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1.  Opening 

De voorzitter opent het overleg om 16.08 uur en heet de deelnemers welkom. 

 

    

2. Vaststelling agenda BC 

In afwijking van de voorgestelde agenda voor het BC-overleg wenst de BC het als 

hamerstuk geagendeerde agendapunt 4.1 als bespreekpunten te agenderen. 

 

 

3.  Ter bespreking 

 

3.1 Kamerbrieven 25 november 
De BC blikt terug op de op 25 november verschenen Kamerbrieven met be-

trekking tot de voortgang van het NPLG resp. de integrale aanpak van het 

landelijk gebied (inclusief de consequenties van de Raad van State-uitspraak 

over Porthos, toestemmingsverlening en de taskforce piekbelasters), de 

toekomst van de landbouw en water en bodem sturend alsmede op het op 6 

en 7 december plaatsgevonden Kamerdebat over de begroting van het 

ministerie van LNV van 2023. 

 

Ten aanzien van de door het Rijk beoogde piekbelastersaanpak stelt de BC 

zich op het standpunt dat deze de gebiedsprocessen niet negatief mag 

beïnvloeden resp. deze louter mag versterken. In voorbereiding met de BC-

portefeuillehouders voert de IPSN in week 50 overleg met het Rijk over de 

bij de aanpak te hanteren redeneerlijn en criteria. De IPSN legt de hieruit 

voortvloeiende resultaten vervolgens in week 50/51 ter bespreking voor aan 

de BC. 

 

3.2 Voorbereiding rondetafelgesprek NPLG 14 december 
De BC neemt kennis van de door de provincies bij de vaste Kamercommissie 

voor LNV ingediende position papers met betrekking tot het op 14 december 

van 17.30 tot 21.30 uur belegde rondetafelgesprek over de invulling van het 

NPLG. Ter voorbereiding van het rondetafelgesprek stelt de IPSN voor de 

BC-leden een gespreksnotitie op. 
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3.3  Voorstel uitvoering schadeloket PAS-melders 

De BC neemt kennis van de LG&S-notitie ‘Plan uitvoering Schadeloket’ voor 

PAS-melders die als gevolg van handhavingsverzoeken schade ondervinden. 

Met de notie dat het Rijk met de PAS-melders primair een civielrechtelijke 

relatie onderhoudt, zijn de provincies bereid de PAS-melders te helpen bij de 

dossiervorming voor het indienen van schadeclaims. Met de notie dat het 

waardevol is alternatieven voor het door het Rijk beoogde schadeloket te 

bezien die terughoudendheid betrachten ten aanzien van de rol van de 

provincies als vergunningverlener resp. handhaver, raadt de BC het Rijk af 

PAS-melders in 2022 per brief over de introductie van het schadeloket te 

berichten. 

4.1  SPUK-regeling versnelling legalisatie PAS-meldingen 

De BC stemt in met de wens van de AC met het ministerie van LNV (FEZ) in 

gesprek te gaan over de bij de SPUK-regeling versnelling legalisatie PAS-

meldingen bestaande uitvoeringsproblemen, onder meer in relatie tot het 

additionaliteitsbeginsel en verwachtingsmanagement. 

 

4. Hamerstukken 

4.2 AERIUS: veegbesluit, financiële bijdrage 2023 en toets AcICT 

Met de notie dat de BC het betreurt het dat de minister geen rekening heeft 

gehouden met het advies van de provincies vast te houden aan de koppeling 

tussen het veegbesluit en de actualisatie van AERIUS, stemt de BC in met 

het voorstel om tot de actualisatie van AERIUS op 26 januari 2023 de ver-

gunningverlening in beginsel op te schorten, tenzij in specifieke casussen 

voldoende informatie beschikbaar is om een passende beoordeling uit te 

voeren. Voorts stemt de BC in met prolongatie van de financiële bijdrage aan 

AERIUS in 2023 en neemt de BC kennis van de AERIUS-governancetoets 

door het Adviescollege ICT. 

 

5. Mededelingen en voortschrijdende planning 

 

5.1 Mededelingen 

 

5.2 Voortschrijdende planning BC-overleggen 

De BC neemt kennis van de in 2023 beoogde AC- en BC-overleggen. 

 

 

6. Vaststelling verslag en actiepunten n.a.v. BC-overleg 10 november 

 

6.1 Vaststellen verslag BC-overleg 10 november 

De BC stelt het verslag van het reguliere BC-overleg van 10 november 

ongewijzigd vast. 

 

6.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleg 10 november 
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de tot en met het uit het 

BC-overleg van 10 november voortvloeiende acties. 
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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 Verdeelmechanisme indicatieve budgetten Transitiefonds 

De BC neemt kennis van het ter informatie agenderen van het in het BC-

overleg van 10 november en in het BO Landelijk Gebied van 24 november 

vastgestelde document ‘verdeelmechanisme indicatieve budgetten 

Transitiefonds’ voor het BAC ROWW-overleg van 6 december. 

 

7.5 Pilots gebiedsprogramma’s 

De BC neemt kennis van het door de provincies en het Rijk opgestelde voor-

stel voor een Plan van Aanpak met betrekking tot pilots voor de totstand-

koming van de gebiedsprogramma’s NPLG en de spelregels voor het doen 

van een aanvraag voor een rijksbijdrage vanuit het Transitiefonds voor de 

realisatie van maatregelpakketten die onderdeel zijn van een gebiedspro-

gramma. 

 

7.6 Evaluatierapport gebiedsplannen 

De BC neemt kennis van het feit dat het ministerie van LNV een externe 

partij opdracht gegeven voor het uitvoeren van de tussenevaluatie van de 

conceptgebiedsplannen. De tussenevaluatie is erop gericht te leren ten 

behoeve van de gebiedsprogramma’s die de provincies uiterlijk op 1 juli 

2023 bij het Rijk indienen.  

 

7.7 Houtskoolschets Provinciaal Programma Landelijk Gebied 

De BC neemt kennis dan de door het college van Gedeputeerde Staten van 

Overijssel vastgestelde houtskoolschets ‘Provinciaal Programma Landelijk 

Gebied’, waarvan de handout op 11 november met de AC is gedeeld. 

 

7.8 Impact (concept)natuurdoelanalyses op VTH 

De BC neemt kennis van de op verzoek van de AC door de IPSN gemaakte 

verkenning van mogelijke VTH-handelingsperspectieven voor (concept-) 

natuurdoelanalyses die gereed zijn of op korte termijn gereed komen. De 

verkenning is een eerste stap van de BC-opdracht van 10 november om 

samen met het Rijk handelingsopties voor ‘nee, tenzij’-oordelen te verken-

nen en deze in het BC-overleg van 9 februari 2023 aan de BC te presenteren 

en te bespreken. 

 

7.9 Stand van zaken artikel 2-onderzoek 

De BC neemt kennis van de door het ministerie van LNV aan onderzoeksbu-

reaus gedane uitvraag voor het uitvoeren van een artikel 2-onderzoek naar 
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de als gevolg van de uitvoering van het NPLG in het onderzoek in beschou-

wing te nemen kosten. De uitvraag bevat tevens een aantal aandachtspun-

ten die bepalend zijn voor de selectie van het bureau dat het onderzoek 

uiteindelijk uitvoert. 

 

 

8.  Rondvraag en sluiting 

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

18.03 uur. 

 

Aansluitend op het reguliere BC-overleg heeft de BC in informeel verband 

gesproken over de uitwerking van provinciale doelen in het NPLG en in het 

bijzonder over de broeikasopgave in de veehouderij.  

 

 


