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1.  Opening 

De voorzitter opent het overleg om 16.02 uur en heet de deelnemers welkom. 

 

    

2. Vaststelling agenda BC 

De BC stelt de agenda voor het BC-overleg van 13 oktober ongewijzigd vast. 

 

 

3. Ter bespreking 

3.1  Terugblik BO Hoofdlijnenbrief NPLG 28 september 

De BC neemt kennis van de terugkoppeling van de kopgroep NPLG van het 

op 28 september met de minister voor Natuur en Stikstof gevoerde thema-

tische  bestuurlijke overleg (BO) Hoofdlijnenbrief NPLG. 

3.2 Appreciatie advies-Remkes 

De BC stemt in met het IPO-voorstel tot het opstellen van een gezamenlijke 

reactie op hoofdlijnen op het advies-Remkes. Publicatie van de reactie vindt 

– na afstemming met het kernteam resp. de BC – direct plaats na de op 14 

oktober te verwachten publicatie van de kabinetsreactie op het advies-

Remkes. 

3.3 Kamerbrief Toestemmingsverlening 

De BC neemt kennis van de stand van zaken van de naar verwachting begin 

november te verschijnen Kamerbrief Toestemmingsverlening en stemt in 

met een aantal IPSN-tekstvoorstellen ter zake van de brief. 

3.3.1  Rav-factoren bij toestemmingsverlening 

De BC neemt kennis van het fiche ‘Rav-factoren’ waarin de werkgroep 

‘Duiding rechterlijke uitspraken’ ingaat op de recente uitspraak van de Raad 

van State en de impact op en adviezen voor vergunningverlening, toezicht 

en handhaving en van de uitkomst van de AC-bespreking op 12 oktober over 

deze impact en adviezen. 

 Bestuurlijke Commissie Stikstof  

 13 oktober 2022  

    

 Verslag 
 

 Vergaderdatum en -tijd 13 oktober 2022, 16.00-18.00 uur  

 Locatie Via Teams 

 Deelnemers E. Stigter (voorzitter BC) 

  J. Hamster (Gr), 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 

 

 

Afwezig 

 

S. van Wely (IPSN), C. Versteegh (IPSN), R. Messelink (IPSN), T. van den Heuvel (IPSN), 

M. Gildemacher (IPO), M. van der Pol (IPSN; agendapunt 3.3), J.P. de Poorter (IPSN; 
agendapunten 3.3.1 t/m 3.3.3), E. Gies (WUR; agendapunt 3.5) P. van Oort (IPSN) 

K. Fokkinga (Fr), W. Brenkman (AOG IPSN; secretaris BAC VP), M. Schoemaker (MT IPO), 

J. van der Endt (BIJ12) 

   



 

Pagina 2 van 4 

Verslag 

Bestuurlijke Commissie Stikstof 

Vergaderdatum en -tijd: 13 oktober 2022, 16.00-18.00 uur 

Locatie: Via Teams 

3.3.2 Uitvoering toezicht en handhaving gebiedsbescherming 

Met de notie van de benodigde extra capaciteit en fondsen, de noodzaak van 

praktische uitvoerbaarheid en de gewenste inzet van provinciesecretarissen, 

stemt de BC in met de uitvoering van het in de rapportage ‘uitvoering toe-

zicht en handhaving gebiedsbescherming’ opgenomen plan van aanpak ter 

versterking van het stikstoftoezicht, gericht op het (uiterlijk) op 1 januari 

2026 realiseren van een nader te definiëren basisniveau waar alle provincies 

aan voldoen. De BC-instemming met het plan van aanpak betekent nog geen 

instemming met extra capaciteit of extra budget. De besluitvorming met 

betrekking tot de capaciteit volgt na definiëring van het basisniveau en het in 

beeld brengen van de organisatie; het voor de versterking van het stikstof-

toezicht benodigde budget wordt opgenomen in het artikel 2-onderzoek en 

vergt besluitvorming van de Provinciale Staten. 

