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    Directie Platteland 

Geachte Voorzitter, 
 
Hierbij informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de vragen die mijn 
ministerie in fiches heeft ingebracht naar aanleiding van de mededeling van de Europese 
Commissie over de ontwikkeling van landbouwmilieu-indicatoren. 
 
De vragen in de fiches zijn in de aanloop naar het vaststellen van Raadsconclusies bij de 
Mededeling aan de orde gesteld in de Raadswerkgroep Landbouwstructuur en Plattelands-
ontwikkeling en het Speciale Landbouwcomité (CSA). Hierbij bleek dat deze vragen ook bij 
andere lidstaten leefden en ook door de Commissie worden beschouwd als belangrijke 
aandachtspunten voor de uitwerking van vervolgstappen. 
  
Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 19-21 december 2006 heeft de Raad conclusies 
vastgesteld over de Mededeling. Hierin is geformuleerd dat het werk aan de landbouw-
milieu-indicatoren belangrijk is om beter te kunnen evalueren hoe de strategie van de 
Raad wordt uitgevoerd om milieuaspecten in het gemeenschappelijk landbouwbeleid te 
integreren. De Raad heeft geconcludeerd dat de in de Mededeling genoemde 
28 indicatoren het uitgangspunt vormen voor het verdere werk op dit vlak. Tegelijkertijd 
heeft de Raad de Commissie opgeroepen om de in de Mededeling voorgestelde acties in 
nauwe samenwerking met de nationale instanties uit te voeren. Ook heeft de Raad 
vastgesteld dat de Commissie en de lidstaten zich rekenschap moeten geven van de kosten 
en middelen die gemoeid zijn met eventuele nieuwe gegevensverzamelingen.  
 
In het vervolg van het uitwerken van de indicatoren zullen de genoemde vragen en 
aandachtspunten dan ook nadrukkelijk worden betrokken.   
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