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1.  Opening 

De voorzitter opent het BC-overleg om 14.45 uur en heet de aanwezigen welkom.  

  

2. Vaststelling agenda BC 

De BC stelt de agenda voor het BC-overleg van 19 mei ongewijzigd vast. 

 

 

3. Ter bespreking 

3.1 Terugblik BO Stikstof 11 mei en informeel overleg minister 17 mei 

In vervolg op het op 11 mei plaatsgevonden BO Stikstof en het op 17 mei 

plaatsgevonden informele bestuurlijke overleg met de minister voor Natuur 

en Stikstof over de versterkingsmogelijkheden van de samenwerking tussen 

het Rijk en de provincies, acht de BC het wenselijk het informele bestuurlijke 

overleg met de minister resp. het kabinet voort te zetten, te starten met 

(mede rekening houdend met het plaatsvinden van het eerstvolgende 

reguliere BC-overleg op 16 juni) een overleg in aanloop naar de rond 10 juni 

van het Rijk te verwachten formulering van de richtinggevende gebieds-

doelen. 

 VTH 

3.2 Redeneerlijn handhavingsverzoeken PAS-melders 

Met de notie van het cruciale belang van de focus op natuurherstel- en 

verbetering en de instandhoudingsdoelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn in 

combinatie met de beschikbaarheid en inzet van voldoende bronmaatregelen 

en het in de redeneerlijn verwerken van de consequenties van versnellings-

opties en de vóór de zomer te verwachten uitspraak over het door de 

provincie Utrecht ingestelde hoger beroep tegen de verwerping van haar 

besluiten over vergunningen en handhaving van 17 veehouderijen en een 

slachterij, stemt de BC op advies van de AC in met de gezamenlijke 

toepassing van de redeneerlijn handhavingsverzoeken PAS-melders. De 

redeneerlijn kan door de provincies worden gebruikt bij de individuele 

beoordeling van handhavingsverzoeken tegen PAS-melders. 

 

 

In aanvulling op de redeneerlijn wenst de BC de legalisatie van de PAS-

melders in het BO Stikstof van 30 juni fundamenteel te agenderen. 

– actie IPSN – 
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3.3 Meerjarenprogrammaplan AERIUS 

Met het verzoek het meerjarenprogrammaplan AERIUS aan te vullen met 

een bestuurlijke escalatieladder stemt de BC in met de AC-adviezen ter zake 

van het meerjarenprogrammaplan, waarin een de rol van de provincies als 

key user is uitgewerkt. De instemming van de BC betreft de aanbieding van 

het meerjarenprogrammaplan aan het AcICT, het in gang zetten van de 

verdere implementatie van de in het plan beschreven nieuwe governance en 

het ter besluitvorming in het BC-overleg van 16 juni voorleggen van de bij 

de rol van key user passende financiële bijdrage vanaf 2023. – actie IPSN – 

IPSN 

3.4 Programmaplan IPSN 

Met de oproep zowel de professionalisering als de bemensing van de IPSN 

dichtbij de BC resp. de provincies te houden, stemt de BC in met het op 21 

maart door het IPO-MT vastgestelde en in het AC-overleg van 6 april 

besproken programmaplan van de IPSN. Dezelfde BC-oproep geldt voor de 

door de IPSN voorziene scopeverbreding (en daarmee mogelijk aanvullend 

benodigd budget) ten opzichte van de in juli in het IPO-bestuur voorgelegen 

contourennota. Dit betreft onder meer aanvullende inzet in de samen-

werking met het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de hierbij 

bijbehorende regieorganisatie en de integratie van het Programma Natuur. 

 

De IPSN draagt zorg voor de uitwerking van het programmaplan, inclusief de 

nadere vormgeving van de rol van de BC en de portefeuillehouders en de 

governance, inclusief de samenwerking met de BAC VP en de verbinding met 

andere IPO-thema's. – actie IPSN – 

  

4. Mededelingen en voortschrijdende planning 

 

4.1 Mededelingen 
Naar aanleiding van de door de IPSN in samenspraak met LG&S opgestelde 

redeneerlijn voor de uitvoering van de motie-Boswijk over het in de gebieds-

gerichte aanpak centraal stellen van het behalen van instandhoudingsdoel-

stellingen (Kamerstuk 35925-XIV, nr. 103; naar aanleiding van het Kamer-

debat ‘hoofdlijnendebat LNV’ d.d. 6 en 12 april 2022) neemt de BC notie van 

de mogelijke benutting van moties. 

 

4.2 Voortschrijdende planning BC-overleggen 

De BC neemt kennis van de planning van de in 2022 plaatsvindende AC- en 

BC-overleggen. 

 

 

5. Vaststelling verslagen 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  

De BC stelt de verslagen van de BC-overleggen van 31 maart en 7 en 21 

april ongewijzigd vast. 
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De voorzitter deelt mee dat de BC, in vervolg op de uitwerking van de 

besluitvorming in het IPO-bestuur van 2 september 2021, deelneemt aan de  

IPO-pilot met betrekking tot het op www.ipo.nl publiceren van de agenda’s 

en verslagen van de diverse IPO-gremia. Inzet van de IPO-pilot is de 

verslagen een dag na vaststelling door de BC op haar site te publiceren. 

 

5.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleggen 31 maart en 7 en 21 april 
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de tot en met het uit het 

  BC-overleg van 21 april voortvloeiende acties. 

  

 

6.  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  Brief minister Natuur en Stikstof aan GS-en inzake het PSN 

De BC neemt kennis van de in het vervolg op het BO PSN van 14 april op 26 

april door de minister voor Natuur en Stikstof naar de GS-en gestuurde brief, 

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 BC neemt (opnieuw) kennis van de door haar op 29 april aan de minister 

voor Natuur en Stikstof verzonden brief met betrekking tot de ‘denkrichting 

en voorwaarden van de provincies inzake een maatwerkbenadering van het 

voorkeursscenario voor richtinggevende gebiedsdoelen’. 

 

 

7.  Rondvraag en sluiting 

 De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun inbreng en sluit het overleg om 

16.00 uur. 

http://www.ipo.nl/