3.3.3 Latente ruimte en innovatie 

De BC neemt kennis van de stand van zaken van de manieren waarop met 

latente ruimte en innovatie kan worden omgegaan en van de visie van het 

Rijk hierop. Naar verwachting vindt de kabinetsvisie haar neerslag in de naar 

verwachting begin november te verschijnen Kamerbrief Toestemmings-

verlening. 

3.4 Voorbereiding BO Landelijk Gebied 24 november 2022 

De BC stemt in met de voorlopige agenda voor het BO Landelijk Gebied van 

24 november en hanteert bij de voorbereiding van dit BO de volgende 

procesroute: 

• 10 november: besluitvormende BC-bespreking BO-onderwerpen 

• 15 november: verzending geannoteerde BO-agenda naar de GS-en 

• 22 november: bespreking geannoteerde BO-agenda in de GS-en 

• 23 november: verzending geactualiseerde geannoteerde BO-agenda 

naar de BC 

• 24 november: vooroverleg BC en BO 

3.5 Verkenning generiek beleid 

De BC neemt kennis van de resultaten van de eerste fase van de verkenning 

‘aanscherping generiek stikstofbeleid’ en stemt met de notie van de volgende 

aandachtspunten in met de voor de verkenning beoogde vervolgstappen: 
• aandacht voor ammoniak van industrie (naast ammoniak van 

landbouw) 

• aandacht voor de terugdringing van stikstofoxiden (naast de focus op 

ammoniak) 

• aandacht voor het belang van generieke maatregelen in relatie tot de 

stikstofdeken 

• betrekken van de binnenvaart (bij de scheepvaart) 
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4. Hamerstukken 

 

4.1 Afbakening vergunningplicht wetsvoorstel intern salderen 

De BC neemt kennis van de stand van zaken van de herintroductie van de 

vergunningplicht voor intern salderen en stemt in met het benutten van de 

internetconsultatieperiode om op het wetsvoorstel te reageren. 

 

4.2 Actualisatie kritische depositiewaarden 

De BC neemt kennis van de wetenschappelijke actualisatie van deposities 

voor verschillende Europese natuurwaarden in relatie tot de actualisatie van 

enkele van de Nederlandse kritische depositiewaarden (KDW’s) en stemt in 

met de IPSN-voorstellen ten aanzien van de planning en communicatie ter 

zake. 

4.3 Organisatie en werkwijze BC  

De BC stemt in met de voorstellen van het kernteam met betrekking tot de 

uitbreiding van het kernteam en de evaluatie van de werkwijze van de BC. 

Daarnaast stemt de BC in met het beleggen van een BC-overleg met de IPO-

voorzitter over de relatie tussen Rijk en provincies. 

  

5. Mededelingen en voortschrijdende planning 

5.1 Mededelingen 

• De BC neemt kennis van de stand van zaken van de beoogde com-

municatie van het Rijk resp. de provincies ter zake van de actualisatie 

AERIUS 2022. 

• De IPSN voedt het ministerie van LNV met casuïstiek ter zake van 

door provincies geconstateerde stikstofruimteaankopen door het Rijk. 

• De IPSN deelt het eerder met de AAC en de BAC Vitaal Platteland 

gedeelde rapport ‘Toekomst zoekt boer’ en de IPO-appreciatie van het 

rapport met de BC. 

• De BC neemt kennis van de IPSN-duiding van de consequenties van 

de uitspraak van de Raad van State van 12 oktober met betrekking 

tot beweiden. 

5.2 Voortschrijdende planning BC-overleggen 

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

overleggen. 

 

 

6. Vaststelling verslagen en actiepunten n.a.v. BC-overleggen 22 september 

en 4 oktober 

 

6.1 Vaststellen verslagen BC-overleggen 22 september en 4 oktober 

De BC stelt de verslagen van het reguliere BC-overleg van 22 september en 

het extra BC-overleg van 4 oktober ongewijzigd vast. 
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6.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleggen 22 september en 4 oktober 
De BC neemt kennis van de stand van zaken van de tot en met het uit het 

BC-overleg van 4 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. 

 

 

8.  Rondvraag en sluiting 

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

17.58 uur. 


