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1. Opening

2. Vaststelling agenda 
Op het verplaatsen van agendapunt 3.2 naar het BC-overleg van 15 oktober na, 
stelt de BC haar agenda voor het overleg van 24 september ongewijzigd vast.

3. Ter bespreking

3.1 Voorbereiding BO 1 oktober (bijlage)

3.1.1 Stand van zaken BO-agenda (bijlage)
De BC stemt in met het voorstel van het kernteam om met betrekking tot de 
aanvullende BO-agendapunten de woordvoerderschappen als volgt te 
verdelen:

 Stand van zaken van extern salderen (mondelinge mededeling): Floor 
Vermeulen

 Stand van zaken legaal houden meldingen (ter informatie): Peter 
Drenth

 Dier- en fosfaatrechten in relatie tot extern salderen (rondvraag): 
Esther Rommel

 Impactanalyse AERIUS (rondvraag): Henk Jumelet

De BC besluit de planning van de opdracht stikstofanalyses (zie verslagpunt 
3.4) als rondvraagpunt aan de BO-agenda toe te voegen.

De BC stemt in met het mogelijk agenderen van het van de BO-agenda 
afgevoerde agendapunt ‘voortzetting van de werkwijze cross compliance’ 
voor het BO van 10 december. De interbestuurlijke stikstofplanning voor 
(resterend) 2020 ziet de BC met belangstelling tegemoet.

Planning:
 24/25 september: opstellen van de geannoteerde BO-agenda
 25 september: versturen van de geannoteerde BO-agenda naar AC-

leden ter bespreking in de GS-en van 29 september
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 29 september: bespreken van de geannoteerde BO-agenda in GS-en
 29/30 september: verwerken van de terugkoppelingen uit GS-en in 

het opstellen van de geactualiseerde geannoteerde BO-agenda en 
versturen van de agenda naar de BC

 1 oktober: bespreken van de geactualiseerde geannoteerde BO-
agenda in het AC-overleg en in het BC-vooroverleg van het BO en 
betrekken bij het BO (breed)

3.1.2 Stand van zaken extern salderen
Het overzicht van de door de provincies gerealiseerde resp. beoogde 
momenten van het openstellen van extern salderen (en verleasen) wordt op 
basis van de inbreng van verschillende BC-leden geactualiseerd. In antwoord 
op de vraag van mevrouw Bruins Slot of met de minister van LNV een harde 
einddatum voor het openstellen van extern salderen is afgesproken, geeft 

 aan dat dit niet het geval is. De afspraken met de minister 
worden  - samen met het geactualiseerde overzicht en de tot op heden door 
de provincies opgedane ervaringen met extern salderen -  opgenomen in een 
voor de woordvoerder op te stellen notitie. – actie IPS/  –

3.1.3 Kabinetsreactie advies commissie Remkes, Hordijk, beleidsevaluatie 
PAS i.c.m. met wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering
De BC stemt in met het voorstel om te komen tot een gezamenlijke 
verkenning van de provinciale opgaven waarbij wordt uitgegaan van de 
bestaande bestuurlijke verhoudingen en verantwoordelijkheden.  

 Met betrekking tot de 
natuuropgave vormen de recentelijk met de BAC VP gemaakte afspraken 
voor de BC het uitgangspunt; de BC ziet daarom geen aanleiding deze te 
herzien. De BC adviseert de GS-en de resultaatverplichting van het Rijk dan 
ook niet over te nemen, maar afspraken te maken over de wederzijdse inzet 
van Rijk en provincies om de provinciale opgaven te realiseren. Gezien het 
belang van de keuzes die in de verkenning worden gemaakt, hecht de BC 
aan een nadrukkelijke bestuurlijke betrokkenheid  - aan de voorkant -  
gedurende de gehele verkenning.

Ten aanzien van het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering stelt 
de BC zich op de volgende standpunten:

 de verankering op wetsniveau is niet conform de uitgangspunten van 
de Omgevingswet; de keuze hiervoor ligt echter uiteindelijk bij de 
minister;

 het is goed dat de drempelwaarde voor de bouwsector in de wet is 
opgenomen;

 mede in het licht van de provinciale opgaven heeft de BC zorgen over 
de effectiviteit en de stevigheid van de bronmaatregelen.

