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Onderwerp: Stand van zaken na lichte evaluatie van transitie IPO 
 
 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
Hierbij vragen wij uw aandacht voor de stand van zaken bij het IPO na transitie.  
 
Zoals van onze zijde mondeling aangekondigd in de B&F-vergadering van 26 
september 2012, informeren wij u met deze brief over de stand van zaken bij IPO na 
de ‘lichte’ evaluatie van afgelopen zomer. 
Daartoe vragen wij uw aandacht voor bijgevoegde brief van IPO-bestuur over de 
‘Lichte’ evaluatie van de transitie van het IPO’, gedateerd 13 november 2012, voorzien 
van twee bijlagen; 

 bijlage 1 (30 augustus 2012) de 5 vragen (+ antwoorden en aandachtspunten 
daaruit) van de lichte evaluatie en de antwoorden daarop; 

 bijlage 2 (24 oktober 2012) de uitwerking van drie majeure aandachtspunten uit 
de ‘lichte’ evaluatie, te weten:  
1. meer bestuurlijke focus op strategie,  
2. betere aansluiting ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke behandeling en  
3. (herbezien) taakverdeling binnen de gekozen adviestructuur.  

 
Korte beschrijving van de brief en de bijlagen 
Het IPO-bestuur beschrijft hoe het samen met de Algemene Ledenvergadering van 2 
oktober 2012 in Leeuwarden tot de slotsom is gekomen dat de IPO-transitie op de 
goede weg is. Voor de leden van het IPO-bestuur zelf blijft het daarbij onverminderd 
van belang, dat zij elkaar als provinciale bestuurders scherp houden op de 
handhaving van de afspraken over eventuele nieuwe agendapunten en over de 
handhaving van de overeengekomen beperkte adviesstructuur. Daarnaast heeft het 
IPO-bestuur een drietal majeure aandachtspunten vastgesteld om de komende tijd 
verder uit te werken:  
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 Meer bestuurlijke focus op strategie, 

 Betere aansluiting ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke behandeling, 

 Bezinning op taakverdeling binnen de gekozen adviesstructuur. 
De brief vervolgt met de mededeling dat IPO-bestuur heeft besloten ook te werken 
aan een aantal andere aandachtspunten, waaronder het punt ‘betrokkenheid 
Provinciale Staten bij het IPO’: “De betrokkenheid van Provinciale Staten bij het IPO-
moet verbeterd worden. In afstemming met de Algemene Vergadering van het IPO [op 
21 juni en 2 oktober 2012] zijn hier al diverse voorstellen voor gedaan. De uitwerking 
hiervan wordt afgewacht.”   
 
Voorstellen ter verbetering betrokkenheid van Provinciale Staten bij het IPO 
In de loop van 2012 zijn, op grond van een onderzoek in 2011, door IPO diverse 
communicatievoorstellen ontwikkeld en gepresenteerd, om aan zijn relatie met de 
Statenleden beter vorm te geven.  
Deze voorstellen zijn tot stand gekomen in het bewustzijn dat het IPO vooral gericht is 
op de colleges van GS, maar ook op het streven dat IPO met zijn communicatie zo 
min mogelijk beslag legt op de beschikbare tijd van de Statenleden.  
Het uitgangspunt van IPO-bestuur daarbij is: “De informatievoorziening aan 
statenleden in het algemeen en de Algemene Ledenvergadering in het bijzonder is 
een continu aandachtspunt van het bestuur”.  
Het gaat om de volgende communicatievoorstellen: 

 Bijeenkomsten worden alleen op uitdrukkelijk verzoek van Statenleden zelf 
georganiseerd door IPO; 

 Statenleden worden door het IPO op de hoogte gehouden via een wekelijkse 
digitale nieuwsbrief. Statenleden kunnen zich via www.ipo.nl voor deze 
nieuwsbrief aanmelden; binnenkort worden alle Statenleden actief door het IPO 
op deze nieuwsbrief geabonneerd waarbij uiteraard de mogelijkheid bestaat om 
hiervan af te zien; 

 Op de nieuwe website wordt een apart, doch niet afgesloten gedeelte ingericht 
met informatie specifiek gericht op statenleden. Begin 2013 gaat de vernieuwde 
website van het IPO online van start, ingericht conform de uitgangspunten van de 
transitie. Daarmee komt ook digitaal de ‘smalle, doch betekenisvolle’ agenda tot 
zijn recht. In het ontwerp van deze vernieuwde websites wordt eveneens het 
aparte gedeelte voor Statenleden verwerkt, waaronder ook de digitale 
‘suggestiebox’; 

 De in november 2011 uitgevoerde enquête onder statenleden wordt jaarlijks 
gehouden en de uitkomsten ervan besproken met de Algemene 
Ledenvergadering en teruggekoppeld aan de Statenleden. Voorbereidingen 
worden getroffen om deze enquête voor het einde van het jaar plaats te laten 
vinden; 

 Per kwartaal zal één IPO-nieuwsflits voor Statenleden worden gemaakt. De 
precieze opzet en wijze van verspreiding worden thans nog uitgewerkt. 

 
Ons voorstel  
Deze communicatievoorstellen zijn deels al ingevoerd. Begin 2013 zijn de resultaten 
van de invoering van deze communicatievoorstellen ons nog niet duidelijk. Voor 2014 
heeft het IPO in zijn brief van 13-11 2012 een uitgebreidere evaluatie gepland, die als 
basis dient voor de nieuwe bestuursperiode (2015-2019). Wij stellen u voor ter 
voorbereiding daarop in het derde kwartaal van dit jaar in uw commissie de eerste 
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effecten van de verbetervoorstellen met elkaar te bespreken. Wij sturen u daartoe 
tevoren enkele vraagpunten toe. 
Tot zover ons bericht over het onderzoek naar en de tussenstand in de IPO-transitie.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Algemeen Bestuur IPO namens Drenthe, 
 
Mevrouw M. Bakker, lid 
De heer A. Timmerman, lid 
De heer T. Stelpstra, plv. lid  
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Aan de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering van het IPO

In afschrift aan:
de leden en adviseurs van het bestuur van de vereniging IPO

Interprovinciaal Overleg

Uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

BV 05866/2012
datum

13 november 2012
onderwerp

'Lichte' evaluatie van de transitie van het IPO

Geachte mevrouw, geachte heer,

In de bijeenkomsten van uw Algemene Vergadering (AV) op zowel 21 juni als 2 oktober 2012 is

gesproken over de 'lichte' evaluatie van het IPO die deze zomer heeft plaatsgevonden. In de AV

van 21 juni is geconstateerd dat het doel van de 'lichte' evaluatie is om te bezien of de transitie

van het IPO, één jaar na de besluitvorming hierover, op koers ligt dan wel enige bijstelling behoeft:

en dat daarom de AV niet actief betrokken wordt bij deze evaluatie noch het onderwerp ervan is.

Dit ligt besloten in het feit dat de AV net van start is gegaan en dat er daarom nog geen sprake is

van toegevoegde waarde wanneer de AV wordt betrokken bij de evaluatie. Juist vanwege het feit

dat de transitie net op gang is gekomen en het slechts een toetsing is of de transitie op de goede

weg is, is afgesproken de evaluatie niet al te zwaar op te tuigen. De 'lichte' evaluatie is daarom

gericht op de beleving ervan op de provinciehuizen. In 2014 vindt een uitgebreidere evaluatie

plaats die als basis dient voor de nieuwe bestuursperiode (2015-2019). De AV wordt bij die

'zwaardere' evaluatie uiteraard betrokken.

Uitkomsten 'lichte' evaluatie
In de AV op 2 oktober jl. bent u door het bestuur geïnformeerd over de uitkomsten van de 'lichte'

evaluatie. Daarbij is aangegeven dat het algemene gevoelen is dat de transitie van het IPO op de

goede weg is, maar dat het doel van de gezamenlijkheid scherp in het oog gehouden moet worden

en provincies elkaar moeten blijven aanspreken en scherp houden. Het consequent blijven

hanteren van de afgesproken toelatingsprocedure voor de IPO-agenda (het naleven hiervan) en het

bewaken van de vastgestelde adviesstructuur is noodzakelijk om te voorkomen dat er onbedoeld

toch weer sprake is van een niet provinciebreed gedragen takenpakket of werkwijze met de daarbij

onvermijdelijke bureaucratie. Het bestuur heeft: daarbij tevens aangegeven dat bespreking van de

'lichte' evaluatie tijdens de werkconferentie van het bestuur op 11 & 12 september heeft: geleid tot

de vaststelling van een aantal majeure aandachtspunten om deze nader uit te werken.

Inlichtingen biJ
Doorkiesnummer
BIjlagen

: drs. F.J.M. de Lange (Ferdi)
: (070) 888 12 22
: 2
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Ook is afgesproken dat een aantal aandèJchtspunten naar aanleiding van de evaluatie bestempeld
kunnen worden als 'laaghangend fruit' en door de betreffende IPO-gremia tot uitvoer gebracht

kunnen worden.

Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur met uw AV afgesproken dat u na de bestuursvergadering

van 8 november, waar de uitwerking van de majeure aandachtspunten door de Kring van

Provinciesecretarissen was geagendeerd en ongewijzigd is vastgesteld, de beschikking krijgt over

zowel de 'lichte' evaluatie zelf alsmede de uitwerking van de majeure aandachtspunten. U treft de

'lichte' evaluatie (bijlage 1) en de uitwerking van de aandachtspunten (bijlage 2) bijgevoegd aan.

De in de stukken genoemde bijlagen zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid niet bijgevoegd,

maar wel opvraagbaar bij het IPO-secretariaat. Eveneens conform afspraak met uw AV wordt het

onderwerp geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Vergadering in 2013. Het betreft de nog

te plannen AV waar ook de, naar aanleiding van het recent gepubliceerde Regeerakkoord van het
kabinet-RuttejAsscher, geactualiseerde versie van het IPO-Jaarplan 2013 wordt besproken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot Ferdi de Lange (fdlange@ipo.nl of 070 888

1222).

Met vriendelijke groet,

INTERPROVINCIAAL

oorzitter
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Paraaf secretaris

Vergadering van het bestuur van de vereniging IPO op 11 &. 12 september 2012
agendapunt 3a

Bijlage 1 bij brief d.d. 13 november 2012
kenmerk BV 05866/2012 Interprovinciaal Overleg

Datum
Inlichtingen bij
Doorkiesnummer
Bijlagen

: 30 augustus 2012
: Gerard Beukema/Ferdi de Lange
: (070) 888 12 22
: 13

Onderwerp : 'Lichte' evaluatie transitie IPO

Voorstel

1. Bespreken van het overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van uw besluit
vorming over de transitie van het IPO d.d. 4 oktober 2011 en op grond hiervan eventu
ele aandachtspunten markeren (bijlage 1);

2. bespreken van de 'lichte' evaluatie van de transitie van het IPO die opgesteld is op ba
sis van de beantwoording door de provincies van de vragenlijst en daarbij kennis ne
men van de mondelinge toelichting op de bespreking ervan door de Kring van Provin
ciesecretarissen op 7 september 2012; en

3. op grond van deze bespreking aandachtspunten markeren en de uitkomsten van de
bespreking communiceren aan de colleges van GS en agenderen voor de Algemene
Vergadering van 2 oktober 2012.

Toelichting

Wat vooraf ging
Als onderdeel van uw besluitvorming over de transitie van het IPO, voorbereid in uw werk
conferentie van 15 &. 16 september 2011 en (na consultatie van de colleges van GS) vast
gesteld op 4 oktober 2011, is afgesproken dat een 'lichte' evaluatie plaats vindt. Deze 'lich
te' evaluatie heeft tot doel om te bepalen of de vernieuwing van het IPO op koers ligt en
eventuele bijsturing nodig is. Een uitgebreide evaluatie vindt plaats in 2014 en is de op
maat voor de nieuwe bestuursperiode waarbij ten behoeve van meerwaarde ook de exter
ne omgeving van het IPO wordt bevraagd, alsmede de Algemene Vergadering als verte
genwoordiging van Provinciale Staten.

