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1 Opening
De voorzitter opent het overleg en heet eenieder van harte welkom. 

2 Vaststellen agenda, mededelingen, ontvangen uitnodigingen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2.1 Mededelingen 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Expertise en innovatiecentrum Binnenvaart; Gedeputeerde Drenth: In Gelderland is 
een gesprek aangegaan met dit Centrum, dit is ook in de AC gewisseld. Gelderland 
staat open voor verbreding met andere Provincies. Wanneer hier interesse in is, wordt 
verzocht dit via de coördinatoren stikstof te delen. Actie: geïnteresseerde BC-leden.
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Overige deelnemers

Afwezig

F. Vermeulen (vicevoorzitter; kerngroep), A. Heidema (CdK; kernteam), A. Smit 
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H. Staghouwer (Gr), K. Fokkinga (Fr), H. Jumelet (Dr), G. ten Bolscher (Ov), P. Drenth 
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T. Bovens (voorzitter; kerngroep),  (Bij12)                                                            
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Opmerkingen vanuit de BC:
o Complimenten voor het werk dat is gedaan en dat middelen worden gereserveerd. 

De insteek van de BC is positief-kritisch. De BC heeft een aantal suggesties welke 
worden gedeeld. 

o  
 

o Een scheiding moet worden gemaakt tussen de woordvoeringslijn en uitgebreidere 
appreciatie daarna. Deze appreciatie kan later. Van belang ook eerst reacties uit 
maatschappij en van sectoren te bekijken en deze mee te wegen. Actie: IPS.

o
 

o De BC benadrukt het belang om achterstallig onderhoud en dan met name de 
meldingen, snel op te lossen. Zonder dat is er geen draagvlak voor vervolgstappen. 

o De BC doet tekstsuggestie t.a.v. beschikbare tekst over toestemmingsverlening. Bij 
de passage over extern salderen en verleasen de tekst aanpassen ‘Wij werken aan 
een zorgvuldige introductie van extern salderen, die zoveel mogelijk waarborgen 
biedt voor een geborgde uitvoering.’ Dit tekstvoorstel wordt morgen aan DGS 
teruggekoppeld. 

 Woordvoeringslijn Kamerbrief; De kamerbrief wordt dinsdag in de MCSP (onderraad) 
besproken. Zodra deze beschikbaar is, wordt deze gedeeld, samen met een concept. 
Actie IPS. 

 Overleg BC/voorbereiding BO; Een datum/tijd voor een voorbereidend BO/BC wordt 
21 of 22 april gepland. Actie: IPS.

 Voorstellen Beweiden in GS-en: Alle GS-en hebben ingestemd. De woordvoeringslijn is 
nog niet ge-uploaded. De BC spreekt de wens uit dat de woordvoeringslijn voortaan 
gelijktijdig beschikbaar is met het te nemen besluit. 

Planning rondom feestdagen
Voorgesteld wordt om in de week van 27 april tot en met 3 mei geen overleg te hebben. 
Daarnaast wordt voorgesteld om de vergaderingen rond feestdagen te verplaatsen, 
conform bijgevoegd voorstel.

De BC gaat akkoord met bijgaande planning. Het overleg van 30 april komt te vervallen. 
Verzoek is om ook een voorstel voor het zomerreces te maken en hierin mee te nemen 
dat het BO in een recesweek valt. Actie: IPS.

3 Conceptverslag en acties BC Stikstof

3.1 Vaststelling concept verslag vorig overleg
Het verslag wordt vastgesteld. 

3.2 Actielijst vorig overleg
De actielijst wordt kort besproken. Er zijn geen opmerkingen.
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4 Besluiten
Er zijn geen onderwerpen voor besluitvorming aangedragen.

