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1. Opening, mededelingen en verslag 

 

1.1 (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda  

 

1.2 Vaststellen conceptverslag 6 december 2022 

 

 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 
 

Programmalijn Wonen  

 

2.1 Stand van zaken woondeals 
 

Kern onderwerp 

Provincies zijn op dit moment druk bezig met het de ondertekening van de woondeals: qua 

planning varieert dit van eind 2022 tot de eerste helft van maart 2023. Het is goed dat 

provincies van elkaar op de hoogte zijn van gemaakte keuzes in dit proces, zodat men kan 

leren van elkaars ervaringen en zodat eventuele gezamenlijke stappen kunnen worden 

gedefinieerd en geoperationaliseerd. Er wordt een ronde langs de provincies gedaan, met 

focus op onderstaande vragen:  
1. Gaan alle provincies en regiopartners de woondeals tekenen?  
2. Hoe loopt de samenwerking met corporaties en marktpartijen (ook in relatie tot de 

initiatieven van de woningbouwcoalitie om nauwer bij het proces betrokken te 
worden). 

3. Hoe zijn de verhoudingen met de gemeenten?  
4. Wordt in iedere provincie al gewerkt aan -opgave dekkende- versnellingstafels?  
5. Is er behoefte aan een gezamenlijke communicatie uiting rondom de woondeals?  

 
2.2 Wonen en bereikbaarheid 

Kern van het onderwerp 

De BO-MIRT afspraken hebben geresulteerd in de verdeling van de middelen uit de 7,5 

mld. voor de bereikbaarheid van woningen zoals in het coalitieakkoord opgenomen. 6 mld. 

is naar de NOVEX grootschalige woningbouwgebieden gegaan en 1,5 mld. naar de 

versnellingsafspraken. Het IPO is zoals u weet (samen met de andere koepels) betrokken 

geweest bij het opstellen van het afweegkader voor de bereikbaarheidsgelden ten behoeve 

van de bereikbaarheid van de grootschalige woningbouwgebieden. Nu de BO-MIRT 

afspraken zijn gemaakt heeft BZK/IenW een doorkijk gegeven voor 2023. 

 

 Vergadering van de BAC ROWW 
 
19 januari 2023  

 

   

 

Concept Agenda  
 

 Betreft BAC Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen 

 Vergaderdatum en -tijd 19 januari 2023 van 13:30-15:30 uur 

 Locatie Provinciehuis Utrecht 

 Genodigden 
 
 
 
 
 
 
Gast  

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), Dick van der Velde (Zld),  
Mirjam Wulfse (Gr),  Melissa van Hoorn (Gr),  Rob van Muilekom (Utr),  Cees Loggen (NH, Jan de Reus (Fl), Anita 
Pijpelink (Zld), Peter van ’t Hoog (Gld),  Lia Roefs (Li), Douwe Hoogland (Fr),  Hagar Roijackers (NB), Gebke van 
Gaal (Fl), Mirjam Sterk (Utr)  Tjeerd van Dekken (Gr),Michel Schoemaker (IPO), Nicole Morskate (IPO) 
André van der Zande (ambassadeur natuurinclusief) 
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2.3  Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting  

Kern van het onderwerp 

Het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting is al enkele maanden volop in 

ontwikkeling. Beoogd wordt om de officiële consultatie in de tweede helft van januari ’23 te 

starten. Tegelijkertijd is er ruimte om voor die tijd input aan te leveren bij BZK: minister 

de Jonge heeft de provincies zelfs uitgenodigd om dit vooral te doen. Deze notitie neemt 

de bestuurders mee in de denkbeelden die tot nu toe zijn gewisseld, en welk proces wordt 

beoogd zodra de officiële consultatie is gestart. 

 

Programmalijn ROWW geheel 

 

2.4 Bestuurlijke opdrachten bereikte resultaten en doorkijk 2023 programma 

ROWW 

Kern van het onderwerp 

In het kader van het afsluiten van de huidige bestuursperiode is er een overzicht gemaakt 

met de bestuurlijke opdrachten en de daarbij bereikte resultaten. Tevens is er een doorkijk 

naar het komende jaar 2023 opgesteld. Dit overzicht wordt benut bij de nieuwe 

bestuurlijke strategische agenda voor de komende bestuursperiode. 

 

2.5 Reflectie Europese ontwikkelingen in het kader van ROWW  

Kern van het onderwerp 

Ter kennisname is het HNP-werkplan 2023 geagendeerd, dat op 2 december ’22 is 

vastgesteld door het HNP-bestuur. Dit werkplan vormt de aanleiding voor een reflectie van 

de BAC ROWW leden op de invloed van Europese ontwikkelingen met betrekking tot de 

ruimtelijke ordening richting 2030 en 2050. Dit om ontwikkelingen en consequenties op 

alle bestuursniveaus in ogenschouw te nemen. 

 

Programmalijn ruimtelijke ontwikkeling  

2.6 Kennismaking Ambassadeur Agenda Natuurinclusief André van der Zande 

(om 14.45 fysiek aanwezig) 

Kern van het onderwerp 

In de vergadering van november is betrokkenheid bij de uitvoering en verdere 

ontwikkeling van de Agenda Natuurinclusief vanuit de BAC ROWW toegezegd. Voorzitter 

Huib van der Essen zal daarvoor in ieder geval met de portefeuillehouder uit de BAC Vitaal 

Platteland gezamenlijk optrekken in het Natuurinclusief Nationaal Overleg in oprichting. Dit 

overleg wordt getrokken door de, door het Rijk aangestelde, ambassadeur André van der 

Zande. Hij zal in de vergadering van 19 januari kennis maken met de leden van de BAC 

ROWW. 

 

3. Hamerstukken 
 

Programmalijn Water 

3.1 Mandaat/opdracht provincies aan IPO samenwerkingsovereenkomst LVO 

Kern van het onderwerp 

De BAC-ROWW heeft op 27 oktober 2022 ingestemd met het voorstel om op basis van het 

implementatieplan Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO) een 

samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen Min-I&W, RWS, UvW en IPO. Nu wordt 
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gevraagd daadwerkelijk in te stemmen met en aangaan van de voorliggende 

samenwerkingsovereenkomst Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO) met 

de waterschappen en het Rijk.  

 

3.2 Voorstel benoeming lid van de AdviesCommissie Schade Grondwater 

Kern van het onderwerp 

De  AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) bestaat momenteel uit een voorzitter en 

vijf deskundige leden op het gebied van hydrologie, bodemkunde, landbouw, geotechniek, 

bouw- en funderingstechniek, natuur- en bosbeheer, bouwrecht en bestuursrecht. In 

verband met het overlijden van een van hen, dhr. H.J. Everts, is een vacature opengesteld 

om een nieuw commissielid te werven.  

 

4. Rondvraag  
 


