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1. Opening, mededelingen en verslag 

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda 

 

b. Vaststellen verslag 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

Donderdag 19 mei 

 

a. NPLG (BAC VP en BC Stikstof), 16.30 – 18.00 

Het NPLG wordt geagendeerd voor een gezamenlijke bespreking van de BAC VP en de BC 

Stikstof. Gesproken wordt over de wijze waarop de interprovinciale inbreng in het NPLG 

geleverd zal worden. 

 

Diner Pensant, 19.00 – 21.30 

Na afloop van de bespreking zijn de leden van de BAC VP en de BC Stikstof uitgenodigd 

voor een Diner Pensant bij Restaurant Zuiver. Het Diner Pensant staat in het teken van 

Perspectief Landbouw.  

 

 

 

Vrijdag 20 mei 

 

a. Perspectief landbouw 

 

Betreft een terugblik op de bespreking tijdens het diner pensant van 19 mei en een 

voorbespreking van de gezamenlijke provinciale inzet. Aansluitend vindt vanaf 9.00 een 

informeel gesprek plaats met Minister Staghouwer.  

 

b. Restopgave NNN 

 

De provincies staan voor opgave om nog ongeveer 35.000 ha natuur inrichten tot 2027, 

als onderdeel van de bestuurlijke afspraken in het Natuurpact. Tijdens de Tweedaagse 

organiseren we een werksessie om de onderlinge stand van zaken en houding ten aanzien 

van deze opgave te bespreken in relatie tot de andere grote opgaven en de rol van 

provincies in de ruimte.  

  

  

 Bestuurlijke adviescommissie Vitaal 

Platteland  

 

 Op 19 en 20 mei 2022  

    

 

Agenda Tweedaagse   

 Betreft Tweedaagse vergadering van de BAC Vitaal Platteland 

 Vergaderdatum en -tijd 19 en 20 mei 2022; aanvang 16:00 op 19 mei tot 13:00 op 20 mei 
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Agenda Tweedaagse 

Bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland 

Vergaderdatum en -tijd: 19 en 20 mei 2022; aanvang 16:00 op 19 

mei tot 13:00 op 20 mei Locatie: Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het 

document. 

c. Agenda Natuurinclusief 

 

Betreft het innemen van een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de agenda 

natuurinclusief ter voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg Natuur en ter voorbereiding 

van de presentatie tijdens de Natuurtop 17 juni a.s.  

 

d. Evaluatie MARF 

 

Betreft de bespreking van de uitkomst van een uitgevoerde evaluatie van de 

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade en de vervolgstappen. 

 

e. Verbinden verduurzamingsopgave en bescherming van soorten 

 

Betreft de verkennende bespreking van mogelijkheden voor verbinden van de 

verduurzamingsopgave (na-isolatie) en bescherming van (gebouwbewonende) soorten. 

 

3. Hamerstukken / Besluiten 

 

 

a. Tegemoetkomingsregeling faunaschade 

 

Ter kennisneming: mogelijke consequenties van de uitspraak Europees Hof van Justitie 

over tegemoetkoming faunaschade. 

 

b. Juridische analyse faunabeheer 

 

Ter kennisneming: in opdracht van provincie Utrecht uitgevoerde juridische analyse van 

het faunabeheer. 

4. Rondvraag en sluiting 

 