5 Bespreken

5.1 Voorbereiding BO 22 april 2020 16:30 tot 17:30 uur
Een nieuwe tijd voor het overleg wordt voorgesteld, woensdag 22 april van 16:30 tot 
17:30 uur. De BC gaat hiermee akkoord. Gedeputeerde Pijpelink is verhinderd. Deelname 
is nog onzeker voor gedeputeerde Ten Boscher, Drenth en Hofstra i.v.m. mogelijke 
aanwezigheid bij de Statenvergadering wanneer mogelijk nemen de laatstgenoemden 
deel aan het BO. 
De volgende woordvoerders worden benoemd:
 Gedeputeerde Drenth voert het woord over legalisering meldingen;
 Gedeputeerde Fokkinga voert het woord over de lijnen voor vergunningverlening;
 Gedeputeerde Hofstra voert het woord over extern salderen;
 Gedeputeerde Baljeu voert het woord over de kamerbrief;
 Gedeputeerde Rommel voert het woord over Beheer en Onderhoud;
 De Voorzitter voert het woord over mogelijke schadeclaims beweiden en is technisch 

voorzitter. 

Naar aanleiding van de bespreking van vandaag, wordt morgen een voorstel verstuurd ter 
bespreking in de GS-en van 21 april om de standpunten voor het BO te bepalen. Actie: 
IPS.

5.1.1 Legalisering meldingen (Ter agendering BO 23 april 2020)
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5.1.2 Notitie lijnen voor vergunningverlening
De BC wordt verzocht te besluiten over de volgende punten:
• Het Rijk heeft de notitie ‘Lijnen voor vergunningverlening’ (zie bijlage 1) vastgesteld. 
Daarin staan 4 redeneerlijnen die het Rijk als bevoegd gezag gaat hanteren voor het – 
zonder zware onderzoekslast – toestaan van individuele projecten met een tijdelijke 
emissie/depositie. Beslispunt is of de provincies deze 4 redeneerlijnen collectief van het 
Rijk overnemen en deze als bevoegd gezag ook gaan hanteren.

 
 

 

 
 

Gedeputeerde Fokkinga geeft dit aan dit in de zin van voorstellen/suggesties mee te 
nemen in de woordvoering. 

5.1.3 Update Extern salderen: voortgang stakeholdersbijeenkomsten
De voorzitter verzoekt om terugmelding vanuit de stakeholderbijeenkomsten:

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

. 
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Meerdere Provincies merken op dat ook de Staten wensen te worden geconsulteerd, dit 
heeft complicaties voor het tijdspad. 

Voorzitter: Afspraak is om de stakeholdersbijeenkomsten in april af te ronden. Verslagen 
en terugkoppelingen daarna in BC agenderen. Actie: IPS. 
Gekoerst wordt op 1 juni waarbij zorgvuldigheid belangrijk is. 

Gedeputeerde Hofstra geeft aan hiermee de woordvoering in het BO te kunnen oppakken. 

5.2 Memo actualisatie Calculator
(BIJ12) is aanwezig in het overleg tijdens dit onderwerp. 

Ondanks de impact van een actualisatie en de onzekerheid die dit met zich mee kan 
brengen is het geen optie om niet te actualiseren. Dit is juridisch niet houdbaar. Wat we 
kunnen en moeten doen om verrassingen bij een actualisatie te voorkomen is 
duidelijkheid geven over de mogelijke consequenties en rekening houden met 
actualisaties in het proces van vergunningverlening.  

 

 
 

 

6 Ter informatie

6.1 Inbreng Cie Remkes
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6.2 Ontvankelijke aanvragen prioritering woningbouw
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6.3 Position Paper VNG
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6.4 PowerPoint extern salderen
Aan dit onderdeel zijn nog niet de juiste bestuurders gekoppeld. Wie bestuurlijk ph-er  is 
wordt uitgezocht. Actie: IPS.
Verder is de PowerPoint op verzoek van de AC deels gewijzigd; een aantal sheets zijn 
toegevoegd. 
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6.5 Lobby
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.6 Inventarisatie argumenten voor en tegen scheiding van stikstofoxiden en 
ammoniak
Gedeputeerde Jumelet.  

 
 

7 Rondvraag en Sluiting
 Gedeputeerde Bruins Slot: Passende beoordeling SSRS: Hoe staat het hiermee, wat is 

de voortgang? 
Volgende week donderdag wordt de stand van zaken opgemaakt in de AC. Daarna 
wordt e.e.a. geagendeerd in de BC. Voorbereid wordt om dit ambtelijk onder de 
aandacht van DGS te brengen. Zal ook als rondvraagpunt worden ingebracht in BO. 
Actie: IPS.




