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1. Opening
De voorzitter opent het overleg. Afmeldingen zijn ontvangen van dhr. Heidema, dhr. 
Mackus (inbreng via dhr. Grashoff). Dhr. Drenth wordt vervangen door dhr. Markink. 
Dhr. Jumelet wordt vervangen door dhr. Kuipers.

2. Presentatie DGS m.b.t. de Voorjaarsnota
De voorzitter heet  van DGS van harte welkom. 

2.1 Deel I toelichting DGS door 
 geeft een doorkijk over de inhoud van het pakket met 

maatregelen waar het Kabinet mee bezig is in het kader van de structurele aanpak. De 
inhoud is nog in bewerking en vertrouwelijk. Op 26 maart staat dit op de agenda van 
het BO, op 27 maart komt dit in de ministerraad, in april komt dit aan de orde in een 
Kamerbrief.  

De voorzitter vraagt hoe dit punt geagendeerd wordt voor het BO; het heeft de 
voorkeur over een kort memo te beschikken.  zal dit bespreken. 

Mw. Pieterman wordt bedankt voor deze doorkijk en verlaat de vergadering. 

2.2 Deel II bespreken zorg en aandachtspunten t.b.v. memo BC 19 maart
Voorzitter: In het AC van deze morgen is dezelfde presentatie met  
besproken. 

Aandachtspunten die BC meegeeft voor vervolggesprek: 
-

 

 
 

 

Proces:

Bestuurlijke Commissie Stikstof

op 12 maart 2020

Verslag
Vergaderdatum en -tijd 12 maart 2020, 16.00-18.00 uur
Locatie Provinciehuis Utrecht (zaal: Drakesteyn)
Deelnemers F. Vermeulen (vicevoorzitter; kerngroep)

A. Smit (secretaris)
H. Staghouwer (Gr), K. Fokkinga (Fr), J.N. Kuipers (Dr),  G.H. ten Bolscher (Ov), J. Markink 
(Ge), E. Rommel (NH), J. Baljeu (ZH), H. Bruins Slot (Utr), H. Hofstra (Fl), A. Pijpelink 
(Ze), H. Grashoff (Nb)

IPS), IPS),  (verslag),  (IPO),  (IPO)
- (Tevens aanwezig bij agendapunt 2.1  (DGS))

Afwezig: T. Bovens (voorzitter; kerngroep), A. Heidema (cdK, kernteam)  (IPO), 
H. Mackus (Li),  (BIJ12)
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Verslag

Bestuurlijke Commissie Stikstof

Vergaderdatum en -tijd: 12 maart 2020, 16.00-18.00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht (zaal: Drakesteyn)

Voor de BC van 19 februari wordt een memo voorbereid. Besloten wordt om 19 maart 
aanstaande, gezamenlijk met de BAC VP, een half uur in de agenda te reserveren voor 
overleg over dit memo.

3. Vaststellen agenda, mededelingen, ontvangen uitnodigingen
Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Mededelingen:
-  is vandaag voor een eerste keer aanwezig en vervult de rol van 

Programmasecretaris. Een korte introductie volgt.  wordt van harte 
welkom geheten. 

- Planning Bestuurlijke Overleggen Stikstof
- Aandacht wordt gevraagd voor het Bestuurlijk Overleg op 16 juli. Dit valt in de 

zomervakantie van Noord-Nederland. Verzoek is deze afspraak te wijzigen.  
- Nationale data Flora en Fauna: deze middag heeft een gesprek plaatsgevonden met 

/mw. Rommel en dhr. Hofstra. Een goede meewerkende houding werd 
geproefd. 

- In NH heeft een uitspraak plaatsgevonden over Pallas. Informatie over deze 
uitspraak wordt door NH gedeeld. 

- In OV heeft een zitting voorlopige voorziening Beweiden/Bemesten plaatsgevonden. 
Informatie is ontvangen dat MOB e.e.a. recent heeft ingetrokken. Opgemerkt wordt 
dat er ernstige bedreigingen vanuit de agrarische hoek zijn geuit richting MOB. 

-Ontvangen uitnodigingen: 
3.1 Vervolgoverleg MP-MLNV-IPO-Landbouwcollectief op 1 april 2020

Besloten wordt tot vertegenwoordiging door dezelfde personen die bij het vorige 
overleg aanwezig waren (dhr. Drenth en dhr. Staghouwer). 

3.2 Binnenlands Bestuur 11 maart m.b.t. kritiek Toezicht op veehouderij
Er komt een gezamenlijke woordvoeringslijn. 

Commissie Remkes over lange termijnperspectief
Op voorspraak van dhr. Van Dijk zijn enkele BAC-voorzitters uitgenodigd voor 
gesprekken met de Cie. Remkes. Benadrukt wordt dat de BC zelf zijn afvaardiging wil 
bepalen; dit wordt opgenomen meyt Lysias (secretariaat cie Remkes). Voorstel voor 
afvaardiging van Graper (bouw/mobiliteit) en Drenth (natuur) is op zich prima; 
verzoek om daar BC-ph-ers aan te koppelen zodat er een vertegenwoordiging van 2 
leden is per thema. Ph-ers zijn Baljeu en Grashoff. 