Hoofdlijnen van doel en aanpak van de 'lichte' evaluatie zijn door uw bestuur op 24 mei jl.
vastgesteld. De Kring van Provinciesecretarissen heeft de uitwerking hiervan ter hand ge
nomen en op 27 juni 2012 vastgesteld.

stand van zaken uitvoering besluitvorming transitie IPO
In uw werkconferentie van 15 &. 16 september 2011 heeft u de besluitvorming over de
transitie voorbereid die op 4 oktober 2011 door uw bestuur is vastgesteld. Bijgevoegd als
bijlage 1 treft u een overzicht aan van deze besluitvorming alsmede de stand van zaken
van de uitvoering ervan. U wordt voorgesteld deze stand van zaken te bespreken en op
grond hiervan eventuele aandachtspunten te markeren.

Aanpak 'lichter evaluatie van de transitie van het IPO
De 'lichte' evaluatie heeft haar beslag gekregen door de vaststelling door de Kring van Pro
vinciesecretarissen van een vragenlijst. Deze vragenlijst is gestuurd aan de commissaris
sen van de Koningin en de provinciesecretarissen met het verzoek om de beantwoording
ervan In de eigen provincie te coördineren. Voor de volledigheid is de brief met dit verzoek
als bijlage 2 bijgevoegd.

De beantwoording van deze vragenlijst vormt de basis voor onderstaande uitwerking van
de 'lichte' evaluatie. Bij het opstellen van deze uitwerking is de beantwoording ontvangen
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van elf van de twaalf provincies. Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan stelt de
beantwoording in de collegevergadering van 4 september 2012 vast. Zodra deze beant
woording is ontvangen wordt deze nagestuurd. Uw bestuur wordt daarbij voorgesteld deze
beantwoording te betrekken bij de bespreking van onderstaande uitwerking van de 'lichte'
evaluatie.

'Lichte' evaluatie van de transitie van het IPO
Op basis van de beantwoording door de provincies treft: u onderstaande uitwerking aan die
de 'lichte' evaluatie van de transitie van het IPO vormt. Per vraag wordt een algemeen
beeld weergegeven alsmede specifieke bespreekpunten op grond van de beantwoording
door de onderscheiden provincies. Op grond hiervan wordt u verzocht om per vraag van
gedachten te wisselen over het algemene beeld alsmede de specifieke bespreekpunten en
hier conclusies aan te verbinden. Voor de goede orde zijn bij de bespreekpunten alleen die
zaken opgenomen die verbetering behoeven opgenomen. Voorbeelden van zaken die goed
lopen zijn (impliciet) in het algemene beeld opgenomen en/of terug te vinden in de indivi
duele beantwoording van de provincies (bijlage 3 t/m 13).

Onderstaande 'lichte' evaluatie is tegelijkertijd geagendeerd voor de vergadering van de
Kring van Provinciesecretarissen op 7 september. Ter vergadering kunt u kennis nemen
van de mondelinge toelichting op de uitkomsten van deze bespreking.

Vraag 1
Het IPO acteert alleen nog in de rollen 'belangenbehartiging' en 'innovatie en uitwisse1ing~

Basis hiefVoor is de 'smalle doch betekenisvolle' IPO-agenda uitgewerkt in de IPO
Meerjarenagenda 2012-2015 en het IPO-Jaarplan 2012. Bent u van mening dat hiermee
focus in de inhoudelijke IPO-agenda is aangebracht en de transitie op dit punt op koers
ligt? Zo nee, welke aanpassingen zijn nodig om meer focus aan te brengen?

Algemeen beeld
Alle provincies zijn (redelijk) tevreden over de focus die is aangebracht in de IPO-agenda.
Daarbij wijst een groot deel van de provincies erop dat continu waakzaamheid moet wor
den betracht bij het smal houden van de agenda en de focus te leggen op punten van stra
tegisch (Iobby)belang. Tegelijkertijd zijn een aantal provincies die, zonder geweld te willen
doen aan de 'smalheid' van de agenda, aangeven dat enige souplesse bij de agenda nodig
is om te kunnen inspelen op de (politieke) actualiteit.

Bespreekpunten
Het IPO houdt zich, ondanks gemaakte afspraken, toch bezig met verdelingsvraag
stukken zoals de gelden van het Natuurakkoord (Flevoland) en de financiële verde
lingssleutels bij de EHS (Gelderland). Tegelijkertijd wordt aangegeven dat bij verde
lingsvraagstukken systeemafspraken van belang zijn (Zeeland);
Er wordt hinder ondervonden van de moeizame samenwerking tussen IPO en VNG
door de vertegenwoordigers van Gelderland, Noord-Brabant en Flevoland als lid van de
delegatie naar het Congres van lokale en Regionale overheden naar de Raad van Eu
ropa. Ondanks zowel bestuurlijk als ambtelijk agenderen is een oplossing nog niet in
zicht (Flevoland);
Er bestaat bij sommige commissies een minder duidelijk gemeenschappelijk belang
wat gevolgen heeft: voor de rol van het IPO. Bijvoorbeeld de dossiers inzake 'Regionale
economie en energie' waarbij de organisatie en belangen veelal op landsniveau liggen
(Gelderland, Groningen);
Wanneer de belangen van provincies uiteenlopen moeten heldere afspraken worden
gemaakt of wel of niet onder 'IPO-vlag' naar buiten wordt getreden. Hier geldt ook de
koppeling tussen onderhandelingsdelegatie en adviescommissie. De cao
onderhandelingen worden als 'best practice' genoemd (Gelderland). In het verlengde
hiervan wordt geconstateerd dat soms ook expliciet afstand wordt genomen van be
sluitvorming c.q. een compromis in het bestuur dan wel de bestuurlijke adviescommis
sies. Het betreft: hier het Deelakkoord Natuur en de stellingname van Flevoland (Over
ijssel). Het overbruggen van belangen door het IPO kan leiden tot differentiëren tussen
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provincies. Een voorbeeld hiervan is het Natuurakkoord en de afwikkeling van de ILG
verplichtingen zowel de EHS als RodS. In de onderhandelingsstrategie naar het Rijk
moet hier recht aan worden gedaan (Zuid-Holland). Ten slotte wordt geconstateerd dat
de waarde en effectiviteit van de 'smalle doch betekenisvolle agenda' moet blijken uit
de invulling van 'Het IPO dat zijn wij' bij concrete dossiers zoals de FES-gelden in het
kader van het ILG en de centralisatie van de BDU Verkeer & Vervoer (Zeeland);
In de belangenbehartiging moet ook aandacht zijn voor actieve samenwerking tussen
de koepelorganisaties. Als 'best practice' wordt het dossier BRZO-RUD genoemd (lim
burg);
Aan de noodzaak tot een breed opgetuigde exercitie (expert workshops, toekomstver
kenningen, scenario's etc.) in het kader van 'Stip aan de horizon' wordt, in relatie tot
'Profiel Provincies' uit 2010, getwijfeld (Flevoland); en
Expliciet wordt gevraagd om de toelatingsprocedure voor de agenda te bespreken en
na te gaan of deze naar tevredenheid werkt (Zeeland).

