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1. Opening, mededelingen en verslag 

 

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda  

- Er zijn diverse afmeldingen en vanuit Gelderland en Fryslân is schriftelijke input 

aangeleverd. 

- Olger van Dijk (directeur Ruimte ministerie BZK) geeft aan dat het startpakket later (9 of 

16 december) op de agenda van de ministerraad komt te staan. Het startpakket verschijnt 

dan aan het einde van de dag op 25 november en zal inclusief Bodem en water sturend 

zijn. Daarom vervalt de BAC ROWW op de 22 november met de minister. De BAC ROWW 

met de minister op 6 december gaat wel door, en kent een mogelijke verlenging.  

 

Het hele pakket NPLG heeft januari 2023 als deadline. Pakket gaat meegenomen worden in 

het bestuurlijk overleg. Vanuit de provincies zal een gezamenlijk standpunt meegegeven 

worden. Diverse startpakketten zijn ambtelijk al bekeken en bieden een basis om een 

gesprek aan te gaan. Een zekere flexibiliteit is gewenst doordat binnen provincies andere 

behoeften en opgaven bestaan. De watergedeputeerden dienen ook op de hoogte gesteld 

te worden van de besluiten in de BC stikstof en de stukken dienen dan ook via de GS’en te 

gaan. Het stuk dat in de BC stikstof voorgelegd wordt, zal met een oplegger ook in de 

volgende BAC ROWW aan bod komen. De genoemde deadline van 1 juli 2023 is niet 

haalbaar, mede door de naderende verkiezingen. Dit zorgt dat de grote opgaven niet goed 

gaan lopen binnen de colleges. Binnen IPO is de lead genomen om spelregels af te spreken 

en deze zullen op 6 december in het gesprek met minister De Jonge meegenomen worden 

net als de reactietermijn van 9 maanden. De spelregels zullen met het verslag BAC ROWW 

10 november meegestuurd worden.  

 

- Mogelijk volgt schriftelijke ronde inzake redeneerlijnen t.b.v. extra DO TvI 

van midden november. 

 

Niet aan bod gekomen. 

 

b. Vaststellen conceptverslag 29 september  

Het verslag wordt vastgesteld. In de komende verslagen zal de term genodigden 

vervangen worden door aanwezigen.  

 

c. Uitkomsten BO MIRT (mondeling) 

Niet aan bod gekomen. 

 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 
 

 Vergadering van de BAC ROWW 
 
10 november 2022  

 

   

 

besluitenlijst  
 

 Betreft BAC Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen 

 Vergaderdatum en -tijd 10 november  van 15:00-17:00 uur 

 Locatie Provinciehuis Utrecht 

 aanwezigen Huib van Essen (voorzitter/Utr), Peter Jasperse (IPO), Jeanette Baljeu (ZH), Dick van der Velde (Zld),   Melissa van 
Hoorn (Gr),  Jan de Reus (Fl),  Hagar Roijackers (NB), Mirjam Sterk (Utr),  Cees Loggen (NH), Michel Schoemaker 
(IPO), Nicole Morskate (IPO), Sandra Hogenbirk (IPO) 
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Programmalijn Water 

2.1 Concept Eindadvies beleidstafel wateroverlast en hoogwater 

Kern van het onderwerp 

De 95% versie van het Eindadvies Wateroverlast en Hoogwater ligt voor, dit samen met 

een analyse over de uitvoerbaarheid voor provincies. In het BO Water van 19 december 

ligt dit Eindadvies voor. 

 

De beleidstafel is vorig jaar ingesteld n.a.v. de wateroverlast in Limburg. Het eindrapport 

heeft nieuwe aanbevelingen waarbij provincies ook aan de lat liggen. De vraag is nog wat 

de provincies mee willen geven richting het bestuurlijk overleg. De bovenregionale 

stresstesten en de herziening normering wateroverlast gaan de belangrijkste punten 

worden. Het strenger worden van de normeringen gaat gevolgen hebben en moeten mede 

in de cofinanciering bekeken worden. Het Rijk moet naar deze financiële opgaaf kijken. 

Tevens toevoegen Bouwen aan een netwerk en commitment per regio. 

 

besluit:  

De BAC ROWW gaat akkoord met het meegeven van de genoemde aanvullingen. 

 

2.2 Beleidsbrief Water en bodem sturend  

Kern van het onderwerp 

Het programma Water en bodem sturend van het ministerie van I&W is besproken in het 

gecombineerde bestuurlijk overleg BO Water en Bodem van 6 oktober. De beleidsbrief 

wordt naar verwachting vastgesteld in de ministerraad van november.  

