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1.

Opening

2.

Vaststelling agenda
De BC stelt de agenda voor het BC-overleg van 29 juni ongewijzigd vast, inclusief
het direct vóór opening van het overleg door mevrouw Bruins Slot ingebrachte
agendapunt 3.1.2.

3.

Ter bespreking
3.1

Voorbereiding BO 9 juli

3.1.1 Extern salderen
De BC spreekt haar waardering uit voor de op basis van het op 27 juni
plaatsgevonden informele overleg opgestelde notitie ‘Randvoorwaarden
openstellen extern salderen met veehouderijen’. Dit neemt niet weg dat
verschillende BC-leden vragen houden bij het moment van het al dan niet
door de provincies gezamenlijk openstellen van extern salderen en de hierbij
te hanteren onderlinge en externe communicatie.
Met de inzet om in het BO van 9 juli een gezamenlijk standpunt in te nemen
besluit de BC (het moment van) het al dan niet gezamenlijk openstellen van
extern salderen pas na het BO te bespreken. Daarnaast besluit de BC de aan
de GS-en voor te leggen notitie (samen met elementen uit de eerder in de
AC besproken notitie) op verschillende onderdelen aan te vullen:
Rekening houdend met een gefaseerde opstelling én de provinciegrenzen
overschrijdende werking van extern salderen adviseert de BC de GS-en
ermee in te stemmen dat de provincies elkaar onderling goed op de hoogte
houden over hun besluitvorming over het openstellen van extern salderen en
elkaars besluiten hierover te respecteren.
Voorts adviseert de BC de GS-en in te stemmen met het verzoek van de
provincies aan de minister van LNV om het initiatief te nemen voor het
beschikbaar stellen van aanvullend (ruimtelijk) instrumentarium vanuit het
Rijk en om dit instrumentarium samen met de provincies uit te werken.
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Ten aanzien van de communicatie vóór het BO van 9 juli besluit de BC de
provinciale inzet voor het BO, na bespreking en instemming door de GS-en
op 30 juni, met DGS te wisselen zodat DGS en de minister zich op het BO en
de randvoorwaardelijke vragen van de provincies kunnen voorbereiden.
Voor wat betreft de communicatie na het BO van 9 juli besluit de BC om kort
na het BO een extra BC-overleg te voeren ter bespreking van de uitkomsten
van het BO en de betekenis van de uitkomsten voor het (inter)provinciale
handelen. Voor de uitkomsten van dit BC-overleg zal een gezamenlijke
woordvoeringslijn worden opgesteld.

3.1.2 Gerichte opkoopregeling
Mevrouw Bruins Slot geeft een toelichting op een aangepaste verdeelsleutel
voor de gerichte opkoopregeling (Jansen III ipv II). Naar aanleiding van de
vraag van de vorige BC is de verdeelsleutel nogmaals gecheckt en bleek
deze beter passend bij de opgave. Deze verdeelsleutel pakt wel ander suit
per provincie. De BC besluit dat er weliswaar inhoudelijke redenen kunnen
zijn voor een andere verdeelsleutel maar dat het voorstel niet op deze korte
termijn kan worden gewijzigd.
De BC houdt tevens vast aan het evalueren van de eerste batch om te
bezien of het hanteren van een andere verdeelsleutel bij de tweede batch
wenselijker is.
Het besluit van de BC betekent dat de verdeelsleutel op basis van de
commissie-Jansen III niet aan de GS-en van 30 juni wordt voorgelegd en dat
in het BO de verdeelsleutel op basis van de commissie-Jansen II met de
minister wordt besproken.
4.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter het overleg om 10.53
uur.
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