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1. Opening

2. Vaststelling agenda 
De BC stelt de agenda voor het BC-overleg van 3 september ongewijzigd vast.

3. Ter bespreking

3.1 Terugblik informeel diner 25 augustus
De BC kijkt met tevredenheid terug op het Op 25 augustus in Baarn plaats-
gevonden informele overleg met de minister van LNV over de samenwerking 
tussen het Rijk en de provincies bij de diverse stikstof- en natuuropgaven. 
Net als de minister houdt ook de BC rekening met de consequenties van de 
aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Deze hebben zowel betrekking op 
het bestuurlijk overleg over beleidsontwikkelingen in het najaar van 2020 als 
op de door de provincies te ontwikkelen strategie richting het nieuwe kabinet 
in 2021.

3.2 Evaluatie AC/BC
Mevrouw Bruins Slot geeft een toelichting op de korte samenvatting van de 
uitkomsten van de in het voorjaar van 2020 door de heer Smit en de heer 
Parmet verrichte evaluatie van de AC en de door mevrouw Bruins Slot en de 
heer Staghouwer in het voorjaar van 2020 verrichte evaluatie van de BC. 

De BC stemt in met de analyse van mevrouw Bruins Slot dat de IPS sinds 
het najaar van 2019 een onmiskenbaar structurerende ontwikkeling heeft 
doorgemaakt. De werkwijze van de IPS biedt ruimte voor goed overleg en de 
inzet van alle bij de AC en BC betrokkenen is groot. Tegelijkertijd ziet de BC 
ruimte voor ontwikkeling, onder meer voor wat betreft de focus op een 
lange(re)termijnagenda, de samenwerking met het Rijk en de omgang met 
de spanning tussen gezamenlijkheid en provinciaal maatwerk. Maar ook ten 
aanzien van het boeken van concrete resultaten (meer besluitvorming, 
minder ‘praten’) en het verder versterken van de IPS-organisatie is winst te 
boeken. Ten aanzien van de samenwerking met het Rijk vindt wekelijks 
afstemmingsoverleg plaats en ten aanzien van de IPS-organisatie wordt het 
programmaplan geactualiseerd.
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Naar voorbeeld van de AC (die dit najaar start met een maandelijks overleg 
ter bespreking van de strategie en/of enkele stikstofonderwerpen), stemt de 
BC in met het voorstel van mevrouw Bruins Slot om eind november/begin 
december een strategisch BC-overleg te voeren waarin de BC  - mede met 
het oog op het bepalen van een gezamenlijke lobbyagenda richting het 
nieuwe kabinet -  in twee dagdelen komt te spreken over grote inhoudelijke 
thema’s en een door de BC beoogde langeretermijnstrategie. De IPS neemt 
voor dit te plannen overleg contact op met de secretariaten. – actie IPS –

Naar aanleiding van het op 27 augustus plaatsgevonden IPO-bestuursoverleg 
verzoekt de voorzitter de BC-leden in hun colleges te benadrukken dat de  
stikstofvraagstukken van de provincies (exclusief) worden besproken in de 
BC door BC-leden die juist met dit doel door hun colleges zijn gemandateerd.

3.3 Voortgang extern salderen
De provincies zullen gefaseerd overgaan tot openstellen van extern salderen 
met veehouderijen. Zo heeft Noord-Brabant het besluit tot openstelling 
inmiddels genomen (communicatie hierover vindt plaats op 8 september) en 
besluiten Zeeland en Overijssel tot openstelling op 8 resp. 15 september 
(waarbij Overijssel openstelt op 15 oktober in verband met de release van 
Aerius). Andere provincies volgen in de loop van oktober/november. 
Gelderland is niet voornemens extern salderen dit jaar open te stellen. 

 

Mevrouw Baljeu vraagt aandacht voor de situatie waarin een provincie een 
vergunningaanvraag in behandeling heeft die effect heeft op een andere 
provincie. Tot nu toe luidt de afspraak dat de dienst van de vergunning-
verlenende provincie de vergunning beziet en de dienst van de andere 
provincie geen bezwaar maakt. Is dit nog steeds van toepassing nu er 
sprake is van gefaseerde invoering?  geeft aan dat deze 
vraag vanochtend ook in de AC aan de orde is geweest, op basis waarvan in 
de Q&A een aanpassing in de formulering wordt gemaakt.
– actie IPS/ – 

 
 

 De voorzitter geeft aan dat deze kwestie vanochtend is besproken in 
de AC en dat ter zake een Q&A wordt voorbereid. Vervolgoverleg kan via de 
AC plaatsvinden in de BC of in de BAC VP. – actie Ab Smit: agendering 
fosfaatrechten in afstemming met BAC VP – 

  
Om vervolg te geven aan de op 10 juli gepubliceerde gezamenlijke woord-
voeringslijn van de provincies en recht te doen aan zowel de provincies die 
extern salderen open (gaan) stellen als de provincies die extern salderen 
later of niet openstellen, stemt de BC er mee in dat de tekst van het op 7 
september te publiceren gezamenlijke persbericht in overleg met de 
voorzitter zo spoedig mogelijk per e-mail aan de BC-leden wordt voorgelegd. 
– actie IPS/  –
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Ditzelfde geldt voor de in de AC besproken Q&A over ‘grensoverschrijdend’ 
extern salderen. – actie IPS/ –

