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1. Opening 

 De voorzitter opent het overleg en heet allen van harte welkom, speciaal worden de 

genodigden van het RIVM mw.  en dhr.  en dhr.  

(IPO) welkom geheten.  

In verband met de voorjaarsvakantie in het noorden van Nederland is een aantal 

deelnemers afwezig.  

 

2. Vaststellen agenda, mededelingen en ontvangen uitnodigingen 

 Vaststellen agenda: 

Agendapunt 4 presentatie, wordt als eerste behandeld. Aansluitend wordt de agenda 

vanaf punt 1 gevolgd.  

 

Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Ontvangen uitnodigingen:  

Er zijn geen uitnodigingen.  

 

2.1 Voortgang programmaorganisatie Stikstof incl. samenwerkingsafspraken met 

DGS  

  geeft een update:  

• Voortgang: De organisatie is minder ver dan gehoopt, wel worden stappen gezet. 

Met de DGS zijn goede afspraken gemaakt. Een urgente capaciteit-uitvraag voor elf 

plekken (waarvan meer dan de helft minder dan een halve fte) is via de AC 

uitgezet. N.a.v. deze uitvraag lijkt voor ongeveer de helft van de urgente plekken 

een oplossing beschikbaar. De overige plekken worden op korte termijn ingehuurd. 

Er zal een begrotingsvoorstel worden voorgelegd (via AC en BC) aan IPO Bestuur, 

dit wordt in het IPO Bestuur van 5 maart aangekondigd, via de AC moet dit ook z 

z’n beslag krijgen in P-nota’s van provincies. Suggestie van de voorzitter is om de 

provinciale en gezamenlijke stikstofclaims in de provincie samen te voegen.  

• Vergadercyclus BO: Het BO wordt iedere maand einde van de maand 

georganiseerd. Met andere organisaties (zoals VNG en Unie van Waterschappen) 

worden afspraken gemaakt om 1x per twee maanden bij dit BO aan te sluiten.  

 

2.2 Stand van zaken uitvraag vergunningverlening 

 De uitvraag loopt nog, dit wordt in een volgend overleg geagendeerd. 

 Bestuurlijke Commissie Stikstof  

 op 20 februari 2020  

    

 

Verslag 
 

 Vergaderdatum en -tijd 20 februari 2020, 16.00-18.00 uur 

 Locatie Provinciehuis Utrecht (zaal: Drakesteijn) 

 Deelnemers F. Vermeulen (vicevoorzitter; kerngroep) 
A. Smit (secretaris) 

  G. H. Bolscher (Ov), P. Drenth (Ge), H. Hofstra (Fl), H. Bruins Slot (Utr), J. Baljeu (ZH), 

A. Pijpelink (Ze), H. Grashoff (Nb), H. Mackus (Li),  

 

 

 

 

 

 (IPS),  (IPS),  (BIJ12),  (verslag),  

(IPO),  (IPO) 

(tevens aanwezig bij agendapunt 4)  (RIVM),  (RIVM) 
 

  Afwezig: E. Rommel (NH), T. Bovens (voorzitter; kerngroep), A. Heidema (cdK, kernteam) 

 (IPO), H. Staghouwer (Gr), K. Fokkinga (Fr) 
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2.3 20/2 14:00 uur Nieuwspoort – persconferentie Mesdagfonds 

Dhr. Mackus geeft een korte terugkoppeling naar aanleiding van de persconferentie.  

De woordvoerderslijn is afgesproken en gedeeld. Het RIVM geeft aan eerst procedureel 

en later inhoudelijk en vooral feitelijk te reageren op het onderzoek.  

 

2.4 Overzicht ph-verdeling 

Vorige week is in de BC de ph-verdeling vastgesteld. Vaststelling heeft in het AC nog 

niet plaatsgevonden omdat deelnemers vakantie hebben.  

Van de gedeputeerden wordt verwacht dat zij voor hun portefeuille een 

klankbordfunctie vervullen en dat zij betrokken zijn/worden bij de voorbereiding van 

stukken voor de aangewezen portefeuille. Benadrukt wordt dat dit niet betekent dat 

deze gedeputeerde ook de woordvoerder is voor de portefeuille. Dit systeem gaat 

vanaf nu in werking en zal dus worden gebruikt voor de voorbereiding van de 

vergadering van 5 maart. 

