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Ten aanzien van het openstellen van extern salderen en verleasen en het hierover in 
gesprek (blijven) gaan met de verschillende sectoren hebben de provincies behoefte 
aan een gezamenlijke gesprekslijn. De IPS zal deze opstellen en verspreiden. De BC 
vraagt daarbij om aandacht te hebben voor de vraag hoe provincies regie kunnen 
houden. (actie IPS) De BC-leden dragen vervolgens via de ambtelijke lijn zorg voor 
het terugkoppelen van overzichten van gesprekspartners en resultaten van de in de 
komende week te voeren gesprekken (actie AC-leden), waarna het door IPS op te 
stellen overzicht van de gesprekresultaten concluderend wordt besproken in de AC en 
de BC. (actie IPS) 

Voor wat betreft het moment van het openstellen van extern salderen en verleasen 
houdt de BC vooralsnog vast aan 1 mei als invoeringsdatum. Rekening houdend met 
het voeren van zorgvuldig overleg met de diverse sectoren en het voorkomen van de 
situatie waarin de provincies zich gedwongen zien om terug te moeten komen op een 
eenmaal genomen besluit, is deze datum echter niet heilig. De zorgvuldigheid van het 
proces staat voorop.

 
 De BC verzoekt om het opstellen 

van een opdracht/vraag van IPS aan DGS en wil dit onderwerp agenderen voor het 
volgende bestuurlijke overleg. (actie IPS) 

3. Vaststellen verslagen BC Stikstof d.d. 26 en 31 maart 2020
De BC stelt de verslagen van haar overleggen op 26 en 31 maart zonder aanbreng van 
wijzigingen vast.

4. Bespreken

1. Beweiden en bemesten
De huidige notitie en oplegger zullen worden aangevuld met meer context over de 
bestuurlijke lijn die is afgesproken om niet over te gaan tot vergunningverlening in 
relatie tot de cie-Remkes. (actie IPS) 
Ten aanzien van het proces besluit de BC de terugkoppeling van de bespreking over 
het gezamenlijk optrekken van de provincies en het Rijk en het gezamenlijk dragen 
van de kosten van de kosten van o.m. de landsadvocaat reeds te agenderen voor het 
BC-overleg op 9 april. (actie IPS) Het gezamenlijk dragen van de kosten van eventuele 
schadevergoedingen agendeert de BC voor het BO van 23 april. (actie IPS).

2. Conceptagenda BO 23 april
Rekening houdend met het mogelijk samenvallen van de BC en het BO op 23 april het 
verzoek aan IPS om na te gaan of het nodig is een korte call vóór 23 april te 
organiseren. (actie IPS). De portefeuillehouders zullen tijdig bij de voorbereiding van 
de te bespreken onderwerpen worden betrokken. Ook de woordvoerderschappen zullen 
tijdig worden verdeeld. (actie IPS)  
De BC wenst het voorziene informele diner met de minister van LNV ter bespreking 
van de gebiedsaanpak, vooruitlopend op eventuele vóór het zomerreces te maken 
bestuurlijke afspraken, en de structurele aanpak gezien de praktische beperkingen uit 
te stellen tot juni en de gebiedsaanpak met de portefeuillehouders in de BC te 
bespreken. Een voorstel hiertoe wordt geagendeerd voor het BC-overleg van 9 of 16 
april. (actie IPS)
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Ter voorbereiding op de bespreking van de opkoopregeling verzoekt de BC om op korte 
termijn een voorgesprek te plannen tussen de heer Grashoff, de heer Hofstra en 
mevrouw Bruins Slot om alle met de regeling verband houdende aspecten (waaronder 
dierrechten, fosfaatrechten en financiering) te bezien en een onderhandelingsstrategie 
vast te stellen. (actie IPS)

5. Ter informatie
5.1 Woordvoeringslijn Coronamaatregelen
Op basis van de spreeklijn van de minister van LNV over de effecten van de 
coronacrises op de stikstofaanpak verzoekt de BC  - ten behoeve van het formuleren 
van de woordvoeringslijn van de provincies IPS een aantal opmerkingen aan DGS door 
te geven. (actie IPS)  

5.2 Ingekomen brief havenbedrijven
Behoudens het verzoek van de BC de brief te betrekken bij het ontwikkelen van 
mogelijke alternatieve oplossingen voor projecten met grensoverschrijdende impact 
(zie agendapunt 2) heeft de BC over de brief geen opmerkingen.

5.3 Politieke agenda
 

 
 

 
 

 
Op verzoek van de voorzitter beziet de IPS agendering van het BC-overleg in relatie tot 
het op 23 april te voeren BO. (actie IPS) 

5.4 Update stikstofberichtgeving
De BC maakt over de update geen opmerkingen.

6. Rondvraag en sluiting
De voorzitter memoreert dat het BC-overleg op 9 april in beginsel dus doorgang vindt 
en dat hiertoe de mogelijkheden van een Teams-overleg worden bezien. (actie IPS)

Omdat geen van de andere deelnemers van de rondvraag gebruik maakt, bedankt de 
voorzitter de deelnemers voor hun inbreng en sluit het overleg om 17.43 uur.

*-*-*-*-*-*




