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2030 inderdaad kan worden gerealiseerd. Tegelijkertijd betekent de 
kabinetsambitie dat 50% van de stikstofgevoelige natuurhectares boven de 
KDW zullen blijven.
In antwoord op de vraag van de heer Mackus of het RIVM bij de berekening 
van de autonome stikstofdaling rekening heeft gehouden met het strengere 
stikstofbeleid van de provincies Noord-Brabant en Limburg, geeft  

aan dat dit niet het geval is. Spreker zal dit zekerheidshalve echter 
nog nagaan en de BC hierover informeren. 
De heer Drenth geeft aan dat de commissie-Remkes naar verwachting met 
een meer ambitieus rapport komt waarin waarschijnlijk ook meer aandacht 
wordt besteed aan de vraag hoe om te gaan bronmaatregelen en het belang 
van vergunningverlening. 

De beide presentaties zijn als bijlagen bij dit verslag opgenomen. Ook de 
eerste (ambtelijke) reacties van de provincies op de conceptappreciatie 
worden als bijlage bij dit verslag gevoegd. - actie /IPS -

Opzet
De BC kan zich vinden in de structuur en de inhoud van de appreciatie. Ter 
onderstreping van de regierol van de provincies bepleit de heer Heidema 
hierbij zowel inhoudelijk als redactioneel uit te gaan van het vertellen van 
het proactieve, eigen verhaal van de provincies en pas daarna de zorgen en 
kanttekeningen van de provincies te benoemen. Dit wordt door de BC 
herkend en omarmd.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
De heer Drenth waarschuwt ervoor om in de appreciatie geen waardeoordeel 
over het door vorige kabinetten gevoerde beleid te geven, maar de focus 
vooral te richten op de in de Kamerbrief nog weinig uitgewerkte bronnen. 
Omdat de provincies hierdoor blijven vastlopen in hun vergunningverlening, 
bepleit spreker het opnemen van een paragraaf ‘vergunningverlening’. 
-  - 

Proces
Met de focus op de inbreng in het BO van 28 mei en rekening houdend met 
de oriënterende en besluitvormende bespreking van de appreciatie in de 
GS’en in twee ronden stemt de BC in met de volgende besluitvormingsroute:
1. De portefeuillehouders Structurele Aanpak en Natuur hebben het BC-
mandaat om de verder uit te werken conceptappreciatie vast te stellen en 
deze ter verkennende bespreking voor te leggen aan de GS’en op 19 mei;
2. De terugkoppeling van de oriënterende bespreking in de GS’en op 19 mei 
vindt plaats in de BC van 19 mei;
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3. De portefeuillehouders Structurele Aanpak en Natuur hebben het BC-
mandaat om de definitieve appreciatie vast te stellen, om deze ter besluit-
vorming voor te leggen aan de GS’en op 26 mei;
4. De terugkoppeling van de besluitvorming van de GS’en op 26 mei vindt 
plaats in de BC van (uiterlijk) 28 mei.
5. De vaststelling van de definitieve appreciatie vindt plaats na het BO op 28 
mei.

Lobby
Met het oog op het waarschijnlijk begin juni plaatsvindende Kamerdebat 
over de kabinetsbrief  zullen de BC-portefeuillehouders Structurele Aanpak 
en Natuur nadrukkelijk bij de vaststelling van de lobbystrategie worden 
betrokken. De strategie zelf zal worden voorgelegd aan de BC. 
- actie /IPS- 

3. Vaststelling agenda, voortschrijdende planning, mededelingen en 
uitnodigingen

3.1 Vaststellen agenda BC-overleg 7 mei 
De BC stemt in met de agenda voor het BC-overleg van 7 mei.

3.2 Vaststellen voortschrijdende planning BC-overleg
- De BC neemt kennis van de voortschrijdende planning (stand van zaken: 

4 mei) van de tweewekelijkse BC-overleggen. In verband met 
Hemelvaartsdag vindt het eerstvolgende BC-overleg plaats op 19 mei.

