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1. Opening en verslag 

 

a. Vaststellen agenda 

Bespreekpunten 3a en 3g zullen als eerste worden behandeld in verband met een 

presentatie en de beschikbaarheid van de portefeuillehouders van deze bespreekpunten.  

 

b. Vaststellen verslag 23 juni 

Het verslag van de BAC RE van 23 juni is vastgesteld. 

2. Mededelingen 

a. Terugkoppeling BO Datacenters 24 augustus 

 

b. Conceptvergaderschema AAC en BAC RE 2023 

 

c. Terugkoppeling IPO Bestuur 8 september 

De begroting van 2023 zoals deze heeft voorgelegen aan het IPO bestuur is vastgesteld, 

met uitzondering van de wijzigingen van de BAC KOB en de BAC Cultuur voor 2023. 

 

d. IPO Begroting 2023 

Binnen het programma Regionale Economie zal de opgave Vrijetijdseconomie vanaf 1 

januari 2023 geen middelen of inzet vanuit het IPO verkrijgen. Dit betekent dat vanaf dan 

de coördinatie en communicatie vanuit de provincies zelf moet worden verzorgd.  

3. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

a. Ruimtelijke Economie, STEC Groep en EZK 

 

Voor ligt ter instemming routekaarten voor de invulling van de bij de bestuurlijke 

afspraken GRIP behorende actielijnen voor zover de gezamenlijke provincies hiervoor aan 

de lat staan. Dit betreft een handreiking regionale meerwaarde en een handreiking/toolkit 

hergebruik bestaande bedrijventerreinen    

Met het oog op de zgn startpakketten, is de opleverdatum 1 oktober. Deze korte 

tijdsperiode roept zorg op of er voldoende zorgvuldigheid kan worden betracht in de 

uitwerking. Dat geldt ook voor het programma EZK m.b.t. toekomstige ruimtebehoefte 
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werklocaties wat eveneens in oktober wordt opgeleverd. Hiervoor zijn in de eerste twee 

weken van september alle 12 provincies bezocht om in vrijwel alle gevallen met de 

bestuurders RE hierover een gesprek te voeren. 

 

STEC Groep deelt een presentatie met de BAC RE met een schets van de vervolgstappen 

en een gewijzigd tijdspad voor het opstellen van de twee handreikingen voor actielijnen  3 

en 4. Voor het tijdspad wordt aangesloten drie momenten van ijking (ambtelijk en 

bestuurlijk) af in de periode tussen oktober ‘22 en juli ‘23 af, die zich nu in het VRO traject 

aftekenen. Dit betekent dat in december/ januari de scope van de provinciale opgave i.r.t. 

de uitwerking in de nationale programma’s helder moet zijn.  

Bij de uitwerking van de afspraken en het nationale programma werklocaties zal de 

verbinding met  BAC’s  ROWW en Mobiliteit steeds gezocht worden.  

De BAC RE stemt in met de concept routekaarten.  Er wordt kennis genomen van het 

advies om de samenwerking met de bestuurders vanuit ROWW en Mobiliteit op te zoeken 

in dit proces. 

 

De BAC RE geeft aan dat tijdens de gesprekken die met de provincies zijn gehouden door 

EZK en het IPO bureau is gebleken dat de leden van de BAC RE graag in een gezamenlijke 

vorm ruimtebehoefte werklocaties willen bespreken. Dit zal vanuit het IPO bureau ism. 

EZK worden georganiseerd. 

 

 

b. Positionering MKB-dienstverlening 

 

Het kabinet komt in vervolg op het advies van het Comité voor Ondernemerschap met een 

landelijke aanpak om de dienstverleningsstructuur voor het MKB te verbeteren. De 

gezamenlijke provincies dienen daarom hun gezamenlijke positie nader te bepalen op het 

terrein van de MKB-dienstverlening en te bepalen welk aanbod zij aan het rijk willen doen.  

  

Vanuit verschillende provincies wordt input aangeleverd voor de verdere uitwerking op de 

notitie met de kernelementen en de voorgenomen belangenbehartiging. De BAC RE 

herkent de intentie achter het stuk van het Comité voor Ondernemerschap en neemt 

kennis hiervan. De voorbehouden en opmerkingen gemaakt bij de notitie zal IPO bureau in 

overleg met de provinciale collega’s verwerken. Een notitie ter instemming zal worden 

voorgelegd in de BAC RE van november.  

 

 

c. Voortgang Samenhangend Investeren 

 

De BAC RE heeft op 23 juni de Agenda Samenhangend Investeren (SI) aangeboden aan de 

minister van EZK. In deze agenda zijn 5 actielijnen opgenomen. Voor de actielijn  

cofinanciering/samenwerkingsprincipes zijn stellingnames uitgewerkt ten behoeve van de 

belangenbehartiging richting het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid van het Rijk 

(MTIB 2.0). Voor de overige actielijnen wordt de BAC RE geïnformeerd over de stand van 

zaken.   