Vraag 2
De bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur van het [PO is ingeperkt conform de provin
dale kerntaken met als uitgangspunt vier structurele adviescommissies aangevuld met
tijdelijke en ad hoc commissies. Tevens heeft de Kring van Provinciesecretarissen een for
mele rol gekregen als o.a. integrerend ambtelijk voorportaal en fungeren de provindese
cretarissen als voorzitters van de ambtelijke adviescommissies. Bent u van mening dat de
aanpassing van de adviesstructuur werkbaar is en het [PO effectiever en efficiënter maakt
en de transitie op dit punt op koers ligt? Zo nee, welke aanpassingen zijn nodig om effec
tiever en effidënter te werken?

Algemeen beeld
Alle provincies zijn (redelijk tot zeer) tevreden over de inperking van de bestuurlijke en
ambtelijke adviesstructuur. De structuur wordt in hoofdlijnen ook als werkbaar geacht. Ten
slotte is er waardering voor de rol die de Kring van Provinciesecretarissen in het geheel
speelt. Wel zijn er zorgen of sommige onderwerpen nu niet tussen wal en schip belanden,
dan wel dat de breedte van sommige adviescommissies parten speelt.

Bespreekpunten
Door de nieuwe structuur zijn onderwerpen tussen wal en schip beland dan wel dat er
sprake is van (te) brede bestuurlijke adviescommissies. Dit leidt tot de volgende con
stateringen:
• De bestuurlijke adviescommissie 'DROW' wordt als (te) breed gezien waardoor ge

deputeerden soms de vergadering overslaan (Gelderland);
• Aansturing van de RUD's in het kader van 'VTH' moet geborgd zijn (Limburg).
• Voorbeelden van onderwerpen die tussen wal en schip belanden: zijn convenant

leegstand kantoren, PRISMA en Europa (Flevoland) en Europa en Milieu als facet
beleid waarbij ook blijvend aandacht nodig is voor de afstemming en coördinatie
tussen de 'Haagse' en 'Brusselse' lobbyactiviteiten (Zeeland). In het verlengde
hiervan wordt een adviescommissie gemist op het gebied van 'grijs milieu' waar
een stevige bestuurlijke agenda voor is. Als 'compensatie' zou de BAC Regionale
economie en energie omgevormd kunnen worden tot ad hoc-commissie (Gronin
gen). Inzake Europa wordt geconstateerd dat de positionerlng ervan binnen de
IPO-structuur tijd heeft: gekost, maar dat de uitvoerlng van deze afspraken nu ge
borgd moet worden zodat de Europese dimensie van de IPO-agenda kwalitatief
wordt ingevuld (Overijssel). Voor PRISMA geldt dat het programma doorgezet
dient te worden, maar aangestuurd door één BAC (Limburg); en

• Ook is er behoefte om de processen tussen GBO en IPO/Provincies beter te borgen
en Is het Deltaprogramma niet goed geborgd. Dit zou opgelost kunnen worden
door de coördinatoren Deltaprogramma vla de lijn MC DROW > BAC DROW >
Stuurgroepen Deltaprogramma te laten verlopen (Flevoland). In aanvulling hierop
wordt gevraagd hoe het staat met de onderhandelingsdelegatie Water en in alge
mene zin de constatering dat de terugkoppeling tussen onderhandelingsdelegatie
en BAC niet altijd goed geregeld is (Groningen).
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Geconstateerd wordt dat de (afwijkende) structuur voor de ambtelijke adviescommis
sie Vitaal Platteland tot betere afstemming leidt, maar verbetering van efficiency en ef
fectiviteit is nog niet waarneembaar (Flevoland);
In de nieuwe structuur schuilt het risico dat er een 'dubbeling' ontstaat tussen Kring
van Provinciesecretarissen en het IPO-bestuur. Als de Krlng allerlei taken naar zich toe
trekt, wie garandeert dan dat het IPO-bestuur daardoor wordt ontlast. Er wordt daarbij
geconstateerd dat hierover recent afspraken zijn gemaakt in de Kring en dat het effect
hiervan moet worden afgewacht (Noord-Holland);
De ambtelijke adviesstructuur Is efficiënter geworden met uitzondering van de AAC
'Regionale bereikbaarheid en vervoer. Door de invoering van twee werkgroepen func
tioneren deze meer als agenda- dan inhoudelijke werkgroep en dit leidt tot ambtelijke
drukte (Gelderland). Voor de bestuurlijke adviescommissie 'RBOV' wordt geconstateerd
dat de opkomst relatief laag is (Groningen);
Er kan efficiencywinst en effectiviteit geboekt worden door de vergaderfrequentie van
vaste commissies naar beneden te brengen en te organiseren op het niveau van dos
siers en gedeeld portefeuillehouderschap. De samenspraak kan efficiënter worden ge
organiseerd door creatieve vergadermethoden (Gelderland); en
De stukken voor de BAC's zijn soms te technisch-inhoudelijk van aard, ze moeten meer
bestuurlijk worden waarbij besluitvorming helderder en strategischer moet zijn door de
beslispunten aan te scherpen. Ook moet er meer aandacht komen voor de nazorg zo
als het nakomen van afspraken en het verder uitwerken (Zuid-Holland).

Vraag 3
In het verlengde van de aanpassing van de bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur zijn
verschillende IPO-actoren te onderscheiden die in het samenspel de effectiviteit bepalen.
Te onderscheiden zijn
a. het IPO-bestuur als collectief collegiaal bestuur;
b. de IPO-bestuursleden als boegbeeld van het IPO in Gedeputeerde Staten en Provinciale

Staten;
c. de Kring van Provinciesecretarissen binnen de (nieuwe) formele IPO-rol;
d. de IPO-contactfunctionarissen; en
e. het IPO-bureau.
Heeft u, naar aanleiding van de stand van zaken van de transitie van het IPO, aandachts
punten inzake het functioneren van bovenstaande actoren?

