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1. Opening
De voorzitter opent het overleg om 12.31 uur en heet de deelnemers welkom.

 
2. Vaststelling agenda BC

In afwijking van de voorgestelde agenda voor het BC-overleg wenst de BC de als 
hamerstuk geagendeerde agendapunten 4.1, 4.8 en 4.11 als bespreekpunten te 
agenderen.

3. Ter bespreking

3.1 Taskforce Piekbelasters
De BC neemt kennis van de toelichting van de plaatsvervangend secretaris-
generaal en de kwartiermaker-directeur-generaal Regieorganisatie Realisatie 
Transitie Landelijk Gebied van het ministerie van LNV op de kabinetsinzet ter 
zake van de Tasforce Piekbelasters. 

De BC stemt in met de deelname van de IPSN, in nauwe samenwerking met 
provinciale experts, aan de beoogde inhoudelijke taskforcewerkgroepen en 
– onder voorwaarde van het aan de BC ter besluitvorming voorleggen van 
een opdrachtformulering, een aanpak en randvoorwaarden – met het door 
de IPSN trekken van de werkgroep die beziet welke (andere) mogelijkheden 
het ‘trappetje-Remkes’ (aanpassen, verplaatsen, stoppen) voor emissie-
reductie biedt. Focus van de IPSN-deelname aan de werkgroepen is beïn-
vloeding vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid; de eindverantwoordelijk-
heid ligt bij het Rijk. De IPSN stemt de door haar beoogde positionering en 
inbreng met drie BC-portefeuillehouders af.

3.2 Omzetting BO Stikstof in BO Landelijk Gebied
De BC stemt in met het omzetten van het bestuurlijk overleg (BO) Stikstof in
het BO Landelijk Gebied. Uitgangspunt is dat de kopgroep NPLG de BC in het 

 BO Landelijk Gebied vertegenwoordigt, met uitnodiging en naar behoefte van
 de overige BC-leden. Indien gewenst kan het BO Landelijk Gebied worden 
 uitgebreid met de bespreking van onderwerpen die buiten de directe scope
 van het NPLG liggen. De voorbereiding van het BO Landelijk Gebied blijft 
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 plaatsvinden via de BC, met afstemming in de colleges van Gedeputeerde
 Staten.

BO-onderwerpen

3.3 Gebiedsplannen 1 juli 2023
De BC neemt kennis van de terugkoppeling van de kopgroep NPLG van zijn 
op 8 november plaatsgevonden overleg ter voorbereiding van het BO en 
adviseert de colleges van Gedeputeerde Staten, ter inbreng in het BO, in te 
stemmen met de denklijn voor de stapsgewijze ontwikkeling van de gebieds-
programma’s en met het met het Rijk opstellen van een routekaart voor het 
proces van de totstandkoming van de gebiedsprogramma’s.

3.4 Verdeelmechanisme indicatieve budgetten Transitiefonds
De BC stemt in met het vaststellen van het adaptieve verdeelmechanisme 
indicatieve budgetten 1.0 zoals voorgesteld voor het BO en de verdere 
doorontwikkeling daarvan.

4.4 Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering
De BC wenst bij de rondvraag van het BO in te brengen kennis te hebben 
genomen van de Nota van Antwoord en het Programma Stikstofreductie en 
Natuurverbetering en de taken uit te voeren zoals deze voortkomen uit de 
Wet stikstofreductie en natuurverbetering en eerder vastgelegde bestuurlijke 
afspraken. Voorts wenst de BC in het BO het belang te benadrukken van het 
maken van afspraken over de opvolging en de voortgang van de bij de 
provincies bestaande zorgpunten en uitvoeringscondities. 

Niet-BO-onderwerpen

4.8 Beëindigingsregelingen
De BC verzoekt de IPSN ten aanzien van de bespreking van de aankoop-
regelingen voor de korte- resp. de langere termijn de BC een voorstel voor 
te leggen waarvan ook een eenduidige opdracht met betrekking tot de 
nationale grondbank deel uitmaakt.

4.11 Wijziging beleidsregels salderen
De BC stemt in met de gewijzigde beleidsregels salderen. Ter bespreking van 
de technische consequenties treedt de IPSN met de provincie Zuid-Holland in 
overleg.

