ALGEMEEN OVERLEG NATIONAAL STRATEGISCH PLAN GLB 2021-2027
Op 15 mei staat een Algemeen Overleg met minister Schouten gepland. Het nieuwe Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) en meer in het bijzonder het Nationaal Strategisch Plan staan op de agenda. De
waterschappen hebben hierbij enkele aandachtspunten.
VOORSTELLEN EUROPESE COMMISSIE
Duurzaam waterbeheer is van essentieel belang voor een competitieve en duurzame Europese landbouwsector. Het GLB is nodig om onder andere een stap verder te komen met het behalen van de doelen van de
Kaderrichtlijn Water (zowel kwaliteit als kwantiteit) en te werken aan thema’s zoals bodemkwaliteit (waaronder bodemdaling en inklinken van veen en verzilting) en klimaat (anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering zoals het vaker optreden van wateroverlast en perioden van droogte). Het ondersteunen
van de (verdere) transitie naar kringlooplandbouw met het toekomstige GLB kan op steun van de waterschappen rekenen, daar het behalen van doelen op het gebied van waterkwaliteit en bodem hier direct aan
gerelateerd zijn.
NATIONAAL STRATEGISCH ACTIEPLAN
De waterschappen zijn blij met de aanpak om een integraal Nationaal Strategisch Actieplan op te stellen. De
waterschappen zijn als decentrale overheid betrokken bij het totstandkomingsproces en nemen deel aan
zowel de werkgroep (kerngroep) als de stuurgroep. Dit is niet alleen omdat waterschappen belanghebbenden zijn, maar ook als potentieel co-financiers zoals in het huidige GLB het geval is. Hoe deze co-financiering
er uit zal komen te zien zal afhankelijk zijn van de mogelijkheden die het NSP uiteindelijk biedt aan de opgaven van de waterschappen, waar onder andere waterkwaliteits- en kwantiteitsopgaven worden verstaan.
Een goede balans tussen maatregelen in eerste en tweede pijler maatregelen achten wij onontbeerlijk in de
uitwerking van het NSP.
PIJLER I INKOMENSSTEUN
De impact van te veel of te weinig water is groot op de landbouw en biodiversiteit. De droogte van de vorige
zomer is daar een voorbeeld van. Het GLB kan een bijdrage leveren aan het nemen van klimaatmaatregelen.
Daarom vinden de waterschappen het van belang om naast waterkwaliteits- ook -kwantititeitsmaatregelen
op te nemen in de ecoregelingen.
PIJLER II PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA
Voor de waterschappen is het belangrijk dat maatregelen uit de Tweede Pijler blijven bijdragen aan implementatie van Europese richtlijnen en watermaatregelen die ten behoeve van o.a. verbetering van de waterkwaliteit en klimaatverandering noodzakelijk worden. Dit zijn maatregelen in het kader van de KRW, Nitraatrichtlijn, Europese toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, beperken CO2-veenafbraak en bodemdaling, bodemkwaliteit, maatregelen om de toenemende verzilting te bestrijden en/of stimuleren van de collectieve (zoet)waterbeschikbaarheid.
SCENARIOS
De minister heeft op 8 mei een brief naar de Kamer gestuurd over het Nationaal Strategisch Plan. Daarin
schetst zij vier scenario’s voor het toekomstige GLB in Nederland. Gelet op de mogelijkheden die er zowel
in eerste als in tweede pijler zijn voor het bereiken van waterschapschapsopgaven, hebben de waterschappen een voorkeur voor scenario B (Mix met groen-blauwe diensten voorop) dan wel scenario D (mix met
klimaat en leefomgeving voorop), afhankelijk van de precieze uitwerking van zulke scenario’s.
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