NB: Gezien de onderscheiden [PO-actoren en de beantwoording van deze vraag door de provindes
wordt hier per actor een reflectie van de beantwoording gegeven alsmede een overzicht van de aan
gedragen aandachtspunten.

IPO-bestuur
Over het algemeen wordt de samenwerking en collegialiteit binnen het IPO-bestuur positief
beoordeeld dan wel wordt geconstateerd dat het IPO-bestuur daar goed op weg naar is.

Aandachtspunten zijn:
Strategische overwegingen en beslissingen uit de ambtelijke en bestuurlijke advies
commissies moeten explicieter aan bod komen. Afwijkingen door het IPO-bestuur van
de adviezen moeten gemotiveerde uitzonderlngen zijn (Zuid-Holland). Ook Flevoland
constateert dit, maar vraagt zich tegelijkertijd af of dit erg is (Flevoland);
De grote strategische vragen moeten een belangrijker plek krijgen op de agenda van
het IPO-bestuur. Het 'Stip op de horizon'-traject als lange termijn-agenda kan hier
voor zorgen. Dit kan ook helpen bij de advisering van de AAC's die nu (teveel) is ge
richt op de BAC's (Utrecht); en
Geconstateerd wordt dat het collectief niet altijd collegiaal omgaat met Flevoland.
Voorbeeld Is de verdeling van de € 200 miljoen voor Natuur en dat Flevoland bij veel
belangrijke beslissingen en IPO-uitingen in de schaduw staat van de meerderheid van
de provincies (Flevoland).
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IPO-bestuursleden als boegbeeld
Over het algemeen wordt de rol van het IPO-bestuurslid als boegbeeld van het IPO binnen
het eigen college en Provinciale Staten (h)erkend.

Aandachtspunten zijn:
IPO-punten zijn in de collegevergadering nog te vaak 'technische' agendapunten
(Utrecht); en
De relatie van het IPO in het algemeen met Provinciale Staten is een blijvend aan
dachtspunt (Umburg, Flevoland & Utrecht).

Kring van Provinciesecretarissen
Over het algemeen wordt de rol van de Kring van Provinciesecretarissen in de nieuwe
structuur gewaardeerd en gezien als een meerwaarde, zeker ook voor het directer betrek
ken van de provinciehuizen bij het IPO.

Aandachtspunten zijn:
De Kring zou meer kunnen sturen dat de ambtelijke inzet en interesse in alle Provin
ciehuizen voor het IPO in evenwicht is en kwalitatief op orde (Zuid-Holland);
'Vuur en vlam' in de Kring wordt gemist waarbij meer focus moet zijn op de grote stra
tegische dossiers (bijvoorbeeld het 'Stip'-traject) en dat AAC's en BAC's de inhoud
voorbereiden door mandatering van de provinciesecretarissen die daar fungeren als
respectievelijk voorzitter en secretaris (Utrecht). De Kring moet, als voorzitters van de
AAC's, meer de (strategische) adviesrol nemen in relatie tot de strategische agenda
('positie en profiel provincies' en 'Stipî. Ook wordt soms de aansluiting met de inhoud
gemist (Gelderland). De rol van de Kring op strategische onderwerpen is nog niet goed
zichtbaar. Het betreft een groeiproces dat door 'Stip' zichtbaarder zal worden (Flevo
land); en
De sterke inbreng van de Kring in de aanloop en de startfase naar de transitie lijkt wat
terug te lopen. Sterke sturing op kwaliteit kan alleen slagen als er nadrukkelijk tijd en
energie wordt gestoken in IPO-zaken (Noord-Brabant).

IPO-contactfunctionarissen
In de beantwoording door provincies komt de rol van de IPO-contactfunctionarissen lang
niet altijd (expliciet) terug, maar daar waar dit wel zo is (Flevoland, Overijssel), wordt de
rol van de IPO-contactfunctionaris als positief beoordeeld, zeker ook in relatie tot de (in
sommige gevallen) nieuwe, meer strategische, positionering van de contactfunctionaris in
het eigen provinciehuis.

IPO-bureau
Over het algemeen zijn de provincies tevreden over de wijze waarop het IPO-bureau ge
stalte heeft gegeven aan de invulling van de transitie en een aantal concrete verbeteringen
heeft laten zien. Hierbij wordt opgemerkt dat dit gebeurt in een tijd van bezuinigingen en
reductie van de formatie.

Aandachtspunten zijn:
Er is verschil merkbaar tussen IPO-adviseurs als het gaat om de kwaliteit van hun net
werk en toegang tot ministeries, ook verschilt de aanpak als het gaat om lobby
(Utrecht);
Het IPO-bureau is in staat om nog scherper in vergaderstukken aan te geven of het
gaat om strategische meningsvorming en besluitvorming en in dat geval de daarvoor
essentiële informatie ook voor niet-ingewijden te ontsluiten (Overijssel);
Het IPO is sterk in de 'lobby', maar zouden wat kunnen winnen op het onderdeel stra
tegie en positiebepaling. Ook op het onderdeel 'kennisplatform' kunnen nog wel wat
slagen gemaakt worden (Noord-Brabant);
Opletten dat geen eigenstandige beleidskeuzes worden gemaakt die bestuurlijk onvol
doende zijn afgestemd (Umburg);
Voor de AAC Vitaal Platteland wordt geconstateerd dat de stukken nog steeds erg laat,
erg vakinhoudelijk en niet altijd strategisch/bestuurlijk van aard zijn (Flevoland);
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Over de nieuw opgetuigde projectorganisatie Vitaal Platteland is twijfel over effectiviteit
en efficiëntie, met name op managementniveau (projectleidersjclusterhoofden) (Um
burg);
Stuur IPO-medewerkers (secretarissen) eens de provincies in om nader kennis te ma
ken (Groningen); en
Het IPO-vergademet is een aandachtspunt dat onverminderd verbetering behoeft
(Zeeland).

