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1. Opening, mededelingen en verslag 

 

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda  

 

- Mogelijk volgt schriftelijke ronde inzake redeneerlijnen t.b.v. extra DO TvI 

van midden november. 

 

b. Vaststellen conceptverslag 29 september  

 

c. Uitkomsten BO MIRT (mondeling) 

 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 
 

Programmalijn Water 

2.1 Concept Eindadvies beleidstafel wateroverlast en hoogwater 

Kern van het onderwerp 

De 95% versie van het Eindadvies Wateroverlast en Hoogwater ligt voor, dit samen met 

een analyse over de uitvoerbaarheid voor provincies. In het BO Water van 19 december 

ligt dit Eindadvies voor. 

 

2.2 Beleidsbrief Water en bodem sturend  

Kern van het onderwerp 

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

gecombineerde bestuurlijk overleg BO Water en Bodem van 6 oktober. De beleidsbrief 

wordt naar verwachting vastgesteld in de ministerraad van november.  

 

2.3 IPO position paper water en bodem sturend 

Kern van het onderwerp 

De beleidsbrief Water en bodem sturend van het rijk wordt naar verwachting vastgesteld in 

de ministerraad van 11 november. Het concept IPO position paper water en bodem 

sturend dient als gezamenlijk antwoord op deze beleidsbrief en geeft aan hoe de provincies 

de nadere uitwerking van de bijbehorende ruimtelijke arrangementen zien. 

 

2.4 Studiegroep grondwater 

Kern van het onderwerp 

 Vergadering van de BAC ROWW 
 
10 november 2022  

 

   

 

Concept Agenda  
 

 Betreft BAC Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen 

 Vergaderdatum en -tijd 10 november  van 15:00-17:00 uur 

 Locatie Philharmonie Haarlem Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem 

 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), Dick van der Velde (Zld),  
Mirjam Wulfse (Gr),  Melissa van Hoorn (Gr),  Rob van Muilekom (Utr),  Jan de Reus (Fl),  Anita Pijpelink (Zld),  
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), Nicole Morskate (IPO) 
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Vergaderdatum en -tijd: 10 november  van 15:00-17:00 uur 

Locatie: Philharmonie Haarlem Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem 

De toenmalige Stuurgroep Water heeft begin 2021 opdracht gegeven aan de Studiegroep 

grondwater om zonder last en ruggenspraak te komen met aanbevelingen voor een 

duurzaam grondwaterbeheer. De studiegroep heeft al een feitenrelaas en input voor Water 

en bodem sturend geleverd. Een eindrapport met handelingsperspectieven en 

aanbevelingen wordt aangeboden aan het BO Water van 19 december 2022. 

 

Programmalijn Wonen  

 

 

2.5 Stand van zaken Agenda Natuurinclusief 

Kern van het onderwerp  
Provincies hebben samen met het consortium1 van Rijk en betrokken natuurorganisaties 

en ondersteund door een groeiend netwerk uit diverse domeinen2 de eerste Agenda 

Natuurinclusief3 op de Natuurtop van 17 juni op de Floriade gepresenteerd. Dat betekent 

dat provincies de komende tijd hier als consortiumpartner én regisseur in de 

gebiedsprocessen uitvoering aan gaan geven.  

 

Met de Agenda Natuurinclusief is natuurbeleid meer dan een eigenstandige opgave. Het 

maakt  onderdeel uit van de grote opgaven waar Nederland voor staat, waaronder de 

woningbouwopgave. Groen groeit duurzaam mee is het nieuwe adagium. En draagt 

daarmee bij aan o.a. klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving in het steeds meer 

verstedelijkt gebied en de ommelanden. Dit vraagt om natuurbeleid in de haarvaten van al 

het andere beleid. Het consortium en het groeiende netwerk zet zich daarvoor in. En 

vraagt ook van het IPO meer integraal werken. 

 

In de eerste versie van de agenda (Agenda  Natuurinclusief 1.0, hierna AN 1.0) geven 

partijen uit de reeds betrokken acht maatschappelijke domeinen aan met welke concrete 

acties zij nú, samen met het consortium, willen gaan werken aan meer natuurinclusiviteit. 

Het komende jaar wordt door het consortium en het opgebouwde netwerk de AN 1.0 

uitgevoerd. Onderwijl wordt gewerkt aan een 2.0 versie die in het najaar 2023 zal worden 

gepresenteerd. Met deze notitie geven we een korte schets van de stand van zaken en 

lichten we het verdere proces toe. 

 

Programmalijn ruimtelijke ontwikkeling  

2.6 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. 

 

3. Hamerstukken 
 

 
1 Ministerie van LNV, IPO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL 
2 Bouw, infrastructuur, water, landbouw, energie, vrije tijdseconomie, financiën, onderwijs 
3 https://agendanatuurinclusief.nl/wp-content/uploads/Agenda-Natuurinclusief-1.0.pdf 
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Vergaderdatum en -tijd: 10 november  van 15:00-17:00 uur 

Locatie: Philharmonie Haarlem Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem 

3.1 Meerjarenraming IHW 

Kern van het onderwerp 

De BAC wordt gevraagd om kennis te nemen van de meerjarenbegroting IHW op verzoek 

van IHW. Onze financiële bijdrage wordt gefinancierd vanuit onze programmabegroting, 

die jaarlijks integraal afgewogen wordt door het IPO-bestuur en goedgekeurd wordt de 

ALV. IHW maakt onderscheid tussen basistaken en bijkomende taken. Uitgaven voor 

basistaken worden als onvermijdelijk worden beschouwd. Over bijkomende taken kan een 

discussie worden gevoerd of de gezamenlijke provincies bereid zijn daaraan ook bij te 

dragen.  Vanuit de gezamenlijke provincies is een voorstel in voorbereiding om ook he 

Droogteportaal onder te brengen bij IHW. 

 

3.2 Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO) 

Kern van het onderwerp 

In opdracht van de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) is 

een verkenning naar een Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie uitgevoerd en op 

10 juni 2021 heeft BAC-ROWW ingestemd met de ontwikkelingsrichting/visie en die is nu 

uitgewerkt in een implementatieplan. Deze ligt nu voor. 

 

3.3 Ruimtelijke economie 

Kern van het onderwerp 

De afgelopen maand is er op diverse fronten gewerkt aan het onderwerp ruimtelijke 

economie. Begin september betrof dat, op initiatief van EZK, de gesprekken met de 

bestuurders over ruimtebehoefte voor werklocaties. Tegelijkertijd is Grip op grote 

bedrijfsvestigingen voortvarend opgepakt. In het onderstaande nemen we u graag mee in 

de ontwikkelingen, waarbij we ook kort stilstaan bij de motie van Bontenbal cs. m.b.t. 

grote distributiecentra.  
 

4. Rondvraag 