 

2.5 Agenda BC 27/2 

Besloten wordt dit overleg te laten vervallen vanwege de vakantieperiode; er zijn ook 

geen inhoudelijke punten geagendeerd. De voorzitter is afwezig in deze week. Voor 

prangende zaken zal hij dhr. Staghouwer vragen eerste aanspreekpunt te zijn en zo 

nodig een call te organiseren.  

• De BC verzoekt om het BC van 5 maart in Den Haag te organiseren. Aldus wordt 

besloten.  

 

3. Conceptverslag en acties13 februari 2020 

Tekstueel: 

Er zijn geen tekstuele aanpassingen. 

N.a.v.: 

  

 

 

 

 

  

 

Het verslag wordt met deze verduidelijking vastgesteld.  

 

• De aanwezigen verzoeken om bij de stukken voor de GS-en van 10 maart 

aanstaande duidelijk te maken wat de status van de voorliggende stukken is: 

besluitvormend/informerend/opiniërend en duidelijk aan te geven wat de routing 

na besluitvorming is. 

 

4.  Presentatie RIVM 

(Bij dit agendapunt zijn dhr.  en mw  van het RIVM aanwezig). 

De heer  geeft een presentatie over Stikstof. Deze morgen is deze 

presentatie in het AC gegeven, hier werd positief op gereageerd; er is veel behoefte 

aan dit soort informatie. De presentatie wordt bij het verslag gevoegd. Naar aanleiding 

van de presentatie wordt een aantal vragen gesteld: 

• Een aparte boekhouding voor ammoniak en stikstofoxide lijkt niet wenselijk. Eén 

van de argumenten: De Kritische Depositie Waarde is in Stikstof uitgedrukt en 

maakt geen onderscheidt in de twee componenten ammoniak en stikstofoxide. Een 
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dergelijk onderscheid vergt een ingewikkelde boekhouding. Het is technisch wel 

mogelijk en is dus een beleidsmatige beslissing.  

• Herkomst depositie: Het Mesdagfonds heeft in haar berekeningen alle 

natuurgebieden (incl grote wateren) meegenomen. RIVM rekent alleen met de 

stikstofgevoelige Natura 2000; die hebben namelijk te lijden onder stikstof. 

Hierdoor is het grote verschil tav aandeel landbouw bij Mesdagfonds te verklaren.  

• Er zijn veel vragen over de beschikbaarheid voor data in het kader van de 

gebiedsaanpak. Dhr.  (IPO/BIJ12) meldt dat er gisteren en deze middag 

sessies met provincies zijn geweest (living lab), waar is gekeken naar deze 

informatievraag en hoe hier antwoord op te geven. Veel materiaal is beschikbaar 

bij het RIVM en kan meteen gebruikt worden.  

 

5. Besluiten 

• Verleasen: De notitie wordt nav het BO aangepast en opnieuw geagendeerd voor 

de AC van 5 en de BC van 12 maart. Hierin wordt opgenomen: een paragraaf over 

evaluatie en over handhaving, verder wordt ingegaan op (de tijdelijkheid van) van 

projecten en de al dan niet tijdelijkheid van de regeling zelf wordt besproken.  

• Brief SSRS: De inhoud van de brief wordt vrijdag nogmaals gedeeld. Verzoek is om 

voor donderdag 27 februari na te gaan of de brief namens de GS-en uit kan gaan. 

De inhoud is eerder gedeeld, het is aan betreffende gedeputeerde om na te gaan 

of/hoe mandaat wordt gehaald.   

• Er komt een communicatievoorstel m.b.t. de SSRS.  

 

 

 

 Volgende week worden de analyses m.b.t. beschikbare ruimte 

afgerond (mits gegevens ontvangen van provincies) en wordt het 

werkproces/handreiking voor de vergunningverlening opgesteld. Op basis hiervan 

(en op basis van de definitieve passende beoordeling) kan een oordeel worden 

geveld over de uitvoerbaarheid. M.b.t. de criteria/prioriteiten is al eerder input 

gegeven aan de programmadirectie, de ministeriele regeling is zo goed al afgerond 

en zal niet meer wijzigen.  

 

6.  Bespreken 

 

6.1 Presentatie gebiedsgerichte aanpak 

 (Door dhr. ) 

De tijd om de hele presentatie te laten zien ontbreekt, dhr. Hoevenaars beperkt zich 

tot een tweetal sheets over de laatste stand van zaken.  

 

 

 

 

 

  

 

Ter voorbereiding van 

verdere bespreking verzoekt de voorzitter een notitie te maken.  

 

De aanwezigen dringen tot slot aan op een praktische aanpak; het uitwerken van 

instrumentarium heeft hoge prioriteit.   