Vraag 4
De commissie-Transitie IPO (commissie-Deetman) heeft een wensbeeld geformuleerd voor
het IPO Nieuwe Stijll, Het IPO-bestuur heeft dit vertaald naar 'Het IPO dat zijn wij!'. Bent u
van mening dat de transitie in zijn geheel op koers ligt en daarmee het wensbeeld dichter
bij is dan voor de transitie? Zo nee, wat is er nodig om te komen tot het IPO Nieuwe Stijl?

Algemeen beeld
Over het algemeen zijn de provincies van mening dat er binnen korte tijd goede en grote
stappen gezet zijn om te komen tot het wensbeeld van 'Het IPO dat zijn wij!'. Tegelijkertijd
wordt geconstateerd dat er ook nog een (lange) weg te gaan is, maar er is vertrouwen dat
het einddoel bereikt wordt, wanneer het doel scherp in het oog wordt gehouden en provin
cies elkaar blijven aanspreken en scherp houden.

Bespreekpunten
Succes op dossiers met uiteenlopende provinciale belangen vergt integrale afwegingen
van belangen binnen provinciehuizen, maar tegelijkertijd ook de ruimte om gedifferen
tieerd met dossier om te gaan. Regioverbanden, zoals zeggenschap BBL-bezit binnen
dossier Natuur, bieden dan misschien een betere oplossing (Umburg);
'Het IPO dat zijn wijl' betekent dat, anders dan tot nu toe het geval is, alle landsdelen
met een eigen vertegenwoordiger betrokken moeten worden bij de (nieuwe) IPO
overleggen (Drenthe);
Er moet in de 2-daagse van het IPO-bestuur nadrukkelijk aandacht zijn voor het hou
den van tempo in de transitie (Noord-Holland);
Het is van wezenlijk belang dat onderlinge solidariteit wordt beleefd door alle provin
cies en dat wij naar buiten toe eenheid en daadkracht uitstralen (Zeeland); en
Uit de vraagstelling lijkt het alsof het rapport van de commissie-Deetman is overgeno
men, wat niet het geval is. De transitie gaat over wat het bestuur in oktober 2011
heeft vastgesteld, niet het rapport-Deetman (Zuid-Holland).

Vraag 5
Indien u nog overige opmerkingen heeft inzake (onderdelen van) de transitie van het IPO
dan kunt u dit hier aangeven.

NB: Onderstaand zijn overige opmerkingen per provlnde aangegeven. U wordt voorgesteld deze als
separate bespreekpunten langs te lopen.

I 'Het wensbeeld Is een selectief lPO dat tegelijkertijd een krachtige en effectieve belangenbehartiger Is. De
leden willen, zo meent de CDmmlssle mede op basis van het evaluatierapport, met het [PO over een krachtige
belangenbehartiger kunnen beschikken, waar zijzelf, het rijk, de VNG en anderen met waardering en respect
over kunnen spreken. Een belangenbehartiger kortom die door rijk en andere overiegpartners met respect
bejegend wordt, waar men niet om heen kan en omheen wil, waar men gezag aan ontleent. Een belangenbe
hartiger die In eigen huls de leden op ~n lijn heeft omdat deze leden zelf de koers mee hebben bepaald en
overtuigd zijn van de juistheid van hun gekozen doelen en strategie'
(Rapport van de CDmmlssle 'TransItIe IPO', 24 mei 2011, pagina 7).
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Groningen:
Groningen vraagt aandacht voor een goede uitwerking van twee IPO-trajecten: 'Stip
aan de Horizon' en de implementatie van de Bestuursafspraken. Dit roept gevoel van
collectiviteit op;
Ditzelfde geldt voor de Provincieacademie die ook voor bestuurders een programma
moet blijven bieden; en
Provinciale Staten worden goed geïnformeerd met degelijke stukken zoals het Jaarver
slag en de voortgangsrapportages, maar het ;s wellicht een goed idee om ze ook op
een andere manier te informeren. Suggestie: IPO-nieuwsflits speciaal voor PS-leden
per kwartaal.

Drenthe:
Geen opmerkingen.

Overijssel:
Geen opmerkingen.

Gelderland:
De keuze om Europa als facetbeleid uit te voeren: is kwetsbaar en vraag is of je er
genoeg kracht op in kunt zetten; en
De positie van cultuur/cultuurhistorie in de nieuwe IPO-adviesstructuur. Een perma
nente inbedding van dit onderwerp in de structuur wordt gemist, terwijl het wel onder
deel is van de provinciale kerntaken. Een portefeuillehoudersoverleg Cultuur zou dit
kunnen oplossen.

Flevoland:
Geen opmerkingen.

Utrecht:
Geen opmerkingen.

Noord-HoHand:
Voor een succesvolle transitie moet op de verschillende onderdelen tempo worden ge
maakt/gehouden. Dit geldt voor de reorganisatie van het IPO-secretariaat, maar ook
inzake het voorstel voor de uitvoerende activiteiten van het IPO.

Zuid-Ho//and:
Bij de algemene evaluatie van het IPO in 2014 moet niet alleen naar interne omslag
gekeken worden, maar ook of het IPO Nieuwe Stijl extern tot de gewenste resultaten
heeft geleid (met name versteviging van de rol als belangenbehartiger); en
Provincies en IPO dienen gezamenlijk te kijken hoe een omslag gemaakt kan worden
naar nieuwe vormen van overleg. Door het anders organiseren van het proces kunnen
de vergaderingen effectiever worden, waarbij de hoeveelheid vergaderstukken ook
verminderd kan worden.

Zeeland:
Geen opmerkingen.

Noord-Brabant:
Geen opmerkingen.

Umburg:
Het IPO-secretariaat zou meer informatie kunnen uitwisselen. Dit gebeurt al via
www.IPO.nJ, maar het secretariaat zou ok via contactpersonen per provincie periodieke
afstemming kunnen organiseren. Dit kan ook informatie opleveren voor opstel
ling/bijstelling van de IPO-Jaarplannen.
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Vervolg
U wordt voorgesteld om op grond van de uitkomsten van uw bespreking van de 'lichte'
evaluatie de colleges van Gedeputeerde Staten te informeren en tevens, conform afspraak
met de AV, deze te agenderen voor de Algemene Vergadering op 2 oktober 2012.

