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1. Opening, mededelingen en verslag 

 

a. Opening  

b. Vaststellen verslag 31 Maart 2022 en vaststellen verslag 1 Juni 2022 

De verlagen zijn vastgesteld 

 

c. Afscheid Regina Bouius 

Regina Bouius wordt voor haar inzet als secretaris van de BAC RE en voorzitter van de AAC 

RE bedankt. Haar opvolger is Miriam Nienhuis, provinciesecretaris van provincie 

Gelderland. 

 

d. Datacenters 

De algemene maatregel van bestuur is in navolging op het voorbereidingsbesluit op 12 juni 

de consultatie in gegaan. Als gezamenlijke provincies zullen we hierop gaan reageren. 

Deze reactie zal met een schriftelijke ronde met de BAC RE worden afgestemd, omdat de 

sluitingstermijn voor ons als medeoverheid weliswaar veel later ligt, maar nog steeds op 

11 augustus. 

Er zal in augustus ook een bestuurlijk overleg datacenters met minister de Jonge zijn, 

waar we onze punten kunnen inbrengen en toelichten. Vanuit de BAC RE zullen de 

voorzitter, de portefeuillehouder en Flevoland aanwezig zijn. 

 

 

e.  Advies Comité Ondernemerschap MKB-dienstverlening 

Het ministerie EZK richt nu verder het proces in naar aanleiding van het voorliggende 

advies. De minister zal in navolging een appreciatie geven en in gesprek gaan met de 

Regionale Ontwikkelings Maatschappijen , de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) en de Kamer van Koophandel. Het IPO houdt contact met EZK over de voortgang en 

inzet van dit proces en verzorgt (tijdig) terugkoppeling. 

2. Voorbespreking Bezoek Minister Adriaansens (EZK) 

3. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

 BAC Regionale Economie  

 Op 23 Juni 2022  

    

 

Verslag 
 

 Betreft BAC RE en bezoek minEZK aan BAC RE 

 Vergaderdatum en -tijd 23 Juni 
BAC RE:  10.00u - 10.50u 

Bezoek Minister Adriaansens: 11.00u - 12.00u 

 Locatie Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 

 Genodigden J. Baljeu (voorzitter/ ZH), M. van Gruijthuijsen (N-B), IJ. Rijzebol (GR), M. Stolk (ZH), J. 
Appelman (FL), J. de Bat (ZEE), H. Witjes (GL), H. Brink (DR),  F. Douwstra (FR) 
A. Nederlof, M. Maasdam, M. Mentjox, A. Lammerse, E. Bok, K. Oud, K. Buitenkamp 

(notulist) (IPO) 
 

 Verhinderd I.Zaal (NH), E. van Hijum (OV), S. Satijn (LB), R. Strijk (UT) 
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BAC Regionale Economie 

Vergaderdatum en -tijd: Bezoek Minister Adriaansens: 11.00u - 

12.00u Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 

a. Human Capital Agenda 

 

De BAC RE stemt in met de voorgestelde eerste aanzet voor het position paper Human 

Capital Agenda en met de planning en aanpak voor de nadere uitwerking hiervan. 

 

b. Ruimtelijke Economie 

 

De BAC RE stemt in met een coördinerende en belangenbehartigende rol van het IPO-

bureau in het proces ‘Grip op grote bedrijfsvestigingen.’ 

 

De BAC RE adviseert het bestuur in te stemmen met de opdracht aan het IPO om de 

coördinatie en afstemming van de provinciale actielijnen verbonden aan de bestuurlijke 

afspraken Grip te organiseren en daarvoor budget vrij te maken. De BAC RE is daarbij 

verzocht de collega-bestuurders van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit te informeren 

over de ontwikkelingen rond Grip op grote bedrijfsvestigingen. 

 

De BAC RE stemt in om de bestuurlijke opdracht ter inventarisatie van wat provincies 

belangrijk vinden voor bedrijventerreinen en de analyse daarvan on hold te zetten. Na 

bestuurlijke afspraken Grip zal opnieuw bepaald worden of deze opdracht dient opgepakt 

te worden. 

 

Het ministerie van EZK wil begin september een bestuurlijke ronde langs de leden van de 

BAC RE houden om de in kaart gebrachte ruimtelijke behoeftes ten aanzien van 

werklocaties te bespreken. De BAC RE leden wordt gevraagd om hierbij binnen hun 

colleges een coördinerende rol op te pakken.  

4. Ter Info 

 

a. Update Werkagenda Digitalisering 

 

De BAC RE neemt kennis van de update van de werkagenda Digitalisering.  

 

b. Vrijetijdseconomie 

 

Ter kennisname heeft de BAC RE de rapportage Perspectief 2030 Bestemming Nederland 

en de stand van zaken van de actielijnen voor de provincies tot zich genomen.   

 

c. Circulaire Economie 

 

De BAC RE neemt kennis van de ontwikkelingen rond de daartoe toegezegde acties rond 

Circulaire Economie. 

 

d. Relatie Regionale Economie en Energie: Diner Pensant 

 

Ter kennisname heeft de BAC RE de terugblik op het Diner pensant van BAC RE, BAC 

Energie en het MKB Nederland aangenomen.  

 

e. Internetconsultatie Instellingswet Klimaat- en Transitiefonds 
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De inbreng namens de gezamenlijke provincies op de Instellingswet Klimaat- en 

Transitiefonds is aangenomen ter kennisname door de BAC RE.  

 

f. HNP Lobbyfiches 

 

De lobbyfisches Regionale Economie, Circulaire economie en Digitalisering van April 2022 

zijn door de BAC RE ter kennisname aangenomen. Evenals de HNP terugblik van 2021. 

 

g. Coalition of the Willing Retail 

 

De BAC RE neemt kennis van de uitkomsten van de ambtelijke bijeenkomst van de 

Coalition of the Willing Retail van 14 April.  

5. Rondvraag en sluiting 

6. Bezoek Minister Adriaansens van EZK, 11:00 – 12:00 

 