 

Dit agendapunt wordt samen met agendapunt 2.3 besproken. Het bestuurlijk overleg van 

maandag 7 november kent een afzwakking op slootwaterpeil. De veen- weidegroep heeft 

een brief geschreven die steviger was en dat is wel meegenomen. De samenwerking met 

dit ministerie loopt goed. Op 11 november wordt het beleidsbesluit genomen. Het stuk 

heeft vele voorbeelden van regio’s die echter niet in de beleidsbrief naar de Kamer terecht 

moeten komen. De beleidsbrief maakt onderscheid naar diverse gebied typen met 

toelichting om te illustreren dat een goede uitspraak krijgen voor de provincies lastig is. 

Het is belang om aan het einde een samenvatting toe te voegen met aandacht voor 

capaciteit, financiën etc..  
 

besluit:  
De BAC ROWW gaat akkoord met de gevraagde voorstellen en besluiten en er wordt 

doorgegeven dat een samenvatting aan de beleidsbrief toegevoegd moet worden. 

 

2.3 IPO position paper water en bodem sturend 

Kern van het onderwerp 

De beleidsbrief Water en bodem sturend van het rijk wordt naar verwachting vastgesteld in 

de ministerraad van 11 november. Het concept IPO position paper water en bodem 

sturend dient als gezamenlijk antwoord op deze beleidsbrief en geeft aan hoe de provincies 

de nadere uitwerking van de bijbehorende ruimtelijke arrangementen zien. 

 

Het position paper is redelijk strategisch van aard, de brief is concreter. Beiden gebruiken 

om in gesprek te komen de overige partijen. De aanbeveling van de studiegroep 

grondwater geeft aan dat verantwoordelijkheid inzake bemesting en bestrijdingsmiddelen 

in grondwater bij het Rijk moet blijven. Tijdsaspect is op de toekomstgericht terwijl het 
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Vergaderdatum en -tijd: 10 november  van 15:00-17:00 uur 

Locatie: Provinciehuis Utrecht 

heden ook al vraagstukken heeft die een oplossing vragen. Daarnaast komen de kansen  

nu wat minder goed naar voren. 

 

besluit:  

De door de BAC ROWW aangeleverde aanvullingen worden meegenomen en het stuk komt 

op 17 december op de agenda van het IPO bestuur. 

 

2.4 Studiegroep grondwater 

Kern van het onderwerp 

De toenmalige Stuurgroep Water heeft begin 2021 opdracht gegeven aan de Studiegroep 

grondwater om zonder last en ruggenspraak te komen met aanbevelingen voor een 

duurzaam grondwaterbeheer. De studiegroep heeft al een feitenrelaas en input voor Water 

en bodem sturend geleverd. Een eindrapport met handelingsperspectieven en 

aanbevelingen wordt aangeboden aan het BO Water van 19 december 2022. 

 

De notitie is deels achterhaald en de aanbevelingen zijn achterhaald door het concept 

advies van de studiegroep die 14 oktober wordt besproken. Voorstel is het agendapunt nu 

niet inhoudelijk te bespreken en de versie van het rapport te agenderen voor de BAC van 6 

december, zodat de punten uit dit bespreking mee worden genomen naar het BO water 

van 19 december. Daarnaast moeten meetbaarheid en systemen ook meegenomen 

worden.  

 

besluit:  

De BAC ROWW is akkoord met het verplaatsen van het agendapunt naar 6 december en de 

voorzitter verzoekt de leden om hun annotaties op dit agendapunt met de secretaris te 

delen. 

 

Programmalijn Wonen  

 

 

2.5 Stand van zaken Agenda Natuurinclusief 
Kern van het onderwerp  

Provincies hebben samen met het consortium1 van Rijk en betrokken natuurorganisaties 

en ondersteund door een groeiend netwerk uit diverse domeinen2 de eerste Agenda 

Natuurinclusief3 op de Natuurtop van 17 juni op de Floriade gepresenteerd. Dat betekent 

dat provincies de komende tijd hier als consortiumpartner én regisseur in de 

gebiedsprocessen uitvoering aan gaan geven.  

 

Met de Agenda Natuurinclusief is natuurbeleid meer dan een eigenstandige opgave. Het 

maakt  onderdeel uit van de grote opgaven waar Nederland voor staat, waaronder de 

woningbouwopgave. Groen groeit duurzaam mee is het nieuwe adagium. En draagt 

daarmee bij aan o.a. klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving in het steeds meer 

verstedelijkt gebied en de ommelanden. Dit vraagt om natuurbeleid in de haarvaten van al 

het andere beleid. Het consortium en het groeiende netwerk zet zich daarvoor in. En 

vraagt ook van het IPO meer integraal werken. 

