Extra BAC ROWW
5 juli 2022

Concept Agenda
Betreft
Vergaderdatum en -tijd
Locatie
Genodigden

BAC Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen
5 juli van 19:30-21:00
Digitaal, middels Teams
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)

1. Opening, mededelingen en verslag

2. Strategische agenda/bespreekpunten
a) Asielopvang dwingend juridisch instrumentarium
Kern van het onderwerp
Er is een brief vanuit J&V naar de Tweede Kamer verstuurd over het dwingend
juridisch instrumentarium asielopvang. Het Kabinet wil verkennen wat de
mogelijkheden zijn om middels dwingend juridisch instrumentarium asielopvang
te realiseren.
b) 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.
c) Omgevingswet
Kern van het onderwerp
De Eerste Kamer debatteerde op 28 juni over de inwerkingtreding van de
Omgevingswet. Dit is ook besproken in het BO VRO van 30 juni. De voorzitter
zal terugblikken op de ontstane situatie en vooruitblikken naar de vergadering
van de BAC ROWW van 8 september ter voorbereiding op het BO VRO van 15
september. Gestreefd wordt dan een reëel en gedetailleerd beeld te geven wat
werkt van het DSO aan de hand van testen, welke TAM’s waarvoor worden
ingezet om tot een bestuurlijk oordeel te komen, of de datum van 1 januari
2023 nog steeds realistisch, haalbaar en verantwoord is.

3. Rondvraag en sluiting
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