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1. Themabijeenkomst democratische legitimiteit van gebiedsgericht werken  

(13.00 – 14.15 uur) 

 

De 12 provincies worden gevraagd om de nationale opgaven en doelen ruimtelijk te 

vertalen, in te passen en te combineren met decentrale opgaven. De provincies 

organiseren daarvoor het proces waarbij zij regio’s, gemeenten, waterschappen, 

uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke partijen bij het gebiedsgericht werken 

betrekken. Het organiseren van deze betrokkenheid en samenwerking is een belangrijk 

vraagstuk voor provincies en haar partners. Dit geldt in brede zin ook voor het bestuurlijk 

leren van en reflecteren op het invullen van de provinciale rol in gebiedsrecht werken. 

 

Doel van de themabijeenkomst is om 1) het thema democratische legitimiteit van 

gebiedsgericht werken richting de toekomst meer hanteerbaar en toepasbaar te maken 2) 

bestuurlijk stil te staan bij het borgen van kennisdeling en leren binnen gebiedsgericht 

werken. Het programma om hier invulling aan te geven is tweeledig: 

 

• Henk Jonkers (Programmamanager Ontwikkelopgaven N2000 provincie Overijssel) 

deelt tijdens de themabijeenkomst zijn lessen en ervaringen van 10 jaar samenwerking 

met gebiedspartners rondom de N2000 gebieden. Ook gaat hij met de leden van de 

BAC KOB in gesprek over hoe het organiseren van betrokkenheid en samenwerking 

met gebiedspartners richting de toekomst meer hanteerbaar en toepasbaar te maken. 

• Henri Kool (trekker kennis en leren rol in de ruimte IPO) deelt tijdens de 

themabijeenkomst de belangrijkste adviezen van onze Denktank en gaat met de leden 

van de BAC KOB in gesprek over het borgen van kennisdeling en leren binnen 

gebiedsgericht werken.       

 

De presentaties van Henk Jonkers en Henri Kool zijn bijgevoegd onder agendapunt 1.   

2. Vergadering BAC KOB (14.15 – 15.00 uur) 

 

a. Opening, mededelingen en vaststellen verslag BAC KOB 29 september 2022 

- Terugkoppeling IPO-bestuur (17 november, 10.00-12.30) 

 

b. Consultaties, wetgevings- en beleidstrajecten 

- Notitie Actieagenda Sterk Bestuur voor de vergadering van het IPO Bestuur van 17 

november, inclusief bijlagen (ter bespreking): 

 BAC KOB   

 17 november 2022  

    

 

Conceptagenda 
 

 Betreft Bijeenkomst BAC KOB  

 Vergaderdatum en -tijd Donderdag 17 november (13.00-15.00) 

 Locatie Provinciehuis Utrecht (Commissiekamer) 

 Genodigden Harry van der Maas (voorzitter BAC KOB / Zeeland), Nico Versteeg (secretaris BAC KOB) 

Andries Heidema (Overijssel), René Paas (Groningen), Jan Markink (Gelderland), 
Frederik Zevenbergen (Zuid-Holland), Jop Fackeldey (Flevoland), Stijn Smeulders 

(Noord-Brabant),  Ilse Zaal (Noord-Holland), Mirjam Sterk (Utrecht), Henk Jumelet 

(Drenthe), Friso Douwstra (Friesland), Ad Roest (Limburg), Hester Menninga (lid MT 
IPO), Pepijn van der Beek (programmamanager KOB IPO) 
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Conceptagenda 

BAC KOB 

Vergaderdatum en -tijd: Donderdag 17 november (13.00-15.00) 

Locatie: Provinciehuis Utrecht (Commissiekamer) 

o Aanbieding documenten door mBZK 

o Actieagenda Sterk Bestuur 

o Code Interbestuurlijke Verhoudingen 

o Handleiding uitvoerbaarheidstoets 

o Normenkader interbestuurlijke verhoudingen 

o Concept adviesaanvraag Raad van State 

 

c. Werkplan Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB) 

- Stand van zaken werkplan KOB 2022 (ter kennisgeving). Ook zijn er twee notities 

(eveneens ter kennisgeving) bijgevoegd die zijn opgesteld vanuit de AAC KOB. 

Beide notities zijn met het oog op de themabijeenkomst interessant om even door 

te nemen. 

 

d. Kennis delen, reflecteren en leren van elkaars best practices 

De provincie Gelderland heeft verschillende samenwerkingsvarianten opgesteld en deze 

geëxpliciteerd in het document Partners van Gelderland (16 juni 2022). De leden van de 

BAC KOB worden door gedeputeerde Jan Markink meegenomen in de inhoud van het 

document, waarna er ruimte is voor vragen en reflecties.    

 

e. Overige punten, rondvraag en sluiting 

 


