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Statengriffie 

Van: Ferdi de Lange <FdLange@IPO.Nl>
Verzonden: dinsdag 7 oktober 2014 16:03
Aan: Ferdi de Lange
CC: Ellen van Haasen; Gerard Beukema
Onderwerp: Algemene Vergadering IPO
Bijlagen: 2014-1007 Impressie Algemene  Vergadering IPO 30 september 2014.pdf; 

2014-1007 Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur 30 september 
2014.pdf

Aan de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering 
  
In afschrift aan: 

‐          de Statengriffiers; en 
‐          de IPO‐contactfunctionarissen. 

===================================================  
  
Geachte mevrouw, geachte heer, 
  
Naar aanleiding van uw Algemene Vergadering van 30 september jl. informeer ik u graag over een aantal 
onderwerpen. 
  
Impressie Algemene Vergadering 30 september 2014 
Zoals u inmiddels gewend bent, wordt van uw Algemene Vergadering – naast een uitgebreid verslag – ook een 
impressie opgesteld als middel om uw collega’s in Provinciale Staten te informeren over de uitkomsten van uw 
Algemene Vergadering. Bijgevoegd treft u de impressie van de Algemene Vergadering op 30 september jl. (bijlage 
1). Het uitgebreide verslag van uw AV volgt in de loop van volgende week. 
  
Beantwoording openstaande vragen 
In uw Algemene Vergadering gaf u aan dat een vraag inzake de ondersteunende rol van provincies bij bibliotheken 
gesteld in de AV van 19 juni jl. nog niets was beantwoord. Tevens is er in uw afgelopen AV gevraagd naar de 
betekenis van de BIJ12, de naam van de gemeenschappelijke werkorganisatie. Onderstaand treft u de 
beantwoording aan: 
  
Ondersteunende rol provincies bij bibliotheken 
Voorheen was er geen aparte Bibliotheekwet, maar was het bibliotheekstelsel onderdeel van de Wet op Specifiek 
Cultuurbeleid.  Deze nieuwe Bibliotheekwet regelt onder andere de taakverdeling tussen de overheden. Gemeenten 
dragen verantwoordelijkheid voor de openbare bibliotheekfunctie. De provincies hebben twee taken: het 
zorgdragen voor het interbibliothecair leenverkeer (distributie van fysieke werken tussen de bibliotheken) en het 
ontwikkelen van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling 
van (provincie brede) leesbevorderingsprojecten, ‘doorgaande leeslijnen’ (samenwerking scholen – bibliotheken), 
onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor een bibliotheekvoorziening in bijvoorbeeld de school of buurthuis. De 
lokale bibliotheek beschikt vaak niet over voldoende capaciteit en schaal om deze taken uit de voeren. Provincies 
financieren een Provinciale Service Organisatie (PSO) om dit te doen. Het rijk is verantwoordelijk voor het 
bibliotheekstelsel als geheel en voor de centrale digitalisering. Deze taakverdeling verschilt bijna niet van hoe het 
voorheen geregeld was.  Uitzondering is dat de Koninklijke Bibliotheek nu primair verantwoordelijk is voor 
digitalisering (voorheen deden PSO’s hier soms ook iets in).   
  
Op 10 juni is de Wet door de Tweede Kamer aangenomen. Op 16 september heeft de Eerste Kamercommissie OCW 
schriftelijke vragen gesteld en wacht op een memorie van antwoord. Er wordt onder andere gevraagd welke 
wettelijke waarborgen er zijn voor het functioneren van het stelsel (dus of iedereen zijn verantwoordelijkheid 
neemt). En er worden door GL kanttekens geplaats bij provinciale rol in het stelsel (gelet op wens om niet meer dan 
2 overheden actief te laten zijn op 1 terrein). De minister wordt gevraagd om de toekomst op dit punt te schetsen 
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en aan te geven of zij streeft naar een verdere “optimalisering” waarbij op termijn de provinciale laag verdwijnt. 
Verwachting nu  is niet dat de minister hier gehoor aan gaat geven gelet op de regionale inbedding van de PSO’s en 
de functie die zij hebben in ondersteunen van de lokale bibliotheken en meedenken in lokale oplossingen etc.    
  