3.4 Voorbereiding BO 1 oktober
Met het verzoek de departementale planning van de komende maanden aan 
de BO-agenda toe te voegen  – actie IPS/ –  stemt de BC in met de 
agenda van het BO van 1 oktober en de voor het BO beoogde BC-
voorbereiding:

10 september: oriënterende bespreking in de BC
22 september: bespreking geannoteerde agenda in de GS-en
24 september: concluderende bespreking in de BC
29 september: geactualiseerde geannoteerde agenda in de GS-en

Rekening houdend met het streven van de minister de gehele parlementaire 
behandeling van het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering vóór 
het kerstreces af te ronden en de Kamerbrief te bespreken in de minister-
raad van 25 september, stemt de BC in met het voor dit doel verplaatsen 
van het BO naar 23 september. Dit is afhankelijk van het advies van de Raad 
van State op het wetsvoorstel en de vraag of DGS snel met de verwerking 
van het advies uit de voeten lan. Mocht dit anders uitpakken, dan blijft het 
BO op 1 oktober staan. 

 
 

In antwoord op de vraag van de heer Jumelet naar de inhoud van het BO-
agendapunt ‘besluit over de voorzetting van de werkwijze cross-compliance’ 
geeft  aan dat dit agendapunt op 7 september besproken 
wordt met de portefeuillehouders VTH en waarschijnlijk op de agenda van de 
BC van 10 september staat. Het onderwerp heeft betrekking op de Europese 
voorwaarden met betrekking tot inkomenssteun voor agrariërs. 

4. Mededelingen en voortschrijdende planning

4.1 Mededelingen
De burgemeester van Katwijk, de heer Cornelis Visser (CDA), is de nieuwe 
bestuurlijke VNG-vertegenwoordiger in het BO breed. De heer Vermeulen 
neemt binnenkort contact met de heer Visser op. 
– actie Floor Vermeulen –

Het kernteam heeft de heer Ronnes en de heer Hofstra gevraagd als 
portefeuillehouders en onderhandelingsdelegatie voor de generieke 
opkoopregeling die op dit moment door LNV wordt opgesteld. Nu de 
delegatie hiermee op sterkte is, treedt het kernteamlid mevrouw Bruins Slot 
uit de delegatie terug. 
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4.2 Voortschrijdende planning BC-overleg
Rekening houdend met de reeds geplande overleggen van diverse BAC’s en 
de agenda’s van de BC-leden wordt de planning van de BC-overleggen in 
2021 geagendeerd voor het kernteamoverleg van 7 september.

5. Vaststelling verslag en actiepunten BC-overleg 9 juli

5.1 Vaststellen verslag BC-overleg 9 juli
De BC stelt het verslag van het BC-overleg van 9 juli ongewijzigd vast.

5.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 9 juli
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de tot en met het BC-
overleg van 9 juli uit de BC-overleggen voortvloeiende acties.

Gebiedsaanpak
De heer Drenth geeft in een komend overleg een schets van de diverse 
stikstofuitdagingen van Gelderland. Dit wordt ingepland.  – actie Peter 
Drenth – 

Verstrekking BC-verslagen aan PS-en
Mevrouw Bruins Slot bepleit het verstrekken van BC-verslagen aan PS-en te 
realiseren via een dubbele inlogprocedure. Het hiervoor dienende proces-
voorstel  - dat consequenties heeft voor de verslaglegging en het moment 
van vaststelling van de BC-verslagen -  wordt geagendeerd voor een komend 
BC-overleg – actie IPS/Roeland en Hanke Bruins Slot – 

Denktank VNO-NCW, MKB, LTO en provincies
Met verwijzing naar het door haar voor dit BC-overleg ingebrachte memo 
geeft mevrouw Baljeu aan de BC te zullen informeren over de resultaten van 
de denktank die zich buigt over de mogelijkheden voor het creëren van 
aanvullende stikstofruimte. – actie Jeanette Baljeu – 

Hantering drempelwaarden door gemeenten
Het door mevrouw Rommel op 3 september in de BC ingebrachte memo over 
de hantering van drempelwaarden door gemeenten wordt geagendeerd voor 
het BC-overleg van 10 september. – actie Esther Rommel –

6. Ter informatie

6.1 Voortgang stikstofontwikkelingen in het zomerreces
6.2 Media-analyse
6.3 Kamerstukken
6.4 Politieke agenda

Met waardering voor het overzicht van de voortgang van IPS-projecten, 
(andere) stikstofontwikkelingen en Kamerstukken gedurende het zomerreces 
neemt de BC de ter informatie geagendeerde documenten voor kennisgeving 
aan. Vragen kunnen gesteld worden aan het eigen AC-lid of aan IPS. 
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6.5 Inventarisatie stikstofknelpunten BAC Regionale Economie
De BC neemt kennis van de input van de BAC RE. De voorzitter geeft mee 
dat het ontbreken van een Wnb-vergunning bij bedrijven een goed 
gezamenlijk lobbypunt is richting EZK.

7. Rondvraag en sluiting
Met dank voor een ieders inbreng sluit de voorzitter het overleg om 17.27 uur.




