
 

Pagina 1 van 3 

 

 

1.  Opening 

De voorzitter opent het overleg om 10.00 uur en heet de deelnemers welkom. 

 

    

2. Vaststelling agenda BC 

De BC stelt de agenda voor het BC-overleg van 22 september ongewijzigd vast. 

 

 

3. Ter bespreking 

3.1  Voorbereiding thematisch BO Hoofdlijnenbrief NPLG 28 september 

De BC neemt kennis van de uitkomsten van het overleg van de bestuurlijke 

kopgroep NPLG van 19 september en verzoekt de kopgroep in het kader van 

de door de provincies gewenste helderheid over de provinciale doelen met 

betrekking tot de inbreng van de provincies op de hoofdlijnenbrief NPLG in 

het thematische BO van 28 september aandacht te vragen voor het belang 

van gelijktijdige presentatie en samenhang van de hoofdlijnennotitie NPLG 

en de beoogde Kamerbrieven met betrekking tot het perspectief landbouw 

resp. natuur, bodem, water en klimaat. Voorts verlangt de BC onder meer 

(meer) aandacht voor de leefbaarheid van het landelijk gebied en het leggen 

van verbinding met andere sectoren alsook tussen platteland en stad met 

ruimte voor een gebiedsgerichte uitwerking en aandacht voor de implicaties 

(timing en scope) van de uiterlijk op 1 juli 2023 door de provincies in te 

dienen gebiedsplannen. Ten aanzien van het proces benadrukt de BC het 

belang van focus op draagvlak en op samenwerking tussen het Rijk en de 

provincies op basis van gelijkwaardigheid. 

Procesroute 

• 22 september: verzending geannoteerde BO-agenda naar de GS-en 

• 27 september: bespreking geannoteerde BO-agenda in de GS-en en  

– op basis van de terugkoppelingen uit de GS-en – verzending van de 

geactualiseerde geannoteerde BO-agenda naar de kopgroep NPLG 

• 28 september: vooroverleg kopgroep NPLG en BO NPLG 
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3.2 Verdeelmechanisme voor indicatieve budgetten gebiedsprogramma’s 

NPLG 

De BC neemt kennis van de stand van zaken van het traject voor het opstel-

len van een mechanisme voor de verdeling van indicatieve budgetten uit het 

Transitiefonds ten bate van de gebiedsprogramma’s NPLG. Met de notie dat 

het mechanisme oog dient te hebben voor een realistische uitvoerbaarheid 

van de uit het traject voortvloeiende verplichtingen, stemt de BC in met een 

consulterende trajectdeelname conform het concept-plan van aanpak. De 

inhoudelijke bespreking van het mechanisme vindt plaats in het BC-overleg 

van 10 november. 

3.3 Toestemmingsverlening 

Met de toevoeging van diverse aanscherpingen stemt de BC in met de door 

de IPSN voorgestelde inbreng van de provincies op de naar verwachting 

begin november 2022 te verschijnen Kamerbrief Toestemmingsverlening. De 

IPSN houdt de BC van de stand van zaken van de Kamerbrief op de hoogte. 

– actie IPSN – 

3.4 Verdeelsleutel versnellingsbudget PAS-meldingen 

De BC stemt in met het op basis van de door de IPSN verrichte AC-inventa-

risatie opgestelde voorstel voor de verdeling van de (rest)middelen van het 

versnellingsbudget voor PAS-meldingen over de provincies. Deze verdeling 

voorziet in een afzonderlijk deel voor de provincie Zeeland en een gelijke 

verdeling van de resterende middelen over de overige provincies. 

3.5  Communicatie actualisatie AERIUS 

De BC neemt kennis van het LNV-voorstel voor de communicatiestrategie 

met betrekking tot de impact van de actualisatie van AERIUS 2022 en 

verzoekt de IPSN om LNV met betrekking tot onder meer de uitlegbaarheid 

van de systematiek en de betekenis van de update op de gebiedsprocessen 

voor België en Duitsland aanvullingen aan te reiken. Vanuit provinciaal 

communicatieoogpunt ontvangt de BC van het Rijk graag een overzichtelijke 

onderbouwing van de update. In aanvulling op de communicatielijn van het 

Rijk stemt de BC met het opstellen van een basiscommunicatielijn voor de 

provincies. – actie IPSN – 

3.6  Advies-Remkes 

De BC reflecteert op de door de IPSN opgestelde notitie met betrekking tot 

de provinciale reactielijn ter zake van het naar verwachting begin oktober te 

verschijnen advies-Remkes over het stikstofdossier. De door het IPO op te 

stellen gezamenlijke communicatielijn – voor een eerste reactie van de 

provincies op het advies – wordt geagendeerd voor een vóór de publicatie-

datum van het rapport te beleggen extra BC-overleg. – actie IPO – 

3.7 Organisatie en werkwijze BC  

De BC stemt in met de voorstellen van het kernteam de samenstelling van 

het kernteam te verbreden, de werkwijze van de BC aan het einde van de 

bestuursperiode te evalueren en met de voorzitter van het IPO de relatie 

Rijk-provincies te bespreken. De nadere uitwerking van de voorstellen wordt 

geagendeerd voor het BC-overleg van 13 oktober. 
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4. Hamerstukken 

 

4.1 Brief uitvoeringscondities richtinggevende gebiedsdoelen 

 De BC stelt de op basis van haar bespreking in het BC-overleg van 15  

  september aangescherpte BC-brief over uitvoeringscondities op het gebied  

  van stikstofreductie, inclusief bijlagen, vast en stemt in met het met  

  instemming van de provincies vanuit het IPO versturen van de brief aan de  

  minister voor Natuur en Stikstof. 

 

 

5. Mededelingen en voortschrijdende planning 

 

5.1 Mededelingen 

  De IPSN bericht de BC over de stand van zaken van het AERIUS-advies van  

   het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). – actie IPSN – 

 

5.2 Voortschrijdende planning BC-overleggen 

De planning heeft betrekking op de in 2022 en 2023 beoogde AC- en BC-

overleggen. 

 

 

6. Vaststelling verslag en actiepunten n.a.v. BC-overleg 15 september 

 

6.1 Vaststellen verslag BC-overleg 15 september  

De BC stelt het verslag van het BC-overleg van 15 september ongewijzigd 

vast. 

 

6.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 15 september 
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de tot en met het uit het 

BC-overleg van 15 september 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. 

 

8.  Rondvraag en sluiting 

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

12.05 uur. 