Totstandkoming naam ‘BIJ12’ 
Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 operationeel als uitvoeringsorganisatie voor de provincies. De aanleiding om deze 
organisatie in het leven te roepen was tweeledig: de transitie van het Interprovinciaal Overleg en het 
Decentralisatieakkoord Natuur. BIJ12 heette eerst anders. In de voorbereidingen van de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie werd deze nog de Gemeenschappelijke Werkorganisatie (GWO)  genoemd. Maar die naam 
sprak niet tot de verbeelding.  
  
In het laatste kwartaal van 2013 werd in klein teamverband gezocht naar een aansprekende organisatienaam met 
een bijpassende huisstijl. Opgemerkt werd dat het GWO in wording wel wat weg had van een bijenkorf. Mensen die 
in en uit vlogen, overal informatie en inzichten ophalen en daar dan weer nuttig informatie van maken. Er iets mee 
doen, kortom: productie draaien. Net als bijen doen. En als je vier verschillende ‘bijenvolken’ bij elkaar voegt, dan 
breng je ze bijeen.  
  
Daarop werd de creatieve slag gemaakt: van bijeen naar BIJ12. BIJ12 werkt immers voor de 12 provincies. En om 
deze reden staat achter het achter het logo van BIJ12 altijd de volgende zin: BIJ12 ‐ werkt voor provincies. 
  
Openbare besluitenlijst vergadering IPO‐bestuur 30 september 2014 
Ten slotte bijgevoegd de openbare besluitenlijst van de vergadering van het IPO‐bestuur d.d. 30 september 2014 
(bijlage 2). 
  
Algemene Vergadering tot en met de Statenverkiezingen 
Zoals aangegeven was de afgelopen AV de laatste AV van uw periode. Na de Statenverkiezingen van maart 2015 
treedt een nieuwe Algemene Vergadering aan. In de komende maanden zal de heer Deetman echter de algemene 
evaluatie van de transitie van het IPO uitvoeren. Conform afspraak worden uw voorstellen inzake uw rol en 
betrokkenheid bij deze evaluatie aan de heer Deetman meegegeven. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van 
de vorderingen op dit punt. Nadere informatie volgt de komende maanden.  
  
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of 
opmerkingen hebben dan kunt u bij ondergetekende terecht. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ferdi de Lange 
  

drs. F.J.M. (Ferdi) de Lange 
Coördinerend senior adviseur Strategie & Communicatie  /  
Secretaris Kring van Provinciesecretarissen 
 
T (070) 888 1222 E fdlange@ipo.nl  
  

 
  

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
vernietigen. Het IPO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico’s die zijn verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, 
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the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent to the electronic transmission of messages.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressie Algemene Vergadering 30 september 2014 

Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht 

kwam de Algemene Vergadering van het IPO voor 

het laatst in deze samenstelling bijeen. In de 

Statenzaal van de prachtige en historische Abdij van 

Middelburg die tevens dienst doet als het 

Provinciehuis van Zeeland kon zowel aan de kant 

van de Algemene Vergadering (AV) als het bestuur 

een hoge opkomst geconstateerd worden. Een 

opkomst die natuurlijk ook te maken had met het 

aansluitende IPO-Jaarcongres 2014 dat gezamenlijk 

door het IPO en gastprovincie Zeeland was 

georganiseerd. Hoewel de ‘Zeeuwse Avond’ al lonkte, kon dit de leden van de Algemene 

Vergadering en het bestuur niet afhouden van een uitgebreide bespreking van enkele 

actuele onderwerpen en de vaststelling – in het kader van de ‘governance’-functie van de 

AV – van diverse jaarstukken. 

