
 

Pagina 1 van 3 

 
1. Opening, mededelingen en verslag 

 

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda  

• Uitkomsten stuurgroep 

In het Bestuurlijk Overleg water van 13 juli 2022 is afgesproken dat partijen elkaar 

nauwgezet op de hoogte houden als maatregelen uit de 

Stroomgebiedsbeheerplannen onverhoopt niet tot uitvoering/realisatie komen. Het 

wordt dan onderwerp van bestuurlijk gesprek van hoe we elkaar daarbij kunnen 

helpen en wat we kunnen doen om de realisatie van de KRW-doelen overeind te 

houden. Afgesproken is dat elke deelnemende partij aan het BO water deze 

boodschap zou terugleggen in de eigen achterban. Mocht de behoefte gevoeld 

worden om hierover nader van gedachten te wisselen, dan kunnen we dit 

bespreken in de BAC van 29 september aanstaande.  

 

• Bestuurlijke Bijeenkomst Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

Op 15 september is er een bestuurlijke bijeenkomst Deltaprogramma Ruimtelijke 

Adaptatie. Middels deze mededing wordt de uitnodiging voor de bijeenkomst onder 

de aandacht gebracht.  

 

 

b. Vaststellen conceptverslagen 9 juni en 5 juli  

 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 
 

Programmalijn ruimtelijke ontwikkeling 

a. Notitie inzake wederkerige afspraken en provinciaal ruimtelijk arrangement: 

doorkijk naar het najaar en het proces 

 

 Kern van het onderwerp 

 De procesinrichting tussen 1 oktober 2022 en 1 juli 2023 in het kader van wederkerige 

afspraken woningbouw en het komen tot een provinciaal ruimtelijk arrangement 

bespreken.  

 

 

 

 

 

 BAC ROWW 
 
8 september 2022  

 

   

 

Concept Agenda  
 

 Betreft BAC Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen 

 Vergaderdatum en -tijd 8 september  van 16:00-18:00 

 Locatie IPO- kantoor,  Van Zuylenzaal 

 Genodigden Huib van Essen (voorzitter/Utr),  Hans Tijl (Fl) secretaris, Peter Jasperse (IPO),  Peter Kerris (Gld), Klaas Fokkinga 
(Fr), Hans Kuipers (Dr),  Monique van Haaf (Ov), Anne Koning (ZH), Jeanette Baljeu (ZH), Erik Ronnes (NB), Dick van 
der Velde (Zl),  Mirjam Wulfse (Gr),  Melissa van Hoorn(Gr),  Rob van Muilekom (Utr),  Jan de Reus (Fl),  Anita 
Pijpelink (Zl),  Peter van ’t Hoog (Gld),  Lia Roefs (Li), Douwe Hoogland (Fr),  Hagar Roijackers (NB), Cora Smelik (Fl), 
Mirjam Sterk (Utr)  Tjeerd van Dekken (Gr),  Michel Schoemaker (IPO) 
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Concept Agenda 

8 september 2022 

Vergaderdatum en -tijd: 8 september  van 16:00-18:00 

Locatie: IPO- kantoor,  Van Zuylenzaal 

b. Notitie inzet NPLG, ruimtelijk structurerende keuzes en proceslijn 

  

Kern van het onderwerp 

De opgaven die in het landelijk gebied spelen zijn complex en urgent. Dit vraagt om 

een integrale aanpak, waarbij alle overheden gezamenlijk optrekken. In het NPLG 

krijgen de opgaven in de vorm van uitgewerkte (regionale) doelstellingen en 

richtinggevende keuzes nader vorm. In deze notitie worden de voortgang en het proces 

van de interprovinciale inzet NPLG nader toegelicht.  

 

Programmalijn water 

 

c. Water en bodem sturend 

Kern van het onderwerp 

Eind september verschijnt de Kamerbrief waarin het ministerie van IenW haar 

beleidsprogramma concretiseert met richtinggevende uitspraken Bodem en Water voor 

de 1 oktober-brief aan de regio’s. Tegelijkertijd wordt – in opdracht van de AAC ROWW 

– gewerkt aan een gezamenlijk IPO position paper klimaatbestendig water en bodem 

sturend, waartoe u de 1e bouwstenen worden voorgelegd. Bijgaand vindt u een 

voorstel t.b.v. een procesmatige en inhoudelijke afstemming tussen bij trajecten.  

 

 

d. Droogte en provinciale impact 

 

Kern van het onderwerp 

Er is landelijk sprake van een watertekort door een combinatie van een neerslagtekort,   

hoge temperaturen als ook een uitzonderlijke lage afvoer van de Rijn en Maas. Met een 

presentatie wordt u bijgepraat over de huidige en verwachte impact van droogte en 

laag water op het watersysteem, regionale economie, logistiek, drinkwatervoorziening, 

ecologie en landbouw.  

 

 

Programmalijn Wonen  

 

e. Uitwerking provinciale positie en instrumentarium voor de 

woningbouwopgave 

 Kern van het onderwerp 

 Bediscussiëren van de gewenste wettelijke positie en benodigd instrumentarium in 

relatie tot de woningbouwopgave. Het doel is om aan de voorkant de visie op de 

uitwerking van de provinciale rol mee te kunnen geven aan BZK/VRO, en dient als 

voorbereiding op de consultatie wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting.  
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Vergaderdatum en -tijd: 8 september  van 16:00-18:00 

Locatie: IPO- kantoor,  Van Zuylenzaal 

f. Natuurinclusief woningbouw 

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.  

 

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.  

 

 

 

3. Rondvraag en sluiting 
 

 
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 


