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1. Opening

2. Vaststelling agenda
De BC stelt de agenda voor het BC-overleg van 18 juni ongewijzigd vast.

3. Ter informatie 

3.1 Toelichting urgente regionale economische knelpunten stikstof
Met als doel vanuit de coronacrisis te investeren in het herstel van de 
Nederlandse economie constateren het ministerie van EZK en de IPO- 
portefeuillehouders Economie een tekort aan bestuurlijke aandacht voor de 
industrie. Ter onderbouwing van het investeringsbelang en ter vergroting 
van de aandacht voor de industrie stellen BAC-RE-voorzitters Van Hijum en 
Van Gruijthuijsen op verzoek van het ministerie van EZK een lijst op van 
industrie-investeringen die door gebrek aan stikstofruimte nu geen doorgang 
vinden.

De BC onderschrijft het belang van stikstofruimte voor de industrie. 
 

 

 

 
e lijst dient zich te beperken tot de 

industrie. 

De BC stemt in met het voorstel van de voorzitter om de portefeuillehouders 
VTH bij de systematiek van de lijst te betrekken en met de afspraak dat deze 
inbreng via de BAC-RE naar EZK en via BC naar LNV wordt doorgeleid. 
Hierover wordt door de beide secretarissen geschakeld. 
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4. Ter bespreking

4.1 Eindadvies commissie-Remkes
, AC-lid en als IPO-adviseur verbonden aan de Adviescommissie 

Stikstofproblematiek (commissie-Remkes), geeft een korte presentatie over 
de hoofdpunten van het eindadvies van de commissie-Remkes. 

De BC neemt kennis van zowel de op 17 juni door de minister van LNV aan 
de Kamer gezonden brief met de kabinetsreactie op het advies van de 
commissie-Remkes als van het op 18 juni plaatsvindende Kamerdebat over 
natuurherstel en economie. Aanstaande dinsdag wordt er over de moties 
gestemd, de BC wordt over de uitkomst in het volgend overleg op de hoogte 
gebracht. – actie IPS /  – 

Voor wat betreft het uitbrengen van de IPO-reactie op het advies van de 
commissie-Remkes koerst de BC  – in afwijking van het eerder genomen 
besluit –  aan op het op korte termijn uitbrengen van een gezamenlijke  
reactie, die aansluit op de eerder gestuurde appreciatie op de Kamerbrief. 
Met mandaat van de BC bereiden de portefeuillehouders Structurele Aanpak, 
Natuur en VTH de IPO-reactie voor. Inzet is het gereed hebben van een 
annotatie voor het BO op 9 juli en de definitieve reactie snel daarna vast te 
stellen. De GS-en zullen al dan niet via extra procedures bij de vaststelling 
worden betrokken.

4.2 Voorbereiding BO 9 juli
In overleg met het ministerie van LNV worden de onderwerpen structurele 
toestemmingsverlening en regionale drempelwaarde niet voor het BO van 9 
juli geagendeerd. 

Voor de bespreking van de resterende onderwerpen vindt - als extra 
tussenstap naar de GS-en van 30 juni - op 25 juni een extra BC-overleg 
plaats. Voor dit extra overleg wordt ook de woordvoerdersverdeling 
geagendeerd.

Ten aanzien van de gerichte opkoopregeling stemt de BC in met de door 
mevrouw Bruins Slot voorgestelde terugvaloptie om de eerste batch van 50 
miljoen euro met proceskosten zeker te stellen en de tweede batch later te 
bespreken. Met deze inzet kunnen provincies van start gaan met de gerichte 
opkoop en vergroten de provincies de kans om in de planning gelijk op te 
lopen met extern salderen. 

 
 

 De BC tracht nog vóór de zomer met de 
minister tot zorgvuldige voorbereide afspraken te komen. Op basis van de 
vandaag in de AC besproken aangepaste notitie over extern salderen wordt 
de notitie verder aangepast en volgende week aan de BC voorgelegd.