 

KOMPAS 2020  

Belangrijk onderwerp van gesprek was KOMPAS 2020: het 

‘verhaal’ van de provincies in de aanloop naar de verkiezingen 

voor Provinciale Staten (2015) en Tweede Kamer (2017). In de 

vorige vergaderingen van de AV, maar ook speciale KOMPAS 

2020-bijeenkomsten voor Provinciale Staten georganiseerd in 

alle provincies is een conceptversie van KOMPAS 2020 

uitgebreid besproken. Op grond van de uitkomsten van deze 

besprekingen is in de laatste AV afgesproken dat in de zomer 

KOMPAS 2020 zou worden aangepast ter definitieve 

vaststelling door het bestuur in de werkconferentie van 10 & 11 

september 2014. De AV kon derhalve kennis nemen van de definitieve versie van 

KOMPAS 2020. De reacties op het definitieve KOMPAS 2020 liepen daarbij uiteen: van 

breed gedragen en volle ondersteuning via kennis nemen van de uitkomst tot het feit dat 

het bestuur nota diende te nemen van eerder geuite zorgen inzake een politieke lijn dan 

wel politieke bemoeienis. De voorzitter herhaalde daarbij zijn mantra geuit bij vorige 

besprekingen: KOMPAS 2020 is bedoeld als raamwerk en natuurlijk politiek van aard, 

maar dat het aan de politieke partijen zelf is om te bepalen wat ze ermee doen. KOMPAS 

2020 ligt in het verlengde van en gebaseerd is op het document ‘Profiel Provincies’ 

(2010) en gaat in op de inhoudelijke positie van de provincies in de komende jaren. 

Concrete politieke onderwerpen komen daarbij niet aan bod, wel de thematiek en de 

analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven die daaraan ten grondslag 

liggen. Een enkel lid van de AV poogde toch nog enkele concrete wijzigingsvoorstellen 

aan de orde te brengen, maar het tonen van de gedrukte versie van KOMPAS 2020 door 

de voorzitter sprak boekdelen. Een gedrukte versie die aan alle deelnemers bij het 

verlaten van het congres zouden ontvangen. Met deze definitieve versie van KOMPAS 

2020 is het raamwerk voor de inhoudelijke inzet van de gezamenlijke provincies tot 2020 

gereed. 

 

Voorbereiding algemene evaluatie transitie IPO 

Aan het begin van deze Statenperiode zijn – in nauwe afstemming met de colleges van 

Gedeputeerde Staten en de Algemene Vergadering – besluiten genomen over de transitie 

van het IPO. Een transitie die bestaat uit focus binnen de inhoudelijke IPO-agenda, 

inperking van de bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur en minder kosten. Een jaar 

na deze besluitvorming heeft een ‘lichte’ evaluatie plaats gevonden die aangaf dat de 
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transitie van het IPO op de goede weg was. Bij de vaststelling van de besluitvorming van 

de transitie van het IPO was ook afgesproken om aan het einde van het traject een 

algemene evaluatie uit te voeren. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de nieuwe 

IPO-periode naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015.  

 

Het bestuur kon aan de AV melden dat 

de heer Wim Deetman, voormalig 

voorzitter van de Transitiecommissie, 

bereid gevonden is om de algemene 

evaluatie van de transitie te leiden. 

Binnen de door het bestuur gestelde 

kaders zal de heer Deetman zijn eigen 

werkwijze vaststellen. Eén van die 

kaders is een eerdere afspraak met de 

AV dat de AV – gelijk andere IPO-

gremia – een rol heeft bij de Algemene 

Evaluatie. Voor deze rol deed de AV de 

suggestie om externe organisaties te bevragen over het resultaat van de transitie, maar 

ook om de leden van Provinciale Staten te betrekken via een kwantitatieve enquête en 

(vertegenwoordigers van) de leden van de AV te laten spreken met de heer Deetman. 