Bijlagen

1. Overzicht stand van zaken uitvoering besluitvorming inzake de transitie van het IPO,
30 augustus 2012;

2. Brief aan de commissarissen van de Koningin en de provinciesecretarissen in de onder
scheiden provincies inzake de 'lichte' evaluatie van het IPO d.d. 29 juni 2012; en

3. Beantwoording van de vragenlijst inzake de 'lichte' door de onderscheiden provincies
(bijlage 3 t/m 13 - de reactie van Fryslin wordt uiterlijk donderdag 6 sep
tember nagezonden).



Vergadering van het bestuur van de vereniging IPO op 8 november 2012
agendapunt4a

Bijlàge 2 bij brief d.d. 13 november 2012 ..Tn ter pro Yl ne.aa I Overleg
kenmerk BV 05866/2012

Paraaf secretaris

Datum
Inlichtingen bij
Doorkiesnummer
Bijlagen

24 oktober 2012
Gerard Beukema/Ferdi de Lange
(070) 888 12 22
1

Onderwerp

Voorstel

Uitwerking aandachtspunten 'lichte' evaluatie transitie IPO

Bespreken van en instemmen met de uitwerking door de Kring van Provinciesecretarissen
van de aandachtspunten voortkomend uit de 'lichte' evaluatie van de transitie van het
IPO.

Toelichting

Wat vooraf ging
Op grond van de door de Kring van Provinciesecretarissen opgestelde en door uw bestuur
vastgestelde vragenlijst voor de 'lichte' evaluatie van de transitie van het IPO heeft het
tandem van provinciesecretaris en commissaris van de Koningin in iedere provincie de
beantwoording gecoördineerd. Op grond van deze beantwoording is de 'lichte' evaluatie
uitgevoerd. In de werkconferentie van uw bestuur heeft u de uitkomsten van de 'lichte'
evaluatie besproken. Bij deze bespreking heeft u het advies van de Kring over de
uitkomsten van de evaluatie overgenomen alsmede een aantal aanvullende
aandachtspunten gefonnuleerd. Het betreffende deel van de besluitenlijst van uw
werkconferentie is als bijlage bijgevoegd. Uw bestuur heeft de Kring daarbij verzocht om
de nadere uitwerking van de aandachtspunten ter hand te nemen. Onderstaand tref u
deze uitwerking aan.

Wat wordt er van u gevraagd?
U wordt voorgesteld om op grond van onderstaande voorstellen de uitwerking van de
majeure aandachtspunten voortkomend uit de evaluatie te bespreken en daarmee in te
stemmen.

IUitwerking majeure aandachtspunten 'lichte' evaluatie

Uw bestuur heeft, op voorspraak van de Kring, drie majeure aandachtspunten
geformuleerd:

Meer bestuurlijke focus op strategie;
Betere aansluiting ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke behandeling; en
Taakverdeling binnen de gekozen adviesstructuur.

Meer bestuurlijke focus op strategie
De grote strategische vragen moeten een belangrijker plek op de bestuurlijke agenda
krijgen. Doel: strategisch sturen 'aan de voorkant' door bestuur en BAC's en relatie
leggen met deeltrajecten zoals 'Positie en profiel provincies' en 'Stip aan de horizon'.
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Voorstel 1 'De bestuurlijke cockpit'

Strategische sturing vooraf door het bestuur moet plaats vinden zonder uitgebreide
stukken, maar wel gekoppeld aan de 'smalle doch betekenisvolle' IPO-agenda om
verbreding van die agenda te voorkomen. Het bestuur dient op een beperkt aantal
strategische thema's een 'bestuurlijke cockpit' te introduceren op grond van de volgende
vragen:
1. Hebben we een duidelijk te bereiken resultaat benoemd en bereiken we dit?
2. Hoe verloopt het proces om dat resultaat te behalen?
3. Wat is de relatie met stakeholders?
4. Hoe is de aansluiting in en met de provincies?

De onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen betreffen:
Onderwerpen die proactief vanuit het IPO zelf worden geagendeerd;
Onderwerpen die proactief vanuit het IPO worden geagendeerd als reactie op de
politieke actualiteit en/of acties van derden; en/of
Strategische dossiers die al lopen, maar waar een 'time-out' nodig is om te
'hergroeperen' en de strategie nader vast te stellen.

Uw bestuur wordt voorgesteld om deze 'bestuurlijke cockpit' in te stellen voor de dossiers
'Omgevingswet~ 'Stip aan de Horizon' en 'Natuur'. Indien u hiermee instemt wordt dit
geëffectueerd vanaf uw eerstvolgende vergadering op 13 december, waarbij het voor de
hand ligt om de 'bestuurlijke cockpit' te combineren met de prioritaire IPO-agenda.

Daarbij de volgende opmerkingen:
Het uitgangspunt is de drie genoemde dossiers, maar de actualiteit kan aanleiding
geven om andere c.q. extra onderwerpen aan de 'bestuurlijke cockpit' toe te voegen;
De systematiek van de 'bestuurlijke cockpit' wordt ook in de agenda van de
bestuurlijke adviescommissies geintegreerd.

Aansluiting ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke behandeling
Geconstateerd wordt dat de aansluiting tussen de ambtelijke en bestuurlijke
adviescommissies beter moet. Er is noodzaak tot een bestuurlijke, meer strategische
slag, die gemaakt moet worden van Me naar BAC.

Voorstel 2 'Strategische slag'

Om de strategische slag van MC naar BAC/Bestuur beter te maken, moeten
werkafspraken gemaakt worden die leiden tot meer sturing door MC-voorzitters en het
IPO-bureau op strategische advisering richting bestuur en BAC's:

Binnen de agenda wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de strategische
agenda en hamerstukken. De voorzitter van de BAC/Bestuur ziet hier ook op toe.
Voor hamerstukken geldt in principe een 'piepsysteem';

Bij BAC~ wordt de systematiek (reeds gehanteerd door uw bestuur inzake de
'Prioritaire IPO-agenda? ingevoerd. Dit is het overzicht van actuele strategische
dossiers waarbij per vergadering een beperkt aantal daarvan wordt besproken op
grond van een stand van zaken door de betreffende portefeuillehouder. Dit heeft tot
gevolg dat er binnen BAC's meer met portefeuillehouders wordt gewerkt voor
(sub)dossiers. De 'bestuurlijke cockpit' voor BAC's kan hiermee gecombineerd
worden;

Voorstellen die vanuit de MC naar BAC/Bestuur gaan worden altijd teruggebracht
naar de strategische kwestie waarover BAC/Bestuur een uitspraak moeten doen.
Stukken voor de 'strategische agenda' zijn daarom in beginsel niet gelijk aan het
AAC-stuk; en
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Meer zaken ambtelijk afdoen en agendering in bestuur/BAC beperken tot mededeling
(bijvoorbeeld over de voortgang).