4.3 Update Stikstofregistratiesysteem
De BC besluit op advies van de AC het voorstel voor het opstellen van een 
informatiememo voor de Staten over de voortgang van de vergunning-
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verlening voor woningbouw en een zevental MIRT-projecten op dit moment 
voor kennisgeving aan te nemen en niet te agenderen voor de Staten.  

 merkt op dat het opgestelde memo zijn werking heeft 
gedaan door de stand van zaken voor alle provincies inzichtelijk te maken; 1 
juli is een deadline voor zowel het afronden van de ecologische 
onderbouwing als het definitief ontvankelijk maken van aanvragen. In de BC 
van 2 juli volgt een update over de verdere planning van de 
vergunningverlening (die ook staat weergegeven in het memo). 

De voorzitter benadrukt dat de provincies vanzelfsprekend vrij zijn om ook 
nu al feitelijke informatie over de voortgang van de vergunningverlening met 
de Staten te delen.

5. Mededelingen en voortschrijdende planning

5.1 Mededelingen
De routing van extern salderen is door de BC besproken bij agendapunt 4.2.

5.2 Vaststellen voortschrijdende planning BC-overleg 
Naast de toevoeging van het extra BC-overleg op 25 juni stemt de BC in met 
de waarschijnlijk op 25 dan wel 26 augustus doen plaatsvinden van het lang 
voorziene informele ‘get together’ met de minister van LNV. Nadere 
gegevens over deze bijeenkomst volgen. – actie IPS – 

6. Vaststelling verslagen en actiepunten BC-overleggen 4 juni en 9 juni 

6.1 Vaststellen verslagen BC-overleggen 4 juni en 9 juni
De BC stelt de verslagen van de BC-overleggen van 4 juni en 9 juni 
ongewijzigd vast.

6.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 4 juni
De BC stemt in met de stand van zaken van de in de actielijst opgenomen 
acties.

7. Ter informatie

7.1 Hoofdpunten eindadvies commissie-Hordijk
 geeft aan dat het advies van de commissie-Hordijk zeer 

wetenschappelijk-technisch van aard is en veel impact kan hebben. Er is, 
samen met DGS en andere bevoegde gezagen, een nadere analyse nodig. 
Mede met het oog op de bespreking van het advies van de commissie-
Hordijk in het BO wordt een kort memo met betrekking tot de 
vergunningverlening in relatie tot het advies opgesteld. Dit in verband met 
de uitspraken van de commissie-Hordijk over Calculator. 

7.2 Media-analyse
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7.3 Politieke agenda
IPS is in afwachting van de informatie van DGS over de status van de in het 
overzicht opgenomen, vóór de zomer te verschijnen, brief van de minister 
van LNV over extern salderen. – actie IPS – 

Ten aanzien van het BO Natuur is een lobbydocument opgesteld. Dit 
document wordt voorgelegd aan de BAC VP. – actie IPO /  –

7.4 Inbreng Kamerdebat 18 juni over natuurherstel en economie

7.4.1 Inbreng VNG

7.4.2 Inbreng VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland

8. Rondvraag en sluiting

Conform de besluitvorming in de BAC-VP pleit de heer Hofstra ervoor bij het 
bespreken van het in het IPO-bestuursoverleg van 25 juni geagendeerde 
programma Natuur een brede scope te behouden. De heer Drenth geeft hierop aan 
dat in de in het bestuursoverleg voorliggende notitie aandacht uitgaat naar Natura 
2000-gebieden en niet alleen naar stikstofgevoelige gebieden.

Mevrouw Baljeu geeft aan dat het overleg met LTO Noord, LTO Zuid, VNO-NCW, 
MKB Nederland en LTO Nederland een vervolg krijgt. Zij zal de BC over de vorm, de 
inhoud en het resultaat informeren. – actie Jeanette Baljeu –

De heer Drenth bericht dat binnenkort in GS Gelderland een pakket gebiedsplannen 
voorligt. Eén van de maatregelen betreft een innovatie- en uitkoopregeling voor de 
kalversector waarmee de provincie kalverhouders wil verleiden om leegstaande 
stallen niet opnieuw te vullen. De heer Drenth zal de BC nader over het 
maatregelenpakket informeren. – actie Peter Drenth –




