Bestuurlijke Commissie Stikstof
15 september 2022

Agenda
Vergaderdatum en -tijd
Locatie
Genodigden

Overig

15 september 2022, 15.30-17.30 uur
IPO
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 15 september vast te
stellen.

3.

Ter bespreking
3.1

Terugblik en planning bestuurlijke overleggen
De BC blikt terug op drie bestuurlijke overleggen:
Datum
22 augustus
15 september
15 september

Kabinet/Remkes
Ontbijtsessie NPLG
Informeel BO

BC
Kopgroep NPLG
BC

De BC blikt vooruit op de planning van de aanstaande bestuurlijke verleggen
en wordt verzocht met de planning in te stemmen:
Datum
2022
28 september
13.00-14.00
24 november
16.00-17.00
2023
26 januari
09.00-10.00

1
2
3

Informeel BO
(fysiek)1

Informeel BO
(digitaal)2

Formeel BO3

-

-

-

-

BO Kopgroep
NPLG
Regulier BO

-

Start nieuwe jaar

-

In principe in aanwezigheid MNS en BC Stikstof.
In principe in aanwezigheid MNS en BC Stikstof.
In aanwezigheid UvW, VNG, provincies, MNS, MLNV, MIenW, MVRO, MKE of MEZK en stas. DEF.
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30 maart
16.00-17.00
8 juni
16.00-17.00
7 september
16.00-17.00
30 november
16.00-17.00

3.2

-

-

Regulier BO

-

-

Regulier BO

Start seizoen +
kennismaking
-

-

-

-

Regulier BO

Voorbereiding thematisch BO Hoofdlijnenbrief NPLG 28 september
De BC wordt in kennis gesteld 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. De BC wordt verzocht de inbreng van de
provincies op de hoofdlijnen-brief oriënterend te bespreken en eventuele
punten voor aanscherping van de provinciale inbreng aan te geven.
Procesroute:
•
•
•
•
•

3.3

15 september: oriënterende BC-bespreking inbreng provincies op
Hoofdlijnenbrief NPLG
22 september: besluitvormende BC-bespreking inbreng provincies
22 september: verzending geannoteerde BO-agenda naar de GS-en
27 september: bespreking geannoteerde BO-agenda in de GS-en
28 september: vooroverleg kopgroep NPLG en BO NPLG

Voorbereiding BO Stikstof 24 november
De BC wordt verzocht in te stemmen met de voor het reguliere BO Stikstof
van 24 november voorlopig geagendeerde onderwerpen:
•
•
•

Actualiteiten
Tussenbalans extern salderen met dierrechten
Uitvoeringscondities richtinggevende gebiedsdoelen

•

De stand van zaken legalisatieprogramma en de stand van zaken
bronmaatregelen van het tweede kwartaal van 2022 worden voor het
BO ter informatie geagendeerd.

De BC wordt verzocht in te stemmen met de voor het BO te volgen
procesroute:
•
•
•
•
•

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
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3.3.1 Tussenbalans extern salderen met veehouderijen
De BC wordt in kennis gesteld van het onderzoeksrapport Tussenbalans
extern salderen met veehouderijen en wordt verzocht conform AC-advies in
te stemmen met de door 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
De BC wordt verzocht de door de IPSN opgestelde conceptbrief over uitvoeringscondities op het gebied van stikstofreductie, al dan niet met het
aanbrengen van aanscherpingen, vast te stellen en met instemming van de
provincies vanuit het IPO te versturen.
Niet-BO-onderwerpen

4.

3.4

Inbreng provincies op brief Toestemmingsverlening
De BC wordt verzocht de inbreng van de provincies op de beoogde kabinetsbrief Toestemmingsverlening oriënterend te bespreken en eventuele punten
voor aanscherping van de provinciale inbreng aan te geven.

3.5

Verdeelsleutel versnellingsbudget PAS-meldingen
De BC wordt in kennis gesteld van de kaders voor de besteding van het
versnellingsbudget voor de legalisatie van PAS-melders met het verzoek een
besluit te nemen over een voorkeursalternatief voor het verdelen van de
middelen van het versnellingsbudget over de provincies.

3.6

Impact actualisatie AERIUS
De BC wordt verzocht de impact van de actualisatie van AERIUS op de
gebieds-programma’s en de toestemmingsverlening te bespreken en in te
stemmen met de AC-adviezen ter zake van de redeneerlijn en de
communicatieaanpak en het ter inzage leggen van Wnb-vergunningen.

3.7

Regelingen bedrijfsbeëindiging
De BC wordt verzocht kennis te nemen van de stand van zaken van de
bestaande bedrijfsbeëindigingsregelingen en een voorstel te bespreken voor
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

4.2

Voortschrijdende planning BC-overleggen
De planning heeft betrekking op de in 2022 en 2023 beoogde AC- en BCoverleggen.
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5.

6.

7.

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 wordt verzocht de verslagen van de BC-overleggen van 10 juni, 16
juni en 7 juli vast te stellen.

5.2

Doornemen acties n.a.v. BC-overleggen 10 juni, 16 juni en 7 juli
De BC wordt verzocht kennis te nemen 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

6.2

Kamerstukken

6.3

Politieke agenda

6.4

Stand van zaken legalisatie meldingen met Srv-ruimte
De BC wordt in kennis gesteld van de stand van zaken van de legalisatie van
PAS-meldingen met restruimte uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

6.5

Duurzame GWW/convenant SEB
De BAC Mobiliteit stelt de BC in kennis van de ambitiebepaling voor de
verduurzaming van infrastructurele werken (ambitiebepaling Provinciale
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur – PKCI).

Rondvraag en sluiting
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