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1. Opening en mededelingen  

 

a. (Mondelinge) mededelingen  

o De nationale parken worden in de volgende vergadering ter bespreking 

geagendeerd.  

o Vanwege actuele ontwikkelingen rond het ANLb en de ecoregelingen resteert er 

voor boeren en collectieven te weinig tijd om vóór half december aanvragen in 

te dienen. De stuurgroep GLB is afgelopen dinsdag met spoed bijeengekomen 

om te bespreken hoe hiermee om te gaan. De stuurgroep heeft besloten om tot 

(medio) maart de tijd geven om plannen in te dienen. De BAC VP wordt na de 

vergadering via een schriftelijke ronde gevraagd het besluit van de stuurgroep 

te bevestigen. 

o Het IPO-bureau bereidt een brief voor die de leden van de BAC VP als basis 

kunnen gebruiken om de Provinciale Staten te informeren over het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid.  

o De BAC VP worden geïnformeerd over de stand van zaken rondom de agenda 

natuurinclusief. In oktober wordt André van der Zande door de Minister 

voorgesteld als nationaal coördinator; zij brengt dit ook aan de orde in het BO 

natuur.  

 

b. vaststellen agenda 
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2. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

a. Perspectief Landbouw 

De concept position paper wordt besproken. De leden van de BAC VP brengen enkele 

inhoudelijke en tekstuele wijzigingen aan de orde, die worden meegenomen in het 

definitieve stuk.  

Er wordt verzocht om een kort, maar krachtige samenvatting op te nemen in het begin van 

de paper. Daarbij vraagt de BAC VP om de provinciale visie op voedsel en de positie van de 

boer in het internationale netwerk in de paper op te nemen.  

 

Met deze opmerkingen krijgt de bestuurlijke kopgroep mandaat om de paper af te ronden 

en in het IPO-bestuur te agenderen.  

 

b. Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 

De verdeling van de opgaven in de bossenstrategie wordt in de volgende vergadering ter 

bespreking geagendeerd.  

 

De BAC VP bespreekt het aanvalsplan landschapselementen. De Commissie benadrukt de 

behoefte aan duidelijkheid over de samenhang van de opgaven en daarnaast over de wijze 

waarop uitwerking van de doelstellingen door Rijk en provincies plaatsvindt. De commissie 

vraagt de bestuurlijke kopgroep om in de voorbereiding van het bestuurlijk overleg NPLG 

te benadrukken dat het gesprek wordt gevoerd over doelen in plaats van middelen, en dat 

in het gesprek krachtig wordt aangegeven dat provinciale cofinanciering niet haalbaar is. 

Tevens vraagt de commissie de kopgroep de haalbaarheid van de opgaven in het tijdspad 

te blijven benadrukken.  

 

c. Bestuurlijk Overleg Natura 2000 

Vanwege een te korte voorbereidingsperiode is het niet mogelijk dat het Bestuurlijk 

Overleg Natura 2000 een besluitvormend overleg is. Daarom stelt de BAC VP voor om het 

overleg door te laten gaan in informerende vorm. Dit wordt voorafgaande het overleg 

gecommuniceerd met alle deelnemende partijen. In het overleg zal nadrukkelijk worden 

meegegeven dat voor provincies uitlegbaarheid, haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de 

opgaven noodzakelijk is. 

 

Provincie Limburg vraagt de deelnemers van het bestuurlijk overleg om de doelen ten 

behoeve van strikt beschermde soorten die geen habitat aanwijzing zijn toegekend, te 

laten opnemen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.  

Daarnaast vraagt de BAC VP duidelijkheid van de Minister hoe ze omgaat met de 

aangenomen Kamermotie over het niet aanwijzen van extra Natura 2000 gebieden.  

 

De geannoteerde agenda wordt voorafgaande de vergadering schriftelijk gedeeld.  

3. Hamerstukken / Besluiten 

 

a. Verbinden verduurzamingsopgave (na-isolatie) en bescherming van soorten  

Vastgesteld.  

b. Versterking juridische capaciteit BIJ12 

Vastgesteld.  
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c. Goudjakhals 

Vastgesteld.  

4. Verslag 

a. 16 juni 2022 

 Vastgesteld.  

 

5. Rondvraag en sluiting 

 


