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1. Opening, mededelingen en verslag 

• De BAC ROWW van 8 september wordt een fysieke BAC- vergadering i.v.m. 

een broodje provincie Rol in de Ruimte.  

2. Strategische agenda/bespreekpunten 
 

a) Asielopvang dwingend juridisch instrumentarium 

 

Voor dit agendapunt is Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma uitgenodigd, 

om een toelichting te geven. In de BAC ROWW zijn de brief van J&V met de 

varianten voor dwingend juridisch instrumentarium en de inzet van de 

gezamenlijke provincies besproken. De BAC ROWW spreekt haar voorkeur uit 

voor variant 2b: wettelijke taak gemeente vastgesteld door middel van een 

verdeelbesluit door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en toezichtsrol 

bij het Rijk. De ondersteunde en adviserende rol van de gedeputeerde is de best 

drive vanuit de provincies om versnelling te bewerkstelligen. Ook heeft de BAC 

ROWW besloten om randvoorwaarden op te stellen, als de provincies een rol 

krijgen omtrent de asielopvang. Tevens is besproken hoe de rol van de 

provincies eruit zal zien voor variant 2b. Samenoptrekken met de VNG is ook 

van belang voor dit dossier. Vanwege het feit dat er een druk is op het dossier 

om zo snel mogelijk besluiten te nemen, was de wens om een tijdelijk kopgroep  

in het leven te roepen. Er is voor dit moment gekozen voor een delegatie 

namens het IPO met een samenstelling van gedeputeerden van de BAC ROWW 

en een gedeputeerde van de BAC KOB. Als er een bestuurlijke kopgroep komt, 

moet er  een voorstel komen om mandaat te krijgen, en moet het worden 

bekrachtigd door het IPO- bestuur. Op vrijdag 8 juli wordt er de brief verstuurd 

naar het ministerraad en vervolgens  naar de Tweede Kamer. In de brief komt 

geen voorkeursvariant. Uiterlijk september wordt er een keuze gemaakt. 
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Concept verslag 
 

 Betreft BAC Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen 

 Vergaderdatum en -tijd 5 juli van 19:30-21:00 

 Locatie Digitaal, middels Teams  

 Deelnemers Huib van Essen (voorzitter/Utr),  Hans Tijl (Fl) secretaris,  Peter Jasperse (IPO),  Monique van Haaf (Ov), Anne 
Koning (ZH), Erik Ronnes (NB), Dick van der Velde (Zl),  Hans Kuipers (Dr),   Jan de Reus (Fl),  Lia Roefs (Li),  Mirjam 
Sterk (Utr)  Tjeerd van Dekken (Gr), Rob van Muilekom (Utr),  Cora Smelik (Fl),  Cees Loggen (NH),   Marieke 
Kassenberg (Gld), Michel Schoemaker (IPO) 
 
 

 Verhinderd Peter Kerris (Gld),  Klaas Fokkinga (Fr),  Henk Brink (Dr),  Hagar Roijackers (NB),  Mirjam Wulfse (Gr),  Bert 
Boerman (Ov),  Anita Pijpelink (Zl),   Jeanette Baljeu (ZH),  Melissa van Hoorn(Gr),   Peter van ’t Hoog (Gld),  Douwe 
Hoogland (Fr) 
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Concept verslag 

5 juli 2022 

Vergaderdatum en -tijd: 5 juli van 19:30-21:00 

Locatie: Digitaal, middels Teams 

b) Notitie inzake wederkerige afspraken en provinciaal ruimtelijk 

arrangement: doorkijk naar het najaar en het proces 

 

Er is een aanzet gemaakt voor een conceptbrief over de procesinrichting rondom 

de  prestatieafspraken woningbouw. De BAC ROWW heeft besloten om de brief 

ook verder toe te spitsen op het proces rondom ruimtelijke ordening en de 

samenwerking met het ministerie. De conceptbrief wordt verder afgestemd met 

de VNG. Randvoorwaarden zijn belangrijk. De brief wordt naar de minister van 

VRO verstuurd. Ook heeft de BAC ROWW de randvoorwaarden en het proces tot 

1 oktober in het kader van de woningbouwafspraken besproken.  

 

 

c) Omgevingswet 

 

De Omgevingswet is aan de orde gekomen in het BO VRO van 30 juni jl. De 

voorzitter heeft een terugkoppeling gegeven aan de BAC ROWW over het BO 

VRO. De Eerst Kamer heeft gekozen om nog geen besluit te nemen over het 

ontwerp- Koninklijk Besluit (KB). Er ligt een motie bij de Eerste Kamer om vast 

te houden aan 1 januari.  

Voor het volgend  BO VRO van 15 september moet er een duidelijk beeld zijn of 

de alternatieve routes voldoende robuust zijn en werken. De BAC ROWW heeft 

haar zorgen geuit over de werking van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO). De minister zal in september de provincies bezoeken om 

de stand van zaken te bespreken rondom de Omgevingswet.  

 

 

 

3. Rondvraag en sluiting 
  