Informeel diner met Minister
Een definitieve datum is afgesproken (dinsdag 21 april 2020). Vergaderverzoek volgt. 

4. Conceptverslag en acties BC Stikstof 5 maart 2020 
Tekstueel:
Toevoegen Pagina 3 punt 5.1. Extra kosten provincies. Dit gaat alleen over kosten voor 
toezicht en handhaving. 
Het verslag wordt met genoemde toevoeging vastgesteld. 

5. Besluiten
5.1 Besluit definitief advies Stikstofregistratiesysteem
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Verslag

Bestuurlijke Commissie Stikstof

Vergaderdatum en -tijd: 12 maart 2020, 16.00-18.00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht (zaal: Drakesteyn)

Tijdens de bespreking van dit agendapunt wordt duidelijk dat de Minister heeft besloten de regeling 
maandag te publiceren in de Staatscourant en de regeling dinsdag in werking te doen treden.

 
 

N.a.v. de discussie binnen de BC: 
De Provincies zijn bereid vergunningen te verlenen.  

 De voorzitter zal in samenspraak met dhr. Bovens de minister bellen en 
verzoeken tot uitstel. En aangeven dat provincies vergunningen kunnen verlenen zodra 
er een passende beoordeling/ecologische onderbouwing is.  

 Aan GS-en 17/3 wordt besluit voorgelegd, onder voorbehoud 
van de ecologische onderbouwing en afspraken over de 3 gebieden (daar is ook 
financiering door het rijk aan de orde). 
Het kernteam heeft mandaat om eea ook in een korte brief aan de minister te 
markeren. 

Communicatielijn:
In de Statenbrief en in de persberichten wordt op bovenstaande aangepast. Provincies 
kunnen hier hun teksten aan toevoegen. 

5.2 Besluit definitief advies werkwijze omgaan met handhavingsverzoeken
De BC besluit conform de beslisnotitie op basis van de Landelijke Handhavingsstrategie 
(LHS): bedrijven met een brief of gesprek te waarschuwen dat zij binnen een gegeven 
termijn een vergunning moeten aanvragen (eerste actie op basis van de 
interventiematrix uit de LHS) en escaleren volgens de LHS als deze aanvraag uitblijft. 

Technische vraag: hoe wordt omgegaan met vergunningen die zijn aangevraagd maar 
nog niet verleend? Wordt schriftelijk afgedaan. 

5.3 Besluit definitief advies opdrachtverlening BIJ12 m.b.t. oprichting 
informatiepunt

Drenthe verzoekt te bewaken dat het IPO de opdrachtgever richting BIJ12 is. BC is 
akkoord met het voorliggende voorstel. 

6. Bespreken

6.1 Notitie extern salderen
De in de notitie genoemde beslispunten worden besproken. BC is op hoofdlijnen 
akkoord met de volgende opmerkingen:

De BC constateert dat er weinig juridische middelen beschikbaar zijn. Er is een groot 
belang om extern salderen open te stellen als de opkoopregeling beschikbaar is; dit 
proces verloopt tot nu toe echter niet voortvarend. 

Verzoek om aandacht te besteden aan de communicatie, ook in relatie toto verleasen 
en mogelijk andere thema’s. Dit wordt opgepakt, ook in samenwerking met LNV. 

Verzoek om deze notitie voor te leggen aan de landsadvocaat, als ultieme toets. 
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Bestuurlijke Commissie Stikstof

Vergaderdatum en -tijd: 12 maart 2020, 16.00-18.00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht (zaal: Drakesteyn)

Overijssel en Brabant benadrukken dat in werking treding niet veel later moet worden 
dan 1 mei 2020.

6.2 Notitie gerichte opkoop
Morgen vindt een ambtelijk overleg plaats op directeurenniveau. De inzet voor dit 
gesprek wordt besproken:
-  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Het kernteam zal (afhankelijk van de voortgang die vrijdag wordt geboekt) maandag 
een voorstel doen voor een bestuurlijke onderhandelingsdelegatie. Er wordt 
geconstateerd dat deze notitie niet gereed zal zijn voor besluitvorming in het BO Van 
26/3. 

7. Ter informatie
De punten ter informatie worden voor kennisgeving aangenomen. 

7.1 t/m 7.3 Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
Aanvullend aan de portefeuilleverdeling worden contactgegevens toegevoegd. 

8. Rondvraag en Sluiting
 Deze middag vond een VAO Stikstof in de Kamer plaats; minister heeft daar 

uitspraken gedaan over die vragen oproepen. Aan de lobbyisten wordt verzocht dit 
na te gaan. 

 In Zeeland is de strategische aanpak Stikstof gepresenteerd. Ter informatie wordt 
een flyer uitgedeeld. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg om 18:35 uur. 

*-*-*-*-*-*




