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Extra BAC RE
Woensdag 1 Juni, 17-18
Microsoft Teams
J. Baljeu (voorzitter/ZH) R. Strijk (UT), M. van Gruijthuijsen (NB), IJ. Rijzebol (GR), J.
Appelman (FL) H. Witjes (GL), I. Zaal (NH), S. Satijn (LB), E. van Hijum (OV)
A. Nederlof, M. Maasdam, E. Bok, A. Lammerse, K. Oud, K. Buitenkamp (notulist) (IPO)
F. Douwstra (FR), H. Brink (DR), J. de Bat (ZEE), M. Stolk (ZH), M. Mentjox (IPO)

1. Opening, mededelingen en verslag
a. Opening
b. Wet Open Overheid
2. Strategische agenda/bespreekpunten
2a. Kennismaking/werkbezoek minister EZK aan BAC RE
Op 23 juni vindt een eerste kennismaking plaats tussen de nieuwe minister van
Economische Zaken en Klimaat en de 12 provinciale bestuurders van de Bestuurlijke
adviescommissie Regionale economie. Naast een eerste kennismaking zal ook inhoudelijk
ingegaan worden op de samenwerking tussen Rijk en provincies op het terrein van de
regionale economie.
Op basis van positief advies van de AAC RE stemt de BAC RE in met de concept-agenda en
de invulling daarvan vanuit de BAC RE voor de kennismaking/ het werkbezoek van de
minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Bestuurlijke adviescommissie
Regionale economie op 23 juni aanstaande.
De BAC RE wil het bezoek van de minister benutten om het partnerschap tussen Rijk en
provincies dat nodig is om de ontwikkelkracht en innovatie in de regio te bevorderen. De
agenda Samenhangend Investeren is het instrument om dit verder te bestendigen. Het is
het aanbod namens de gezamenlijke provincies, waar we met de minister van EZK verder
aan willen bouwen. Dit vraagt het gezamenlijk bewaken en uitbouwen van deze agenda en
daarmee reguliere bestuurlijke afstemming.
Tijdens het bezoek zal de Agenda Samenhangend Investeren worden toegelicht en zullen
in de vorm van korte pitches enkele voorbeelden worden benoemd. Deze voorbeelden
schetsen de minister in één oogopslag wat de provincies al met hun bovenregionale
samenwerking in praktijk brengen en welke bijdrage zij daarmee leveren aan de
transitieopgaves. Deze voorbeelden zullen ook in een leaflet worden opgenomen die,
samen met de Agenda SI worden overhandigd aan de minister.
Naast de agenda Samenhangend Investeren zal gesproken worden over de wijze waarop
het gezamenlijk opdrachtgeverschap van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
(ROM’s) invulling krijgt.
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2b. Samenhangend Investeren
De BAC RE is akkoord met de Agenda Samenhangend Investeren en stuurt deze door naar
het IPO-bestuur ter instemming.
3. Rondvraag en sluiting
De Commissaris van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft aangegeven
graag kennis te willen maken met de BAC RE. De BAC RE stemt hier mee in.
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