 

 
1 Ministerie van LNV, IPO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL 
2 Bouw, infrastructuur, water, landbouw, energie, vrije tijdseconomie, financiën, onderwijs 
3 https://agendanatuurinclusief.nl/wp-content/uploads/Agenda-Natuurinclusief-1.0.pdf 
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In de eerste versie van de agenda (Agenda  Natuurinclusief 1.0, hierna AN 1.0) geven 

partijen uit de reeds betrokken acht maatschappelijke domeinen aan met welke concrete 

acties zij nú, samen met het consortium, willen gaan werken aan meer natuurinclusiviteit. 

Het komende jaar wordt door het consortium en het opgebouwde netwerk de AN 1.0 

uitgevoerd. Onderwijl wordt gewerkt aan een 2.0 versie die in het najaar 2023 zal worden 

gepresenteerd. Met deze notitie geven we een korte schets van de stand van zaken en 

lichten we het verdere proces toe. 

 

Het programma is enige tijd geleden gepresenteerd. Het is een actieve groep (Harald 

Hofstra van BAC VP en de VP ambtenaren) die graag bij de BAC ROWW aan tafel willen 

zitten. De agenda natuurinclusief, waar later nog gezondheid aan toegevoegd is, is op de 

Floriade gepresenteerd en door het Rijk omarmd.  

 

Provincies moeten besluiten nog vertalen en ook het Besluit kwaliteit leefomgeving, 

natuurinclusief en de ontwikkeling agenda 2.0 meenemen. Andre van der Zande is als 

ambassadeur aangewezen. De agenda Natuurinclusief sluit aan bij de European Greendeal. 

Natuurbeleid is primair beleid van de provincies, maar kent meerdere eigenaren.  

 

De BAC ROWW is akkoord bestuurlijk wederkerige afspraken, wel met het verzoek om dit 

op effectieve en simpele manier te doen. Convenant duurzaam bouwen vanuit Utrecht 

wordt meegenomen. Het Rijk moet een aantal generieke maatregelen 

(investeringsagenda) nemen om te zorgen dat het loopt. Als de spelregels overal gelijk 

gemaakt worden betekent dit dat de bouwwereld mee gaat/kan. Positief punt is dat het 

probleem erkend en herkend wordt. Het proces omvat niet alleen woningen, maar ook 

verduurzaming, groen in en om de stad en bredere gebiedsontwikkelingen. Het biedt de 

kans om te komen tot natuurinclusief water en land gebruik. Natuurinclusief moet een 

belangrijk agendapunt zijn en nog meer gaan worden. 

 

besluit:  

De BAC ROWW is akkoord met het aansluiten van de ambassadeur André van der Zande 

bij een komende BAC. Een duo vertegenwoordiging vanuit VP/ROWW is voor de BAC 

ROWW akkoord en Huib van Essen is bereid om vanuit ROWW aan te sluiten. Huib stemt 

het met André van der Zande en Harald Hofstra over het vervolg. 

 

Programmalijn ruimtelijke ontwikkeling  

2.6 Ruimtelijk structurerende keuzes NPLG 

Kern van het onderwerp 

Op verzoek van de leden van de BAC wordt hier de inzet van de samenwerkende 

provincies voor de ruimtelijk structurerende keuzes in het NPLG beschreven, die 

geagendeerd is voor besluitvorming in de BC stikstof. Kennis nemen van deze inzet is ook 

van belang in het kader van het startpakket en het provinciaal ruimtelijk arrangement. 

Het brief over NPLG zal pas op 25 november in de ministerraad besproken. Het punt van 

waterberging wordt ter vergadering nader toegelicht: een inhaalslag is nodig  ten aanzien 

van vasthouden van water.  

 

besluit:  

De BAC ROWW wacht de resultaten van 18 november af en het onderwerp komt op een 

volgende agenda BAC ROWW terug. 
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2.7 Asielwet (Mondeling) 

 

Het onderwerp is veel in de actualiteit geweest. De IPO positie is in een reactie 

meegegeven en er is een voorstel gedaan. In de Landelijke Regie Tafel van afgelopen 

woensdag besproken en er is een consultatietermijn van twee weken (23 november 

deadline). Voor het IPO betekent dat het bestuur ook nog meegenomen moet worden. De 

wet zou dan per 1 februari ingaan en de provincies moeten dan een rapportage per 

gemeente en provincie geven. De nieuwe wet wijkt af t.o.v. eerdere versies. De 

staatssecretaris lijkt nu ook de verantwoordelijkheid te hebben voor de eerste drie stappen 

in het interbestuurlijk toezicht. Ook is de koppeling met statushouders nog niet gemaakt. 

