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

2 Vaststelling Agenda/ Mededelingen / Ontvangen Uitnodigingen  
Vaststelling Agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen:
 Kamerbrief/proces langere termijn: De Kamerbrief met daarin de streefwaarde en 

het pakket van bronmaatregelen wordt op 24 april verwacht (eerder rouleerde de 
datum van 17 april). Volgende week volgt ter voorbereiding een overleg met de 
BC-portefeuillehouders (Gedeputeerden Mackus en Baljeu). De concept Kamerbrief 
wordt zodra deze ontvangen is, gedeeld met AC en BC. (Actie: IPS).

 

 
 

Het kabinet heeft steeds uitgesproken alle 
sectoren aan te spreken, verwachting is wel dat er het nodige op landbouw zal 
afkomen. 
De voorzitter verzoekt de appreciatie en woordvoering hierover voor te bereiden en 
dit een volgend BC te agenderen. (Actie IPS). 

 Gebiedsgerichte aanpak en voortgang: N.a.v. bespreking vorige week en het eerder 
geplande diner op 23 april, wordt een kort memo voorbereid en geagendeerd voor 
de BC van 23 april. De BC gaat akkoord met het procesvoorstel om vervolgens de 
portefeuillehouders GGA te vragen samen met een vertegenwoordiger uit het 
kernteam een verkennend gesprek met de Minister te voeren in de aanloop van te 
maken bestuurlijke afspraken in juni. 

 Inbreng Cie. Remkes: Gedeputeerde Baljeu geeft een korte toelichting. 
Voorbereiding vindt plaats en vindt plaats in lijn met wat in de verschillende BAC’s 
is besproken. De betrokkenheid van de BC is goed geborgd. 
De inbreng wordt geüpload voor het volgende BC-overleg. (Actie IPS).

 Opkoopregeling: Gedeputeerde Grashoff meldt dat een kort overleg heeft 
plaatsgevonden met de bestuurlijke onderhandelingsdelegatie (naast hemzelf ook 
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4 Bespreken 

4.1 Extern salderen
Stakeholderbijeenkomsten. Gedeputeerde Baljeu meldt dat stakeholders zicht zorgen 
maken over de meldingen. 
De AC wordt gevraagd verslag te doen van de bijeenkomsten, zodat deze concluderend 
kunnen worden besproken in de BC. Deze morgen is in de AC een uniforme, landelijke 
presentatie besproken. Deze wordt aangepast en uiterlijk vrijdag 10 april gedeeld. 
(Actie: IPS).

Het voorliggende memo wordt besproken. De gedeputeerden noemen de volgende 
aandachtspunten: 
  

 
 

 Probeer buiten de lijnen te denken. Gedeputeerde Baljeu noemt een aantal 
voorbeelden. 

 Hoe verloopt het proces met het Ministerie? 
 Gedeputeerde Drenth geeft aan zich niet vast te willen leggen op 1 juni; dit lijkt te 

optimistisch, hij is wel akkoord om dit als vooralsnog als uitgangspunt te hanteren. 
 

 

 In het derde spoor is het niet mogelijk om met de nieuwe stikstofruimte gebruik te 
maken voor economische activiteiten. Dit zou juist wel gewenst zijn. 

 NoX/NH3, beantwoording van de brief door de Minister dient te worden afgewacht 
voordat Provincies kunnen besluiten. Deze brief wordt volgende week in concept 
verwacht. 

  meldt het standpunt van de Provincie Friesland zoals deze 
morgen in het AC gedeeld. “In Friesland hebben de dialoogpartners een aantal 
vragen over de drempelwaarden en andere oplossingen die niet op korte termijn 
beschikbaar zijn. Friesland gaat met de partners nader in overleg.” 

De voorzitter vat samen: De portefeuillehouders (VTH -Ged. Drenth en Jumelet) 
worden betrokken om bestuurlijk te sparren. De stakeholderbijeenkomsten gaan 
verder, terugkoppeling volgt via de AC naar de BC. De genoemde opmerkingen worden 
besproken met de portefeuillehouders. Inhoudelijke bespreking volgt later aan de hand 
van de aangepaste beslisnotitie. De conceptbrief NoX /NH3 wordt in BC 16 april 
gedeeld, indien deze dan beschikbaar is het streven van de BC om de deadline van 1 
juni te halen. Stand van zaken wordt opnieuw geagendeerd voor het volgende overleg. 
(Actie: IPS)

4.2 Werkwijze Beweiden 

 

 De algemene stemming in de AC was positief. 
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Via de AC wordt gecheckt of de definitieve teksten in de GS-en hetzelfde zijn gebleven. 
(Actie: IPS). Mocht dit niet zo zijn, dan wordt geëscaleerd. Gedeputeerde Baljeu geeft 
aan de voorliggende stukken voor besluitvorming te willen consulteren en meent 
hierdoor in tijdnood te komen. Geprobeerd wordt dit voor de besluitvorming te regelen, 
bijvoorbeeld via een belronde te organiseren. Daarbij is het goed te bedenken dat het 
voorstel nader uitvoering geeft aan een eerder bestuurlijk besluit. 

4.3 Opdracht haalbaarheidsonderzoek herallocatiefonds n.a.v. advies AC Stikstof 
De AC adviseert positief, met de mogelijkheid om na de haalbaarheidsstudie uit te 
kunnen stappen. De BC besluit conform het advies van de AC.

5 Ter informatie
5.1 Update Stikstofberichtgeving 

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

5.2 Brief Farmers Defence Force 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

5.3 Memo overlegstructuur DGS-VNG-UvW-IPO 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

5.4 Lobby en politieke agenda 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

5.5 Kamerbrief Handhavingsbesluiten Wnb luchthavens
Gedeputeerde Baljeu stelt voor via de ambtelijke lijn contact te houden met Provincies 
waar dit speelt. Deelnemers kunnen zich bij de Provincie Zuid-Holland melden.  

5.6 Actualisatie AERIUS 
De stukken zijn niet meer nagezonden maar wel deze morgen in de AC besproken. AC-
leden is verzocht om de portefeuillehouders mee te nemen. Agenderen volgend overleg 
(Actie IPS).

6 Rondvraag en sluiting 
 Gedeputeerde Bruins-Slot: Het Mesdagfonds doet samen met de UWA 

depositiemetingen in het land. De Provincies Limburg en Flevoland zijn hiervoor 
benaderd. De gedeputeerden melden dat ambtelijk bedenkingen zijn over 
medewerking aan het verzoek. De betrokken Provincies laten weten hoe dit verder 
loopt; afspraak is dat over dit soort initiatieven in gezamenlijke afstemming wordt 
besloten

De voorzitter bedankt heel hartelijk bedankt voor alle ondersteuning en deelt hier grote 
complimenten over uit. Allen Goede Paasdagen en tot volgende week!

 




