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1 Opening
De voorzitter opent het overleg en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Gedeputeerde Fokkinga is verhinderd.  

2 Vaststellen agenda, mededelingen
- De inlogcodes voor de call van het BO van 22 april heeft u per mail ontvangen.

Mocht de conference call wijzigingen in een Webex-overleg dan wordt dit via de app 
gedeeld.

- Gedeputeerde Pijpelink is verhinderd voor het BO, namens Zeeland zal gedeputeerde 
De Bat deelnemen.

3 Bespreken

3.1 Voorbereiding BO 22 april 2020
De agenda van het BO wordt puntsgewijs doorgenomen.
- Agendapunten 1, 2 en 3: geen opmerkingen. 
- Agendapunt 4, Legalisering Meldingen. 

Er zijn zorgen bij spoor 1 verder leeft de wens om spoor 2 juridisch verder uit te 
zoeken. Gedeputeerde Grashoff verzoekt niet te star op te treden. In Overijssel heeft 
GS verzocht om route twee verder te verkennen.
Morgen is een gesprek met de landsadvocaat ingepland. Het eerder ontvangen advies 
van de landsadvocaat wordt met gedeputeerden Drenthe en Fokkinga gedeeld. Actie: 
IPS.
De woordvoeringslijn wordt gehanteerd. 

- Agendapunt 5, Extern salderen en verleasen.
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Gedeputeerde Baljeu: Meldt dat vanuit de sector wordt genoemd niet alleen de 
opkoopkant te belichten maar ook de innovatiemaatregelen mee te nemen. Verzocht 
wordt om de regie bij de Provincies te laten, de ruimte wordt gezocht om voorwaarden 
te stellen. 
Gedeputeerde: Hofstra: De annotatie biedt voldoende informatie voor de 
woordvoering. De genoemde punten worden meegenomen. Provincies werken hard 
aan dit onderwerp spreken met belanghebbenden in de consultatierondes, maar 
zorgvuldigheid wordt nagestreefd. 

- Agendapunt 6, Lijnen voor vergunningverlening.
Gedeputeerde Baljeu: De lijn wordt door Zuid-Holland gevolgd.  

Aandacht wordt 
gevraagd voor het flankerend beleid voor bijv. elektrische voertuigen. De opmerking 
wordt door de Voorzitter meegegeven aan gedeputeerde Fokkinga Actie: Voorzitter.  

- Agendapunt 7, Structurele aanpak. (Zie ook agendapunt 3.2).
Gedeputeerde Baljeu: Gedeeld is de annotatie en een concept woordvoeringslijn. Een 
aanzet is gedaan voor een appreciatie, na het mei-reces wordt deze 
gecomplementeerd. 
Gedeputeerde Hofstra:  

 
 

 
Gedeputeerde Bruins Slot: N.a.v. de eerste opzet voor de appreciatie langere termijn. 
Hier worden politieke punten genoemd waar nog over moet worden doorgesproken of 
dit breed wordt gedeeld. 
Gedeputeerde Grashoff: N.a.v. annotatie: Inhoudelijke punten, 2e bullet is cryptisch 
omschreven. Onze gedachte was dat voor alle N2000 gebieden een zinvolle waarde 
moet worden aangegeven. Wij willen hier graag over meedenken. 
Gedeputeerde Baljeu meldt dat formeel de 50% verdeling niet is gedeeld.  
De heer Parmet: Kunnen we de Cie. Remkes nog een plek geven in het gesprek 
morgen en de woordvoeringslijn?

Gedeputeerde Grashoff: Druk zou moeten worden gezet dat de Kamerbrief vooraf aan 
het BO gedeeld wordt. 
Voorzitter:  

Gedeputeerde Baljeu geeft aan deze lijn aan te houden in het BO.  

Woordvoeringslijn: 
Gedeputeerde Baljeu: De woordvoeringslijn is bedoeld om te communiceren op de 
IPO-website, waarna dit bericht ook gepubliceerd kan worden op de websites van 
Provincies. De woordvoeringslijn wordt passief openbaar gebruikt. 
De bedragen genoemd in deze woordvoeringslijn waren nog niet bekend bij het 
opstellen van de woordvoeringslijn en worden nog aangepast. Het advies van de Cie. 
Remkes wordt meegenomen. In de voorlaatste alinea wordt een kleine tekstuele 
aanpassing gedaan.
Mandaat wordt verleend aan gedeputeerde Baljeu om eventuele kleine aanpassingen 
te plegen.  De woordvoeringslijn wordt nogmaals met de kleine voorbereidingsgroep 
gedeeld. Actie: Communicatie

- Agendapunt 8, Schadeclaims. Geen opmerkingen.
- Agendapunt 9, Beheer en Onderhoud. Geen opmerkingen. 
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- Agendapunt 10. Rondvraag. 
SSRS-module woningbouw 
De woordvoering wordt door gedeputeerde Bruins Slot opgepakt. 
Uitgezocht wordt wanneer de passende beoordeling uiterlijk rond moet zijn en wat de 
tijdsspanne is. Actie: IPS
Passende beoordeling rondom de rode hexagonen
De betrokken Provincies geven de volgende terugkoppeling: 
- Gedeputeerde Mackus, Lijkt kansrijk om een bedrijf te kopen waardoor e.e.a. 

oplost. Het Rijk deelt de urgentie.
- Gedeputeerde Rommel: Nog geen zicht op een oplossing. 
- Gedeputeerde Drenth: Wordt opgelost door de Provincie. 
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan dat de woordvoering opgepakt kan worden, 
wanneer de informatie over de passende beoordeling duidelijk is. Aandacht voor: 
welke verwachting heeft de Minister; afspraken over hoe verder wanneer e.e.a. 
verdaagd moet worden; hoe verder in de communicatie.

3.2 Kamerbrief en Structurele aanpak Stikstof en concept woordvoeringslijn
Is besproken bij agendapunt 3.2.

Aanvullend: 
- Een procesvoorstel wordt gemaakt om dit in mei in de GS-en te bespreken. 
- Voor zover mogelijk graag reactie of dit de juiste discussiepunten zijn. Graag input 

leveren of wanneer er zaken gemist worden, vanuit de GS-en. Actie: Allen, eerste 
week mei. 

- Donderdag in de BC verder bespreken. Actie: IPS.

3.3 Beheer en Onderhoud
Is besproken bij agendapunt 3.2. 

4 Rondvraag en Sluiting
- Gedeputeerde Rommel: Een aantal gemeenten in NH hanteren een drempelwaarde 

van 0,05 mol.  Dit wordt donderdag geïnventariseerd en wordt geëscaleerd naar VNG. 
Een lijn wordt geformuleerd. Actie: IPS.

- Gedeputeerde Hofstra: Het Kabinet heeft nog geen reactie gegeven op het 
luchtvaartadvies van de Cie. Remkes.  gaat dit ambtelijk na, waarna 
dit breder aan de orde komt. Actie: IPS.

- Gedeputeerde Grashoff: Onderhandelingsdelegatie over de uitkoopregeling.
Wellicht in het BO aan de orde stellen? De heer Smit: Vrijdag heeft een stuurgroep 
vergadering plaatsgevonden. 
Dit wordt morgen met de Minister gedeeld. Dit wordt door gedeputeerde Grashoff bij 
de rondvraag gemeld. Wordt aangemeld bij de rondvraag en aan de annotatie 
toegevoegd.  Actie: dhr. Smit.

De voorzitter sluit het overleg om 18:00 uur. 