4. Hamerstukken

BO-onderwerpen

4.1 Voorbereiding BO Landelijk Gebied 24 november 2022
De BC stemt in met de agenda voor het BO Landelijk Gebied van 24 
november. De stand van zaken van het legalisatieprogramma (inclusief de 
voortgang van de verificatie van meldingen) en de stand van zaken van de 
bronmaatregelen van het tweede kwartaal van 2022 worden voor het BO ter 
informatie geagendeerd.
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Procesroute:

• 10 november: besluitvormende BC-bespreking BO-onderwerpen
• 15 november: verzending geannoteerde BO-agenda naar GS-en
• 22 november: bespreking geannoteerde BO-agenda in GS-en
• 23 november: verzending geactualiseerde geannoteerde BO-agenda 

naar BC
• 24 november: vooroverleg BC en BO

4.2 Actualiteiten
De BC bereidt zich voor op het in het BO bespreken van de inhoud van de 
naar verwachting op 25 november te verschijnen Kamerbrieven met betrek-
king tot het NPLG resp. toestemmingsverlening, de consequenties van de 
Raad van State-uitspraak inzake Porthos en de taskforce piekbelasters, de 
toekomst van de landbouw en water en bodem sturend.

4.3 Gezamenlijk narratief NPLG
De BC neemt kennis van de terugkoppeling van de kopgroep NPLG van zijn 
op 8 november plaatsgevonden overleg ter voorbereiding van het BO en 
adviseert de colleges van Gedeputeerde Staten, ter inbreng in het BO, in te 
stemmen met het concept-narratief NPLG en deze te gebruiken bij woord-
voering en ter inspiratie.

4.5 Uitvoeringscondities richtinggevende gebiedsdoelen
De BC stemt in met de met het Rijk gemaakte afspraken over de duiding, 
prioritering en uitwerking van de uitvoeringscondities en randvoorwaarden 
en met het bekrachtigen van deze afspraken in het BO.

Niet-BO-onderwerpen

4.6 Rav-uitspraken en -onderzoeken in relatie tot gebiedsplannen, 
doelrealisatie en natuurdoelanalyses
De BC wenst de consequenties en de benodigde vervolgstappen met betrek-
king tot de Rav-uitspraken en -onderzoeken in relatie tot gebiedsplannen, 
doelrealisatie en natuurdoelanalyses bij het BO-agendapunt ‘Gebiedsplannen 
1 juli 2023’ te betrekken.

4.7 Verwachtingen van gebiedsplannen en natuurdoelanalyses in relatie 
tot VTH
De BC neemt kennis van de IPSN-notitie met betrekking tot de verwach-
tingen van gebiedsplannen en natuurdoelanalyses in relatie tot de mogelijk-
heden voor vergunningverlening en de verantwoordelijkheid voor hand-
having en geeft de IPSN opdracht om met provincies te verkennen wat 
algemene handelingsopties zijn indien uit de natuurdoelanalyses blijkt dat 
verslechtering van instandhoudingsdoelen niet valt uit te sluiten.
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4.9 Vaststelling samenvatting BO Appreciatie rapport-Remkes 12 
oktober 2022
De BC stemt in met de samenvatting van het verslag van het BO van de 
minister voor Natuur en Stikstof met BC-leden d.d. 12 oktober 2022 ter zake 
van de appreciatie van het rapport-Remkes.

4.10 (Her)bevestiging stationering gebruikersregisseur AERIUS bij BIJ12 
De BC (her)bevestigt de invulling van de rol van BIJ als gebruikersregisseur 
AERIUS. De rol van gebruikersregisseur is van meerwaarde in de nieuwe 
AERIUS-governance om key-users bij de (door)ontwikkeling van AERIUS te 
betrekken.

5. Mededelingen en voortschrijdende planning

5.1 Mededelingen
De IPSN informeert de BC over het te verwachten uitstel van de release- 
AERIUS 2022.

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

6. Vaststelling verslag en actiepunten n.a.v. BC-overleg 13 oktober

6.1 Vaststellen verslag BC-overleg 13 oktober
De BC stelt het verslag van het reguliere BC-overleg van 13 oktober 
ongewijzigd vast.

6.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 13 oktober
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de tot en met het uit het 
BC-overleg van 13 oktober voortvloeiende acties.

7. Ter informatie

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

7.2 Kamerstukken
De BC neemt kennis van de Kamerstukken.

7.3 Politieke agenda
De BC neemt kennis van de politieke agenda.

7.4 Raad van State-uitspraak Porthos
De BC neemt kennis van de mede met inbreng van de IPSN-juristen opge-
stelde LNV-notitie houdende een eerste juridische duiding van de uitspraak 
van de Raad van State van 2 november 2022 over het project Porthos 
(bouwvrijstelling).
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7.5 Rechterlijke uitspraken beweiden
De BC neemt kennis van de IPSN-notitie houdende een analyse van de  
rechterlijke uitspraken over beweiden in relatie tot toestemmingsverlening.

7.6 Instemming met Wnb-besluiten van andere provincies
De BC neemt kennis van de IPSN-notitie houdende de afspraken met 

 betrekking tot de instemming met Wnb-besluiten van andere provincies. 
 

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


