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15.00-16.00 uur: vooroverleg BO 9 juli

1. Opening

2. Vaststelling agenda 
De BC stelt de agenda voor het BC-overleg ter voorbereiding op en ter 
nabespreking van het BO Stikstof van 9 juli ongewijzigd vast.

3. Ter bespreking

3.1 Voorbereiding BO 9 juli
De voorzitter kondigt aan VNG-woordvoerder Boudewijn Revis in het BO 
ruimte te geven voor zijn aankondiging per 1 oktober 2020 aan de slag te 
gaan als directeur terreinbeheer en -ontwikkeling bij Staatsbosbeheer. De 
heer Revis komt hiermee straks voor de minister van LNV te werken.

De BC stemt in met het met DGS, de VNG en de UvW gedeelde voorstel van 
de voorzitter over de communicatie over de uitkomsten van het BO. Deze 
houdt in dat totdat sprake is van volstrekt heldere, met de sectoren 
afgestemde afspraken over extern salderen en het legaal houden van 
meldingen de communicatie over de BO-resultaten beperkt blijft tot de met 
de minister in het BO gemaakte procesafspraken.

3.1.1 Geactualiseerde BO-agenda
Met de vaststelling dat de GS-en hebben ingestemd met de geannoteerde 
BO-agenda maakt de BC ten aan zien van de geactualiseerde agenda de 
volgende opmerkingen:

Bestuurlijk afspraken gebiedsgerichte aanpak (ter conclusie)
De voorzitter kondigt aan dat de UvW in het BO een opmerking zal maken 
over de escalatie binnen de gebiedsaanpakken. De UvW bepleit hierbij 
aandacht voor een programmatische aanpak waarbij stuurgroepen de vinger 
aan de pols houden en escalatie kan plaatsvinden in het koepel-overleg. De 
BC kan zich in dit pleidooi vinden.
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Extern salderen (ter conclusie)
Met de opmerking van de voorzitter dat de minister van LNV niet 
onwelwillend tegenover de uitwerking van de door de provincies gestelde 
randvoorwaarden staat, stemt de BC in met de ter zake geactualiseerde 
geannoteerde agenda.

Legaal houden van meldingen (ter conclusie)
 

. 
Met betrekking tot de uitspraak van de rechter over het openbaar maken van 
meldingen geeft  aan dat de minister is geadviseerd om 
tegen de uitspraak in beroep te gaan. Indien de minister de consequenties 
van de rechterlijke uitspraak niet zelf aan de orde stelt, doen de provincies 
dit.
Ten aanzien van het inmiddels gestarte proces van het legaal houden van 
meldingen heeft het ministerie van LNV melders een e-mail gestuurd. Dit e-
mailbericht geldt als een vooraankondiging voor een nog door de melders te 
ontvangen formele brief waarin ook een procesbeschrijving wordt 
opgenomen. DGS stemt de communicatie over de brief af met LTO 
Nederland. Over de communicatie vindt ook (praktische) afstemming met 
provincies plaats.
In antwoord op het verzoek van de heer Jumelet om ook het legaal houden 
van andere activiteiten dan meldingen in het BO expliciet te benoemen, 
geeft mevrouw Hofstee aan dat dit punt in de notitie is opgenomen. 

Terugblik plenair debat 18 juni, adviezen commissies Remkes en Hordijk en 
Kamerbrieven (ter bespreking)

 
 

 

 

 Het belang van de provincies bij 
goede afspraken met I&W over de aanpak van MIRT-projecten kan als SSRS-
onderwerp bij de rondvraag worden besproken.
De BC spreekt haar waardering uit voor de DGS-notitie over het advies van 
de commissie-Hordijk en de hieraan verbonden inschatting van de minister 
dat nieuwe rechtszaken niet tot andere uitkomsten voor Aerius zullen leiden 
(wat betekent dat provincies vergunningen kunnen blijven verlenen).

Gerichte opkoop (ter informatie)
Omdat het Rijk heeft aangegeven dat evaluatie na de tweede batch om tot 
een andere verdeelsleutel te komen niet mogelijk is, gaan de provincies uit 
van het baseren van de eerste batch op de verdeelsleutel van de commissie 
Jansen 2 en de tweede batch op de verdeelsleutel van de commissie Jansen 
3.



Pagina 3 van 5

Verslag

Bestuurlijke Commissie Stikstof

Vergaderdatum en -tijd: 9 juli 2020, 15.00-16.00 uur en 18.00-18.30 
Locatie: Via Teams

In antwoord op de vraag van mevrouw Pijpelink naar de rekkelijkheid van de 
toepassing van de gerichte opkoopregeling (bij het uitgaan van een aantal 
mol per hectare kijken naar de Wnb-vergunning of naar het oude, onder-
liggende systeem?) geeft de heer Smit aan dat deze vraag relevant is voor 
de technische uitwerking van de opkoopregeling.
– actie IPS/  – 

Wetsvoorstel natuurverbetering en stikstofreductie (ter informatie)
De BC stemt in met de geactualiseerde annotatie ter zake en zet in op tijdige 
betrokkenheid bij de uitwerking van het wetsvoorstel.

Rondvraag
De BC stemt in met het voorstel van de voorzitter om de samenloop van 
woningbouw en MIRT door de bevoegde gezagen te laten bevestigen, maar 
dit punt niet actief ter sprake te brengen.

 

 
 Conform bespreking in de 

AC volgt hiervoor een heldere route. – actie IPS/AC – 
De BC brengt in het BO naar voren dat provincies de redeneerlijn bemesten 
in de GS-en (zullen) vastleggen en toepassen. De provincies gaan er hierbij 
vanuit dat in het kader van de nieuwe mestwetgeving een lange termijn-
oplossing voor bemesten wordt gevonden.

