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1.  Opening 

De voorzitter heet de heer Loggen welkom in de BC. De heer Loggen vervangt 
mevrouw Rommel, die voor het overleg is verhinderd. 
 

 
2. Vaststelling agenda  

De BC stelt de agenda voor haar overleg van 17 december ongewijzigd vast. Voorts 
stemt de BC in met het agenderen van de geannoteerde agenda voor het BO van 
11 februari voor het (extra) reguliere BC-overleg van 28 januari en met de planning 
van de overige BC-overleggen in januari (in aanloop naar het BO op 11 februari):  
 
21 januari, 14.00-17.00 uur: strategische sessie BC + AC 
21 januari, 17.00-18.00 uur: informeel BO met de minister 
28 januari, 16.00-18.00 uur: regulier BC-overleg ter voorbereiding van het BO 
28 januari, 18.30-21.30 uur: concluderend overleg RSRS 
11 februari, 17.00-18.00 uur: BO 
 
 

3. Ter bespreking 
 
3.1 Presentatie eerste beelden stikstofanalyses 

Naar aanleiding van de op 15 december afgeronde stikstofberekeningen 
geven IPS-thematrekker MDS, , en BIJ12-seniorbeleids-
adviseur stikstof en Natura 2000, , een presentatie van de 
eerste beelden van de stikstofanalyses en de mogelijke scenario’s voor de 
inzet van bronmaatregelen. 
 
De BC spreekt haar waardering uit voor de per Natura 2000-gebied resp. per 
provincie in kaart gebrachte analyses en visualisaties en voor het feit dat alle 
provincies via de AC-leden over de gebiedsspecifieke analysemogelijkheden 
beschikken. Omdat de analyses de stikstofuitdagingen helder inzichtelijk 
maken, ziet de BC goede mogelijkheden de analyses ook in de externe 
communicatie een rol te laten vervullen. Hiervoor is wel nodig dat de 
analyses van de meest actuele data gebruik maken.  geeft 
hierop aan dat herberekening van de analyses plaatsvindt na oplevering van 
de hiervoor benodigde, op voortschrijdend inzicht gebaseerde, actuele RIVM- 
en PBL-data en de nieuwe omgevingswaarden voor 2025 en 2035. Daarna 
zijn de analyses – met uitzondering van de duiding van uit het buitenland 
afkomstige stikstofdeposities – ‘state of the art’.  
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 Dit 
zijn vragen die bij de bespreking van de uitwerking van de gebiedsplannen in 
de strategische sessie op 21 januari aan de orde komen. Vooruitlopend op de 
strategische sessie (en de herberekening van de analyses) stemt de BC in 
met het voorstel van de voorzitter het (externe) provinciale verantwoor-
dingsniveau in de AC te bespreken. – actie IPS/AC – 

 
 

3.2 Provinciale aanpak stikstofproblematiek Drenthe 
 De heer Jumelet geeft een korte toelichting op de wijze waarop de provincie 

Drenthe  - als onderdeel van de Drentse aanpak -  melkveehouders beloont 
voor hun prestaties op het gebied van stikstofreductie en verduurzaming. 
 
In antwoord op de vraag van de heer Ten Bolscher in hoeverre de aan het 
traject deelnemende boeren in Drenthe ook op de langere termijn zekerheid 
kan worden geboden, geeft de heer Jumelet aan dat het provinciale ‘oefen-
traject’ een looptijd van drie jaar kent. Inzet van het traject is dat bedrijven 
en partners (waaronder FrieslandCampina en de Rabobank) aansluitend op 
de provinciale inzet een nadrukkelijke(r) rol gaan spelen. Het traject kan 
mogelijk ook via het nieuwe GLB verder worden gebracht, waarbij tevens 
een koppeling met de akkerbouw kan worden gemaakt. 
 
Naar aanleiding van de presentatie van de heer Jumelet stemt de BC er mee 
in om in de komende BC-overleggen ook andere BC-leden de gelegenheid te 
bieden tot het presenteren van provinciespecifieke initiatieven op het gebied 
van stikstof. De heer Ronnes start in het BC-overleg van 28 januari met een 
presentatie over de Brabantse Ontwikkelingsaanpak Stikstof.  
– actie Erik Ronnes – 

 
 

3.3 Consultatiereactie Natuurcompensatiebank 
De BC stemt in met het advies van de AC ter zake van de concepttekst voor 
de consultatiereactie Natuurcompensatiebank met de opmerking dat de 
indruk moet worden voorkomen dat natuurgebieden van de Natuurbank 
Natura 2000-gebieden kunnen worden. Op de vraag of en zo ja welke 
compensatie aan de orde is indien provincies nieuwe habitat aanwijzen, 
maar deze bij nader inzien toch niet nodig blijken te hebben, geeft mevrouw 
Pijpelink aan dat dit vooral een theoretische discussie is die zich in de 
praktijk niet gaat voordoen. De portefeuillehouders Natuur bezien de tekst, 
scherpen deze waar nodig aan en dienen deze vóór 23 december in.  
 
 

3.4 Consultatiereactie AMvB wetsvoorstel 
In ‘ruil’ voor het eerder ontvangen van een ambtelijke reactie houdt DGS 
rekening met het ontvangen van de bestuurlijke reactie na sluiting van de 
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responstermijn (op 24 januari). Hierdoor stemt de BC in met het agenderen 
van de op 17 december in de AC besproken consultatiereactie AMvB 
stikstofreductie en natuurbescherming in het BC-overleg van 28 januari. 
 
