Bestuurlijke Commissie Stikstof
16 juni 2022

Verslag
Vergaderdatum en -tijd
Locatie
Deelnemers
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Afwezig

16 juni 2022, 15.00-17.30 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), B. Koopman en J.
Osinga (kwartiermakers RTLG; agendapunt 3.5), C. Versteegh (IPSN), R. Messelink (IPSN),
T. van den Heuvel (IPSN), M. Hoevenaars (IPSN), M. Gildemacher (IPO), P. van Oort
(IPSN)
M. Schoemaker (MT IPO), J. van der Endt (BIJ12)

1.

Opening
De voorzitter opent het overleg om 15.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

2.

Vaststelling agenda BC
De BC stelt de agenda voor het reguliere BC-overleg van 16 juni ongewijzigd vast.

3.

Ter bespreking
3.1

Terugblik informele bestuurlijke overleggen, kabinetsbrieven en
vooruitblik bestuurlijke overleggen
De BC constateert ten aanzien van de op 10 juni verschenen kabinetsbrief
met betrekking tot de startnotie NPLG (inclusief de richtinggevende gebiedsdoelen) dat de brief voor de provincies verrassingen en onduidelijkheden
bevat. De publicatie van de bij de kabinetsbrief opgenomen kaart van
Nederland met de globale ruimtelijke weergave van de condities van water,
bodem, natuur en stikstof in relatie tot landbouw acht de BC ongelukkig.
In reflectie op het op 16 juni plaatsgevonden informele bestuurlijke overleg
met de minister voor Natuur en Stikstof – waarin de BC haar appreciatie van
de startnotitie NPLG met de minister in eerste aanleg heeft overlegd –
bevestigt de BC haar in het BC-overleg van 10 juni ingenomen standpunt
(elke schijn van) pseudobesluitvorming in informele bestuurlijke overleggen
te willen uitsluiten.

3.2

Voorbereiding BO Stikstof 30 juni
De BC stemt in met de voor het BO Stikstof van 30 juni geagendeerde
onderwerpen:
• Actualiteiten
• Vergunningplicht intern salderen
• Aanpak latente ruimte
• Opties voor uitbreiden legalisatieprogramma
• Rondvraag
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3.2.1 Actualiteiten
De BC wenst in het BO met de minister terug te blikken op het totstandkomingsproces van de op 10 juni door de minister voor Natuur en Stikstof aan
de Eerste en Tweede Kamer verzonden startnotitie NPLG. Ter reductie van
het aantal bij de provincies en stakeholders tot onrust leidende onduidelijkheden en foutmarges wensen de provincies door de minister nadrukkelijker
en vroegtijdiger bij en in het vervolgproces te worden betrokken.
Voorts wenst de BC met de minister in het BO terug te blikken op de
uitkomsten van op 23 juni geplande plenaire Kamerdebat over het
stikstofbeleid en de hieruit voortvloeiende betekenis voor de planning en
inhoud van de door de provincies op te stellen gebiedsplannen.
VTH
3.2.2 Houdbaarheid toestemmingsverlening
De BC constateert dat voor het structureel houdbaar maken van toestemmingsverlening en het realiseren van de legalisatie van PAS-melders een
snel zichtbare daling van stikstofemissie en -depositie randvoorwaardelijk is.
Hoewel het Rijk hierbij primair verantwoordelijk is voor effectief generiek
beleid, zien de provincies op het vlak van opkoop, innovatie en extensivering
provinciale mogelijkheden die op dit moment nog niet (kunnen) worden
benut.
3.2.3 Vergunningplicht intern salderen
De BC neemt kennis van de stand van zaken voor het wettelijk vergunningplichtig maken van intern salderen.
3.2.4 Aanpak latente ruimte
De BC stemt in met het opstellen van een interbestuurlijke handreiking
waarmee bevoegde gezagen onderscheid tussen latente en bedrijfsmatige
ruimte kunnen maken. Ook stemt de BC in met het maken van interbestuurlijke afspraken over de beleidsmatige beperkingen aan (intern en extern)
salderen met latente ruimte.
3.2.5 Tussenbalans extern salderen met dierrechten
De BC stemt in met het afvoeren van dit onderwerp van de BO-agenda resp.
de tussenbalans extern salderen met dierrechten te agenderen voor het
eerstvolgende, op 24 november voorziene, reguliere BO.
Rondvraag BO
3.2.6 Vaststellen uitgangspunten stikstofbank
De BC stemt in met het afvoeren van dit onderwerp van de BO-agenda resp.
het vaststellen van de uitgangspunten van de stikstofbank te agenderen voor
het eerstvolgende, op 24 november voorziene, reguliere BO.
3.2.7 Consultatiereactie instellingswet Transitiefonds
De BC wenst in het BO aandacht te vragen voor een heldere afbakening van
het Transitiefonds ten opzichte van andere fondsen, het bieden van inzicht in
de financieringswijze van het fonds. Bij het opstellen van een stelsel van
Pagina 2 van 4