De BC ziet geen aanleiding aanvullende opmerkingen te maken over het 
eindadvies van de commissie Remkes.
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Op basis van de inbreng van de BC zal in overleg met de portefeuillehouders 
Baljeu en Mackus en DGS de op 25 september aan de GS-en ter bespreking 
voor te leggen notitie bij dit het agendapunt worden aangepast. – actie 
IPS/  –

3.1.4 Stand van zaken legaal houden meldingen
De BC heeft waardering voor de uit de voortgangsnotitie sprekende serieuze 
aanpak en het aanbod van DGS om de provincies op bestuurlijk niveau nader 
te informeren door middel van het verzorgen van een technische briefing. 
Deze waardering laat echter onverlet dat de BC ook zorgen heeft over een 
aantal in de notitie opgenomen punten die zij in het BO wenst te benoemen. 
Deze zorgpunten zijn:
 de totale doorlooptijd van de legalisatie, die op basis van de notitie 

meerdere jaren lijkt te kunnen omvatten. 

 

 de onzekerheid over de voor legalisatie beschikbare depositieruimte en 
de gerede verwachting dat diverse genoemde bronnen kunnen 
tegenvallen, waaronder de warme sanering varkenshouderij 
(tegenvallende deelname) en de opmerking over vrijvallende ruimte bij 
extern salderen  

 

 de legalisatie in tranches, de noodzakelijke keuzes die deze legalisatie 
met zich meebrengt en de wijze waarop en door wie deze keuzes moeten 
worden gemaakt.

De IPS beziet in overleg met DGS of het verzorgen van de technische 
briefing over de aanpak van de legalisering van meldingen kan worden 
geagendeerd voor het BC-overleg van 15 oktober. – actie IPS –

3.1.5 Dier- en fosfaatrechten in relatie tot extern salderen
I  

 
 
 
 

 
 

De BC acht de voor dit agendapunt opgestelde notitie voldoende helder om 
bij het BO te betrekken.
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3.1.6 Actualisatie AERIUS
De BC stemt in met het in het BO afgeven van een signaal aan de minister 
van LNV dat de actualisatie van AERIUS weliswaar over de hele linie tot een 
beter beeld leidt, maar dat deze voor een aantal provincies leidt tot 
negatieve effecten op het gebied van de ontwikkelruimte in het SSRS en de 
natuuropgaven. 

 
 

 
 
 

De BC acht de voor dit agendapunt opgestelde notitie voldoende helder om 
bij de rondvraag van het BO te betrekken.

3.2 Stikstofopgaven Veluwe
Rekening houdend met volle BC-agenda wordt in overleg met de heer Drenth 
de presentatie van de heer Drenth over de diverse aan de Veluwe gerela-
teerde stikstofopgaven geagendeerd voor het BC-overleg van 15 oktober.

3.3 RSRS
De BC neemt kennis van de terugkoppeling van  over de 
binnen de start- en definitiefase met de provincies gevoerde inventarisatie-
gesprekken en van zijn presentatie over de voortgang en de planning van de 
RSRS. In het BC-overleg van 15 oktober wordt de beslisnotitie over de 
afronding van de definitiefase en de functionaliteit van het RSRS alsook de 
presentatie van de ‘oktoberversie’ van het RSRS geagendeerd. 

Vooruitlopend op de in het BC-overleg van 15 oktober te bespreken beslis-
notitie geeft  aan dat op basis van de met de provincies 
gevoerde gesprekken de BC in ieder geval de volgende twee vragen worden  
voorgelegd:
1. Moeten private actoren toegang krijgen tot het RSRS? Zo ja, tegen welke 
voorwaarden?
2. Hoe luidt de bestuurlijke prioritering van provinciegrensoverstijgende 
projecten?

3.4 Opdracht stikstofanalyses
De BC stemt in met de in de notitie opgenomen beslispunten en besluit de 
planning van de stikstofanalyses te bespreken bij de rondvraag van het BO.

De BC beoogt in het BO is aan te geven dat de provincies aan de slag zijn 
met het opstellen van stikstofanalyses en deze nog in 2020 willen afronden, 
maar dat  - afhankelijk van de beschikbaarheid van RVO-brondata -  een 
aantal analyseonderdelen (zoals informatie over de meldingen) mogelijk pas 
later beschikbaar zijn.
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3.5 Verkenning herallocatiefonds eerste fase
De BC stemt in met het advies van de AC om het ministerie van LNV kenbaar 
te maken dat provincies ook de tweede fase van de verkenning wensen af te 
ronden. De BC stelt hierbij wel als voorwaarde dat   

 
 

in de besluitvorming over de verkenning een go/no go-moment wordt 
opgenomen.

 

 
  

3.6 Uitspraak Raad van State in de zaak ‘Logtsebaan’
De BC stemt in met het (mondelinge) advies van de AC dat  - uitgaande van 
de situatie waarin de Raad van State oordeelt dat intern salderen niet 
vergunningplichtig is -  vergunningverleningen, waarbij sprake is van intern 
salderen, aan te houden.

Ten aanzien van het communicatiebericht wenst de BC zich de titel van het 
bericht te zijner tijd neutraler te formuleren. Ook dient in het bericht te 
worden benoemd dat de uitspraak geen relatie heeft met extern salderen.

