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Onderwerp: Aanvullende gegevens lnterbestuurlijk Programma
Status: Ter informatie.

Geachte voorzitter/leden,

ln aansluiting op onze brief van 14 februari 2018 en de informatiebijeenkomst van
21 februari2018 met een delegatie van uw Staten, voorzien wij u hierbijvan aanvul-
lende gegevens over het lnterbestuurlijk Programma (lBP).

Proces tot nu toe
ln het Regeerakkoord van 10 oktober 2017 staat dat bij uitvoering van belangrijke
overheidstaken gemeenten en provincies een steeds belangrijkere rol spelen en
worden gezamenlijke programmatische afspraken aangekondigd. Onder coördinatie
van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben Rijk en de
koepels van provincies, gemeenten en waterschappen (lnterprovinciaal Overleg (lPO),
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vNG) en unie van waterschappen (uvw)
de afgelopen honderd dagen samengewerkt aan die afspraken, het lBP. Doordat het
proces 'onder stoom en kokend water' plaatsvond, was er weinig tijd en ruimte voor
afstemming met de achterban. De partijen hebben het IBP op 14 februari 2O18 onder-
tekend. Een uniek moment omdat het de eerste keer is dat een gezamenlijk bestuurs-
akkoord is gesloten tussen Rijk en drie decentrale overheden.

Bestuurlijke kopgroep
Het IPO werkt bij strategische projecten als het IBP sinds kort met bestuurlijke kop-
groepen, samengesteld in en door het IPO-bestuur. De bestuurlijke kopgroep lBp
bestaat uit de volgende leden: de heren Johan Remkes (voorzitter, tevens waarne-
mend lPo-voorzitter), Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde Gelderland), Bert Pauli (ge-
deputeerde Noord-Brabant) en mevrouw Fleur Gräper (gedeputeerde Groningen). Zij
beschikken over een ambtelijk ondersteuningsteam, samengesteld door de Kring van
provinciesecretarissen.
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Parallel hieraan

Rol en bevoegdheden uw Staten in deze fase
Tot 13 februari 2018 ziin uw Staten niet betrokken bij het lBP. Op 13 februari 2018
vond een informele bijpraatsessie plaats met de leden van de Algemene Vergadering
(AV) van het lPO. IPO-directeur de heer Meijdam heeft daar tevens - op verzoek van
de AV - een korte toelichting op het IBP gegeven.

ln het IBP worden geen financiële afspraken gemaakt en zijn geen harde doelstel-
lingen vastgelegd. Vanuit IPO-bestuur is de lijn aangehouden dat waar het IBP al iets
zegt over financiën, dit onder voorbehoud van goedkeuring van uw Staten is. Ook
waar sprake is van nieuw beleid, moet u hiermee instemmen.

Vervolg
Met de ondertekening van het IBP stopt de samenwerking tussen de verschillende
overheidslagen niet. Het is bovenal een startpunt, met een afspraak over ieders bij-
drage. De komende maanden wordt het IBP interbestuurlijk nader ingevuld en uit-
gewerkt. Het IPO streeft naar nauwe betrokkenheid van afzonderlijke provincies om
zaken concreet te maken. Het IPO-bestuur, de Kring van provinciesecretarissen en de
bestaande kanalen worden hierbij nauw betrokken en geïnformeerd. Het tijdpad is als
volgt:

Tot mei 2018 Verdiepen en uitwerken lBP. Per opgave: procesplanning, gover-
nance inrichten, problemen en oplossingen uitdiepen, crossovers
identificeren, uitvoerbaarheid afspraken toetsen
Uw Staten: kaderstellende rol invullen
Gedeputeerde Staten: uitwerking IBP in Voorjaarsnota 2018,
koppeling doelen Drenthe aan beschikbare middelen

Tot zomer 2018 Per opgave definitieve afspraken tussen partijen over bekosti-
ging, inzet instrumenten, governance, samenwerking met derden
Uitwerking uitvoeringsproces en monitoring

Tweede helft 2018 Afspraken verder concretiseren en uitvoeren

Consequenties IBP voor Drenthe
De consequenties van het IBP zijn op dit moment nog lastig te overzien. Veel van de
voorgenomen plannen zijn in lijn met ons Drentse beleid. Bij de Voorjaarsnota gaan
wij in op de consequenties van het IBP voor Drenthe, voor zover die dan al duidelijk
zijn.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter


