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0. Opening
De voorzitter opent het overleg. De BC stemt ermee in om in aanvulling op de 
resterende bespreekpunten van het BC-overleg van 26 maart ook de op 30 maart per 
e-mail naar de deelnemers verzonden agendapunten 2 en 3 te bespreken.

1. Bespreken resterende agendapunten BC Stikstof 26 maart
a. agendapunt 3: vaststellen verslag 19 maart

Met de aantekening van de heer Drenth dat de provincie Gelderland, hangende het 
overleg van de provincie met stakeholders, ten aanzien van extern salderen en 
verleasen niet op voorhand heeft ingestemd met de definitieve inwerkingtreding 
van de maatregelen per 1 mei 2020, stelt de BC het verslag van haar overleg van 
19 maart vast.
 

b. agendapunt 4.1: bespreken spelregels bij aankoop bedrijven in andere provincies
De heer Grashoff geeft een toelichting op de aankoop door de provincie Noord-
Brabant van veehouderijbedrijven in de provincies Noord-Holland, Zeeland en 
Drenthe ten behoeve van de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Hij geeft 
een toelichting op de aankoop (betreft bedrijven die openbaar te koop stonden) en 
benadrukt de urgentie mede naar aanleiding van de situatie die was ontstaan door 
de impact van een actualisering van Aerius. Aankopen zijn anticiperend op de 
invoering van extern salderen. Er is slechts een klein deel van de aangekochte 
stikstofruimte nodig, het resterende deel is beschikbaar voor de andere provincies. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Bestuurlijke Commissie Stikstof

op 31 maart 2020

Verslag
Vergaderdatum en -tijd 31 maart 2020, 16.00-18.00 uur
Locatie Inbelvergadering
Deelnemers

Overige deelnemers
Afwezig

F. Vermeulen (vicevoorzitter; kerngroep), A. Heidema (CdK; 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),        
R. Grashoff (NB), H. Mackus (Li)

 (IPS),  (IPS),   (IPS; verslag)
T. Bovens (voorzitter; kerngroep),  (IPO)                                                                            
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 de heer Grashoff aan er zorg voor te dragen dat vóór 
het BC-overleg op 2 april bestuurlijk contact plaatsvindt met de betreffende 
provincies om in ieder geval procesafspraken te maken. Ook ontvangt de BC op 1 
april een concepttekst voor een aan de provincies (en in afschrift aan de minister 
van LNV) te richten brief van het College van Gedeputeerden van Noord-Brabant, 
waarin de provincie haar handelswijze toelicht. (actie Noord-Brabant) 
In het belang van een gezamenlijke woordvoeringslijn stelt het IPS een uiterlijk op 
1 april aan het kernteam voor te leggen communiqué op waarin de provincies 
aangeven de handelswijze van en met Noord-Brabant in het BC-overleg te hebben 
besproken, de excuses van Noord-Brabant te hebben aanvaard en gezamenlijk een 
zorgvuldige procedure ten aanzien van het stikstofdossier te blijven bewandelen. 
(actie IPS) 

 
Ook wil de BC een procesvoorstel voor de stakeholdersbijeenkomsten voor extern 
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salderen en verleasen; zowel over de gezamenlijke opzet als het moment en de 
wijze waarop tot gezamenlijke conclusies wordt gekomen. (actie AC/IPS)
Ten slotte wil de BC meer weten over de consequenties van de actualiseringen van 
het Aerius-model. (actie IPS)   

c. agendapunt 4.3: frequentie BC-overleg (tweewekelijks – geen overleg op 9 april)
Rekening houdend met de actualiteit houdt de BC het voorstel voor tweewekelijks 
overleg vooralsnog aan; dit betekent dat het BC-overleg van 9 april vooralsnog 
blijft staan. 

2. Terugblik op het BO van 26 maart en openstaande acties
De voorzitter bedankt de woordvoerders voor hun inzet in het goed verlopen BO van 
26 maart.
Ten aanzien van de openstaande acties verzoekt de BC op ambtelijk niveau na te gaan 
hoe de extra hand-aan-de-kraan bij extern salderen door middel van maandelijks 
afstemming tussen de provincies en het opmaken van een tussenbalans na zes 
maanden zo zorgvuldig mogelijk kan worden gecommuniceerd. De BC besluit dat deze 
hand-aan-de-kraanacties ook gelden voor verleasen, omdat dit een bijzondere variant 
van extern salderen is. Verder wil de BC een eerste aanzet voor de handreiking voor 
vergunningverleners waarmee de tijdelijkheid van projecten wordt gedefinieerd (actie 
IPS).
De BC wil indien mogelijk meer weten over de voorbereidingen van de Kamerbrief en 
verzoekt daarover ambtelijk contact met DGS te zoeken. Ook zou er al een eerste 
appreciatie opgesteld kunnen worden waarin bijvoorbeeld wordt ingegaan op het 
eerder genoemde belang van te nemen bronmaatregelen. (actie IPS)
 

 3. Voorbereiding op het bestuurlijk overleg met het Landbouwcollectief op 1
april

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 4. Rondvraag en sluiting (was agendapunt 6)
Op initiatief van de heer Drenth verzoekt de BC om navraag te doen naar de stand van 
zaken van het aanschrijven van de minister van LNV van provincies en 
terreinbeheerders voor het inbrengen van voorstellen voor intensivering van 
natuurherstel. Dit valt onder VP, maar de stand van zaken wordt nagegaan. (actie 
IPS)

De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun inbreng en sluit het overleg om 17.41 
uur.

*-*-*-*-*-*




