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1.  Opening 

  

    

2. Vaststelling agenda BC 

U wordt verzocht de agenda voor het BC-overleg van 16 juni vast te stellen. 

 

 

3. Ter bespreking 

3.1 Terugblik informele bestuurlijke overleggen, kabinetsbrieven en 

vooruitblik bestuurlijke overleggen 

De BC heeft gelegenheid te reflecteren op de op 1 juni en 16 juni plaats-

gevonden informele bestuurlijke overleggen met de minister voor Natuur en 

Stikstof, op de op 10 juni verschenen kabinetsbrieven met betrekking tot het 

NPLG/ de richtinggevende gebiedsdoelen en het landbouwperspectief en 

vooruit te blikken op de aanstaande informele en formele bestuurlijke 

overleggen. 

 

3.2 Voorbereiding BO Stikstof 30 juni 

Voor het reguliere BO Stikstof van 30 juni staan de volgende onderwerpen 

geagendeerd: 

• Actualiteiten 

• Vergunningplicht intern salderen 

• Latente ruimte 

• Tussenbalans extern salderen met dierrechten 

• Stikstofbank 

NB: 

• De stand van zaken legalisatieprogramma en de stand van zaken 

bronmaatregelen van het eerste kwartaal van 2022 worden voor het 

BO ter informatie geagendeerd. 

• De mogelijk ter informatie voor het BO te agenderen consultatie-

reactie instellingswet Transitiefonds staat als agendapunt 3.2.7 

geagendeerd. 

 Bestuurlijke Commissie Stikstof  

 16 juni 2022  

    

 Agenda 
 

 Vergaderdatum en -tijd 16 juni 2022, 15.00-17.30 uur  

 Locatie Via Teams  

 Deelnemers 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) 

 Overig 

 

 

 

W. Brenkman (AOG IPSN; secretaris BAC VP), S. van Wely (IPSN), M. Schoemaker (MT 

IPO), J. van der Endt (BIJ12), C. Versteegh (IPSN), R. Messelink (IPSN), T. van den Heuvel 
(IPSN), M. Hoevenaars (IPSN), M. Gildemacher (IPO), P. van Oort (IPSN) 
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Vergaderdatum en -tijd: 16 juni 2022, 15.00-17.30 uur 

Locatie: Via Teams 

Procesroute: 

21 juni: verzending geannoteerde BO-agenda naar de GS-en 

28 juni: bespreking geannoteerde BO-agenda in de GS-en 

29 juni: verzending geactualiseerde geannoteerde BO-agenda naar de BC 

30 juni: BO Stikstof  

3.2.1 Actualiteiten 

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

BO geagendeerde, actualiteiten. 

 VTH 

3.2.2 Houdbaarheid toestemmingsverlening 

Overkoepelend aan de BO-onderwerpen geeft de IPSN een toelichting op de 

mogelijk in het BO van 30 juni met de minister voor Natuur en Stikstof te 

delen zorgen van de provincies over de houdbaarheid van toestemmings-

verlening.  

3.2.3 Vergunningplicht intern salderen 

De BC bespreekt de huidige stand van zaken van het proces voor het (terug) 

vergunningplichtig maken van intern salderen, de voorziene lijn van de 

wettekst en de hierbij te betrekken aandachtspunten. 

3.2.4 Latente ruimte 

Bij de bespreking van dit onderwerp gaat de BC in op de hoofdlijnen van de 

nadere uitwerking van oplossingsrichtingen voor het beperken van 

ongewenste ingebruikname van latente ruimte. 

3.2.5  Tussenbalans extern salderen met dierrechten 

In opdracht van LG&S en de IPSN heeft een extern bureau een tussenbalans 

extern salderen met dierrechten opgesteld. De IPSN geeft een mondelinge 

toelichting op de in de tussenbalans opgenomen conclusies. 

3.2.6 Vaststelling uitgangspunten stikstofbank 

Het aan de BC ter besluitvorming voorleggen van de uitgangspunten van het 

gebruik van AERIUS Register heeft tot doel dit het gebruik te formaliseren. 

Daarnaast neemt de BC kennis van het proces tot juridische borging en de 

stand van zaken van de operationalisering van provinciale stikstofbanken. 

3.2.7 Consultatiereactie instellingswet Transitiefonds 

De BC beziet de wenselijkheid de aandachtspunten van de reeds ambtelijk 

ingebrachte consultatiereactie op de instellingswet Transitiefonds in het BO 

van 30 juni ook bestuurlijk te benoemen. 

 

Niet-BO-onderwerpen 

3.3 MGA/LBV  

De IPSN geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken van de 

tweede maatregel gerichte aankoop (MGA-2) en de landelijke beëindigings-
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regeling veehouderijlocaties (LBV) incluis de door de provincies uitgevoerde 

praktijktoets op de MGA-2/de LBV. 

3.4  Aanvullende dekking doorontwikkeling AERIUS 

De BC bespreekt de financiële dekking van de doorontwikkeling van AERIUS 

waarvoor de provincies in 2022 de omslag van medeopdrachtgever naar 

key-user AERIUS maken. 

3.5 Governance RTLG 

De BC bespreekt het door de kwartiermakers van de regieorganisatie 

transitie landelijk gebied (RTLG) opgestelde samenvattende vaststellings-

document waarin de kern van de RTLG (missie, profiel, en takenpakket uit 

de vastgestelde contourenschets) en de governance worden beschreven.  

3.6 Strategische agenda IPSN 

De IPSN legt de BC haar twee keer per jaar op te stellen strategische agenda 

voor die toe doel heeft op onderwerpen waarop de interprovinciale inzet nog 

niet is bepaald, een verkenning/proces te starten. 

 

4. Mededelingen en voortschrijdende planning 

 

4.1 Mededelingen 
 

4.2 Voortschrijdende planning BC-overleggen 

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

overleggen. 

 

 

5. 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 wordt verzocht de verslagen van de BC-overleggen van 19 en 31 mei 

vast te stellen. 

 

5.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleggen 19 en 31 mei 
De BC wordt verzocht kennis te nemen van de stand van zaken van de tot  

en met het uit het BC-overleg van 31 mei voortvloeiende acties. 

  

 

6.  Ter informatie 

 

6.1 Media-analyses   

 

6.2 Kamerstukken 

 

6.3  Politieke agenda 

 

 

7.  Rondvraag en sluiting 