Hierbij werd ook de suggestie gedaan om daarbij AV-leden een rol te geven die zowel 

zitting hebben in de huidige als vorige AV. Ten slotte werd ook de voorbereiding van de 

AV als deelonderwerp naar voren gebracht en werd benadrukt dat een bijeenkomst van 

de AV over de algemene evaluatie – al dan niet in de vorm van een extra AV – op prijs 

werd gesteld. De voorzitter gaf daarop aan dat de heer Deetman zijn werk onafhankelijk 

uitvoert maar dat de in zijn ogen waardevolle suggesties aan de heer Deetman worden 

meegegeven. Tevens benadrukte de voorzitter dat het aan het nieuwe bestuur en de 

nieuwe AV is om te bepalen welke gevolgen gegeven moeten worden aan de uitkomsten 

van de algemene evaluatie. Een extra AV past daar niet bij, maar wel zal worden bezien 

op welke wijze een bijeenkomst voor de AV in het kader van de evaluatie georganiseerd 

kan worden. 

 

Overige punten en de Jaarstukken 

De AV besprak tevens nog kort de stand van zaken van de 

structurele agendapunten ‘Gezamenlijke inzet PS2015-verkiezingen’ 

en ‘Rechtspositie Statenleden’. Op beide onderwerpen was weinig 

nieuws, maar met name bij de gezamenlijke inzet werd gehamerd 

op tijdig resultaat met het oog op de nadere verkiezingen en het 

benadrukken van het uitgangspunt dat provincies zelf bepalen aan 

welke activiteiten ze in dit kader meedoen waarbij opkomstbevordering van eerste en 

jonge kiezers immer het uitgangspunt moet zijn.  

 

Ten slotte boog de AV zich nog over een vracht 

jaarstukken en – terwijl de ‘Zeeuwse Avond’ meer en 

meer lonkte – keurde de gewijzigde begrotingen voor 

2014, het IPO-Jaarplan en –begroting 2015 en Jaarplan en Begroting 2015 voor BIJ12 

goed. De betekenis naam van de gemeenschappelijke werkorganisatie BIJ12 bleef tot 

vragen leiden en ook aan de kant van het bestuur kon de naam van deze van het IPO op 

afstand geplaatste gemeenschappelijke werkorganisatie niet goed geduid worden. 

Aangezien BIJ12 gebruik maakt van de verenigingsstructuur dient de AV de jaarstukken 

van BIJ12 goed te keuren. Deze goedkeuring werd verleend, maar de vragen over de 

naam blijven. Een schone taak dus voor BIJ12 om dit voor eens en altijd inzichtelijk te 

maken.  

 

En zo kwam een einde aan een BIJ-zondere bijeenkomst van de AV die geruisloos 

overging in het IPO-Jaarcongres 2014 en de Zeeuwse gastvrijheid.   



 

 

 

 

 
 

 
Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  

30 september 2014 te Middelburg 
 

KOMPAS 2020 

KOMPAS 2020 is ‘het verhaal’ van de provincies in de aanloop naar de verkiezingen voor 

Provinciale Staten (2015) en Tweede Kamer (2017). Het vormt het raamwerk voor de 

inzet van de gezamenlijke provincies tot 2020. In de werkconferentie op 10 & 11 sep-

tember jl. heeft het bestuur de definitieve tekst vastgesteld. Ter vergadering neemt het 

bestuur kennis van het definitieve en opgemaakte document KOMPAS 2020 dat tevens 

het thema is van het IPO-Jaarcongres 2014 dat aansluitend op de bestuursvergadering 

plaats vond.  

 

KOMPAS 2020 is een doorontwikkeling van het document ‘Profiel Provincies’ uit 2010 

waarin de zeven provinciale kerntaken zijn vastgesteld. ‘Profiel Provincies’ is leidend ge-

weest voor het profiel van de provincies zoals vastgelegd in de Bestuursafspraken 2011-

2015 tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. In deze Bestuursafspraken 

zijn tevens de profielen van de medeoverheden opgenomen.  

 

Naast de doorontwikkeling van ‘Profiel Provincies’ betrekt KOMPAS 2020 ook de uitkom-

sten van het ‘Stip aan de Horizon’-traject: de toekomstverkenning van maatschappij en 

overheden in 2030/2035. Ook hebben de Europese ontwikkelingen een plek gekregen in 

KOMPAS 2020 niet in de laatste plaats naar aanleiding van het Radboud-rapport over de 

positie van provincies (en gemeenten) bij de voorbereiding van Europese besluitvorming 

en de effecten ervan voor de medeoverheden. Ten slotte hebben de gezamenlijke provin-

cies voorbeeldprojecten in kaart gebracht die de provincies aan het werk tonen bij de 

uitoefening van de kerntaken. Deze projecten zijn daarmee de concrete vertaling van het 

werk van de provincies en daarmee basis voor KOMPAS 2020.   

