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1.  Opening 

  

    

2. Vaststelling agenda BC 

U wordt verzocht de agenda voor het BC-overleg van 26 januari vast te stellen. 

 

 

3.  Ter bespreking 

 

3.1 Kamerbrief piekbelasters en voortgang integrale aanpak 
Op 16 januari heeft de BC met de minister voor Natuur en Stikstof een infor-

meel bestuurlijk overleg gevoerd over de naar verwachting op 3 februari te 

verschijnen Kamerbrief met betrekking tot de aanpak piekbelasters en de 

voortgang van de integrale aanpak. In opmaat naar een nog vóór 3 februari 

met de minister voor Natuur en Stikstof ter zake te voeren formeel bestuur-

lijk overleg wordt u verzocht de BC-inbreng in dit overleg te bespreken. 

 

3.2  Provinciale verdeling klimaatdoelen 

In vervolg op de op 8 december 2022 plaatsgevonden bespreking van de 

provinciale klimaatopgave tussen BC-leden tijdens het diner pensant wordt u 

verzocht om in lijn van deze bespreking de BC-inbreng met betrekking tot  

de klimaatopgave in het vóór 3 februari met de minister voor Natuur en 

Stikstof ter zake van de Kamerbrief piekbelasters en de voortgang van de 

integrale aanpak te voeren bestuurlijke overleg vast te stellen. 

 

3.3 IPO-overdrachtsdossier IPSN 

U wordt verzocht het door de IPSN opgestelde concept van het op 3 februari 

bij het IPO in te dienen IPSN-overdrachtsdossier te bespreken en het dossier 

van bestuurlijke prioriteiten en aandachtspunten voor de nieuwe bestuurs-

periode te voorzien. 

 

 

4. Hamerstukken 

 

4.1 Instelling vakberaad grondzaken 

Op basis van het in haar overleg van 19 januari vastgestelde AC-advies 

wordt u verzocht in te stemmen met de opdracht en werkwijze voor een 

 Bestuurlijke Commissie Stikstof  

 26 januari 2023  

    

 Agenda  
 Vergaderdatum en -tijd 26 januari 2023, 15.30-17.30 uur  

 Locatie Antropia, Driebergen 

 Genodigden E. Stigter (voorzitter BC) 

  J. Hamster (Gr), K. Fokkinga (Fr), H. Jumelet (Dr), G.H. ten Bolscher (Ov), P. Drenth (Ge), 

H. Hofstra (Fl), M. Sterk (Ut), E. Rommel (NH), J. Baljeu (ZH), A. Pijpelink (Ze), E. Ronnes 
(NB), G. Gabriëls (Li) 

 Overig 

 

 

 

W. Brenkman (AOG IPSN; secretaris BAC VP), S. van Wely (IPSN), M. Schoemaker (MT 

IPO), J. van der Endt (BIJ12), C. Versteegh (IPSN), R. Messelink (IPSN), T. van den Heuvel 
(IPSN), M. Hoevenaars (IPSN), M. Gildemacher (IPO), P. van Oort (IPSN) 
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Agenda 

Bestuurlijke Commissie Stikstof 

Vergaderdatum en -tijd: 26 januari 2023, 15.30-17.30 uur 

Locatie: Antropia, Driebergen 

vakberaad grondzaken. 

 

4.2 Vaststelling verslag thematisch BO 21 november 2022 inzake pakket 

25 november 2022 

U wordt verzocht in te stemmen met het verslag van het op 21 november 

2022 met de minister voor Natuur en Stikstof gevoerde thematische  

bestuurlijke overleg over de Kamerbrief van 25 november 2022. Het verslag 

van het op 22 november ter zake gevoerde formele bestuurlijke overleg 

wordt geagendeerd voor het reguliere bestuurlijke overleg van 30 maart. 

 

 

5. Mededelingen en voortschrijdende planning 

 

5.1 Mededelingen 

 

5.2 Voortschrijdende planning BC-overleggen 

De planning heeft betrekking op de in 2023 beoogde AC- en BC-overleggen. 

 

 

6. Vaststelling verslag en actiepunten n.a.v. BC-overleg van 8 december 2022 

 

6.1 Vaststellen verslag BC-overleg 8 december 2022 

U wordt verzocht het verslag van het reguliere BC-overleg van 8 december 

vast te stellen. 

 

6.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 8 december 2022 
U wordt verzocht kennis te nemen van de stand van zaken van de tot  

en met de uit het BC-overleggen van 8 december voortvloeiende acties. 

  

 

7.  Ter informatie 

 

7.1 Media-analyses   

 

7.2 Kamerstukken 

 

7.3  Politieke agenda 

7.4 Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied 

In het vaststellingsdocument van de Regieorganisatie Transitie Landelijk 

Gebied (RTLG) is de instelling van een Opdrachtgeversoverleg (OGO), een 

Uitvoeringsoverleg (UO) en een Partneroverleg (PO) opgenomen. Inmiddels 

zijn het OGO en UO ingesteld en hebben de eerste overleggen plaatsgevon-

den. 

 

8.  Rondvraag en sluiting 
  


