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1. Opening, mededelingen en verslag 

 

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda  

 

 

b. Vaststellen conceptverslag 24 augustus 

 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 
 

Programmalijn Wonen  

 

a. Wederkerige bestuurlijke afspraken woningbouw 

Kern van het onderwerp 

De bestuurlijke vraag die al een tijd boven de markt hangt, is wat provincies willen en 

kunnen opleveren begin oktober 2022 over de bestuurlijke afspraken 

woningbouwopgave en de daarmee samenhangende randvoorwaarden. 

 

b. Uitwerking provinciale positie en instrumentarium voor de woningbouwopgave 

 Kern van het onderwerp 

Ter voorbereiding op het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting wordt in de 

notitie een eerste uitwerking gegeven van de gewenste wettelijke positie en benodigd 

instrumentarium in relatie tot de woningbouwopgave. 

 

Programmalijn ruimtelijke ontwikkeling en Water 

c1. Notitie inzake provinciaal ruimtelijk arrangement en startpakketten 

 

 Kern van het onderwerp 

De notitie gaat in op de stand van zaken omtrent de inhoud van het startpakket, het  

beoogde doel en status van de ruimtelijke arrangementen en de daarbij geschetste 

proces. Ook schetst deze notitie de spelregels voor het proces, zoals provincies die 

willen zien. Deze notitie moet in samenhang met agendapunt 2c2, 2c3 en 2c4 worden 

gelezen. 

 

 

 

 BAC ROWW 
 
29 september 2022  

 

   

 

Concept Agenda  
 

 Betreft BAC Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen 

 Vergaderdatum en -tijd 29  september  van 10:00-12:00 uur 

 Locatie Teams 

 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 

29 september 2022 

Vergaderdatum en -tijd: 29  september  van 10:00-12:00 uur 

Locatie: Teams 

 

 

c2. Water en bodem sturend 

Kern van het onderwerp 

 Het programma Water en bodem sturend van het ministerie van I&W is besproken in 2 

informele bestuurlijke overleggen water. De beleidsbrief wordt naar verwachting 

vastgesteld in de ministerraad van 14 oktober.  

 

c3. Ruimtelijk structurerende keuzes NPLG 

  

Kern van het onderwerp 

Op verzoek van de leden van de BAC wordt hier de inzet van de samenwerkende 

provincies voor de ruimtelijk structurerende keuzes in het NPLG beschreven, die 

geagendeerd is voor besluitvorming in de BC stikstof. Kennis nemen van deze inzet is 

ook van belang in het kader van het startpakket en het provinciaal ruimtelijk 

arrangement.  

 

 

c4. Grip op grote ruimtevragers/EZK narratief ruimte voor economische activiteit 

  

 Kern van het onderwerp 

 Na de goedkeuring van het IPO bestuur d.d. 7 juli jl (‘Ruimtelijke economie, Grip op 

grote bedrijfsvestigingen) zijn stappen gezet om samen met provincies uitvoering te 

geven aan de bestuurlijke afspraken rond Grip op grote bedrijfsvestigingen. 

 

d. Omgevingswet 

 Nazending 

 

e. Consultatie EU bodemrichtlijn 

 

 Kern van het onderwerp 

Onderdeel van de EU Bodemstrategie voor 2030 is een ‘wet ter bevordering van de 

bodemgezondheid’. Om input te verzamelen voor deze EU-Bodemgezondheidswet 

heeft de Europese Commissie een vragenlijst ter openbare consultatie voorgelegd. In 

mei 2022 is in de AAC ROWW afgesproken om te komen tot een IPO-reactie. 

 

 

3. Rondvraag en sluiting 
 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/soil-strategy_nl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Soil-Health-Law-protecting-sustainably-managing-and-restoring-EU-soils/public-consultation_nl