De uitvoeringstoets komt later dan de consultatieronde omdat dit niet binnen twee weken 

lukt. Gemeenten met een AZC die deze langer dan 5 jaar en structureel hebben krijgen 

extra budgetten indien men boven de quota zit. De eerste vier jaar gaat het via de 

staatssecretaris daarna loopt het via de provincies. Dit moet nog duidelijker in de stukken 

naar voren komen. Ook zijn er nog vragen inzake de beloning in relatie tot uitruilen. Op dit 

moment wordt er iedere twee jaar een evaluatie gewenst, maar de AZC’s moeten vijf jaar 

draaien. Dit vraagt nog om verdere concretisering. De kosten zullen middels een soort van 

garantiefonds door de provincies binnen de provincie/gemeenten verdeeld moeten worden. 

Ook zal er aandacht moeten zijn voor de meerkosten zoals OV, nutsvoorzieningen etc. Er 

is een technische toelichting gepland waar het IPO aan deel moet nemen om genoemde 

aandachtspunten in te brengen. De vragen zullen ambtelijk voorgelegd worden waarna er 

een IPO reactie kan volgen. De route hiervoor is via de GS’en op dinsdag 15 november en 

aansluitend in het IPO bestuur van 17 november. De VNG en VB zullen ook reacties gaan 

geven.  

 

besluit:  

De BAC ROWW wil dat er vragen gesteld worden om nadere/ eerste duiding te krijgen. 

Hierna volgt dan een uitgebreide reactie. De reactie zal komende dinsdag bij de GS’en 

voorgelegd worden. Peter Jasperse en Ingrid Buurstra stellen een eerste reactie op.  

 

De toegezegde geldelijke verdeling kent een deel voor 2022 en het grootste bedrag volgt 

in 2023. De BAC ROWW gaat akkoord met het verdeling van het bedrag voor 2022 door 12 

en voor volgend jaar voor naar IPO ratio. Deel van bedrag is voor het IPO om daar extra 

medewerker ambtelijk voor in te huren. Jan de Reus maakt een voorstel voor de verdeling 

van dit bedrag. Tevens zal Huib van Essen aan de voorzitter van het IPO bestuur 

toestemming vragen voor nazending van een stuk inzake asielwet.  

  

 

3. Hamerstukken 
 

3.1 Meerjarenraming IHW 

Kern van het onderwerp 

De BAC wordt gevraagd om kennis te nemen van de meerjarenbegroting IHW op verzoek 

van IHW. Onze financiële bijdrage wordt gefinancierd vanuit onze programmabegroting, 

die jaarlijks integraal afgewogen wordt door het IPO-bestuur en goedgekeurd wordt de 

ALV. IHW maakt onderscheid tussen basistaken en bijkomende taken. Uitgaven voor 

basistaken worden als onvermijdelijk worden beschouwd. Over bijkomende taken kan een 

discussie worden gevoerd of de gezamenlijke provincies bereid zijn daaraan ook bij te 

dragen.  Vanuit de gezamenlijke provincies is een voorstel in voorbereiding om ook he 

Droogteportaal onder te brengen bij IHW. 
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Besluit: 
De BAC ROWW gaat akkoord met gevraagd voorstel/besluit en neemt kennis van de stand 

van zaken. 

 

3.2 Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO) 

Kern van het onderwerp 

In opdracht van de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) is 

een verkenning naar een Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie uitgevoerd en op 

10 juni 2021 heeft BAC-ROWW ingestemd met de ontwikkelingsrichting/visie en die is nu 

uitgewerkt in een implementatieplan. Deze ligt nu voor. 

 

Besluit: 
De BAC ROWW gaat akkoord met gevraagd voorstel/besluit en neemt kennis van de stand 

van zaken. 

 

3.3 Ruimtelijke economie 

Kern van het onderwerp 

De afgelopen maand is er op diverse fronten gewerkt aan het onderwerp ruimtelijke 

economie. Begin september betrof dat, op initiatief van EZK, de gesprekken met de 

bestuurders over ruimtebehoefte voor werklocaties. Tegelijkertijd is Grip op grote 

bedrijfsvestigingen voortvarend opgepakt. In het onderstaande nemen we u graag mee in 

de ontwikkelingen, waarbij we ook kort stilstaan bij de motie van Bontenbal cs. m.b.t. 

grote distributiecentra.  
 

Er worden ook andere stappen gezet die gecombineerd moeten worden. Het stuk dat 

hierover gaat staat op de agenda van de komende BAC RE en zal ook gedeeld worden met 

de BAC ROWW. 

 

Besluit: 
De BAC ROWW gaat akkoord met gevraagd voorstel/besluit en neemt kennis van de stand 

van zaken. 

 

4. Rondvraag 
 

- Vrijdag 11 november is er een gesprek met de minister inzake versnelling woningbouw 

en statushouders. De minister gaat er vanuit dat per provincie 94 flexwoningen gebouwd 

worden. Hij wil dat de provincies zich hieraan committeren.  
 


