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1.  Opening 

De voorzitter opent het overleg om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. 

  

    

2. Vaststelling agenda BC 

De BC stelt de agenda voor het extra BC-overleg van 10 juni ongewijzigd vast. 

 

 

3. Ter bespreking 

3.1 NPLG – richtinggevende gebiedsdoelen 

In reflectie op de op 9 juni door de minister voor Natuur en Stikstof en het 

RIVM voor de BC verzorgde technische briefing over de op 10 juni te 

verschijnen Kamerbrief resp. de startnotitie NPLG met de daarin opgenomen 

richtinggevende gebiedsdoelen hecht de BC eraan inhoudelijk nadrukkelijk 

onderscheid te maken tussen technische briefings, informele bestuurlijke 

overleggen en formele bestuurlijke overleggen. De BC dicht informele 

bestuurlijke overleggen een toegevoegde waarde toe voor het bespreken van 

de wijze van verbinden en samenwerken, maar wil waken voor (elke schijn 

van) pseudobesluitvorming in informele bestuurlijke overleggen. 

 

De BC bespreekt de provinciale uitvoeringscondities voor de door het kabinet 

opgestelde richtinggevende doelen in het BC-overleg van 15 september. Ter 

voorbereiding van dit overleg stelt de IPSN in samenwerking met de indivi-

duele provincies eerst een in het AC-overleg van 8 september te bespreken 

doelenanalyse op. 

 

Ten behoeve van het informeren van de PS-en over de Kamerbrief van 10 

juni stuurt de IPSN de AC en de BC uiterlijk op 13 juni een aantal documen-

ten toe die hiervoor als bouwstenen kunnen dienen.  

 Met de notie dat de provincies publiekelijk ook individueel op de publicatie 

van de richtinggevende doelen reageren, stemt de BC in met het op 10 juni 

publiceren van een IPO-persbericht ter zake van de richtinggevende 

gebiedsdoelen. 

 

 Bestuurlijke Commissie Stikstof  

 10 juni 2022  

    

 Verslag 
 

 Vergaderdatum en -tijd 10 juni 2022, 12.00-13.00 uur  

 Locatie Via Teams  

 Deelnemers E. Stigter (voorzitter BC) 

  J. Hamster (Gr), 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) 

 Overig 

 

Afwezig 

 

W. Brenkman (AOG IPSN; secretaris BAC VP), S. van Wely (IPSN), C. Versteegh (IPSN), 

R. Messelink (IPSN), T. van den Heuvel (IPSN), M. Gildemacher (IPO) P. van Oort (IPSN) 
K. Fokkinga (Fr), M. Schoemaker (MT IPO), J. van der Endt (BIJ12) 
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Verslag 

Bestuurlijke Commissie Stikstof 

Vergaderdatum en -tijd: 10 juni 2022, 12.00-13.00 uur 

Locatie: Via Teams 

4.  Rondvraag en sluiting 

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

13.25 uur. 


