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1. Opening

2. Vaststelling agenda 
De BC stelt de agenda voor het BC-overleg van 25 juni ongewijzigd vast.

3. Ter bespreking

3.1 Voorbereiding BO 9 juli  

3.1.1 Stand van zaken BO-agenda en vaststelling woordvoerderschappen
De BC stemt in met de concept-BO-agenda en met het voorstel van het 
kernteam de BC-woordvoerderschappen als volgt te verdelen:

- Bestuurlijke afspraken gebiedsgerichte aanpak: H. Hofstra
- Aanpak legaal houden meldingen: P. Drenth
- Terugblik plenair debat, commissies Remkes en Hordijk: J.Baljeu
- Gerichte opkoopregeling: H. Bruins Slot
- Wetsvoorstel natuurverbetering en stikstofreductie: H. Mackus

Het BC-woordvoerderschap voor het BO-agendapunt extern salderen zal na 
vaststelling van de BO-inbreng op dit agendapunt worden vastgesteld.

 

 

 

 
 Nadere bespreking 

van de voortgang van het SSRS vindt plaats in het BC-overleg van 2 juli.

Bestuurlijke Commissie Stikstof

25 juni 2020

Verslag
Vergaderdatum en -tijd 25 juni 2020, 16.00-18.00 uur  
Locatie Via Teams 
Deelnemers F. Vermeulen (vicevoorzitter), A. Heidema (adviseur), A. Smit (secretaris)

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

Overig

Afwezig

 (Ov),  (IPO),  (IPS),  (IPO),  
(IPS; verslag) 

 (BIJ12)



Pagina 2 van 4

Verslag

Bestuurlijke Commissie Stikstof

Vergaderdatum en -tijd: 25 juni 2020, 16.00-18.00 uur
Locatie: Via Teams

3.1.2 Bestuurlijke afspraken gebiedsgerichte aanpak
Op basis van het positieve advies van de AC en de positieve grondhouding 
van met ministerie van LNV heeft de BC vertrouwen in het maken van 
bestuurlijke afspraken over de gebiedsgerichte aanpak. Als aanvulling op de 
in de notitie genoemde afspraken wenst de BC  - analoog aan de afspraken 
over extern salderen -  ook nadrukkelijk(er) afspraken te maken over het 
naar elkaar toe melden van opkoop-gerelateerde activiteiten van het Rijk die 
provincies raken – vergelijkbaar met hoe provincies onderling afspraken 
hebben gemaakt.  

In reactie op het voorstel van de heer Fokkinga om ook het afronden van de 
realisatie van Natura 2000-gebieden aan de opgaven van de gebiedsgerichte 
aanpak toe te voegen, geeft de mevrouw Pijpelink aan dat deze opgave 
wordt besproken in het BO programma natuur en in de BAC-VP. De opgave 
zal tzt landen in de gebiedsaanpakken.

3.1.3 Extern salderen
De BC wenst in te zetten op het in gezamenlijkheid met het Rijk maken van 
afspraken over de randvoorwaarden voor extern salderen. Tegelijkertijd 
constateert de BC dat er onderling verschillen bestaan ten aanzien van (de 
termijn van) het openstellen van extern salderen. Zo wensen Gelderland en 
Drenthe extern salderen vooralsnog niet zonder voldoende verankering, 
provinciale sturing en ruimtelijke borging open te stellen (de per e-mail aan 
de voorzitter gerichte motivering van Drenthe wordt onder de BC-leden 
verspreid), zijn Noord-Holland en Friesland over extern salderen nog in 
gesprek met verschillende sectoren en zien Noord-Brabant, Groningen en 
Overijssel uit naar het zo snel mogelijk na het zomerreces openstellen van 
extern salderen.

Om tot een gezamenlijke inbreng in het BO te komen, stemt de BC in met 
het voorstel van de voorzitter om op 27 juni met een aantal BC-leden 
informeel overleg te voeren over de door de provincies gedeelde randvoor-
waarden voor extern salderen. Dit overleg wordt gevolgd door een extra BC-
overleg op 29 juni, het voorleggen van het dan te bepalen BC-advies aan de 
GS-en van 30 juni en het vaststellen van de definitieve inbreng in het BC-
overleg van 2 juli.

3.1.4 Legaal houden meldingen
De BC stemt op advies van de AC in met de in de notitie opgenomen 
beslispunten. Hierin is opgenomen dat het Rijk de primaire 
verantwoordelijkheid draagt voor het legaal houden van meldingen en dat 
provincies het Rijk waar nodig ondersteunen. 

