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1. Opening

2. Vaststelling agenda 
De BC stelt de agenda voor het BC-overleg van 10 september ongewijzigd vast.

3. Ter bespreking

3.1 Voorbereiding BO 1 oktober

3.1.1 Stand van zaken BO-agenda en vaststelling woordvoerderschappen
De BC neemt met instemming kennis van de wens van de minister om (toch) 
1 oktober als datum voor het BO te willen aanhouden. Hiermee komt de 
relevantie van de data 23 september (alternatieve datum voor het BO) en 17 
september (datum voor het extra BC-overleg) te vervallen. 

De BC stemt in met het (ter informatie) agenderen van de voortgangsnota 
stuurgroepen in combinatie met de stikstofplanning van DGS en IPS. Op 18 
september vindt hiervoor een planningsoverleg tussen DGS en IPS plaats.

In aanvulling op de huidige BO-agenda wenst de BC in het BO de volgende 
onderwerpen te agenderen:

 Stand van zaken legaal houden meldingen
 Impactanalyse AERIUS

 

 
 

 Dit onderwerp wordt geagendeerd voor 
het AC-overleg van 17 september.

De BC stemt in met het voorstel van het kernteam voor de verdeling van 
woordvoerderschappen:

 Opdrachtomschrijving structurele toestemmingsverlening: Hubert 
Mackus

 Besluit voortzetting werkwijze cross compliance: Klaas Fokkinga
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 Uitgebreide kabinetsreactie advies Remkes, beleidsevaluatie PAS, 
advies Hordijk en wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering: 
Jeanette Baljeu

Planning:
 17 september: voorbereiding BO in AC-overleg
 24 september: concluderende bespreking BC
 25 september: geannoteerde BO-agenda naar GS-en
 29 september: bespreking geannoteerde BO-agenda in GS-en
 1 oktober : BO (breed)

3.1.2 Opdrachtomschrijving verkenning structurele toestemmings-
verlening
De BC stemt in met de opdrachtomschrijving ‘verkenning structurele 
toestemmingsverlening’.

Ondanks het gezamenlijke opdrachtgeverschap van DGS en IPS benadrukt 
de heer Drenth dat de provincies leidend zijn bij de inrichting van de 
structurele toestemmingsverlening. Het zijn dan ook primair de provincies 
die moeten aangeven welke richting zij op willen gaan.

3.1.3 Besluit voortzetting werkwijze cross compliance
De BC stemt in met de in de notitie opgenomen hoofdconclusie om in 2020 
de in 2019 gehanteerde lijn voor het provinciale toezicht op de randvoor-
waarden van het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (cross compliance) 
voort te zetten.

3.1.4 Kabinetsreactie advies commissie Remkes, Hordijk, beleidsevaluatie 
PAS en wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering
De BC stelt vast dat in het vierluik van de kabinetsreactie op dit moment het 
advies van de Raad van State op het wetsvoorstel van het kabinet nog 
ontbreekt. Het waarschijnlijk nog deze week te verwachten advies wordt op 
17 september in de AC besproken. Ter voorbereiding op het advies aan de 
BC heeft de AC op 10 september reeds een strategische sessie over de 
provinciale doelstellingen belegd.
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3.1.5 Voortgangsnota stuurgroepen
De BC stemt in met het (ter informatie) agenderen van de voortgangsnota 
stuurgroepen in combinatie met de stikstofplanning van DGS en IPS. Op 18 
september vindt hiervoor een planningsoverleg tussen DGS en IPS plaats. 
De resultaten van dit overleg worden besproken in het BC-overleg van 24 
september (zie ook agendapunt 3.1.1).

3.2 Voortgang AERIUS
De BC stemt in met het in het memo opgenomen voorstel dat alle provincies 
de vergunningverlening door laten lopen waar dit kan en instemmen met de 
(concept)communicatieboodschap om aanvragers en andere belanghebben-
den voor te bereiden op de nieuwe release.

Ten aanzien van de communicatie van de AERIUS-release acht de BC het 
verstandig 15 oktober alleen te noemen indien over deze datum absolute 
zekerheid bestaat. Bij minder zekerheid kan bij aankondiging van de release 
de duiding ‘medio oktober’ als alternatief dienen en kan het persbericht op 
een hoger abstractieniveau worden geformuleerd.

De BC stemt in met het verzoek van mevrouw Baljeu om de bestuurlijke 
consequenties van de impactanalyse van AERIUS te agenderen voor het BO. 