3.1.2 Verdeelsleutel gerichte opkoopregeling
Met het baseren van de eerste batch op de verdeelsleutel van de commissie 
Jansen 2 en de tweede batch op de verdeelsleutel van de commissie Jansen 
3 stemt de BC in met de in de notitie opgenomen beslispunten. Na de eerste 
tranche vindt een evaluatie plaats waarin ook de verdeelsleutel wordt bezien.

3.2 Vervolgoverleg VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland
De BC stemt in met het voorstel van het kernteam waarin mevrouw Baljeu 
haar voorstel voor een vervolg op het door mevrouw Baljeu en de heer 
Mackus gevoerde overleg met VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland 
afstemt met de individuele BC-leden en de BC over de uitkomsten van deze 
afstemming informeert.  

4. Hamerstukken

4.1 Planning BC-overleggen na het zomerreces
De BC stemt in met de planning van de na de zomer plaatsvindende AC- en 
BC-overleggen en de bestuurlijke overleggen op 1 oktober en 10 december. 
Voor de periode tot aan het BO van 1 oktober voorziet de planning hiermee 
in drie BC-overleggen:
- 3 september: terugblik op diner 25 augustus, evaluatie AC/BC, vooruitblik
- 10 september: oriënterende bespreking in aanloop naar het BO 1 oktober
- 24 september: concluderende bespreking in aanloop naar het BO 1 oktober 
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In aanloop naar het BO op 10 december gaat de planning vervolgens uit van 
driewekelijkse BC-overleggen.

4.2 Vaststelling verslag en actiepunten n.a.v. BC-overleg 2 juli

4.2.1 Vaststellen verslag BC-overleg 2 juli
De BC stelt het verslag van het BC-overleg van 2 juli zonder wijzigingen 
vast.

4.2.2 Vaststellen acties n.a.v. BC-overleg 2 juli
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de tot en met het BC-
overleg van 2 juli voortvloeiende acties.

5. Ter informatie

5.1 Aanspreekpunten IPS gedurende het zomerreces
De BC neemt kennis van de volgende IPS-aanspreekpunten gedurende het 
zomerreces:
10 t/m 28 juli : 
29 juli t/m 7 augustus : 
8 t/m 16 augustus : 'piepsysteem' via 
17 t/m 30 augustus : Ab Smit

5.2 Media-analyse
5.3 Kamerstukken
5.4 Politieke agenda

De BC neemt kennis van de media-analyse, de Kamerstukken en de politieke 
agenda. 

7. Rondvraag
De BC stemt in met het voorstel van de heer Drenth om voor het op 25 augustus 
plaatsvindende informele diner met de minister van LNV de minister te verzoeken 
om voor het diner ook de (aanvullende) leden van de BAC VP uit te nodigen.

De heer Drenth geeft een terugkoppeling van de landelijke regietafel stikstof waarin 
de Rijksheren overleg met het kabinet voeren. CdK en kernteamadviseur Andries 
Heidema nodigt de BC uit om nadrukkelijk van het Rijksherenoverleg gebruik te 
maken om het kabinet stikstofrelevante kwesties voor te leggen. In het op 6 juli 
plaatsgevonden overleg is afgesproken dat de Rijksheren de kabinetsleden in de 
eerstvolgende overleggen één of twee voorbeeldprojecten voorleggen van 
stikstofrelevante vraagstukken met een (lands)grensoverschrijdend karakter.
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18.00-18.30 uur: na-overleg BO en vaststelling woordvoeringslijn 

6. Ter bespreking

6.1 Terugblik BO 9 juli en vaststelling woordvoeringslijn

BO Natuur
Als terugkoppeling uit het BO Natuur geeft mevrouw Pijpelink aan dat het 
kabinet voor het programma Natuur een SPUK-regeling overweegt. Hoewel 
de vraag kan worden opgeworpen hoe dit kabinetsvoornemen zich verhoudt 
tot de wens van de provincies om als provincies gezamenlijk tot afspraken te 
komen, kan het programma als een gezamenlijke afspraak met het kabinet 
worden beschouwd dat de komende maanden op detailniveau per provincie 
nader moet worden uitgewerkt.

Legaal houden meldingen 
  

 
 

 
 

 In verband met de door de provincies aan de 
minister toegezegde inspanningsverplichting geeft  aan dat 
op 15 juli overleg met DGS plaatsvindt over de precies benodigde informatie. 
De BC en BAC VP worden hierover geïnformeerd. – actie IPS –

Extern salderen
De BC stelt vast dat de minister de gezamenlijke lijn van de provincies ten 
aanzien van de randvoorwaarden voor extern salderen ondersteunt. De 
weging van de randvoorwaarden vindt plaats in de GS-en in september en/of 
oktober.

Woordvoeringslijn
De BC stemt in met het voorstel van de voorzitter voor een gezamenlijke, 
procesmatige woordvoeringslijn. Voor de op 10 juli te publiceren woord-
voeringslijn legt het kernteam de BC-leden vanavond een met het ministerie 
van LNV af te stemmen tekstvoorstel voor waarop de BC-leden per e-mail 
kunnen reageren. – de definitieve woordvoeringslijn is als bijlage bij 
dit verslag gevoegd – 

Ten aanzien van het proces van extern salderen verzoekt de BC de AC een 
na het zomerreces te bespreken roadmap op te stellen. – actie AC –

7. Sluiting
Met dank voor een ieders inbreng sluit de voorzitter het overleg om 18.18 uur.