 

Er wordt door de BAC RE ingestemd met de redeneerlijn en stellingnames in het position 

paper ten behoeve van de belangenbehartiging bij het nieuw vorm te geven 

Missiegedreven Top Innovatie Beleid van het Rijk (MTIB 2.0), waarbij gemarkeerd wordt 

dat de vraag beantwoord moet worden hoe de instrumenten naar een volgende fase 

gebracht kunnen worden. 
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d. Voortgang Human Capital 

 

Op 23 juni 2022 is in de BAC RE besloten over de inzet vanuit de gezamenlijke provincies 

ten aanzien van Human Capital. De BAC RE wordt geïnformeerd over de voortgang op dit 

dossier. Daarnaast wordt de BAC RE gevraagd in te stemmen met een verkenning naar de 

mogelijkheden en haalbaarheid van een Groeifondsvoorstel voor regionale fondsvorming. 

 

De BAC RE stemt in om samen met de VNG een eerste verkenning voor een 

Groeifondsvoorstel op te pakken om tot regionale fondsvorming te komen met een goede 

regionale insteek en ruimte voor differentiatie. Een eerste aanzet wordt door de ambtelijke 

HC-werkgroep van provincies uitgewerkt en ten behoeve van de quick scan van RVO ter 

eerste beoordeling voorgelegd. Vervolgens komt de uitkomst van de quick scan terug in de 

vorm van een voorstel aan de BAC RE om al dan niet daadwerkelijk een Groeifondsvoorstel 

uit te werken. De BAC RE neemt verder kennis van de voortgang van de Human Capital 

Agenda en bijbehorende lobbyaanpak. 

 

e. Inventarisatie Digitaliseringsaanbod MKB  

 

Als onderdeel van de IPO werkagenda digitalisering wordt het digitaliseringsaanbod in 

kaart gebracht. Voor de drie noordelijke provincies is door PTVT/Dialogic in opdracht van 

het ministerie van EZK als pilot inmiddels een regionale digitaliseringsscan uitgevoerd 

waarmee het digitaliseringsaanbod en alle lopende initiatieven in kaart zijn gebracht. 

Daarmee is een methodiek ontwikkeld die ook door andere provincies benut kan worden.  

 

Besloten is door de BAC RE dat in elke provincie het digitaliseringsaanbod en alle lopende 

initiatieven voor het MKB in kaart wordt gebracht. Het streven is dat de inventarisaties 

eind 2022 gereed zijn. Daarbij wordt tevens afgesproken dat elke provincie conform de 

methodiek de regionale digitaliseringsscan uitvoert en de daaraan gekoppelde kosten voor 

eigen rekening neemt.  

 

Limburg weerhoudt zich van een akkoord tot nadere gesprekken gevoerd worden met de 

provincie en LIOF over de capaciteit die nodig is voor de uitvoering van de scan. 

 

 

f. Circulaire Economie 

 

Het 5e ontwikkelpad van de Krachtenkaart Circulaire Economie betreft het ontwikkelen en 

versterken van Regionale Circulaire Ecosystemen. Doel hiervan is om te komen tot een 

versnelling en opschaling van de circulaire economie en het zichtbaar maken van de 

meerwaarde van provincies. Het plan van aanpak voor dit laatste ontwikkelpad ligt nu aan 

de BAC RE ter instemming voor. 

 

Op advies van de AAC RE stemt de BAC RE in met het plan van aanpak voor ontwikkelpad 

5 van de Krachtenkaart CE. Meegegeven wordt dat bij de verdere uitwerking ook aandacht 

dient te zijn voor ‘Noord Nederland verbindt Circulair’. 

De portefeuillehouder geeft aan dat het nieuwe programma Nationaal plan circulaire 

economie verschijnt rond begin November. Bestuurlijk wordt gezocht voor een gesprek 

met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, zoals reeds is toegezegd.  
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g. Leidraad en Ambities Bestemmingsmanagement 

Een van de actielijnen binnen het kader van Perspectief 2030 Bestemming Nederland 

vormt het opzetten van een leidraad Bestemmingsmanagement. Deze leidraad is onder 

trekkerschap van de provincies tot stand gekomen.  

De BAC RE stemt in met de leidraad en ambities Bestemmingsmanagement, met een 

aanvullende opmerking dat bij de vervolgstappen van dit stuk de afstemming op ambtelijk 

niveau goed geborgd moet zijn.  

4. Ter Info 

a. Internetconsultatie Datacenters 

b. Definitieve verslag Werkbezoek Min. EZK aan BAC RE, 23 Juni 2022. 

Voor de leden van de BAC RE zijn foto’s van het werkbezoek geprint, de bestuurders die 

dit graag per post willen ontvangen kunnen dat melden bij het IPO. 

c. Verslag Gedeputeerdenoverleg VTE, 22 Juni 2022 

5. Rondvraag en sluiting 

 

Afgesproken wordt dat eventuele schriftelijke inbreng (position paper) voor de voor de 

behandeling van de  EZK begroting (23 november) aan de voorkant met de BAC RE 

worden gedeeld.  

 