Taakverdeling binnen de gekozen adviesstructuur
Geconstateerd Is dat de onderwerpen '(grijs) milieu', 'Europa', 'Cultuur' en 'VTH' tussen
'wal en schip' vallen. Ook is geconstateerd dat de BAC DROW te breed Is en de BAC RE&E
te smal.

Voorstel 3 'Bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur'

Uw bestuur wordt voorgesteld om de vorig jaar ingestelde adviesstroctuur te handhaven,
juist om uitdijing ervan te voorkomen. Binnen de huidige adviesstructuur wordt u echter
voorgesteld de volgende aanpassingen te doen om tegemoet te komen aan de genoemde
aandachtspunten:

BACDROW
Het strategische belang van het dossier 'Water' is gerelateerd aan de Omgevingswet wat
een integrale benadering noodzakelijk maakt. Om de geconstateerde breedte van de BAC
DROWop dit punt tegemoet te komen wordt uw bestuur voorgesteld om, naast het
aanbrengen van een strategische focus in de BAC DROW (cf. voorstel 2), indien nodig
een bestuurlijke werkgroep 'Water' te formeren die onder de BAC DROW 'hangt'. Om de
integra/iteit te bewaren wordt de opdrachtformulering van deze werkgroep vastgesteld en
gemonitord door de BAC DROW.

Europa
De verdere uitwerking van de Europa-strategie, waaronder de Europese lobbyfiches, is
separaat voor uw vergadering geagendeerd als agendapunt 3c.

'VTH'
Uw bestuur wordt voorgesteld om de ad hoc-commissie Regionale Uitvoeringsdiensten
(RUD's) per 1 januari 2013 om te vormen tot een portefeuillehoudersoverleg
'Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VfH)'. De opdrachtformulering wordt
voorbereid door de Kring van Provinciesecretarissen en geagendeerd voor de vergadering
van uw bestuur op 13 december 2012.

Cultuur
Het dossier kent nu geen vaste plek in de adviesstructuur behalve via de ad hoc
commissie 'Regionale Omroepen ~ Wel vindt, gesanctioneerd door uw bestuur doch niet
ondersteund door de het IPO-bureau, een periodiek overleg van de portefeuillehouders
Cultuur plaats. Voorstel is om deze situatie te handhaven.

I Overige aandachtspunten

Voorstel 4 'Overige aandachtspunten'

Naast de majeure aandachtspunten heeft uw bestuur nog een aantal aanvullende
aandachtspunten geformuleerd. U wordt voorgesteld om kennis te nemen van
onderstaande uitwerking van deze aanvullende punten.

Functioneren Kring van Provinciesecretarissen
Bij de 'lichte' evaluatie zijn inzake de verschillende IPQ-actoren, waaronder de Kring, een
aantal aandachtspunten gefonnuleerd.

Uitwerking
In de 2-daagse van de Kring van Provinciesecretarissen op 15 & 16 november a.s.
worden deze punten uitgebreid besproken en afspraken gemaakt over de wijze waarop
deze punten in het functioneren van de Kring kunnen worden geadresseerd.
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Afstemming tussen kerndelegatie en BAC
Geconstateerd wordt dat de afstemming tussen kerndelegatie en BAC niet altijd afdoende
is. Gevaar dreigt dan van een 'loszingende' kemdelegatle en een BAC die afstand neemt.

Uitwerking
Dit punt wordt niet voor alle BAC's herkend. Handhaven c.q. opnieuw onder de aandacht
brengen van afspraken over opstellen en verspreiden van verslaglegging van bestuurlijke
overleggen e.d. en aan de BAC-agenda toevoegen van agendapunt 'Voorbereiding en
terugkoppeling bestuurlijke overleggen'.

Stukkenstroom BAC en IPO-bestuur
Er moet kritisch gekeken worden naar omvang en opzet van de stukken.

Uitwerking
De directie van het IPO werkt aan voorstellen om de stukkenstroom (nog) verder te
beperken, de strategische impact van de stukken te vergroten en aan aanpassing c.q.
vernieuwing van vergademet.

Goede relatie tussen IPO en VNG
Een goede relatie tussen IPO en VNG werk positief, terwijl een slechte relatie
belemmerend kan werken.

Uitwerking
De samenwerking met VNG en UvW is zowel ambtelijk als bestuurlijk sterk verbeterd.
Rond aantal inhoudelijke zaken (ook m.b.t. de formatie) heeft op 16 oktober jJ. een
gesprek plaats gevonden tussen voorzitters en directie van IPO en VNG. Ter vergadering
kan de voorzitter de uitkomsten van dit gesprek toelichten.

Betrokkenheid gedeputeerden die geen onderdeel zijn van de IPO-structuur
Er is aandacht gevraagd voor het feit dat door de inperking van de adviesstructuur
minder collega-gedeputeerden direct betrokken zijn bij het IPO.

Uitwerking
Organiseren van betrokkenheid is ook verantwoordelijkheid provincies zelf, bijvoorbeeld
in voorbereiding op vergaderingen GS. Waar mogelijk kan worden overwogen om
gedeputeerde zonder (grote) IPO-rol flexibel en thematisch inzetten bij ad hoc-gremia.

Betrokkenheid Provinciale Staten bij het IPO
De betrokkenheid van Provinciale Staten bij het IPO moet verbeterd worden.

Uitwerking
In afstemming met de Algemene Vergadering van het IPO zijn hier al diverse voorstellen
voor gedaan. De uitwerking hiervan wordt afgewacht.

Bijlage

Besluitvorming IPO-bestuur d.d. 11 &. 12 september inzake de 'lichte' evaluatie van het
IPO.


