Bestuurlijke Commissie Stikstof
22 september 2022

Agenda
Vergaderdatum en -tijd
Locatie
Genodigden

Overig

22 september 2022, 10.00-12.00 uur
Via Teams
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
De BC wordt verzocht de agenda voor het BC-overleg van 22 september vast te
stellen.

3.

Ter bespreking
3.1

Voorbereiding thematisch BO Hoofdlijnenbrief NPLG 28 september
De BC wordt verzocht kennis nemen van het resultaat van de op 19
september plaatsgevonden bespreking van de bestuurlijke kopgroep NPLG,
de inbreng van de provincies op de hoofdlijnenbrief NPLG besluitvormend te
bespreken en hierbij eventuele punten voor aanscherping aan te geven.
Procesroute:
•
•
•
•

22
22
27
28

september:
september:
september:
september:

besluitvormende BC-bespreking inbreng provincies
verzending geannoteerde BO-agenda naar de GS-en
bespreking geannoteerde BO-agenda in de GS-en
vooroverleg kopgroep NPLG en BO NPLG

3.2

Verdeelmechanisme voor indicatieve budgetten gebiedsprogramma’s
NPLG
De BC wordt in kennis gesteld van de stand van zaken van het traject voor
het opstellen van een mechanisme voor de verdeling van indicatieve
budgetten uit het Transitiefonds ten bate van de gebiedsprogramma’s NPLG.
U wordt verzocht in te stemmen met deelname aan dit traject vanuit de
consulterende rol conform het concept-Plan van Aanpak. De inhoudelijke
bespreking van het mechanisme wordt geagendeerd voor het BC-overleg van
10 november.

3.3

Toestemmingsverlening
De BC wordt verzocht de inbreng van de provincies op de kabinetsbrief
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Toestemmingsverlening besluitvormend te bespreken en hierbij eventuele
punten voor aanscherping aan te geven.

4.

3.4

Verdeelsleutel versnellingsbudget PAS-meldingen
De BC wordt verzocht op basis van de door de IPSN verrichte ACinventarisatie in te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de
(rest)middelen van het versnellingsbudget over de provincies.

3.5

Communicatie actualisatie AERIUS
De BC wordt verzocht het IPO-voorstel voor de communicatiestrategie met
betrekking tot de impact van de actualisatie van AERIUS 2022 te bespreken
en hier, al dan niet met het aanbrengen van aanscherpingen, mee in te
stemmen.

3.6

Advies-Remkes
De BC wordt verzocht te anticiperen op de verwachte inhoud van het op
korte termijn (waarschijnlijk: begin oktober) te verwachten advies-Remkes
ter zake van het stikstofdossier. De IPSN schetst hiertoe mogelijke positieve
en negatieve punten van de te verwachten onderdelen van het advies. De BC
wordt gevraagd deze punten te wegen en hiermee richting te geven aan het
opstellen van een reactielijn. Deze wordt na het verschijnen van het adviesRemkes aan de BC voorgelegd.

3.7

Organisatie en werkwijze BC
De BC wordt verzocht in te stemmen met de voorstellen van het kernteam
om de samenstelling van het kernteam te verbreden, de werkwijze van de
BC aan het einde van de bestuursperiode te evalueren en met de voorzitter
van het IPO de relatie Rijk-provincies te bespreken.

Hamerstukken
4.1

5.

Brief uitvoeringscondities richtinggevende gebiedsdoelen
De BC wordt verzocht de op basis van de bespreking in het BC-overleg van
15 september aangescherpte BC-brief over uitvoeringscondities op het
gebied van stikstofreductie, inclusief bijlagen, vast te stellen en deze met
instemming van de provincies vanuit het IPO aan de minister voor Natuur en
Stikstof te versturen.

Mededelingen en voortschrijdende planning
5.1

Mededelingen
- Stand van zaken AERIUS-advies Adviescollege ICT-toetsing (AcICT)

5.2

Voortschrijdende planning BC-overleggen
De planning heeft betrekking op de in 2022 en 2023 beoogde AC- en BCoverleggen.
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6.

7.

8.

Vaststelling verslag en actiepunten n.a.v. BC-overleg 15 september
6.1

Vaststellen verslag BC-overleg 15 september
De BC wordt verzocht het verslag van het BC-overleg van 15 september vast
te stellen.

6.2

Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 15 september
De BC wordt verzocht kennis te nemen van de stand van zaken van de tot
en met het uit het BC-overleg van 15 september voortvloeiende acties.

Ter informatie
7.1

Media-analyses

7.2

Kamerstukken

7.3

Politieke agenda

Rondvraag en sluiting

Pagina 3 van 3