Met als doel bestaande aanvragen snel te kunnen afhandelen acht de heer 
Drenth het verstandig als de provincies op de uitspraak van de Raad van 
State voorsorteren.

4. Mededelingen en voortschrijdende planning

4.1 Mededelingen
De BC stemt in met het voorstel van het kernteam om de strategische sessie 
van de BC te laten plaatsvinden op donderdag 17 december in Den Haag. 
Rekening houdend met het op dezelfde dag van 13.30 tot 15.30 uur plaats-
vindende BAC VP-overleg, start de sessie in de loop van de middag en sluit 
deze af met een diner tot 20.30 uur. Nadere informatie over de locatie en de 
inrichting van het programma volgt.

De BC neemt kennis van het bericht van het ministerie van LNV dat het 
advies van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) de eerdere 
bevindingen van het CBS-rapport van 2019 bevestigt. Met de AAC vindt 
overleg plaats over het opstellen van een gezamenlijk advies over mogelijke 
extra stikstoffenverliezen van ongeveer 40 miljoen kilogram, waarvan een 
deel (circa, 8,8 miljoen kilogram) via ammoniak afkomstig is van 
emissiearme stallen uit de pluimvee-, varkens- en rundvleessector. Over de 
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communicatie en de door LNV beoogde Kamerbrief ter zake vindt overleg 
met het ministerie plaats.

4.2 Voortschrijdende planning BC-overleg (bijlage)
De BC stemt in met het agenderen van de vóór de zomer van 2021 te 
plannen BO’s op 25 maart en 24 juni 2021.

5. Vaststelling verslag en actiepunten BC-overleg 10 september

5.1 Vaststellen verslag BC-overleg 10 september
De BC stelt het verslag van het BC-overleg van 10 september ongewijzigd 
vast.

5.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 10 september
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de tot en met het BC-
overleg van 10 september voortvloeiende acties.

6. Ter informatie

6.1 Media-analyse

6.2 Kamerstukken

6.3 Politieke agenda
De politieke agenda wordt voor het volgende BC-overleg geactualiseerd.
– actie IPS/Susan –

6.4 BAC en AAC Energie-notitie Stikstof en duurzame energieprojecten
De BC neemt kennis van de conclusie van de BAC en de AAC Energie in het 
licht van de stikstofproblematiek geen oplossing te zien in een programma 
voor duurzame energieprojecten.

7. Rondvraag en sluiting
De heer Drenth spreekt zijn waardering uit voor de zorgvuldige communicatie van 
de provincies die extern salderen hebben opengesteld; er zijn geen tegenstellingen 
tussen provincies gecreëerd.

In antwoord op de vraag van de heer Jumelet naar de stand van zaken van de 
gerichte opkoopregeling geeft de  aan dat hierover op korte termijn 
duidelijkheid komt te bestaan.  voegt hier ter toelichting aan toe 
dat de vertraging is veroorzaakt door de toevoeging van de kalverhouderij en de 
geitenhouderij aan de opkoopregeling in combinatie met personele wisselingen 
binnen het ministerie van LNV.

De heer Jumelet geeft aan dat Drenthe een eigen aanpak voor de stikstofproble-
matiek heeft vastgesteld. Het op de bedrijfsvoering betrekking hebbende memo 
wordt met de BC gedeeld. – actie Henk Jumelet –
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De heer Ten Bolscher geeft te zijn benaderd door Rijkswaterstaat met het verzoek 
in overleg te gaan over de overname van bestaande stikstofruimte in Overijssel 
voor de inzet van de Rijkswaterstaatproject elders in Nederland. De heer Ten 
Bolscher is van plan om met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan en bericht de BC 
over het resultaat van het gesprek. Mevrouw Bruins Slot is recentelijk evenzeer 
door Rijkswaterstaat met het verzoek in de gebiedsgerichte processen op te kopen. 
Utrecht heeft dit verzoek afgehouden om in de rol van regievoerder zuiver in de 
gebiedsgerichte processen te kunnen staan. De signalen over de benadering van de 
provincies door Rijkswaterstaat in relatie tot de opkoop van stikstofruimte worden 
met DGS gedeeld. – actie IPS/ –

De BC stemt in met de suggestie van de heer Ten Bolscher om het Living Lab 
Stikstofdata in de BC uit te nodigen voor het verzorgen van een presentatie over de 
tot op heden bereikte resultaten met de inzet van data, ICT-toepassingen en 
kennisdeling voor het vinden van innovatieve oplossingen in het stikstofdossier. 
Living Lab werkt ook mee aan de stikstofanalyses. – actie IPS –

Met dank voor een ieders inbreng sluit de voorzitter het overleg om 17.40 uur.




