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Overige deelnemers

26 maart 2020, 14.30-15.30 uur
Inbelvergadering
F. Vermeulen (vicevoorzitter; kerngroep), A. Heidema (CdK; kernteam), A. Smit
(secretaris)
H. Staghouwer (Gr), K. Fokkinga (Fr), H. Jumelet (Dr), G. ten Bolscher (Ov), P. Drenth
(Ge), H. Hofstra (Fl), H. Bruins Slot (Ut), E. Rommel (NH), J. Baljeu (ZH), A. Pijpelink (Ze),
R. Grashoff (NB), H. Mackus (Li)
(IPS),
(IPS),
(IPS; verslag)

Afwezig

1. Opening
Met het oog op het op het BC-overleg volgende BO stemt de BC in met het voorstel
van de voorzitter om in dit BC-overleg alleen agendapunt 4.1. (Bestuurlijk overleg 26
maart) te bespreken. De bespreking van de overige agendapunten vindt, samen met
de nabespreking van het BO, op korte termijn plaats op een door het kernteam voor te
stellen moment.
4

Besluiten

4.1 Bestuurlijk overleg 26 maart
De BC bespreekt op basis van de terugkoppeling van de GS-en en de actualiteit
(vragen vanuit landbouwsector) de BO-agenda voor. Op de vastgestelde
standpuntbepaling worden de volgende zaken aangevuld:
Extern salderen (BO-agendapunt 4; BC-woordvoerder: R. Grashoff)
Bespreekpunten van de BC:
- De brief van LTO en soortgelijke signalen van landbouworganisaties worden
besproken;
- De BC concludeert dat een zorgvuldig proces met stakeholders boven snelheid
gaat; 1 mei is in dit kader niet heilig.
-

-

Verder worden de beslispunten ingebracht zoals geformuleerd op BO-agenda onder
dit punt.

Verleasen (BO-agendapunt 5; BC-woordvoerder: R. Grashoff)
Bespreekpunten van de BC:
- De woordvoerder (Grashoff) constateert dat de beslisnotitie mogelijk nog
onduidelijk is ten aanzien van het begrip tijdelijkheid. Hij interpreteert de tekst zo
dat het aan het bevoegd gezag is de tijdelijkheid van een bepaalde casus te
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beoordelen. Als de casus langer dan een jaar duurt, is de looptijd dus langer dan de
geplande evaluatie. Hiervoor wordt een handreiking gemaakt en zal onderling
worden afgestemd. De BC stemt in met deze verduidelijking.
-

Actualisatie doelensysteem Natura 2000-fase 2 (BO-agendapunt 6; BCwoordvoerder: Peter Drenth)
Geen bijzonderheden.
Streefwaarden en (bron)maatregelen (BO-agendapunt 7; BC-woordvoerder:
Jeanette Baljeu)
Bespreekpunten van de BC:
Afgesproken wordt een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de
drieslag in de doelen. Vraag van de BC is vooral om deze doelen te onderbouwen.
- Verder bestaat binnen de BC behoefte om navraag te doen naar de impact van de
Corona-crisis op de voorstellen van het kabinet.
Rondvraag (BO-agendapunt 13)
Bespreekpunt van de BC:
Zeeland vraagt om de voortgang van de benodigde zandsuppletie langs de kust
van Walcheren aan de orde te stellen; is een urgente kwestie. BC stemt hiermee
in.
De voorzitter geeft aan dat het kernteam initiatief neemt voor een extra in te lassen
call met de BC waarbij het BO wordt nabesproken en de agendapunten die vandaag
niet aan de orde zijn gekomen, worden besproken. Hij bedankt de deelnemers voor
hun inbreng en sluit het overleg om 15.38 uur.
*-*-*-*-*-*
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