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1.  Opening 

  

    

2. Vaststelling agenda BC 

De BC wordt verzocht de agenda voor het BC-overleg van 13 oktober vast te 

stellen. 

 

 

3. Ter bespreking 

3.1  Terugblik BO Hoofdlijnenbrief NPLG 28 september 

De BC wordt verzocht kennis te nemen van en te reflecteren op de terug-

koppeling van de kopgroep NPLG van het op 28 september met de minister 

voor Natuur en Stikstof gevoerde thematische BO Hoofdlijnenbrief NPLG. 

3.2 Appreciatie advies-Remkes 

De BC wordt verzocht het IPO-voorstel voor de provinciale appreciatie van 

het op 5 oktober verschenen advies-Remkes te bespreken en eventueel aan 

te scherpen. 

3.3 Kamerbrief Toestemmingsverlening 

De BC wordt verzocht kennis te nemen van de stand van zaken van de begin 

november te verschijnen Kamerbrief Toestemmingsverlening en met een 

aantal tekstvoorstellen ter zake van de brief in te stemmen.  

3.3.1  Rav-factoren bij toestemmingsverlening 

De BC wordt verzocht kennis te nemen van (a) 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 (b) de uitkomst van de AC-

bespreking op 12 oktober over deze impact en adviezen. 

3.3.2 Uitvoering toezicht en handhaving gebiedsbescherming 

De BC wordt verzocht in te stemmen met de uitvoering van het in de 

rapportage ‘uitvoering toezicht en handhaving gebiedsbescherming’ 

opgenomen plan van aanpak ter versterking van het stikstoftoezicht, gericht 
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op het op 1 januari 2026 realiseren van een nader te definiëren basisniveau 

waar alle provincies aan voldoen. 

3.3.3 Latente ruimte en innovatie 

De BC wordt verzocht kennis te nemen van de mondelinge toelichting op de 

manieren waarop met latente ruimte en innovatie kan worden omgegaan en 

(afhankelijk van de beschikbaarheid vóór het BC-overleg van 13 oktober) 

van de visie van het Rijk hierop. In essentie betreft het de vraag of onder-

nemers die innoveren de daarmee gewonnen stikstofruimte mogen aanwen-

den voor productieuitbreiding of in een extern saldeertransactie, dan wel dat 

de gewonnen ruimte (of een afgeroomd deel daarvan) als reductie voor de 

natuur wordt ingeboekt. 

3.4 Voorbereiding BO Landelijk Gebied 24 november 2022 

De BC wordt verzocht in te stemmen met de voorlopige agenda voor het BO 

Landelijk Gebied van 24 november. 

Procesroute: 

• 10 november: besluitvormende BC-bespreking BO-onderwerpen 

• 17 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 wordt verzocht kennis te nemen van de resultaten van de eerste fase 

  van de verkenning ‘aanscherping generiek stikstofbeleid’ en in te stemmen  

  met de voor de verkenning beoogde vervolgstappen. 

 

 

4. Hamerstukken 

 

4.1 Afbakening vergunningplicht wetsvoorstel intern salderen 

  De BC wordt verzocht kennis te nemen van de stand van zaken van de  

  herintroductie van de vergunningplicht voor intern salderen en in te  

  stemmen met het benutten van de internetconsultatieperiode om op het  

  wetsvoorstel te reageren. 

 

4.2 Actualisatie kritische depositiewaarden 

De BC wordt verzocht kennis te nemen van de wetenschappelijke actualisatie 

van deposities voor verschillende Europese natuurwaarden in relatie tot de 

actualisatie van enkele van de Nederlandse kritische depositiewaarden 

(KDW’s). Voorts wordt de BC verzocht in te stemmen met de IPSN-

voorstellen ten aanzien van de planning en communicatie ter zake. 

 

4.3 Organisatie en werkwijze BC  

De BC wordt verzocht in te stemmen met de voorstellen van het kernteam 

over de samenstelling van het kernteam en de evaluatie van de werkwijze 

van de BC. Voorts wordt de BC verzocht kennis te nemen van de stand van 
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zaken van het nader te plannen overleg met de voorzitter van het IPO over 

de relatie Rijk-provincies. 

 

  

5. Mededelingen en voortschrijdende planning 

 

5.1 Mededelingen 

  

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 wordt verzocht de verslagen van het reguliere BC-overleg van 22 

september en het extra BC-overleg van 4 oktober vast te stellen. 

 

6.2 Doornemen acties n.a.v. BC-overleggen 22 september en 4 oktober 
De BC wordt verzocht kennis te nemen 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   

 

7.2 Kamerstukken 

 

7.3  Politieke agenda 

 

 

8.  Rondvraag en sluiting 


