
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
Assen , 15 februari 2022 
Ons kenmerk 7/5.8/2022000253 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken   
Onderwerp: IPO-propositie Rol in de Ruimte 
Status: Ter informatie
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de IPO-propositie ‘Rol in de Ruimte’, het aanbod 
van de gezamenlijke provincies in IPO-verband aan het nieuwe kabinet.   
 
Deze propositie zet de positie van de provincies neer als basis voor het maken van 
afspraken met het nieuwe kabinet. ‘Rol in de Ruimte’ geeft kaders aan de vele in-
tensieve gesprekken over de grote landelijke en regionale opgaven, die de pro-
vincies zowel gezamenlijk (in IPO-verband) als afzonderlijk zullen voeren met de 
bewindspersonen van het nieuwe kabinet-Rutte IV. 
 
Ter kennisname sturen wij u de door het IPO aangeleverde PowerPoint-presen-
tatie en infographic en een video van IPO-voorzitter de heer J. Smit, commissaris 
van de Koning van Zuid-Holland (Rol in de ruimte - YouTube). 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlagen: 
1. PowerPoint-presentatie Rol in de Ruimte met toelichting 
2. Rol in de Ruimte infographic 

https://www.youtube.com/watch?v=1iFj6Ubp6EY




Het begint met een opstelling dat 
provincies aanspreekbaar zijn op het 
behalen van resultaten op de grote 
opgaven in fysieke leefomgeving voor 
de komende 10 – 15 jaar

Transities in de fysieke 

leefomgeving 

ROL IN DE RUIMTE



Windenergie zon energienetwerk mobiliteit CO2 

biodiversiteit klimaat stikstof woningen voedsel economie

water landschap gezondheid

OPGAVES



In gebieden komt 
alles samen

Klimaat/water en CO2 vasthouden

1,5 Twh wind en zon

Transitie in de landbouw

Gezonde leefomgeving

40.000 woningen

Gunstige staat N200/ Terugdringen stikstof

1 provincie
13 gemeenten
2 waterschappen

120.000 hectare oppervlakte

2900 boeren

5 Natura2000 gebieden

7 regionale horizontale 
arrangementen (waarvan 2 
RES,  1 NOVI, 1 
verstedelijking, 2 regiodeal, 
1klimaatadaptatie). 

Daarnaast een stikstofaanpak 
in ontwikkeling.



Complexiteit vraagt next level 
in samenwerking:

• resultaten borgen
• volwassen bestuurlijke en financiële 

verhoudingen  
• Rijk (ook) als partner in de uitvoering
• samen uit, samen thuis!



Aanpak: leren door te doen

• Lerende evaluaties als basis voor 
verantwoording + leren

• Professionaliseren decentrale 
kennisnetwerken

• Verbinden nationale 
kennisinfrastructuur met de uitvoering



HUIS VAN THORBECKE

We werken en presteren Horizontaal

We borgen resultaten en voortgang
Verticaal

T



Eenheid en
Verticale verantwoordelijkheid:

• Initiatief voor horizontaal 
gebiedsarrangement  

• Integrale aanpak 

• Van elkaar leren (leren door te 
doen) 

Horizontaal arrangement biedt 
ruimte voor verschillen: 

• Opgavenmix 

• Inspelen op gebiedseigen 
kracht 

• Rol provincie (niet persé 
trekker)

• Dansen met schalen

Verscheidenheid



Aanspreekbaar als 
Gebiedsregisseur:

• Resultaten in samenhang
• Democratisch gelegitimeerd
• Als één overheid 
• Met inwoners
• Kracht van het gebied benutten



Ontwikkelingen in de tijd

https://www.ipo.nl/media/5elnpudu/ipo-herstelplan-regionale-economie-september-2020-20109.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/koepelagenda-krachtig-groen-herstel-van-nederland.pdf
https://www.ipo.nl/media/bvjjs0as/stikstofplan_def.pdf