De BC stemt in met het voorstel van de heer Jumelet om in het BO de 
zorgplicht van het Rijk voor het oplossen van ook andere aan de PAS 
gerelateerde zaken te benadrukken. Het hiervoor in de notitie opgenomen 
tekstdeel over andere te legaliseren activiteiten dan de meldingen geeft 
hiervoor voldoende aanknopingspunten.
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3.1.5 Gerichte opkoopregeling 
Met complimenten voor het bereikte resultaat stemt de BC in met de in de 
notitie opgenomen beslispunten. De BC acht het wenselijk om snel van start 
te kunnen gaan met een eerste batch van 50 mln waarin de provincies alleen 
bijdragen aan de proceskosten. Voor een tweede tranche van 50 mln zijn de 
provincies bereid ook voorfinanciering van de restwaarde van de aankoop op 
zich te nemen. 

De BC besluit dat het trekkingsrecht van de eerste tranche van € 100 mln 
plaatsvindt op basis van de verdeelsleutel van de commissie-Jansen II 
(natuuropgave voor PAS/Natura 2000). Deze  - door de provincies zelf te 
bepalen -  verdeelsleutel wordt na de eerste tranche (extern) geëvalueerd. 
Gedurende het proces wil de BC de aanvragen voor de regeling monitoren. 

4. Mededelingen en voortschrijdende planning

4.1 Mededelingen
Bereikbaarheid zomerreces
Gedurende het zomerreces zullen altijd één of meer kernteamleden voor de 
BC beschikbaar zijn. De bereikbaarheid van de andere BC-leden in het 
zomerreces wordt geïnventariseerd. – actie IPS –

Informeel diner met de minister
Het informele diner met de minister van LNV vindt plaats op 25 of 26 
augustus. IPS stelt de BC op korte termijn de hoogte van de definitieve 
datum en de opzet van het diner en inventariseert de beschikbaarheid van 
de BC-leden. – actie IPS – 

4.2 Vaststellen voortschrijdende planning BC-overleg 
De BC stemt in met de met de minister afgestemde data voor de BO’s na de 
zomer: 1 oktober en 10 december en zal de eigen planning daarop 
aanpassen.

5. Vaststelling verslag en actiepunten BC-overleg 18 juni

5.1 Vaststellen verslag BC-overleg 18 juni
De BC stelt het verslag van het BC-overleg van 18 juni ongewijzigd vast.

5.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 18 juni
De BC maakt geen opmerkingen over de in het actielijstje opgenomen acties.

6. Ter informatie (bijlagen)

6.1 Reactie op advies commissie-Hordijk
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Ter voorbereiding op de bespreking van het advies van de commissie-Hordijk 
in het BO bespreekt de BC op 2 juli een korte notitie over de relatie tussen 
de vergunningverlening advies.

6.2 Evaluatie AC/BC 
De tussenevaluatie van de AC en BC wordt geagendeerd in het 
eerstvolgende BC-overleg na het zomerreces.

6.3 Media-analyse
De BC neemt kennis van de media-analyse.

6.4 Kamerstukken
De BC neemt kennis van de Kamerstukken.

6.5 Politieke agenda
De BC neemt kennis van de politieke agenda.

6.6 Terugkoppeling AO Natuur
De BC stemt in met het voorstel van mevrouw Pijpelink om de minister van 
LNV formeel (in het BO) en informeel excuus aan te bieden voor het 
onbedoeld niet delen van de position paper van de provincies met betrekking 
tot het op 22 juni plaatsgevonden AO.

6.7 Terugkoppeling Kamerdebat 18 juni over natuurherstel en economie
De ingediende moties, de appreciatie van de moties en de 
stemmingsuitslagen van de moties zijn met de BC gedeeld.

7. Rondvraag en sluiting
In antwoord op de vraag van mevrouw Baljeu over de redeneerlijn mobiele 
voertuigen geeft  aan dat de AC hierover twee keer heeft 
gesproken en dat Zuid-Holland de redeneerlijn ook in de GS-en heeft ingebracht.

 
 

De heer Hofstra informeert of ook andere provincies dan Flevoland een brief van de 
jongerencollectieven van de boeren hebben ontvangen met betrekking tot extern 
salderen. Indien dit het geval is, pleit de heer Hofstra voor het afstemmen van de 
beantwoording. – actie IPS –