 

Bestuurlijke organisatie 

Het bestuur bespreekt de actuele ontwikkelingen inzake het kabinetsvoornemen tot af-

schaffing van de Wgr-plus in relatie tot de bespreking van het wetsvoorstel door de Eer-

ste Kamer.   

 

Europese prioritaire dossiers en voortgang afspraken positionering provincies 

Het bestuur bespreekt de actuele stand van zaken van de Europese prioritaire agenda. 

Tevens bespreekt het bestuur de voortgang van de afspraken tussen de decentrale over-

heden en het rijk over de wijze waarop de decentrale overheden worden betrokken bij de 

voorbereiding van Europese besluitvorming, besluitvorming die voor een groot deel wordt 

uitgevoerd wordt door de decentrale overheden.  

 

Prioritaire IPO-agenda 

Het bestuur bespreekt de prioritaire IPO-agenda, mede in relatie tot de IPO-reactie op de 

Rijksbegroting 2015 die de dag na de aanbieding van de Miljoenennota op de website 

van het IPO is geplaatst. Het bestuur bespreekt daarbij de dossiers ‘Vitaal Platteland’ 

(Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), ‘Financiële Verhoudingen’, ‘Regionale Economie 

& Energie’ (Energieakkoord en samenwerkingsafspraken met EZ), ‘Transitie Jeugdzorg’, 

‘VTH/RUD’s’ en ‘Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer’ (Deltaprogramma). 

Inzake dit laatste dossier mandateert het bestuur portefeuillehouder Meijers om het 

Deelprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma te ondertekenen namens 

het IPO. Dit in het verlengde van het op Prinsjesdag – eveneens namens het IPO door 

mevrouw Meijers ondertekende – Deltaprogramma.  

 

Cao- en pensioenonderhandelingen 

Het bestuur bespreekt vertrouwelijk de inzet voor en stand van zaken van de cao- en 

pensioenonderhandelingen.  
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Huisvesting IPO-bureau 

In het verlengde van de besluitvorming over de nieuwe (en goedkopere) huisvesting van 

het IPO-bureau als onderdeel van de transitie van het IPO neemt het bestuur kennis van 

de borgstelling door de provincies Noord-Brabant en Overijssel voor de eerder besloten 

lening inzake de huisvesting. Deze lening wordt afgenomen bij BNG waarbij de borg-

stelling door beide provincies leidt tot een gunstig rentetarief. In het verlengde hiervan 

stemt het bestuur in met de voorwaarde van beide provincies dat wanneer een onver-

hoopte inroeping van de lening plaats vindt de verrekening daarvan geschiedt met alle 

provincies. De enige situatie die tot inroeping kan leiden is de opheffing van de vereni-

ging IPO. De statuten bepalen in een dergelijk geval dat het saldo wordt verrekend met 

de twaalf provincies. Daarmee valt het verzoek onder de statuten en is daarmee al inge-

stemd door de provincies bij de vaststelling ervan. 

 

Huis van de Provincies 

Bij de besluitvorming over de nieuwe huisvesting van het IPO-bureau is ook afgesproken 

om de huisvesting in te zetten als ‘Huis van de Provincies’. Om dit extra kracht bij te zet-

ten stemt het bestuur in met het voorstel van de voorzitter om het IPO-bureau – na ver-

huizing eind november / begin december – ook zo te benoemen en dit op de gevel van 

het gebouw op gepaste wijze aan te geven.  

 

Voorbereiding Algemene Vergadering 

Het bestuur bereidt de Algemene Vergadering voor die aansluitend op de vergadering 

van het bestuur plaats vindt. Een impressie van de Algemene Vergadering is elders op de 

website van het IPO te vinden.   




