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

2. Vaststelling agenda 
Gezien het korte tijdsbestek van het overleg beperkt de BC haar overleg tot het 
bespreken van de eindformulering van de brief, de woordvoeringslijn en de 
lobbystrategie ten aanzien van de structurele aanpak (agendapunt 4.3) en de 
woordvoeringslijn voor het advies van de Adviescommissie Stikstofproblematiek 
(commissie-Remkes; agendapunt 4.2). 

De presentatie van de hoofdpunten van het advies van de Adviescommissie 
Stikstofproblematiek en de routing van de inhoudelijke adviesreactie worden 
opnieuw geagendeerd voor het BC-overleg op 18 juni.

4. Ter bespreking

Appreciatie en aanbod structurele aanpak stikstof (Kamerbrief 24 april)

4.3 Brief, woordvoeringslijn en lobbystrategie Kamerbrief 
De BC bespreekt de relatie met het advies van de commissie-Remkes dat op 
8 juni is verschenen. Voor een aantal GS-en is de huidige passage hierover 
niet toereikend. De BC bespreekt een aantal concrete tekstvoorstellen en 
vraagt de ph-ers dit nader uit te werken.  

 

De stukken worden in overleg met de ph-ers conform bovenstaande 
opmerkingen aangepast en per mail voor akkoord voorgelegd aan de BC. 

De BC handhaaft de in het BC-overleg van 4 juni vastgestelde 
lobbystrategie.

Resterende route:
Na instemming van de BC-leden met de in de teksten aangebrachte 
wijzigingen (10 juni, 10.00 uur) wordt de brief door de BC-voorzitter 
ondertekend en naar de minister van LNV verzonden. 
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Verslag

Bestuurlijke Commissie Stikstof

Vergaderdatum en -tijd: 9 juni 2020, 17.00-17.30 uur
Locatie: Via Teams

De woordvoeringslijn blijft onder embargo tot 10 juni 12.00 uur mits de brief 
op dat moment daadwerkelijk is verzonden.

IPO-reactie op advies Adviescommissie Stikstofproblematiek (commissie-
Remkes)

4.2 Verdieping woordvoeringslijn  (bijlage)
De BC besluit de passieve woordvoeringslijn aan te vullen met de zinsnede 
dat het advies van de commissie-Remkes de door de provincies in de reactie 
op de Kamerbrief structurele aanpak verwoorde zorgen niet heeft 
weggenomen.

6. Rondvraag en sluiting
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 




