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1 Opening
De voorzitter opent het overleg. Gedeputeerde Grashoff is afwezig in verband met de 
natuurbrand in de Peel. De heer Heidema is verhinderd. Gedeputeerde Baljeu is een deel 
van het overleg afwezig in verband met een ander Bestuurlijk Overleg. 

2 Vaststellen agenda, mededelingen, ontvangen uitnodigingen
Vaststellen agenda:
Agendapunt 3 verslag en actielijst wordt als laatste agendapunt behandeld. Verder wordt 
de agenda gevolgd conform voorstel. 

Mededelingen:
 Input Cie. Remkes: Dit punt is besproken in de AC van 23 april 2020 en wordt met 

een aantal aanpassingen doorgezet. 
 Voortschrijdende agenda: Besluitvormingsmomenten voor AC, BC en BO zijn in 

deze agenda opgenomen. De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. De 
vergaderingen van de BC zijn na de meivakantie tweewekelijks, van de AC 
wekelijks. 21 mei valt op Hemelvaartsdag, deze vergadering wordt verplaatst naar 
19 mei. 

 Bij de BC worden in het vervolg de thematrekker en de betrokken AC-
portefeuillehouders uitgenodigd wanneer punten uit deze portefeuilles zijn 
geagendeerd.  

 Evaluatie: Een korte evaluatie wordt gehouden over hoe de BC verloopt. De BC 
besluit dat Gedeputeerden Bruins Slot en Staghouwer dit oppakken. Zij zullen 
terugkoppelen naar de BC. Voor de AC wordt een soortgelijke evaluatie uitgevoerd, 
Doel is om gereed te zijn voor de volgende stap, die er met de Kamerbrief komt. 
(Actie: Bruins Slot/Staghouwer).

 De concept-Kamerbrief is zojuist onder embargo ontvangen en gedeeld. 

Uitnodigingen:
Er zijn geen uitnodigingen ontvangen. 

3 Concept verslag en acties BC Stikstof
(Dit agendapunt wordt als laatste agendapunt na de rondvraag behandeld.)

3.1 Vaststelling concept verslag vorig overleg
Verslag BC 21 april 2020:

Bestuurlijke Commissie Stikstof

op 23 april 2020

Verslag
Vergaderdatum en -tijd 23 april 2020, 17.00-18.00 uur
Locatie Via Teams
Deelnemers

Overige deelnemers
Afwezig

F. Vermeulen (vicevoorzitter; kernteam), A. Smit (secretaris) 
H. Staghouwer (Gr), K. Fokkinga (Fr), H. Jumelet (Dr), G. ten Bolscher (Ov), P. Drenth 
(Ge), H. Hofstra (Fl), H. Bruins Slot (Ut), E. Rommel (NH), J. Baljeu (ZH), A. Pijpelink (Ze),         
(NB), H. Mackus (Li)

 (IPS),  (IPS),  (BIJ12; verslag),  (IPS)
T. Bovens (voorzitter; kernteam), A. Heidema (CdK; kernteam), R. Grashoff (NB), 

 (IPO),  (BIJ12)                                                                          
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Verslag

Bestuurlijke Commissie Stikstof

Vergaderdatum en -tijd: 23 april 2020, 17.00-18.00 uur
Locatie: Via Teams

 
 

Gedeputeerde Hofstra: Herkent de opmerkingen en kan hiermee aan de slag. Merkt op 
dat ook aandacht nodig is voor invloed van het buitenland en wat er precies in de 
bestuursovereenkomst moet staan die met de Minister wordt afgesloten. Er is met dit stuk 
een stevige slag gemaakt; met input van de BC kan een vervolgslag wordengemaakt.
Voorzitter: 7 mei volgt bespreking in de AC. Graag voor de BC de beslispunten 2 en 3 
opnieuw agenderen. Ook de betrokkenheid van VNG en UvW meenemen en hierbij ook 
dhr. Heidema aanhaken. Nagaan of een bestuursakkoord nodig is en hiervoor een 
procesvoorstel meenemen. Actie: IPS

5.4 Monitoringsrapportage N2000
Betrokken bestuurders: Esther Rommel, Henk Jumelet.
BIJ12 heeft de monitoringsrapportage Natura 2000 (voormalige monitoringsrapportage 
PAS) opgeleverd op basis van de informatie uit 2019. Het betreft een feiten rapportage op 
basis van Voortgang herstelmaatregelen, procesindicatoren en veldbezoeken. De AC heeft 
positief geadviseerd.

Voorstel/gevraagd besluit:
1. De bijgevoegde Landelijke monitoringsrapportage Natura 2000 en Stikstof 2019 vast te 
stellen;
2. De rapportage op de website van BIJ12 te laten publiceren;
3. De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof, in afstemming met BAC-Vitaal 
Platteland Natuur, voor continuering van deze rapportage opdracht te geven.
Gedeputeerde Drenth stelt voor een passieve woordvoeringslijn op te stellen. 
De BC gaat akkoord met het voorgestelde besluit e.e.a. wordt aangevuld met een 
passieve woordvoeringslijn (tekst die op de BIJ12 website wordt geplaatst). 
Gedeputeerden Jumelet en Rommel krijgen hiervoor mandaat. Actie: 
IPS/Communicatie

5.5 Lobbyaanpak
Een toelichting wordt gegeven door mevrouw Cohen Jehoram. Enkele weken geleden is de 
aanpak in de AC besproken. Het doel is om te informeren waar andere stakeholders mee 
bezig zijn. Provinciale Lobbyisten vanuit Zuid-Holland, Gelderland en Brabant zijn 
betrokken. 

Reacties/Opmerkingen:
  

 
 

 

 

 
 

Graag in de gaten houden wanneer Kamerbrief geagendeerd wordt in de Kamer, zodat 
er, als de BC dat wil, nog lobby kan plaatsvinden. 
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Verslag

Bestuurlijke Commissie Stikstof

Vergaderdatum en -tijd: 23 april 2020, 17.00-18.00 uur
Locatie: Via Teams

Mevrouw Cohen Jehoram: De lobbyisten werken in groepjes, vanuit drie Provincies zijn 
lobbyisten aangesloten, wanneer een andere Provincie wil aansluiten dan is men welkom. 
Dit is een eerste aanzet met als doel de lobby-inzet formuleren, per kans zal dit specifiek 
zijn. Gewezen wordt op de doorlopende agenda.

Voorzitter: Lobby wordt aangesloten bij de voorbereidingsgroep voor de reactie op de 
Kamerbrief. Verzocht wordt om brede afstemming plaats te laten vinden met andere 
lobbyisten. E.e.a. komt op een later moment terug. Actie: IPS.

6 Ter informatie

6.1 Lobby (ter informatie)
Gedeputeerde Drenth dankt voor de informatie en verzoekt een verdiepingsslag te 
maken. Welke acties volgen uit deze informatie?  
Mevrouw Cohen Jehoram: Zegt toe dit op te pakken. 

Voorzitter: Dit graag een volgende keer zo terug laten komen. Actie: IPS/Lobby.

7 Rondvraag en Sluiting
  

Voorzitter: Verzoek aan de AC is om hier een advies over te geven. Actie IPS 

Voorzitter: De komende week is recesweek. Allen veel plezier in de komende week!




