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1. Opening
De voorzitter opent het overleg en heet allen van harte welkom. 
Gedeputeerde Rommel geeft aan de vergadering eerder te moeten verlaten. 

2. Vaststellen agenda, mededelingen en ontvangen uitnodigingen
Vaststellen agenda:
Op de agenda is bij punt 5.2 de lobbyagenda genoteerd. De BC besluit dit agendapunt 
eerst in de AC te laten bespreken, daarna volgt agendering in de BC.   
De agenda wordt verder volgens, in overeenstemming met het concept vastgesteld. 

Mededelingen:
 Rapportage Commissie Hordijk; is zojuist gepresenteerd in Nieuwspoort. De 

woordvoeringslijn wordt z.s.m. gedeeld. Wanneer er aanleiding toe is, wordt de 
rapportage in het volgende overleg besproken.  

 Het formele rapport over de drempelwaarde is gisteren gereedgekomen. 
Agendering (inclusief vervolg Kabinet) in BC 12 maart. 

 Voorgesteld wordt om op 12 maart de DGS uit te nodigen een presentatie te 
verzorgen over hun voorbereidingen voor de voorjaarsnota (betreft: de 
streefwaarde stikstof, te nemen bronmaatregelen en bijbehorende financiën). 
mLNV wil de definitieve voorjaarsnota agenderen voor het BO van 26 maart 
aanstaande. Het is goed om alvast geïnformeerd te zijn. De BC gaat akkoord met 
dit voorstel. 

Ontvangen uitnodigingen: 
 Woensdag 4 maart vond een landelijke regietafel plaats; hier is geen 

terugkoppeling over ontvangen.
 Dhr. Grashoff licht kort de ontwikkeling van de stikstofdataviewer toe. Een 

presentatie van e.e.a. wordt voorbereid voor de AC. Wanneer de agenda het 
toelaat wordt in een volgende BC een korte presentatie gegeven.  

2.1 Portefeuilleverdeling BC Stikstof
De portefeuilleverdeling is vandaag geaccordeerd in de BC. De verdeling wordt gedeeld 
met de BC. 

3 Conceptverslag en acties 20 februari 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Bestuurlijke Commissie Stikstof

op 5 maart 2020

Verslag
Vergaderdatum en -tijd 5 maart 2020, 16.00-18.00 uur
Locatie Provinciehuis Zuid-Holland (zaal D1.44)
Deelnemers F. Vermeulen (vicevoorzitter; kerngroep)

A. Smit (secretaris)
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Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland (zaal D1.44)

4 Besluiten
4.1 Stikstofregistratiesysteem

Voorzitter: De regeling leek deze week door de Minister te worden vastgesteld. Deze 
planning bleek niet haalbaar, vaststelling gebeurt op een later moment en komt steeds 
dichter bij de provinciale planning. 
De passende beoordeling is nog niet gereed. Een nieuw concept wordt volgende week 
woensdag ambtelijk besproken.  

Woordvoeringslijn:
Opmerkingen: 

 Projecten zonder stikstofeffect kunnen nu al plaatsvinden; dus anders 
formuleren. 

 Waar mogelijk worden vergunningen al verleend. Daar waar ruimte is, is er al 
met vergunningverlening begonnen.  

 Niet iedere provincie heeft te maken met dezelfde issues, in de 
woordvoeringslijn hier ruimte voor laten; is aan elke provincie om gezamenlijke 
lijn naar eigen behoefte in te kleuren en aan te vullen. 

 Verwachtingsmanagement in persbericht meenemen: “Niet alles kan”
 Verlaging van de maximum snelheid levert ruimte in stikstofdepositie op. Graag 

meer duiding geven hoe dit zich verdeelt over het land.
 “De overige 30% wordt gereserveerd voor de natuur”. Zin is onbegrijpelijk, 

concreter maken. 
Dhr. Moor: Graag alle provincies lang deze lijn communiceren, op het moment dat de 
Minister besluit e.e.a. open te stellen. Dit is meer een handreiking om te kunnen 
gebruiken. Iedere provincie kan dit naar eigen inzicht gebruiken. 

