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BAC Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen
9 juni van 13:30-15:30
Provinciehuis Utrecht, Commissiekamer
Huib van Essen (voorzitter/Utr), Peter Jasperse (IPO), Peter Kerris (Gld), Klaas Fokkinga (Fr), Monique van Haaf
(Ov), Anne Koning (ZH), Erik Ronnes (NB), Dick van der Velde (Zl), Melissa van Hoorn(Gr), Jan de Reus (Fl), Peter
van ’t Hoog (Gld), Lia Roefs (Li), Douwe Hoogland (Fr), Tjeerd van Dekken (Gr), Michel Schoemaker (IPO)
Hans Tijl (Fl) secretaris, Cees Loggen (NH), Henk Brink (Dr), Rob van Muilekom (Utr), Hagar Roijackers (NB), Cora
Smelik (Fl), Mirjam Wulfse (Gr), Hans Kuipers (Dr), Bert Boerman (Ov), Anita Pijpelink (Zl), Jeanette Baljeu (ZH),
Mirjam Sterk (Utr)

Verhinderd

1. Opening,

Hans Tijl (Fl) secretaris, Cees Loggen (NH), Henk Brink (Dr), Rob van Muilekom (Utr), Hagar Roijackers (NB), Cora
Smelik (Fl), Mirjam Wulfse (Gr), Hans Kuipers (Dr), Bert Boerman (Ov), Anita Pijpelink (Zl), Jeanette Baljeu
(ZH)
mededelingen
en verslag

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda
•
•
•
•

•

Openbaarheid van vastgestelde verslagen en conceptagenda’s n.a.v. besluit IPObestuur.
Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties:
De voortgangsrapportage wordt volgende week openbaar gemaakt.
Terugkoppeling de Coalition of the Willing:
Er is momenteel geen aanleiding is om een bestuurlijke uitwisseling te organiseren.
Omgevingswet:
De Eerste Kamer zal een besluit nemen over de invoeringsdatum van de
Omgevingswet.
Dwingend juridisch instrumentarium asielopvang:
Er ligt een toezegging aan de Kamer dat er voor het zomerreces een brief naar de
kamer gaat waarin de contouren voor een dwingend juridisch instrumentarium
asielopvang zullen worden geschetst. Om de colleges van GS te informeren over de
juridische instrumentarium wordt er een memo opgesteld.

b. Vaststellen conceptverslagen 17 februari, 18 februari, 1 april, 14 en 15 april
De verslagen zijn vastgesteld.

2. Strategische agenda/bespreekpunten
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Programmalijn ruimtelijke ontwikkeling
a. Overzichtsnotitie inzake wederkerige afspraken en provinciaal ruimtelijk
arrangement
In de BAC ROWW is besproken dat de randvoorwaarden en wederkerigheid van belang zijn
voor de reality- check. Ook is er aandacht besteed aan de wederkerige afspraken op 1
oktober en de tijdsbestek voor het maken van de provinciale ruimtelijke arrangementen.
De leden van de BAC ROWW besluiten dat de provincies zelf moeten inventariseren wat zij
kunnen aanleveren op 1 oktober zowel voor wonen als het ruimtelijk domein. Dit wordt
besproken in de AAC ROWW van 29 juni.
a.1. Landelijke prestatieafspraken corporatiesector
Het IPO is betrokken bij de voorbereiding van de landelijke prestatieafspraken
corporatiesector vanwege de behoefte aan stroomlijning van deze afspraken met de
afspraken tussen de minister voor VRO en 12 individuele provincies over de realisatie van
900.000 woningen waaronder 250.000 sociale huurwoningen en 50.000
middenhuurwoningen door corporaties. In de BAC ROWW is besproken hoe de
gezamenlijke provincies zich verhouden tot de Landelijke prestatieafspraken. De
provincies onderschrijving de richting van de afspraken. De afspraken worden niet
ondertekend door de gezamenlijke provincies. De ambities worden door iedere
afzonderlijke provincie betrokken bij de uitwerking naar 1 oktober.
a.2. Versnellingsafspraken en afweegkader middelen (grootschalige)
woningbouw
Om de woningbouw te versnellen worden versnellingsafspraken gemaakt met de regio
(MIRT-landsdelen). Middelen welke niet bestemd zijn voor de versnellingsmaatregelen
zullen worden ingezet om de ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningen in de 15
(of meer) grootschalige woningbouwgebieden en daarbuiten te kunnen realiseren.
Daarvoor wordt door BZK/IenW een afwegingskader ontwikkeld in samenspraak met het
IPO, de VNG en de Unie. De BAC ROWW heeft inhoudelijke aanvullingen gegeven op het
afweegkader middelen (grootschalige) woningbouw. De inhoudelijke aanvullingen worden
meegenomen naar de BAC mobiliteit van 16 juli, naar de MIRT-coördinatoren en naar de
gedeputeerden van de BOL.
a.3. Water en bodem sturend
De BAC ROWW heeft kennisgenomen van het Rijksinitiatief om te komen tot een
programma “ Bodem en Water als Basis” om tot richtinggevende uitspraken te komen in
de komende Rijksbrieven van 1 oktober. Het belang van water en bodem als leidend
principe wordt breed ondersteund.
b. Instelling Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG)
De BAC ROWW heeft kennis genomen van de integrale notitie over de instellingen van de
regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied. Het mandaat van de Kopgroep NPLG is
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besproken in de BAC. In het IPO-bestuur is besloten dat de kopgroep het mandaat krijgt
als een BC.

