Bestuurlijke adviescommissie Vitaal
Platteland
Op 19 en 20 mei 2022

Verslag
Betreft
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Deelnemers

Verhinderd

Tweedaagse vergadering
19 en 20 mei 2022
Peter Drenth (Gld), voorzitter
Douwe Hoogland (Fr, 20 mei), Gert Harm ten Bolscher (Ov), Henk Jumelet (Dr), Harold
Hofstra (Fl), Ilse Zaal (NH), Berend Potjer (ZH), Elies Lemkes-Straver (NBr), Hagar
Roijackers (NBr), Geert Gabriëls (Li), Meindert Stolk (ZH, 20 mei), Lia Roefs (Li, 20 mei),
Klaas Fokkinga (Fr, 19 mei), Johan Hamster (Gr, 19 mei), Mirjam Sterk (Utr), Esther
Rommel (NH), Jeanette Baljeu (ZH, 19 mei), Erik Ronnes (NBr, 19 mei), Anita Pijpelink (19
mei)
Wim Brenkman, voorzitter AAC VP
Michel Schoemaker, Mark Hoevenaars, Celia Rodenbrug, Jeroen Ostendorf, Mariëtte
Berrevoets, Olivia de Jong (IPO)
Jolinda van der Endt, (BIJ12)
Jo-Annes de Bat (Zld)

1. Opening, mededelingen en verslag
a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda
2. Strategische agenda/bespreekpunten
a. NPLG (BAC VP en BC Stikstof), 16.30 – 18.00
De leden van de BAC VP en de BC Stikstof krijgen toelichting op het proces middels een
PowerPoint.
Het IPO-bureau wordt gevraagd om een proactieve aanpak op te zetten. Er wordt
aandacht gevraagd voor de verschillende trajecten die parallel aan het NPLG lopen. Er zal
regulier overleg plaatsvinden. Een gezamenlijke communicatielijn hoort bij dit proces,
hiervoor wordt ook een gezamenlijke definitielijst opgesteld. De inrichting van het proces
wordt afgestemd in de bestuurlijke kopgroep.

a. Perspectief Landbouw – 20 mei
De BAC VP onderschrijft de inzet op hoofdlijnen.
b. Taskforce NNN – 20 mei
De BAC VP onderschrijft het belang om richting 2027 gezamenlijk op te trekken in de
realisatie van de te behalen doelen. Daarbij wordt gericht op de realisatie van de
vastgestelde ambitie middels een gezamenlijke verhaallijn en aanpak hoe de opgave te
realiseren, o.a. via provinciale realisatiestrategieën. Een notitie met daarin een heldere
schets van de huidige situatie en een voorstel voor vervolgstappen zal in de BAC VP van
16 juni worden geagendeerd. De dan besproken aanpak wordt nog voor het zomerreces in
een informeel overleg besproken met de Minister voor N&S. Daarnaast zal het IPO-bestuur
worden geïnformeerd over de voortgang.
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c. Agenda Natuurinclusief – 20 mei
De BAC VP ondersteunt de Agenda Natuurinclusief en de vaststelling hiervan in het
komende bestuurlijk overleg. De laatste inhoudelijke opmerkingen worden meegenomen in
de verdere uitwerking. De Agenda wordt gepresenteerd tijdens de Natuurtop. De leden van
BAC VP worden gevraagd door te geven welke collega’s zullen deelnemen aan de
Natuurtop, zij zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
d. Evaluatie MARF – 20 mei
De BAC VP stemt in met het ambtelijk advies, met de kanttekening dat het vrijgekomen
budget niet nu al wordt besteed, maar dat hierover een nader besluit zal worden genomen
op basis van een analyse welke inzet nodig is. De bestuurlijk portefeuillehouders zullen het
besluit communiceren naar de MARF. Tijdens een volgende vergadering van de BAC VP zal
een notitie met een voorstel voor verdere vervolgstappen worden geagendeerd.
e. Verbinden verduurzamingsopgave en bescherming van soorten – 20 mei
De BAC VP stemt in met het voorstel.
3. Hamerstukken / Besluiten
a. Tegemoetkomingsregeling faunaschade
De BAC neemt kennis van de mogelijke consequenties van de uitspraak Europees Hof van
Justitie over tegemoetkoming faunaschade.
b. Juridische analyse faunabeheer
De BAC neemt kennis van de, in opdracht van provincie Utrecht uitgevoerde, juridische
analyse van het faunabeheer.
4. Rondvraag en sluiting
De BAC VP neemt kennis van de mondeling terugkoppeling van de voortgang van het BO
klimaat en de klimaattafel landbouw en landgebruik en spreekt af dat de BAC VP in een
volgende vergadering wordt geïnformeerd over de whitepaper veenweide die in
voorbereiding is.
De tweedaagse is afgesloten op 20 mei om 12:15.
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