fryslán ingebracht of gaat de provincie inbrengen om
deze doelstelling te operationaliseren?
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Antwoord vraag 3:
Wij zetten in op de verhoogde conditionaliteit (met o.a. bufferzones langs watergangen, op-
nemen van landschapselementen binnen het subsidiabele areaal) en de combinatie van eco-
regelingen en ANLb. Gecombineerd met het herstelplan biodiversiteit wordt de samenhang
gezocht tussen investeringen (eenmalige projecten in de provincie) en beheer via het NSF.

Vraag 4
a. Het Europese 'Farm to Fork' beleid stuurt om de biodiversiteit te herstellen aan op sterke
vermindering van toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.
Onderschrijft GS dat streven?

Antwoord vraag 4a:
De landen specifieke aanbevelingen voor de nationale strategische plannen zijn kortgeleden
door de EU commissie aan de lidstaten doorgegeven. Voor Nederland is daar de reductie
van gewasbeschermingsmiddelen in genoemd. Wij steunen deze doelstelling en volgt hierbij
de invulling van het nationale strategische plan.

b. Welke beleidsinstrumenten zijn in ontwikkeling om dit voornemen gestalte te geven.

Antwoord vraag 4b:
Het NSF voor de nationale invulling en de Landbouwagenda voor de provinciale invulling.

c. Kan het puntensysteem voor ecosysteemdiensten punten opnemen voor minimale toe-
passing van landbouwbestrijdingsmiddelen?

Antwoord vraag 4c:
Binnen het puntensysteem worden voornamelijk grondgebonden maatregelen beloond zoals
blijvend grasland, ecoploegen zonder glyfosaat, bufferstroken en toepassen strokenteelt.
Een minimale toepassing van de gewasbeschermingsmiddelen dient in sectoraal convenant
en in flankerend beleid, naast het NSF, vorm te krijgen.

d. Is GS bereid dit in te brengen in de voorbereiding voor het NSP?

Antwoord vraag:
Wij streven naar een vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en wil dit middels de
integrale landbouwagenda en in Noord-Nederlands verband, middels de Agroagenda Noord
Nederland adresseren.

Vraag 5:
Wat is de inzet van de gezamenlijke provincies voor het operationaliseren van de doelstellin-
gen klimaat, milieu en plattelandsontwikkeling, zowel voor de eerste als de tweede pijler?
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Antwoord vraag 5:
De inzet van IPO vindt plaats binnen het programmateam NSP. Vanuit Fryslán zijn wij actief
aangehaakt in de werkgroep Groenblauwe architectuur, éen van de centrale en belangrijke
onderdelen van het NSP. De agro - milieudoelen worden hier nader uitgewerkt in oa. ecore-
geling en ANLb. Daarnaast wordt middels de interventie samenwerking de koppeling gezocht
met kennis, innovatie en investeringen. Het plattelandsprogramma krijgt stevig vorm in het
NSP. De uitvoering van het plattelandsprogramma wordt, net als nu bij POP3, bij de provin-
cies belegd.

Ook die doelen zou het NSP kunnen/moeten vertalen in te belonen activiteiten van boeren,
bijv. zelf duurzame energie gaan opwekken, extensivering, duurzaamheidsmaatregelen, an-
der waterbeheer etc.

Vraag 6:
Ook het Agrarisch Natuurbeheer staat ter discussie in het NSP.
6a. Bent u het met ons eens dat er meer garanties opgenomen zouden moeten worden ten
aanzien van de bijdrage aan de biodiversiteit en de continuïteit van het beheer?

Antwoord 6a:
Het ANLb staat niet ter discussie binnen het NSP. De invulling van het ANLb wordt zelfs ver-
breed met doelstellingen op klimaat,- water,- en bodembeheer. De bijdrage aan biodiversiteit
krijgt voldoende aandacht binnen het ANLb. De continuïteit van het beheer is binnen het
NSP gebonden aan de zesjarige GLB periodes. Binnen het NSPwordt gestreefd de doelen
biodiversiteit, landschap, bodem, water, 'Lichten klimaat goed samen te laten werken en in-
tegraal in te zetten.

b. Is GS het met ons eens dat dit middel (Agrarisch Natuurbeheer) optimaal moet worden
ingezet voor de andere doelstellingen die in het NSP aan de orde zijn?

Antwoord 6b:
ANLb is voor Fryslán een speerpunt binnen het NSP. Ruim 20% van het nationale ANLb
beheer ligt in onze provincie. De hoge deelname graad en de forse opgave in behoud van
boerenlandvogels en landschap zorgt ervoor dat wij optimaal inzetten op een groot aandeel
ANLb in Fryslán.

c. Wordt het Aanvalsplan Landschapselementen —zie ook de Bossenstrategie - meegeno-
men bij dit onderdeel van het NSP?

Antwoord 6c:
Het aanvalsplan Landschapselementen wordt door de werkgroep groenblauwe diensten zo-
veel mogelijk geïntegreerd in het NSP. De doelstellingen uit het recent gelanceerde aanvals-
plan wordt geïntegreerd in o.a. de ecoregeling en het ANLb. De basisconditie voorwaarde
om landschapselementen op te nemen in de subsidiabele perceelregistratie is een belangrij-
ke stap in het behoud van landschapselementen.
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Vraag 7:
Is GS met ons van mening dat de sterk uiteenlopende problematiek van regio's vraagt om
ruimte voor regiospecifieke invulling van de ecosysteemdiensten?
- Brengen de provincies dit in de klankbordgroep in? Zo ja, welke specifieke Friese invulling
wordt er bij de inbreng benoemd?

Antwoord vraag 7:
De gebiedsgerichte aanpak staat centraal in de uitwerking van het nationale strategische
plan. Binnen het NSF wordt dit dus voldoende geborgd.
Actieve deelname aan het programmateam NSP borgt de Friese inbreng. Verder zijn wij be-
stuurlijk aangehaakt middels de BAC Vitaal Platteland en kernteam IPO waar de besluitvor-
ming in IPO verband vorm krijgt. IPO, unie van Waterschappen en LNV stemmen e.e.a. af in
diverse bestuurlijke overleggen met de minister in aanloop naar de afronding van het NSF.

Hoogachtend,

Gedepu

drs. A.A

R.E. B

rde Staten van Fryslán,

ers-ma,MBA MCM, secretaris
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