Programmalijn Wonen
c. Conceptreactie internetconsultaties Aandachtsgroepen, Flexpools en
Woningbouwimpuls
In de BAC ROWW zijn de drie regelingen besproken. De consultatiereactie is met een paar
wijzigingen akkoord. Het IPO zal een gezamenlijke reactie geven op de regelingen. De
cofinanciering van de Flexpools is een belangrijke aandachtspunt.
d. Monitoring woningbouw
In de BAC ROWW is besproken hoe data breder inzetbaar kan worden gemaakt voor
verschillende onderwerpen. Daarin is besproken dat we de vraag naar goede
sturingsinformatie erkennen, maar dat we ook het besef hebben dat het vastgestelde
basismodel in Januari toch ook veel vraagt van gemeenten. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken wil dat gemeenten 2x per jaar data aanleveren. Echter, is het niet
voor alle gemeenten mogelijk om 2x per jaar actuele data aan te leveren. Wat kunnen we
leveren en wat is haalbaar? Vandaar ook dat we eerder hebben gezegd tegen elkaar dat
we eerst met het basismodel ervaring moeten opdoen (pas op de plaats). Er leeft geen
taboe bij ons op breder benutten van data. Wel brengen we realisme in het debat: niet
iedereen kan zomaar alle data leveren en in het ongelimiteerd delen van data kleven ook
risico’s. Daarom is een gebruikersprotocol dat ook de vertrouwelijkheid garandeert
uitermate belangrijk. Monitoring is van belang, omdat het een overzicht geeft van onder de
betaalbaarheid en de plancapaciteit van de woningbouw. Monitoring wordt besproken in
het BO VRO van 30 juni.
Programmalijn water
e. Position paper stoffenlijst KRW
De stoffenlijst (normen) onder de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn worden
door de Europese Commissie in 2022 herzien. De position paper wordt ondersteund door
de BAC ROWW. De position paper wordt als basis gebruikt voor lobbyacties vanuit Het Huis
van de Nederlandse provincies (HNP).

3. Hamerstukken
Programmalijn ruimtelijke ontwikkeling
a. Inrichting interprovinciale coördinatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
na inwerkingtreding Omgevingswet
Pagina 3 van 4

Conceptverslag
9 juni 2022

Vergaderdatum en -tijd: 9 juni van 13:30-15:30
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Commissiekamer

De BAC ROWW gaat akkoord met het voorstel voor de inrichting van de interprovinciale na
inwerkingtreding Omgevingswet voor te leggen aan de vergadering van het IPO- bestuur
van 7 juli.
b. Evaluatie Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML)
De BAC ROWW heeft kennisgenomen van de problemen die worden ervaren met
betrekking tot de uitvoering van de luchtvaarttaken door de provincie.
c. Versnellen aanleg energie-infrastructuur
De BAC ROWW heeft kennisgenomen van de bevindingen en ontwikkelingen rondom de
energie- infrastructuur.
d. Update Programma Energiehoofdstructuur (PEH)
De BAC ROWW heeft kennisgenomen van de voortgang van het PEH.

Programmalijn water
e. Plan van aanpak evaluatie KRW
De BAC ROWW stemt in met het Plan van Aanpak Evaluatie KRW 2024. De IPOportefeuillehouders Water krijgen het mandaat om in het BO water namens de
gezamenlijke provincies in te stemmen met het Plan van Aanpak Evaluatie KRW 2024.
f.

Plan van Aanpak Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) 2022-2027

De BAC ROWW stemt in met het plan van aanpak voor de derde cyclus van de Richtlijn
Overstromingsrisico’s (2022 t/m 2027).
g. Indexering IPO schadetabel normering regionale keringen
De BAC ROWW stemt in met het actualiseren van de IPO- schadetabel voor het normeren
van de regionale keringen.
h. Uniformering data monitoring klimaatadaptatie
De BAC ROWW gaat akkoord met het voorstel dat de IPO- vertegenwoordigers zowel
ambtelijk als bestuurlijk een standpunt inbrengen over de uniformering en periodieke
update van de monitoringsdata klimaatadaptatie in de overlegstructuren als Sg DPRA en
Beleidstafel Wateroverlast en veiligheid.
i.

Provinciale inzet klimaatadaptatie 2021

De BAC ROWW heeft kennisgenomen van de provinciale inzet klimaatadaptatie 2021-2022.

4. Rondvraag en sluiting
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