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1. Opening
De voorzitter opent het overleg en heet de deelnemers welkom.

2. Vaststelling agenda 
De BC stelt de agenda van het overleg ongewijzigd vast.

3. Ter bespreking

3.1 Terugkoppeling BO gerichte opkoopregeling 27 mei
De BC neemt kennis van de resultaten van het BO en stemt in met het 
voorstel van de AC om de regeling gerichte opkoop piekbelasters te 
agenderen voor het BO van 9 juli.

 

  
– actie voorzitter BC – 

 
 

 

3.2 Terugblik BO 28 mei
In overleg met DGS werkt de BC toe naar een lagere frequentie van de BO’s 
in combinatie met in kleiner verband te organiseren thematische bestuurlijke 
voorbereidingen door portefeuillehouders zoals nu met de opkoopregeling 
gebeurt. 

Deze zomer zal (alsnog) een informeel overleg tussen de minister van LNV 
en (een delegatie van) de BC worden georganiseerd voor het uitwisselen van 
ervaringen en het zetten van een gemeenschappelijke ‘stip op de horizon’. 
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Dit heeft door de coronasituatie niet eerder kunnen plaatsvinden. 
– actie DGS-IPS – 

Onder voorwaarde van een zorgvuldige voorbereiding zet de BC zich ervoor 
in om in het BO van 9 juli bestuurlijke afspraken over de gebiedsgerichte 
aanpak en extern salderen in samenhang met de legalisering van meldingen 
concluderend te bespreken. In het belang van een zorgvuldige 
besluitvorming vindt bespreking in de GS-en vervolgens na het zomerreces 
plaats.

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

3.3 Appreciatie en aanbod structurele aanpak stikstof

3.3.1 Tekst appreciatie en aanbod structurele aanpak
De BC ziet goede mogelijkheden om de brief, het nieuwsbericht en de 
lobbystrategie nauwer op elkaar af te stemmen. Omdat de provincies niet bij 
de totstandkoming van de kabinetsbrief betrokken zijn geweest, acht de BC 
de positief-kritische toonzetting van de brief goed in balans.  

 
 

 De BC verleent de portefeuillehouders Baljeu en Mackus 
mandaat om voor de aanpassing en afstemming van de brief en het 
nieuwsbericht zorg te dragen.

Na aanpassing en onderlinge afstemming van de brief en het nieuwsbericht 
legt de BC de brief ter concluderende bespreking voor aan de GS-en van 9 
juni. Na een globale toetsing aan het op 8 juni te verwachten advies van de 
commissie-Remkes kan de brief  - bij instemming van de GS-en -  (op zijn 
vroegst) op 10 juni naar de minister worden verzonden. 

3.3.2 Lobbystrategie
De BC wenst haar lobbystrategie meer in lijn te brengen met de appreciatie- 
en aanbodbrief van de provincies. Uitgaande van het op 16 juni plaats te 
vinden Kamerdebat over de brief van de minister van 24 april, stemt de BC 
in met het volgende week versturen van een position paper naar de Kamer. 
Indien het advies van de commissie-Remkes ondersteunend is aan de brief, 
kan dit in de position paper worden meegenomen. Bij een te zeer afwijkende 
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lijn brengen de gemandateerde portefeuillehouders Baljeu en Mackus de 
lobbyinbreng voor de Kamer terug in de BC. Hiervoor zal zekerheidshalve 
een overlegmoment worden gereserveerd. – actie Baljeu en Mackus – 
Gezien de beperkte tijd tussen het verschijnen van het advies van de 
commissie-Remkes en het Kamerdebat zal de minister van LNV alleen op 
hoofdlijnen op het advies reageren.

De BC acht het niet raadzaam om naast het advies van de commissie-
Remkes ook de stikstofwet aan de position paper te koppelen. Dit kan tzt als 
de wet in procedure wordt gebracht.

3.4 Update Stikstofregistratiesysteem
De BC stemt in met het advies van de AC om het advies te toetsen aan het 
zichtjaar 2030. Het moet voor het rijk wel helder zijn dat dit consequenties 
heeft voor de planning. 

De vergunninglijn mobiele werktuigen ( < 0,05 mol niet vergunningplichtig 
zijn (mandje 1) is eerder besproken in het kader van een BO. Zuid-Holland 
zal het voorstel om deze lijn toe te passen, in GS bespreken. Deze behoefte 
is er niet bij andere provincies. 