- Omdat het vóór het BO van 28 mei beoogde BO opkoopregeling nog 
steeds niet door LNV is ingepland, wordt op ambtelijk niveau navraag 
gedaan naar de vast te stellen datum. - actie  – 

- Ten aanzien van het BO van 28 mei geeft de heer Drenth aan te hebben 
vernomen dat de minister van LNV voor dit overleg het Natuurpact wil 
agenderen. Spreker stelt voor om in dit kader de inzet van 3 miljard euro 
voor natuurherstel te bespreken. Mevrouw Pijpelink is bij de 
voorbereidingen betrokken. 

3.3 Mededelingen
- Terugkoppeling bestuurlijk gesprek met commissie-Remkes over 

Natuurherstel op 6 mei
De heer Drenth schat in dat de denklijn van de commissie-Remkes ten 
aanzien van natuur(herstel) overeen komt met de denklijn van de 
provincies. Daarnaast staat het de commissie nu duidelijker voor ogen 
hoe de bevoegd gezagrol van de provincies zich verhoudt tot (de focus 
op) vergunningverlening en hoezeer sprake is van spanning bij het niet 
behalen van de normen. 
 

- Delen van de uitkomst van bestuurlijke afspraken over rode hexagonen 
in Noord-Holland (zodat alle provincies kunnen overgaan tot het nemen 
van ontwerpbesluiten, i.h.b. voor het SSRS bouw)
Mevrouw Rommel geeft aan dat voor polder Westzaan op 6 mei een 
afwegingsmatrix is opgesteld voor de meest kansrijke maatregelen. Op 
basis hiervan hoeft niet gewacht hoeft te worden op nader onderzoek en 
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kan hierdoor op korte termijn groen licht worden gegeven voor het 
nemen van ontwerpbesluiten.

- NOVI
De provincies haken aan bij de landelijke verkenning natuurinclusieve 
ruimtelijke ontwikkeling, zoals voorgesteld in het memo. Namens de BC 
zijn de portefeuillehouders Natuur (Pijpelink en ten Bolscher) bij de 
kopgroep betrokken. Deze kopgroep bestaat verder uit 
vertegenwoordigers van de BAC RROW en de BAC VP.  

3.4 Uitnodigingen
Er zijn geen uitnodigingen ontvangen.

4. Vaststelling verslag en acties BC-overleg 23 april

4.1 Vaststellen verslag BC-overleg 23 april
De BC stelt het verslag van het BC-overleg van 23 april zonder wijzigingen 
vast.

4.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 23 april
In reactie op de wens van de heer Drenth acties niet te snel van de 
actiepuntenlijst af te voeren, geeft  aan dat diverse acties 
worden opgenomen in de voortschrijdende planning en daarmee niet uit 
beeld raken. In het vervolg zal dit expliciet in de actielijst worden 
aangegeven. - actie IPS - 

5. Ter besluitvorming
Er zijn geen punten ter besluitvorming voorgedragen.

6. Ter informatie

6.1 Media-update Kamerbrief Structurele Aanpak Stikstof 24 april
De media-update geeft de BC geen reden tot het stellen van vragen.

6.2 Beslisnotitie extern salderen
De heer Drenth geeft aan dat hij als portefeuillehouder VTH niet is 
geïnformeerd over het (ook ter informatie) agenderen van de beslisnotitie. 
De voorzitter stelt vast dat de notitie nog niet ter bespreking is 
geagendeerd, maar voelt hierin mee. Dit punt wordt meegenomen in de 
evaluatie van de AC en BC. - actie  - 

6.3 Lobby/Tweede Kamer
De BC besluit de lobbyactiviteiten op dit moment te focussen op de 
appreciatie van de Kamerbrief. Hierover zijn bij het betreffende punt 
afspraken gemaakt. 

7. Rondvraag en sluiting
Omdat geen van de BC-leden gebruik maakt van de rondvraag, bedankt de 
voorzitter de deelnemers voor hun inbreng en sluit het overleg om 17.22 uur.