 
 

3.3 Hantering drempelwaarden door gemeenten
De BC stemt in met het in de oplegnotitie opgenomen voorstel om de risico’s 
van het hanteren van drempelwaarden door gemeenten landelijk met de 
VNG en binnen de provincies met de gemeenten te bespreken. De voorzitter 
bespreekt dit punt in het kennismakingsgesprek met de nieuwe bestuurlijke 
VNG-vertegenwoordiger. Ook worden de risico’s van het hanteren van 
drempelwaarden door gemeenten besproken in eerstvolgende ambtelijke 
resp. bestuurlijke koepeloverleg. – actie Floor Vermeulen/IPS 
(agendering in koepeloverleggen) –

4. Ter informatie

4.1 Voortgang extern salderen
Mevrouw Pijpelink en de heer Ronnes geven een terugkoppeling van de 
reacties op het besluit van de provincies Zeeland en Noord-Brabant tot het 
openstellen van extern salderen. Mevrouw Pijpelink is blij met het goede 
overleg met de sectoren en de realistische berichtgeving in de Zeeuwse 
media.  
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Gezien het belang van aanhoudende toelichting en uitleg van GS-besluiten 
over extern salderen en het voornemen van verschillende provincies om 
extern salderen medio oktober open te stellen, brengen mevrouw Pijpelink, 
de heer Ronnes en de heer Mackus de provincies die voornemens zijn extern 
salderen per medio oktober open te stellen op de hoogte van hun ervaringen 
met het openstellen van extern salderen. 
– actie Anita Pijpelink, Erik Ronnes en Hubert Mackus –

Om elkaar niet te verrassen houden de provincies die extern salderen nog 
gaan openstellen de andere provincies resp. de BC actief op de hoogte van 
hun besluitvormings- en communicatiemomenten ter zake.

Op basis van de terugmeldingen uit de AC en BC luiden de voorgenomen 
(streef)data voor het openstellen van extern salderen door de andere 
provincies in het najaar van 2020 vooralsnog als volgt: 
- Overijssel : 15 oktober/AERIUS-release (15 september besluit GS-en)  
- Groningen : 15 oktober/AERIUS-release
- Friesland : 15 oktober/AERIUS-release
- Drenthe : oktober/november (ook verleasen)
- Flevoland : 15 oktober/AERIUS-release (met 1 november als einddatum)
- Gelderland : geen ES; wel verleasen (15 september besluit GS-en)
- Utrecht : 15 oktober/AERIUS-release
- NH : onbekend
- ZH : 15 oktober/AERIUS-release (ook verleasen)

Ten aanzien van de communicatie over het openstellen van extern salderen 
geeft de heer Drenth aan dat grote projecten ook zonder de inzet van extern 
salderen tot stand kunnen worden gebracht. De Q&A wordt met deze nuance 
aangevuld. De aanvulling van de Q&A geldt ook voor de suggestie van de 
heer Ten Bolscher om ten aanzien van rechtszaken tegen provincies die 
extern salderen (nog) niet hebben opengesteld een antwoord te formuleren 
en de relaties tussen het open stellen van extern salderen, AERIUS en het 
legaal houden van meldingen. – actie IPS/

De heer Jumelet vraagt aandacht voor de relatie tussen extern salderen en 
het legaal houden van meldingen; het nakomen van de met de minister van 
LNV gemaakte afspraken over het legaal houden van meldingen zijn voor 
Drenthe een randvoorwaarde voor het openstellen van extern salderen. De 
voorzitter verzoekt deze relatie op te nemen in de met DGS af te stemmen 
bestuurlijke planning. – actie IPS/  –

Verschillende provincies hebben van DVAN Advocaten een gelijkluidende 
brief ontvangen met betrekking tot de beleidsregels extern salderen en 
pollution swapping. Afstemming over de beantwoording van deze brief vindt 
plaats in het AC-overleg van 17 september. – voorstel antwoordbrief: 
actie  –

4.2 Voortgang legaal houden meldingen
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In antwoord op de vraag van mevrouw Baljeu naar de bouwfase van het 
RSRS geeft  aan dat deze week met het RIVM overleg heeft 
plaatsgevonden over het bouwen van twee releases. De planning loopt 
hiermee op schema.

8. Rondvraag en sluiting
In antwoord op de vraag van de heer Hofstra naar de beoogde frequentie van de 
BC-overleggen geeft de voorzitter aan dat in verband met het BO van 1 oktober het 
BC nu tweewekelijks plaatsvindt. Na het BO van 1 oktober vindt het BC-overleg 
driewekelijkse plaats. Dit is ook de inzet voor 2021.

Met dank voor een ieders inbreng sluit de voorzitter het overleg om 17.15 uur. 