 

3.5 Voortgang RSRS 
Met het oog op de bespreking van het RSRS in het BO van 11 februari geeft 
RSRS-thematrekker  de BC inzicht in de planning van de 
ontwikkelfase van het RSRS en een vooruitblik op de concluderende BC-
sessie met betrekking tot het RSRS, in januari 2021. De BC stemt in met het 
voorstel van het kernteam deze sessie te laten plaatsvinden op 28 januari. 
 
In de concluderende sessie komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
- Kortetermijnplanning richting het BO van 11 februari 
- Botsproeven met de provincies, het Rijk en de koepels 
- Actieplan Vulling 
- Structurele toestemmingsverlening 
 
Om de GS-en op ‘vlieghoogte’ te brengen, volgt vóór het kerstreces nog een 
(louter voor de AC, de BC en de GS-en bedoeld) RSRS-filmpje. In januari 
volgt voorts een samenvattend document van de presentatie en de conclu-
sies van de BC-RSRS-sessie van 26 november.  
– actie  – 
  
 

3.6 Vooruitblik strategische sessie 
De BC stemt in met het voorstel van het kernteam de strategische sessie 
van de BC te doen plaatsvinden op 21 januari van 14.00 tot 17.00 uur. De 
sessie staat (vooralsnog) in het teken van het versterken van de provinciale 
positie bij het richting geven aan de stikstofaanpak, het ontwikkelen van een 
toekomstbestendige organisatiestructuur en – rekening houdend met de op 
17 maart 2021 plaatsvindende Tweede Kamerverkiezingen – het formuleren 
van een kabinetsaanbod. De agenda voor de strategische sessie volgt in 
januari. 
 
De BC stemt evenzeer in met het aansluitend op de strategische sessie van 
21 januari voeren van een informeel BO met de minister van LNV, de VNG 
en de UvW. In dit overleg kan worden teruggeblikt op het verloop van de 
parlementaire behandeling van de stikstofwet (inclusief de betekenis van de 
op 17 december door de Kamer in stemming te brengen amendementen en 
moties voor de provincies, onder meer op het gebied van de uitwerking van 
gebiedsplannen). Ook kan in het overleg aandacht uitgaan naar de vraag wat 
de overlegpartijen met elkaar in de eerste helft van 2021 op stikstofgebied 
willen bereiken. 
 
 

3.7 Publicatie IPO-bericht stand van zaken extern salderen 
Mede gezien de lopende besluitvorming (onder meer ten aanzien van 
verleasen) en het in verband met het kerstreces ongelukkige publicatie-
moment besluit de BC de bespreking van de publicatie van het IPO-bericht 
over de stand van zaken van extern salderen terug te laten keren in het 
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reguliere BC-overleg van 28 januari. 
 
De BC stelt op basis van het geactualiseerde overzicht vast dat het aantal 
vergunningaanvragen met betrekking tot extern salderen tot op heden 
(zeer) beperkt is en dat extern salderen hierbij vooral betrekking heeft op 
veehouderijen onderling. 
 
 

4. Mededelingen en voortschrijdende planning 
 
4.1 Mededelingen  

 De voorzitter bericht de BC dat het ministerie van IenW met betrekking 
tot het SSRS een Wob-verzoek van Wösten juridisch advies heeft ont-
vangen. Het BIJ12-informatiepunt beantwoordt de vragen ter zake van 
de opbouw van het SSRS, de rekensystematiek en de administratie van 
de maatregel wegverkeer (beperking maximum snelheid). 
 

 Gedurende het kerstreces (periode 21 december 2020-3 januari 2021) is 
de IPS beperkt bereikbaar. Voor noodgevallen bestaat er vanzelfsprekend 
een telefonische achtervang. 

 
4.2 Voortschrijdende planning BC-overleggen 

De BC neemt kennis van de geactualiseerde planning met betrekking tot de 
in het eerste half jaar van 2021 plaatsvindende AC- en BC-overleggen en de 
BO’s. 
 
 

5. Vaststelling verslag en actiepunten n.a.v. BC-overleg 26 november 
 
5.1 Vaststellen verslag BC-overleg 26 november 

Met de bevestiging van de afspraak dat in de BC verzorgde presentaties en 
verslagen met een informele status (zoals het verslag van de RSRS-sessie 
van 26 november) geen onderdeel uitmaken van BC-verslagen, stelt de BC 
het verslag van het BC-overleg van 26 november ongewijzigd vast. 
 

5.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 26 november 
De BC neemt zonder opmerkingen kennis van de stand van zaken van de tot 

  en met het BC-overleg van 26 november voortvloeiende acties. 
  

 
6. Ter informatie 

 
6.1 Media-analyses   

  De BC neemt kennis van de media-analyses. 
 

6.2 Kamerstukken 
De BC neemt kennis van de Kamerstukken, inclusief de bij het Kamerdebat 
van 10 december ingediende en op 17 december ter stemming te brengen 
amendementen en moties met betrekking tot het wetsvoorstel stikstof-
reductie en natuurverbetering. 
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6.3 Politieke agenda 
 De BC neemt kennis van de politieke agenda. 
 
  

7.  Rondvraag en sluiting 
  Ter afsluiting van dit laatste BC-overleg in 2020 bedankt de voorzitter de AC, de 
   BC en de IPS-staf voor de in het afgelopen jaar getrooste inspanningen en behaalde 
   resultaten. Met het oogmerk in 2021 ook weer fysiek BC-overleg te kunnen voeren, 
   wenst de voorzitter een ieder goede kerstdagen en een gezond 2021 toe en sluit 
   het overleg om 17.50 uur af. 




