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1.  Opening 

  

    

2. Vaststelling agenda BC 

De BC wordt verzocht de agenda voor het BC-overleg van 10 november vast te 

stellen. 

 

 

3. Ter bespreking 

 

3.1 Taskforce Piekbelasters 

De LNV-kwartiermaker-directeur-generaal Regieorganisatie Realisatie 

Transitie Landelijk Gebied van het ministerie van LNV geeft een toelichting 

op de kabinetsinzet ter zake van de Tasforce Piekbelasters. De BC heeft 

gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast wordt de BC verzocht zich 

uit te spreken over de wijze waarop de BC bij het vervolg wil worden 

betrokken. 

 

3.2 Omzetting BO Stikstof in BO Landelijk Gebied 

 De BC wordt verzocht in te stemmen met het omzetten van het bestuurlijk  

  overleg (BO) Stikstof in het BO Landelijk Gebied en hierbij uit te gaan van  

  BC-vertegenwoordiging door in beginsel de kopgroep NPLG. Voorbereiding  

  van het BO Landelijk Gebied blijft plaatsvinden via de BC, met afstemming in 

  de colleges van Gedeputeerde Staten. 

 

3.3 Gebiedsplannen 1 juli 2023 
Dit agendapunt staat voor het BO Landelijk Gebied van 24 november ter 

bespreking geagendeerd. Leden van de kopgroep NPLG geven een terug-

koppeling van zijn op 8 november plaatsgevonden overleg ter voorbereiding 

van het BO. De BC heeft gelegenheid op de door de kopgroep beoogde BO-

inbreng te reflecteren. 

   

 3.4 Indicatieve budgetten Transitiefonds 
Dit onderwerp staat voor het BO Landelijk Gebied van 24 november ter 

bespreking geagendeerd. De BC wordt verzocht aan te geven of het voor-

gestelde verdeelmechanisme voor indicatieve budgetten en het beschreven 

vervolgproces ter verdere uitwerking de provincies gaat helpen bij het 
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opstellen van de gebiedsprogramma’s en de BC-inbreng in het BO te 

bepalen.  

 

4. Hamerstukken 

BO-onderwerpen 

4.1 Voorbereiding BO Landelijk Gebied 24 november 2022 

De BC wordt verzocht in te stemmen 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. 

 

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 

Dit BO-agendapunt biedt ruimte voor de inbreng van, niet separaat voor het 

BO geagendeerde, actualiteiten. De BC heeft gelegenheid actualiteiten 

(waaronder de naar verwachting op 25 november te verschijnen Kamer-

brieven met betrekking tot Toestemmingsverlening en de Taskforce 

Piekbelasters), incluis voorstellen ter zake van de BC-inbreng(en) in het BO, 

te benoemen. 

4.3 Gezamenlijk narratief NPLG 

Dit agendapunt staat voor het BO ter bespreking geagendeerd. Leden van de 

kopgroep NPLG geven een terugkoppeling van zijn op 8 november plaats-

gevonden overleg ter voorbereiding van het BO. De BC heeft gelegenheid op 

de door de kopgroep beoogde BO-inbreng te reflecteren.  

4.4 Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN) 

Dit agendapunt staat voor het BO ter conclusie geagendeerd. De BC wordt 

verzocht de GS-en met een positief advies te verzoeken in te stemmen met 

de uitvoeringsplichten van het PSN en om procesafspraken te maken op 

basis van het PSN. 

4.5 Uitvoeringscondities richtinggevende gebiedsdoelen 

Dit agendapunt staat voor het BO ter conclusie geagendeerd. De BC wordt 

verzocht in te stemmen met de met het Rijk gemaakte afspraken over de 

duiding, prioritering en uitwerking van de uitvoeringscondities en randvoor-

waarden en deze afspraken te bekrachtigen in het BO Landelijk Gebied van 

24 november 2022. 
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Niet-BO-onderwerpen 

4.6 Rav-uitspraken en -onderzoeken in relatie tot gebiedsplannen, 

doelrealisatie en natuurdoelanalyses 

Dit onderwerp is gerelateerd aan het BO-onderwerp ‘Gebiedsplannen 1 juli 

2023’ (agendapunt 3.2). De BC wordt verzocht kennis te nemen van de 

consequenties en benodigde vervolgstappen en deze bij de BC-inzet ter zake 

van het BO-agendapunt ‘Gebiedsplannen 1 juli 2023’ te betrekken. 

4.7 Verwachtingen van gebiedsplannen en natuurdoelanalyses in relatie 

tot VTH 

De BC wordt verzocht kennis te nemen van de IPSN-notitie met betrekking 

tot de verwachtingen van gebiedsplannen en natuurdoelanalyses in relatie 

tot de mogelijkheden voor vergunningverlening en de verantwoordelijkheid 

voor handhaving en de IPSN opdracht te geven om met provincies te 

verkennen wat algemene handelingsopties zijn indien uit de natuurdoel-

analyses blijkt dat verslechtering van instandhoudingsdoelen niet valt uit te 

sluiten. 

4.8 Beëindigingsregelingen 

De BC wordt verzocht in te stemmen met de in de IPSN-notitie opgenomen 

voorstellen met betrekking tot aankoopregelingen voor de korte- resp. de 

langere termijn. 

4.9 Vaststelling samenvatting BO Appreciatie rapport-Remkes 12 

oktober 2022 

De BC wordt verzocht in te stemmen met de samenvatting van het verslag 

van het bestuurlijke overleg 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 rol van gebruikersregisseur is van meerwaarde in de nieuwe AERIUS-

governance om key-users bij de (door)ontwikkeling van AERIUS te betrek-

ken. De BC wordt verzocht te (her)bevestigen dat BIJ12 de rol van gebrui-

kersregisseur invult in opdracht van LNV. LNV draagt hierbij rekening en 

risico. 

 

4.11 Wijziging beleidsregels salderen 

De BC wordt verzocht in te stemmen met de gewijzigde beleidsregels 

salderen. 

 

 

5. Mededelingen en voortschrijdende planning 

 

5.1 Mededelingen 

- Voortgang Kamerbrieven 

 

5.2 Voortschrijdende planning BC-overleggen 

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

overleggen. 



 

Pagina 4 van 4 

Agenda 

Bestuurlijke Commissie Stikstof 

Vergaderdatum en -tijd: 10 november 2022, 12.30-14.30 uur 

Locatie: Via Teams 

 

 

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

 

6.1 Vaststellen verslag BC-overleg 13 oktober 

De BC wordt verzocht het verslag van het reguliere BC-overleg van 13 

oktober vast te stellen. 

 

6.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 13 oktober 
De BC wordt verzocht kennis te nemen 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   

 

7.2 Kamerstukken 

 

7.3  Politieke agenda 

 

7.4 Raad van State-uitspraak Porthos 

De mede met inbreng van de IPSN-juristen opgestelde LNV-notitie bevat 

een eerste juridische duiding van de uitspraak van de Raad van State van 2 

november 2022 over het project Porthos (bouwvrijstelling). 

 

7.5 Rechterlijke uitspraken beweiden 

 De IPSN-notitie bevat een analyse van de rechterlijke uitspraken over 

  beweiden in relatie tot toestemmingsverlening. 

 

7.6 Instemming met Wnb-besluiten van andere provincies 

 De BC heeft in haar overleg van 15 september de IPSN verzocht inzicht te 

  geven in de afspraken met betrekking tot de instemming met Wnb-besluiten 

  van andere provincies. De IPSN-notitie geeft uitvoering aan dit verzoek. 

  

 

8.  Rondvraag en sluiting 


