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1. Opening, mededelingen en verslag 
 

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda  

 

• Uitkomsten stuurgroep 

• Hyperscale datacenters 

• Bestuurlijke Bijeenkomst Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

• Omgevingswet 

 

• Agendapunt 2a is opgesplitst in agendapunt 2a.1 Woningafspraken en agendapunt   

2a.2  Ruimtelijke arrangement 

 

b. Vaststellen conceptverslagen 9 juni en 5 juli  

Verslagen zijn vastgesteld 

 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 
 

Programmalijn ruimtelijke ontwikkeling 

a.1. Woningbouwafspraken 

Notitie inzake wederkerige afspraken en provinciaal ruimtelijk arrangement: 

doorkijk naar het najaar en het proces.  

 

In de BAC ROWW zijn de wederkerige afspraken en de procesinrichting ten aanzien van de 

woningbouwafspraken besproken. Minister De Jonge wil op 13 oktober de handtekeningen 

van de provincies verzamelen in het kader van de bestuurlijke woningbouwafspraken. 

Randvoorwaarden en wederkerigheid zijn belangrijke componenten in het kader van 

woningbouwafspraken en moeten voldoende gewaarborgd worden. De BAC ROWW heeft 

afgesproken om gezamenlijk een lijst te maken met randvoorwaarden en wederkerige 

afspraken. Collectieve randvoorwaarden en wederkerige afspraken komen terug op de 

agenda van de BAC ROWW van 29 september. Tevens heeft de BAC ROWW afgesproken 

om elkaar op de hoogte te stellen over het proces tussen 1 oktober- 13 oktober in het 

kader van de woningbouwafspraken. De BAC ROWW zal in de BAC van 29 september de 

ondertekening van de bestuurlijke woningbouwafspraken verder bespreken.  

 

 

 

 BAC ROWW 
 
8 september 2022  

 

   

 

Conceptverslag 
 

 Betreft BAC Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen 

 Vergaderdatum en -tijd 8 september  van 16:00-18:00 

 Locatie IPO- kantoor,  Van Zuylenzaal 

 Deelnemers 
 
 
 
 
 
 
Verhinderd 

Huib van Essen (voorzitter/Utr),  Hans Tijl (Fl) secretaris,  Peter Jasperse (IPO),  Monique van Haaf (Ov), Anne 
Koning (ZH),  Peter Kerris (Gld),  Erik Ronnes (NB), Dick van der Velde (Zl),  Jan de Reus (Fl),  Lia Roefs (Li),  Mirjam 
Sterk (Utr),  Cora Smelik (Fl), Bert Boerman (Ov),  Jeanette Baljeu (ZH) Mirjam Wulfse (Gr),   Henk Brink (Dr),  
Melissa van Hoorn(Gr), Klaas Fokkinga (Fr), Michel Schoemaker (IPO) 
 
Hagar Roijackers (NB),  Anita Pijpelink (Zl),  Peter van ’t Hoog (Gld),  Douwe Hoogland (Fr),  Tjeerd van Dekken 
(Gr),  Rob van Muilekom (Utr),  Hans Kuipers (Dr),  Cees Loggen (NH) 

 Verhinderd Hagar Roijackers (NB),  Anita Pijpelink (Zl),  Peter van ’t Hoog (Gld),  Douwe Hoogland (Fr),  Tjeerd van Dekken 
(Gr),  Rob van Muilekom (Utr),  Hans Kuipers (Dr),  Cees Loggen (NH),   
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Locatie: IPO- kantoor,  Van Zuylenzaal 

 

a.2. Ruimtelijke arrangement 

Notitie inzake wederkerige afspraken en provinciaal ruimtelijk arrangement: 

doorkijk naar het najaar en het proces.  

 

De BAC ROWW heeft haar zorg geuit over de grote hoeveelheid rijksprogramma´s die 

onderdeel zijn van de startpakketten en het proces van de ruimtelijke vertaling van de 

startpakketten. De BAC ROWW heeft afgesproken om de lijst over de inrichting van het 

proces verder aan te vullen. Het startpakket en het provinciaal ruimtelijke arrangement 

staat op de agenda van de BAC ROWW van 29 september. Minister Hugo de Jonge zal in 

de BAC ROWW van 20 oktober de startpakketten bespreken.  

 

b. Notitie inzet NPLG, ruimtelijk structurerende keuzes en proceslijn 

  

In het NPLG krijgen de opgaven in het landelijk gebied de vorm van uitgewerkte 

(regionale) doelstellingen en richtinggevende keuzes nader vorm. De randvoorwaarden en 

doelstellingen zijn nog niet duidelijk. Komen tot een integrale landelijk gebied is nog niet 

helder. Verschillende BAC’s zijn betrokken bij het NPLG. De vragen die aan de orde zijn 

gekomen is hoe het NPLG zich verhoudt tot de ruimtelijke puzzel en de structurerende 

keuzes.  

 

 

Programmalijn water 

 

c. Water en bodem sturend 

 

Eind september verschijnt de Kamerbrief waarin het ministerie van IenW haar 

beleidsprogramma concretiseert met richtinggevende uitspraken Bodem en Water voor de 

1 oktober-brief aan de regio’s. In de BAC ROWW is besproken hoe het programma zich 

verhoudt op de lange termijn, structurerende keuzes en wat het effect zal zijn voor onder 

andere veenweide en verzilting. Daarnaast is aan de orde gekomen wat voor instrumenten 

er nodig zijn om opgaves die te maken hebben met water en bodem sturend aan te 

pakken.  

 

d. Droogte en provinciale impact 

Komen te vervallen. 

Programmalijn Wonen  

 

e. Uitwerking provinciale positie en instrumentarium voor de 

woningbouwopgaven 

Verschoven naar de BAC ROWW van 29 september. 

 

f. Natuurinclusief woningbouw 

Verschoven naar de BAC ROWW van 10 november. 
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g. Uitwerking van de rol van de provincie inzake opvang asielzoekers 

Het IPO heeft kenbaar gemaakt in haar brief van 26 augustus 2022 bij de bestuurlijke 

afspraken dat de systematiek van het interbestuurlijk toezicht voor statushouders 

navolging kan krijgen voor de toezichthoudende taak ten aanzien van de doelstellingen 

voor asielzoekers. De toezichthoudende rol richt zich op de uitvoering van ‘het 

intergemeentelijk plan’. Vrijdag 2 september jl. zijn de bestuurlijke afspraken ondertekend. 

Er is ambtelijk onder leiding van Jan de Reus en Jetta Klijnsma  een aanzet gemaakt voor 

een advies wetvoorstel met betrekking tot de rol van de provincies over de asielopvang. 

De rol van de provincies wordt scherper uitgewerkt. Het advies wetvoorstel wordt naar het 

college verstuurd om een standpunt te bepalen. De BAC ROWW heeft afgesproken om een 

gezamenlijke schriftelijke mededeling in te dienen bij de Statenvergadering over het 

advies. 

3. Rondvraag en sluiting 
 


