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1. Opening
De voorzitter start het overleg met de bespreking van agendapunt 0 (eerder 
agendapunt 4.4): een gezamenlijk overleg van de BC Stikstof en de BAC VP over de 
kabinetsvoorstellen met betrekking tot de Voorjaarsnota en de daarin verwachte 
meerjarige middelen voor natuur.

 0 Structurele aanpak/Voorjaarsnota
Ter bepaling van een eerste inbreng in het op 26 maart plaatsvindende BO stemmen 
de BC en de BAC VP in met het voorstel dat provincies hun waardering uitspreken voor 
het feit dat de structurele aanpak wordt opgepakt en dat deze aanpak vanuit de basis, 
namelijk de gunstige staat van instandhouding (VHR), wordt vormgegeven. 

Een gezamenlijke reactie van de provincies op de nog te verschijnen kabinetsbrief 
geschiedt niet eerder dan nadat het ministerie van LNV de BC en de BAC VP meer 
duidelijkheid heeft gegeven over de onderbouwing en inrichting van de structurele 
aanpak.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 2. Vaststellen agenda, mededelingen en ontvangen uitnodigingen
Vaststellen agenda:
De BC stelt de agenda ongewijzigd vast.

Mededelingen:
Naast het eerder verspreide bericht over het gewijzigde functioneren van de Tweede 
Kamer in verband met het coronavirus zijn er geen verdere mededelingen.
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 3 Vaststellen verslag BC Stikstof van 12 maart 
Met de opmerking de laatste zin van verslagpunt 3 uit het conceptverslag te 
verwijderen stelt de BC het verslag van haar overleg van 12 maart vast.

 4 Besluiten

 4.1 Bestuurlijk overleg 26 maart
De BC stemt in met het voorstel van het kernteam het (beperkte) BO van 26 maart  - 
die plaats vindt in de vorm van een conference call -  technisch te doen voorzitten door 
de heer F. Vermeulen en de BC-woordvoering in het BO te doen vervullen door:
- mevrouw J. Baljeu en de heer H. Mackus (t.a.v. Structurele aanpak/Voorjaarsnota) 
- de heer R. Grashoff (t.a.v. extern salderen en verleasen) 
- mevrouw H. Bruins Slot (t.a.v. SSRS)  
Ter voorkoming van de suggestie dat de op dit moment in de conceptagenda ter 
informatie opgenomen agendapunten worden besproken, zal in overleg met DGS 
worden bevorderd dat deze punten puur ter kennisname aan de BO-agenda worden 
verbonden.

4.2 Stikstofregistratiesysteem (SSRS)
Op basis van de instemming van de GS’en van 17 maart met het in het kader van de 
verwachte Ministeriële Regeling over het SSRS in behandeling kunnen nemen van 
vergunningaanvragen heeft IPO de minister van LNV op 19 maart een brief gestuurd 
waarin de provincies onder voorwaarden akkoord gaan  

 
 
 

 
De BC 

ontvangt nog een afschrift van de brief.
Mogelijk te verwachten knelpunten bij het in behandeling van aanvragen worden in de 
AC besproken. 

4.3 Extern salderen en verleasen
De BC neemt kennis van de conclusies van het ter zake dienende advies van de 
landsadvocaat voor het concluderend BO van 26 maart en stemt in met het 
vooruitlopend op het BO besluitvormend voorleggen van deze conclusies aan de 
colleges van GS op 24 maart. Er wordt voorafgaand aan het BO nog onderzocht of de 
gestelde termijn voor evaluatie van één jaar niet langer zou moeten zijn om er ook als 
overheid goed gebruik van te kunnen maken. Nadere uitwerking, over bijvoorbeeld de 
evaluatie, wordt meegenomen in de verdere uitwerking richting de definitieve 
inwerkingtreding per 1 mei. 
De BC stemt voorts in met het in notitie opgenomen tekstvoorstel voor de definitie en 
het artikel ‘verleasen’ in de provinciale beleidsregels. Ook stemt de BC ermee in om in 
het BO op 26 maart met de minister concluderen dat de verleasingsregeling op basis 
van de evaluatie na een jaar (aangepast) kan worden voortgezet dan wel stopgezet 
(hand aan de kraan principe) en dat dit richting de stakeholders in de communicatie 
over de verleasingsregeling nadrukkelijk benoemd moet worden. 
De nadere uitwerking van de consequenties van extern salderen en verleasen, onder 
meer ten aanzien van landbouw en industrie, meldingen, beweiden en bemesten en 
het opstellen van provinciale beleidsregels, wordt besproken in de AC.
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Het na te zenden advies van de landsadvocaat over het voorkomen van risico’s van 
staatssteun wordt, voorzien van een notitie, geagendeerd voor de eerstvolgende BC. 
Dit kan bij de verdere uitwerking worden meegenomen.

4.5 Opkoopregeling
Ter voorbereiding van het BO van 23 april stemt de BC in met het in de notitie ter zake 
voorgestelde proces om te komen tot besluitvorming over gerichte opkoop. 
Voorts stemt de BC in met de door het kernteam voorgestelde samenstelling van de 
bestuurlijke delegatie voor het afstemmen van resterende afspraken tussen het Rijk en 
de provincies. De delegatieleden zijn de heer R. Grashoff, de heer H. Hofstra en 
mevrouw H. Bruins Slot.
De ambtelijke voorbereiding van de bespreking van de opkoopregeling in het BO op 23 
april vindt plaats in de AC.

4.6 Legalisering meldingen
De BC neemt kennis van de notitie legaliseren meldingen die voor een volgend BC-
overleg wordt geagendeerd.

4.7 Organisatie, werkwijze en begroting IPS
De BC stemt in met de organisatie, werkwijze en begroting van de interprovinciale 
programmaorganisatie stikstof (IPS) en het ter besluitvorming voorleggen van de 
beschrijving van de organisatie, werkwijze en begroting van de IPS aan de individuele 
GS’en van 24 maart danwel 31 maart. 
In de IPO-bestuursvergadering van 2 april zal besproken worden hoe de werkwijze zal 
worden gecommuniceerd met de leden van de AV, en daarmee met de Staten van de 
provincies.

5 Ter bespreking  

5.1 Gebiedsmodule en 5.2 Drempelwaarde
De BC neemt er kennis van dat DGS graag met de provincies in gesprek wil over de 
gebiedsmodule SSRS en de drempelwaarde. Hiertoe is bij DGS een notitie in de maak 
die binnenkort ter bespreking aan de AC wordt voorgelegd. Zodra het stuk een vastere 
vorm heeft, zal de BC hierover worden geïnformeerd.

6 Ter informatie  
Naar aanleiding van de update over de stikstofberichtgering in de media en de 
uitspraken van de minister van LNV in het VAO Stikstof van 12 maart verzoekt de BC 
de IPS berichtgeving en uitspraken van de minister van LNV te blijven monitoren en 
deze zonodig te bespreken in de AC.

7. Rondvraag en Sluiting
Geen van de deelnemers maakt gebruik van de rondvraag.

De voorzitter dank de deelnemers voor hun inbreng en sluit het overleg om 18.20 uur.

*-*-*-*-*-*




