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Onderwerp: IPO{rajecten'Stip aan de horizon' en'Profiel provincies'

Geachte voorzitter/leden,

Op 9 oktober a.s. vindt het IPO-jaarcongres plaats. Een belangrijke plaats is inge-

ruimd voor de twee IPO-trajecten 'Stip aan de horizon' en 'Profiel provincies'.

Het IPO zal over beide trajecten een presentatie geven van het gemeenschappelijk

beeld dat ontstaan is uit gehouden bijeenkomsten over genoemde trajecten. Via deze

brief willen wij u informeren over wat deze IPO-trajecten inhouden en op welke wijze
vanuit Drenthe geparticipeerd is.

Ac hte r g ro n d i nfor m at i e

ln 2012 is het interprovinciale traject 'Stip aan de horizon' gestart. ln dit traject wordt
gelijktijdig door verschillende provincies nagedacht over wenkende toekomstperspec-
tieven (in termen van opgaven en rollen) voor de (provinciale) overheid. De scope van

de maatschappelijke opgaven reikt tot 2030. Een ander belangrijk doel is het voeren

van een breed en bestuurlijk relevant debat over wat ontwikkelingen in de samenle-
ving tot 2030 betekenen (in termen van kansen en uitdagingen) voor de provincies

vanaf 2015. Als nevendoel biedt het Stip-traject een methode voor toekomstdenken
(via trendanalyse en scenario's).
Met het traject 'Profiel provincies' wordt ingezet op het versterken en aanscherpen van

het profiel en de rol van provincies. Door middel van toonaangevende projecten en
processen die per provincie aangeleverd worden, worden de prestaties van de provin-

cies op het gebied van maatschappelijke opgaven die samenvallen met de provinciale

kernopgaven, zichtbaar gemaakt. Beide IPO-trajecten moeten uitmonden in een her-

ijkt profiel provincies en een inhoudelijke agenda die perspectief biedt voor de colle-
geperiode 2015-2019. Daarnaast kunnen de uitkomsten van beide trajecten, maar met

name van het Profiel-traject, benut worden voor profilering tijdens de volgende provin-

ciale verkiezingen.
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lnzet Drenthe: Sfrp aan de horizon
Het IPO heeft alle provincies verzocht door middel van een bestuurlijke 'Stip-

bijeenkomst' inhoudelijk bij te dragen aan het gedeelde beeld over opgaven, rollen en
positie van provincies richting 2030. Wij hebben vanuit uw Presidium begrepen dat
een aparte bestuurlijke bijeenkomst niet opportuun was mede omdat uw visie al ver-
woord en geborgd is in de uitvoerige discussies over de documenten 'Amen is geen

Amsterdam' en de discussie over Provincie Nieuwe Stijl, inclusief amendement van
uw staten. Bovendien zijn via het ontwikkelproces van de Noordervisie 2040 inhoude-
lijke speerpunten en opgaven richting 2040 in beeld gebracht.

Wij hebben ervoor gekozen wel een ambtelijke bijeenkomst te houden, omdat wij ons
eerder in dit proces al daarop vastgelegd hadden. ln deze bijeenkomst is aan de hand
van drie scenario's voor de toekomst ("Rizoom", "Euronomie" en "Vadertje staat") ac-
tief nagedacht over toekomstige opgaven en rollen voor de provincie. De (opgaven uit
de) Noordervisie 2040 en het rapport PNS vormden daarbij het vertrekpunt.

ln bijna alle provincies is een bestuurlijke en/of ambtelijke bijeenkomst gehouden. De
uitkomsten van deze verschillende provinciale bijeenkomsten komen samen in een
synthese, waarin duidelijk wordt welk gemeenschappelijk perspectief er is qua taken
en rollen en waar provincies vanuit specifieke uitdagingen maatwerk willen leveren.
Tijdens het IPO-jaarcongres op 9 oktober a.s. volgt de presentatie van het gemeen-
schappelijk ontstane beeld uit deze bijeenkomsten en een debat met de aanwezigen
over hoe deze resultaten door te vertalen naar een mogelijke gezamenlijke agenda.
Meer informatie over het traject'Stip aan de horizon' kunt u vinden op:

lnzet Drenthe: Profielen Positie provincies
Voor'Profiel provincies'zijn wij door het IPO-bestuur gevraagd om een aansprekend
project aan te dragen, waarin de provinciale kernopgave op innovatieve wijze tot uiting
komt. Wij hebben het traject rondom de Noordervisie 2040 aangedragen als voor-
beeldproject. Het voldoet aan de criteria, is goed te visualiseren en is uniek voor
Noord-Nederland en voor Drenthe. Het IPO vraagt tevens alle provincies om over het
aangedragen voorbeeldproject een bijeenkomst met stakeholders te organiseren.
Gelet op het eerder genoemde signaal van het Presidium én de eigen dynamiek (met
bijeenkomsten) van de Noordervisie 2040, hebben wij richting IPO aangegeven geen

aparte bijeenkomst hieraan te wijden.

Zoals gezegd staan zowel 'Stip aan de horizon' als 'Profiel en Positie provincies' cen-
traal tijdens het IPO-jaarcongres dat op 9 oktober a.s. in Lelystad plaatsvindt. Wij
gaan ervan uit dat bovenstaande informatie voldoende input voor u vormt om de pre-

sentaties tijdens het IPO-jaarcongres in perspectief te kunnen plaatsen.
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