Verslag
Bestuurlijke Commissie Stikstof

Vergaderdatum en -tijd: 16 juni 2022, 15.00-17.30 uur
Locatie: Via Teams

kaders en afspraken dient rekening te worden houden met de financiering
van provinciale voorbereidings- en uitvoeringskosten.
Niet-BO-onderwerpen

4.

3.3

MGA/LBV
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de eerste en tweede
maatregel gerichte opkoop (MGA-1 en MGA-2) resp. de landelijke
beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en stemt in met de
ambtelijke provinciale inbreng ten aanzien van het mogelijk verlengen van
de termijn van de MGA-1 resp. het integreren van de MGA-1 in de MGA-2 en
de LBV en het versterken van de aantrekkelijkheid en de uitvoerbaarheid van
de MGA-2.

3.4

Aanvullende dekking doorontwikkeling AERIUS
De BC stemt in met het AC-advies in de najaarsnota van het IPO een
aanvraag tot aanvullende dekking van de kosten voor doorontwikkeling
AERIUS 2022 op te nemen voor een bedrag van € 0,15 mln.

3.5

Governance RTLG
De BC stemt in met de notitie over de instelling van de regieorganisatie
Transitie Landelijk Gebied (RTLG) en daarmee met de rol van medeopdrachtgever voor de RTLG. Voorts stemt de BC in met het benutten van de
periode zomer-1 oktober 2022 voor het inregelen en het doorleven van en
het oefenen met de governance en het daarover, zo mogelijk in september
2022, terugkoppelen aan de kopgroep NPLG om te bepalen of bijstelling of
precisering van de governance nodig is. De BC verleent mandaat aan de BCvoorzitter en de voorzitter van de kopgroep NPLG welke gedeputeerden, op
aanwijzingen van de BC, vanuit de provincies worden aangewezen om deel
te nemen aan het in te stellen opdrachtgeversoverleg en deze tevens de
opdracht te geven zorg te dragen voor de terugkoppeling aan de kopgroep.

3.6

Strategische agenda IPSN
De BC stemt in met de strategische IPSN-agenda met betrekking tot de
periode tot het eind van 2022. Waar nodig maakt de BC aanvullende
afspraken over de portefeuillehouderschappen per onderwerp.

Mededelingen en voortschrijdende planning
4.1

Mededelingen
• De IPSN informeert de BC over de stand van zaken van de actualisatie
van AERIUS en belegt nog vóór het zomerreces voor de BC een technische briefing over de impact van de actualisatie.
• De IPSN stuurt de BC vóór het zomerreces een zomerverlofschema van
de BC-leden en de IPSN-medewerkers.

4.2

Voortschrijdende planning BC-overleggen
De BC neemt kennis van de planning van de in 2022 plaatsvindende AC- en
BC-overleggen.
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5.

6.

7.

Vaststelling verslagen en actiepunten n.a.v. BC-overleggen 19 en 31 mei
5.1

Vaststellen verslagen BC-overleggen 19 en 31 mei
De BC stelt de verslagen van de BC-overleggen van 19 en 31 mei ongewijzigd vast.

5.2

Doornemen acties n.a.v. BC-overleggen 19 en 31 mei
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de tot en met het uit het
BC-overleg van 31 mei 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.

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