Bestuurlijke Commissie Stikstof
19 mei 2022

Agenda
Vergaderdatum en -tijd
Locatie
Deelnemers

Overig

19 mei 2022, 14.30-16.00 uur
ISVW (Leusden)
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)
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)

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda BC
U wordt verzocht de agenda voor het BC-overleg van 19 mei vast te stellen.

3.

Ter bespreking
3.1

Terugblik BO Stikstof 11 mei en informeel overleg minister 17 mei
Naar aanleiding van het op 11 mei plaatsgevonden BO Stikstof en het op 17
mei plaatsgevonden informele strategische overleg met de minister voor
Natuur en Stikstof heeft u gelegenheid op beide overleggen te reflecteren.
Bespreekpunt:
U wordt verzocht de uitkomsten van de met de minister voor Natuur en
Stikstof gevoerde overleggen te bespreken.
VTH

3.2

Redeneerlijn handhavingsverzoeken PAS-melders (bijlagen)
PH’ers VTH: P. Drenth, K. Fokkinga
Deze redeneerlijn kan door de provincies worden gebruikt bij de individuele
beoordeling van handhavingsverzoeken tegen PAS melders en is gebaseerd
op de door de BC op 17 februari goedgekeurde aanpak. Op basis van haar
overleg van 14 april adviseert de AC de BC met het gezamenlijk toepassen
van de redeneerlijn in te stemmen.
Ter besluitvorming:
U wordt verzocht met de gezamenlijke toepassing van de redeneerlijn in te
stemmen.
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3.3

Meerjarenplan AERIUS (bijlagen)
PH’ers VTH: P. Drenth, K. Fokkinga
Het CIO-oordeel en later in 2022 volgende toetsing door het Adviescollege
ICT (AcICT) noopt de provincies de bestaande AERIUS-rollen en -verantwoordelijkheden om te vormen, met een goede scheiding tussen beleid,
uitvoering, wetenschap en ICT. De BC heeft in haar overleg van 3 februari
voorwaarden gesteld bij de uitwerking van de rol van de provincies als key
user.
In vervolg op de DGS-toelichting op de nieuwe governance in het AC-overleg
van 14 april adviseert de AC, op basis van haar overleg van 12 mei, de BC in
te stemmen met:
1.

de aanbieding van bijgevoegde versie van het Meerjarenprogrammaplan AERIUS aan het AcICT (start toetsing is voorzien vanaf de zomer
van 2022) en het in gang zetten van de verdere implementatie van de
daarin beschreven nieuwe governance;

2.

en daarmee met de rol van key user voor provincies en de rol van
gebruikersregisseur voor BIJ12, zoals beschreven in het Meerjarenplan;

3.

het ter besluitvorming in het BC-overleg van 16 juni voorleggen van
de bij deze rol van key user passende financiële bijdrage vanaf 2023
(hiervoor worden met een externe adviseur vanuit het IPO, samen
met het Rijk, scenario’s uitgewerkt);

met inachtneming van de navolgende aandachtspunten:
-

voor de verdere implementatie zullen zowel het IPO als het Rijk een
`verandercoach’ inzetten; goede inbedding van de rol van key user
en professioneel opdrachtgever staan centraal;

-

bij de verdere implementatie zullen de aandachtspunten van de AC,
te weten escalatielijn en goede organisatie gebruikerswensen, door
DGS worden meegenomen;

-

na een half jaar zal de nieuwe governance worden geëvalueerd en de
bevindingen inclusief gewenste bijsturing aan de BC worden voorgelegd;

-

hierin zullen de uitkomsten van de toetsing door het AcICT worden
meegenomen: omtrent deze toetsing en de verantwoording richting
de Tweede Kamer hierover zal de BC zo nodig tussentijds worden
geïnformeerd.

Ter besluitvorming:
U wordt verzocht in te stemmen met de bovenstaande AC-adviezen.
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IPSN
3.4

Programmaplan IPSN (bijlagen)
Het op 21 maart door het IPO-MT vastgestelde en in het AC-overleg van 6
april besproken programmaplan bevat een verdere invulling van het besluit
dat in juli 2021 door het IPO Bestuur werd genomen om de ambtelijke
organisatie van de IPS door te ontwikkelen naar een programmaorganisatie
stikstof en natuur. Dit plan wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de BC,
waarbij u gevraagd wordt bij het lezen specifiek de aandacht te richten op:
•
•
•

De invulling die het plan geeft aan de professionalisering van het
besluitvormingsproces, inclusief de rol hierin van de BC en de
portefeuillehouders (paragraaf 2.2.3);
De governance, inclusief de samenwerking met de BAC VP en de
verbinding met andere IPO-thema's (paragraaf 2.4);
De voorziene uitbreidingen in de scope van de IPSN (en daarmee
mogelijk aanvullend benodigd budget) ten opzichte van de contourennota
die in juli in het IPO-bestuur voorlag, waarbij aanvullende inzet wordt
verwacht ten aanzien van de samenwerking met het Nationaal
Programma Landelijk Gebied en de bijbehorende regieorganisatie, maar
ook bij de integratie van het Programma Natuur (paragraaf 3.2.1).

Ter besluitvorming:
U wordt verzocht het IPSN-programmaplan vast te stellen.

4.

5.

Mededelingen en voortschrijdende planning
4.1

Mededelingen (bijlage)
- Moties Kamerdebat ‘hoofdlijnendebat LNV’ d.d. 6 en 12 april 2022.

4.2

Voortschrijdende planning BC-overleggen (bijlage)
De planning heeft betrekking op de in 2022 plaatsvindende AC- en BCoverleggen.

Vaststelling verslag en actiepunten n.a.v. BC-overleggen 31 maart en 7 en
21 april
5.1

Vaststellen verslagen BC-overleggen 31 maart en 7 en 21 april
(bijlage)
U wordt verzocht de verslagen van de BC-overleggen van 31 maart en 7 en
21 april vast te stellen.

5.2

Doornemen acties n.a.v. BC-overleggen 31 maart en 7 en 21 april
(bijlage)
U wordt verzocht kennis te nemen van de stand van zaken van de tot en met
het uit het BC-overleg van 21 april voortvloeiende acties.

Pagina 3 van 4

Agenda
Bestuurlijke Commissie Stikstof

Vergaderdatum en -tijd: 19 mei 2022, 14.30-16.00 uur
Locatie: ISVW (Leusden)

6.

7.

Ter informatie (bijlagen)
6.1

Media-analyses

6.2

Kamerstukken

6.3

Politieke agenda

6.4

Brief minister Natuur en Stikstof aan GS-en inzake het PSN
In vervolg op het BO PSN van 14 april heeft de minister voor Natuur en
Stikstof de GS-en op 26 april een brief gestuurd die door de GS-en is
betrokken bij de bespreking van het PSN in de GS-en van 10 mei ter
voorbereiding van het BO Stikstof van 11 mei.

6.5

Brief BC inzake voorkeursscenario richtinggevende gebiedsdoelen
De IPSN heeft de BC op 2 mei geïnformeerd over de op 29 april aan de
minister voor Natuur en Stikstof verzonden BC-brief met betrekking tot de
‘denkrichting en voorwaarden van de provincies inzake een maatwerkbenadering van het voorkeursscenario voor richtinggevende gebiedsdoelen’.

Rondvraag en sluiting
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