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1. Opening, mededelingen en verslag 

 

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda 

 

b. Vaststellen verslag 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

a. Nationale Parken 

Bespreken van de gezamenlijke inzet van provincies bij de ontwikkeling van de Nationale 

Parken. 

 

b. Bestuursconvenant GLB-NSP 

Bespreken van een concept-bestuursconvenant waarmee Rijk en provincies voornemens 

zijn om afspraken over de uitvoering van het nieuwe GLB/NSP vast te leggen. 

 

c. GLB-NSP 

Bespreken van de stand van zaken van het aangepaste NSP en de verwachte bespreking 

ervan in de colleges van GS op uiterlijk 21 juni. 

 

d. Perspectief Landbouw 

Bespreken van de voorzet voor een interprovinciale landbouwstrategie als basis voor 

verdere uitwerking van de provinciale aanpak. 

e. Taskforce NNN  

Betreft een vervolggesprek over de afspraken die zijn gemaakt tijdens de Tweedaagse 

vergadering van 19 en 20 mei.  

 

 

 

 Bestuurlijke adviescommissie Vitaal 

Platteland  

 

 Op 16 juni 2022  

    

 

Agenda 
 

 Betreft Reguliere vergadering 

 Vergaderdatum en -tijd 16 juni 2022 van 12:30-14:30 

 Genodigden - Peter Drenth (Gld), voorzitter  

− Douwe Hoogland (Fr), Gert Harm ten Bolscher (Ov), Henk Jumelet (Dr), Harold Hofstra 

(Fl), Mirjam Sterk (Utr), Esther Rommel (NH), Berend Potjer (ZH), Anita Pijpelink (Zld), 

Elies Lemkes-Straver (NBr), Jo-Annes de Bat (Zld), Hagar Roijackers (NBr) Meindert 

Stolk (ZH), Geert Gabriëls (Li), Johan Hamster (Gr) 

− Wim Brenkman, voorzitter AAC VP 

− Michel Schoemaker, Mark Hoevenaars, Celia Rodenbrug, Jeroen Ostendorf, Mariëtte 

Berrevoets, Jenny May, Olivia de Jong (IPO) 

-   Jolinda van der Endt, Moniek Brugmans (BIJ12) 
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Agenda 

Bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland 

Vergaderdatum en -tijd: 16 juni 2022 van 12:30-14:30 

Locatie: Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het 

document. 

f. Interprovinciaal wolvenplan 

Betreft de bespreking van het Interprovinciaal Wolvenplan om tot een gezamenlijk 

standpunt te komen.  

 

g. RTLG 

Betreft de bespreking van het Vaststellingsdocument voor de Regieorganisatie Transitie 

Landelijk Gebied. 

3. Hamerstukken / Besluiten 

 

a. Voorstel LNV samenwerking LNV-provincies uitwerking uitvoeringsdocumenten 

natuurwetgeving 
Betreft het voorstel van LNV om samen op te trekken bij het updaten en doorontwikkelen 
van uitvoeringsdocumenten die ondersteunend zijn aan uitvoering van de natuurwetgeving 
door Rijk en provincies. 
 
b. LEADER 

Betreft een besluit over de wijze waarop de verbreding van doelstellingen binnen LEADER 

wordt vormgegeven. 

 

c. HNP Lobbyfiche Agrofood 

Betreft een notitie over voortgang van de activiteiten en inzet in Brussel. Het fiche geeft in 

een oogopslag de facts & figures, context in Brussel, de lobbydoelen, de geplande acties en 

organisatie rond de dossiers weer.   

 

d. Go / No go-besluit 3e en 4e fase uitwerking en praktijktest 

drempelsystematiek faunaschade 

Betreft een besluit over het vervolg van het project drempelsystematiek faunabeheer 

4. Rondvraag en sluiting 

 


