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H. Hofstra (Fl), M. Sterk (Ut), E. Rommel (NH), J. Baljeu (ZH), A. Pijpelink (Ze), E. Ronnes
(NB), G. Gabriëls (Li)
S. van Wely (IPSN), V. Pieterman (LG&S, agendapunt 3.4), A. Doosje (LG&S, agendapunt
3.6), B. Koolstra (BIJ12, agendapunt 3.6), C. Versteegh (IPSN), R. Messelink (IPSN), T.
van den Heuvel (IPSN), M. Hoevenaars (IPSN), M. Gildemacher (IPO), P. van Oort (IPSN)
W. Brenkman (AOG IPSN; secretaris BAC VP), M. Schoemaker (MT IPO), J. van der Endt
(BIJ12)

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda BC
De BC stelt de agenda voor het reguliere BC-overleg van 15 september ongewijzigd
vast.

3.

Ter bespreking
3.1

Terugblik en planning bestuurlijke overleggen
De BC blikt terug op de bestuurlijke overleggen van 22 augustus (gesprek
Remkes), de bestuurlijke werkconferentie van de kopgroep NPLG van 15
september en het informele bestuurlijke overleg (BO) met de minister voor
Natuur en Stikstof van 15 september. Met het verzoek aan de IPSN de
voorbereiding van het op 7 september 2023 voorziene informele BO met de
minister ter hand te nemen stemt de BC voorts in met de BO-planning voor
2023.

3.2

Voorbereiding thematisch BO Hoofdlijnenbrief NPLG 28 september
De BC neemt kennis van het proces en de voortgang van de interprovinciale
inzet op de hoofdlijnenbrief NPLG, de mijlpalen in het proces en de door de
Kopgroep NPLG vastgestelde inzet voor de bestuurlijke werkconferentie van
15 september. Besluitvormende bespreking van de inbreng van de provincies
op de hoofdlijnenbrief vindt plaats in het BC-overleg van 22 september.
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
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3.3

Voorbereiding BO Stikstof 24 november
De BC stemt in met het volgen van de volgende procesroute voor het BO
Stikstof van 24 november:
•
•
•
•
•

13 oktober en 10 november: reguliere BC-overleggen
15 november: verzending geannoteerde BO-agenda naar de GS-en
22 november: bespreking geannoteerde BO-agenda in de GS-en
23 november: verzending geactualiseerde geannoteerde BO-agenda
naar BC
24 november: vooroverleg BC en BO Stikstof

VTH
3.3.1 Tussenbalans extern salderen met veehouderijen
De BC neemt kennis van het onderzoeksrapport Tussenbalans extern
salderen met veehouderijen en stemt conform AC-advies in met de door het
ministerie van LNV beoogde interbestuurlijk voor te bereiden bredere
evaluatie van extern salderen en afspraken over het structureel monitoren
van extern salderen.
GGA
3.3.2 Uitvoeringscondities richtinggevende gebiedsdoelen
Op basis van de BC-bespreking van de door de IPSN opgestelde conceptbrief
over uitvoeringscondities op het gebied van stikstofreductie wenst de BC de
aangepaste brief in haar overleg van 22 september vast te stellen.
Niet-BO-onderwerpen
3.4

Inbreng provincies op brief Toestemmingsverlening
De BC neemt kennis van de toelichting van LNV-programmadirecteur Vera
Pieterman op de beoogde kabinetsbrief Toestemmingsverlening. Op basis
van de oriënterende BC-bespreking van de briefinbreng van de provincies
wenst de BC haar definitieve inbreng in het BC-overleg van 22 september te
bespreken.

3.5

Verdeelsleutel versnellingsbudget PAS-meldingen
De BC neemt kennis van de kaders voor de besteding van het versnellingsbudget voor de legalisatie van PAS-melders en stemt in met de verdeling
van € 200 mln. op basis van het aantal meldingen per provincies. De BC
wenst de haar voorkeur ten aanzien van de (rest)middelen te bespreken in
het BC-overleg van 22 september.

3.6

Impact actualisatie AERIUS
De BC neemt kennis van de toelichting van LNV-programmadirecteur Arjen
Doosje op de impact van de actualisatie van AERIUS. Op basis van haar
bespreking van de impact en de terinzagelegging van Wnb-vergunningen
verzoekt de BC de IPSN voor het BC-overleg van 22 september een
communicatievoorstel te agenderen.
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3.7

4.

5.

6.

Regelingen bedrijfsbeëindiging
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de bestaande bedrijfsbeëindigingsregelingen en stemt in met het IPSN-voorstel de AC om advies te
vragen over het vervolg en de inzet van de provincies ter zake van de
beëindigingsregelingen en de benodigde ondersteuning vanuit de IPSN.

Mededelingen en voortschrijdende planning
4.1

Mededelingen
De BC neemt kennis van de uitspraken van de Raad van State van 7
september over de codes Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

4.2

Voortschrijdende planning BC-overleggen
De BC neemt kennis van de in 2022 en 2023 voorziene AC- en BCoverleggen.

Vaststelling verslagen en actiepunten n.a.v. BC-overleggen 10 juni, 16 juni
en 7 juli
5.1

Vaststellen verslagen BC-overleggen 10 juni, 16 juni en 7 juli
De BC stelt de verslagen van de BC-overleggen van 10 juni, 16 juni en 7 juli
ongewijzigd vast.

5.2

Doornemen acties n.a.v. BC-overleggen 10 juni, 16 juni en 7 juli
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de tot en met het uit het
BC-overleg van 7 juli voortvloeiende acties.

Ter informatie
6.1

Media-analyses
De BC neemt kennis van de media-analyses.

6.2

Kamerstukken
De BC neemt kennis van de Kamerstukken.

6.3

Politieke agenda
De BC neemt kennis van de politieke agenda.

6.4

Stand van zaken legalisatie meldingen met Srv-ruimte
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de legalisatie van PASmeldingen met restruimte uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

6.5

Duurzame GWW/convenant SEB
De BC neemt kennis van de ambitiebepaling voor de verduurzaming van
infrastructurele werken (ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en
Circulaire Infrastructuur – PKCI) en verzoekt bij de bespreking in de BAC
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bepaling voor de bouwvrijstelling op grond van de Wet natuurbescherming,
mee te wegen. In het verweerschrift van de landsadvocaat bij de zogeheten
‘Porthos’-rechtzaak wordt ter onderbouwing van die vrijstelling onder meer
verwezen naar de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).
7.

Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun inbreng en sluit het overleg om
18.22 uur.
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