De woordvoeringslijn wordt aangepast. De BC besluit de voorliggende 
woordvoeringslijn, inclusief de hierboven genoemde opmerkingen te gebruiken. 

De voorzitter peilt bij de BC leden de verwachting tijdens de oriënterende bespreking 
in de GS-en. 

  

 

 Gebiedsmodule: Het is geen issue dat deze er moet zijn, wel is de vraag hoe. 
Hierin moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Dit wordt uiteindelijk de 
regietool. De aanwezigen geven aan dit in eerste instantie simpel te houden en 
later uit te breiden. Het voorstel voor de opdracht gebiedsmodule komt via AC 
naar de BC. Voorbereidend wordt e.e.a. uiterlijk 19 maart in de BC besproken. 
Bespreking in het BO is gepland op 26 maart.
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De portefeuillehouders Rommel en Staghouwer worden betrokken in de 
voorbereidingen. 

Vervolg proces: 
Stukken worden aangepast en vrijdag 6 maart gedeeld. Graag scherpte in de 
besluitvormingsteksten. De BC besluit de voorgestelde woordvoeringslijn te gebruiken 
en de procesgang richting de GS-en te volgen. 
-10 maart 2020: Een eerste oriënterende bespreking in GS-en. 
-17 maart 2020: Besluitvorming in GS-en.

5 Bespreken
5.1 Conceptagenda BO 26 maart 2020

Het overleg is op de 26e gepland, waardoor dit een koppeling met de BC oplevert. 

Opmerkingen na.v. stenogram:
- Er wordt nu gewerkt aan de regeling gerichte opkoop. De Minister gaat ook aan de 

slag met een generieke regeling (de contouren zijn nog niet bekend). De BC wil 
graag van de Minister weten hoe dit wordt gedaan. Dit wordt allereerst ambtelijk 
uitgevraagd en geagendeerd voor het BO.  

- Tevens naar aanleiding van dit stenogram: nagaan wat de plannen van LNV zijn 
met de inzet van gecertificeerde bedrijfscoaches. 

Overige opmerkingen:
- Extra kosten Provincies. In het vorige overleg nodigde de Minister uit om hier 

inzicht in te geven. Op dit moment heeft dit niet de prioriteit. BC geeft aan dat een 
ieder dit zelf kan uitzoeken en doorgeven aan IPO. Gaat dan om bijzondere, extra 
kosten agv stikstof. 

- Hoe wordt de voorbereiding van de overleggen met VNG en de Unie van 
Waterschappen opgepakt? Komt terug nav afspraken met DGS. 

5.2 Lobbyagenda
Wordt later besproken, zie verder verslaglegging onder punt 5.1

6 Ter informatie
6.1 Communicatie

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6.2 Overzicht stand van zaken vergunningverlening
Wordt voor kennisgeving aangenomen en geagendeerd voor het BO, verzocht wordt 
om een maandelijkse update van deze lijst. 

6.3 Conceptverslag BO 19 februari 2020
Graag de tekst nog goed nalopen, is het punt van de provincies over de tijdelijkheid 
van het verleasen voldoende geland? 

6.4 Gerichte opkoop veehouderij
Wordt nu niet inhoudelijk besproken, BC benadrukt wel dat het van belang is snel tot 

besluitvorming te komen. Voorzitter geeft in algemene zin aan dat er behoefte is om te 
komen tot besluiten. Niet alles kan in 1 keer worden opgelost, soms zal er een knip 
moeten worden gemaakt in korte en lange termijn. In ieder geval belangrijk om voortgang 
te boeken. Dit wordt beaamd door de BC.  
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6.5 Kamerbrief 20 februari verzoek overzicht middelen voor de landbouw
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6.6
 

 
 

7. Rondvraag en Sluiting 
Overijssel maakt melding van 2 ongelukken met emissiearme vloeren. Dit punt zal bij 
LNV worden aangekaart. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg. 

*-*-*-*-*-*