De BC heeft begrip voor het uitstellen van de datum voor het ontvankelijk 
maken van aanvragen die nu niet-ontvankelijk zijn verklaard van 15 juni 
naar 1 juli. Wel stelt de BC dat dit uitstel het voor de provincies nog urgenter 
maakt om zowel naar de PS-en en direct betrokkenen als naar de Kamer toe 
helder te communiceren waarom de provincies de vergunningen nu niet 
verlenen en dat de vergunningverlening nog niet open staat omdat het Rijk 
hiervoor nog het nodige heeft te doen. De BC stemt in met het voorstel van 
de voorzitter om dit per Statenbrief te doen en deze vóór versturen af te 
stemmen met DGS. Ook dient aandacht uit te gaan naar een zorgvuldige 
woordvoeringslijn.

4. Mededelingen en voortschrijdende planning

4.1 Mededelingen
Voor het direct kunnen volgen van de presentatie van het advies van de 
commissie-Remkes, op 8 juni om 14.00, stuurt IPS de BC-leden een directe 
link naar de livestream. Ook ontvangen de BC-leden een reminder voor het 
Kamerdebat op 16 juni. – actie IPS – 

Mevrouw Rommel bericht dat de gemeenten Bergen en Schagen - tegen de 
beleidsregels van de provincie in -  een drempelwaarde gebruiken. Deze 
gemeenten stellen zich op het standpunt dat wanneer uit een voortoets of 
ecologische beoordeling blijkt dat er geen significante negatieve effecten van 
een activiteit of ontwikkeling op een Natura2000-gebied te verwachten is, zij 
geen vergunning of toestemming van de wet natuurbescherming 
verwachten. Mevrouw Rommel stelt hierover voor het eerstvolgende BC-
overleg een memo op. – actie Rommel –
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Op voorstel van de heer Hofstra besluit de BC onderling afstemming te 
zoeken over de eventuele deelname van provincies aan een natuuronderzoek 
stikstofdepositie van de UvA in samenwerking met het Mesdagfonds.

Naar aanleiding van een verzoek van een Statenfractie die inzage wil hebben 
in de verslagen van de BC Stikstof, beziet mevrouw Bruins Slot met juristen 
van de provincie Utrecht en het IPO wat de passende mogelijkheden hiertoe 
zijn. Zij bericht de BC over de resultaten. – actie Bruins Slot –  

4.2 Vaststellen voortschrijdende planning BC-overleg
De BC stemt in met het voorstel van de voorzitter om - in overleg met het 
ministerie van LNV - na het zomerreces een BO-frequentie van eens in de 
zes à acht weken aan te houden en hier de agendaplanning op in te richten.

Op 9 juli vindt het laatste BO vóór het zomerreces plaats, op dezelfde dag 
gevolgd door een in kleiner verband plaatsvindend BO Natuur. Ter 
voorbereiding van het BO op 9 juli wordt op 2 juli een nieuw BC-overleg 
ingepland. – actie IPS – 

5. Vaststelling verslag en actiepunten BC-overleg 19 mei

5.1 Vaststellen verslag BC-overleg 19 mei
De BC stelt het verslag van het BC-overleg van 19 mei ongewijzigd vast.

5.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 19 mei
De BC neemt de stand van zaken van de uit het BC-overleg van 19 mei 
voortvloeiende acties voor kennisgeving aan.

6. Ter informatie
De BC neemt kennis van de bij de onderstaande agendapunten behorende 
documenten.

6.1 IPO-inbreng internetconsultatie wetsvoorstel stikstofreductie en 
natuurverbetering

6.2 Media-update

6.3 Politieke agenda

6.4 Nieuwsbericht brainstormsessie noordelijke provincies

7. Rondvraag en sluiting
In antwoord op het verzoek van mevrouw Bruins Slot om vaart te maken met het 
onderzoeken van een beleidsregel die innovatie bij intern salderen beter faciliteert, 
geeft  aan dat in het AC-overleg van 4 juni is afgesproken een 
parallelopdracht aan de werkgroep industrie toe te voegen. Hoewel dit vraagt om 
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extra capaciteit, kan de opdracht waarschijnlijk op korte termijn worden gestart.

Op verzoek van mevrouw Rommel zegt de heer Ronnes toe op korte termijn een af 
te stemmen over de opkoop van een boerderij in Noord-Holland door Noord-
Brabant.

De voorzitter bedankt de BC-leden voor hun inbreng en sluit het overleg om 17.35 
uur.




