
 

 

 

 

 

 

 

 
Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  

12 september 2013 te Amsterdam 
 
 

Bestuurlijke Conferentie IPO d.d. 11 september 2013 

Het bestuur bespreekt de uitkomsten van de bestuurlijke conferentie van het bestuur, de 

commissarissen van de Koning en de Provinciesecretarissen die op 11 september in Am-

sterdam plaats vond. Geagendeerd voor deze conferentie waren de thema’s ‘Bestuurlijke 

organisatie’, ‘Positie en profiel provincies’ en ‘Stip aan de Horizon’. Het bestuur bekrach-

tigt de uitkomsten van de conferentie: 

 

Bestuurlijke organisatie 

Op grond van de uitkomsten van de bestuurlijke conferentie stelt het IPO-bestuur een 

reactie op naar aanleiding van de brief van de minister van BZK waarin hij verzoekt om 

een inventarisatie van de samenwerkingsverbanden binnen en tussen de provincies. Te-

vens heeft de bestuurlijke conferentie het bestuur gemandateerd op opdracht en samen-

stelling van een in- en externe werkgroep vast te stellen. Met het oog op de provinciale 

positionering en voor de beschrijving van de positie, rol en betekenis van de provinciale 

bestuurslaag  heeft de bestuurlijke conferentie besloten tot het instellen van een stevige 

werkgroep met interne en externe samenstelling die uiterlijk mei 2014 een samenhan-

gend voorstel (in de vorm van een pamflet) voorbereidt. De adviezen van de commissies 

‘Geelhoed’ (2002) en ‘Lodders’ (2008) en de huidige kerntaken zijn vertrekpunt, maar 

resultaat moet zijn dat er sprake is van een vernieuwende visie met ruimte aandacht 

voor de Europese dimensie en provinciegrens- en landsgrensoverschrijdende samenwer-

king. Deze vernieuwende visie is de lobbyinzet van de provincies naar nieuwe Kamerver-

kiezingen. Tevens worden de (tussentijdse) uitkomsten van de visietrajecten ‘Positie en 

profiel provincies’ en ‘Stip aan de horizon’ bij de werkzaamheden van de werkgroep be-

trokken. Ook wordt de lobbystrategie van het IPO voor de korte termijn vastgesteld. 

 

Positie en profiel provincies 

In het traject ‘Positie en Profiel Provincies’ wordt op zoek gegaan naar voorbeelden van 

succesvolle taakuitoefening door de twaalf provincies op het terrein van hun kernopga-

ven. De commissie-Lodders heeft dat indertijd ook gedaan bij de voorbereiding van haar 

advies. Het IPO-bestuur heeft via het op 31 maart jl. vastgestelde plan van aanpak afge-

sproken dat iedere provincie in het najaar van 2013 een voorbeeld van succesvolle taak-

uitoefening presenteert. De resultaten hiervan moeten samen met de uitkomsten van 

‘Stip aan de Horizon’ uitmonden in een herijkt profiel provincies en een inhoudelijke 

agenda die perspectief biedt voor de collegeperiode 2015-2019. Gelet op de voorberei-

ding van de provinciale verkiezingsprogramma’s moet dit herijkte profiel voor de zomer 

van 2014 gereed zijn. In de bestuurlijke conferentie zijn de twaalf projecten die door de 

provincies tijdens de zomer zijn aangeleverd besproken en zijn nadere afspraken ge-

maakt over de wijze waarop het traject wordt vormgegeven. Dit leidt o.a. tot de toevoe-

ging van enkele trajecten op het gebied van de kerntaken die bij de huidige projecten 

nog niet aan bod komen. De aanscherping van het ‘Profiel Provincies’ geschiedt via diver-

se interactieve provinciale bijeenkomsten in het najaar die als uitgangspunt de aangele-

verde projecten hebben. 

 

Stip aan de Horizon 

Stip aan de Horizon 

In 2012 is op initiatief van het IPO-bestuur het visietraject ‘Stip aan de Horizon’ gestart. 

Het traject kent twee doelen: 

1. Het voeren van een breed en bestuurlijk relevant debat over wat ontwikkelingen in de 

samenleving tot 2030 betekenen voor kansen en uitdagingen voor de provincies van-

af 2015; en 
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2. Schetsen van stippen aan de horizon: spraakmakende toekomstperspectieven op de 

rol van de (provinciale) overheid. 

 

Het traject is gestart met een toekomstverkenning waarbij een trendanalyse is gemaakt 

en scenario’s zijn ontwikkeld. In de periode april tot september 2013 is een tour door 

Nederland gemaakt. De provincies hebben bijeenkomsten georganiseerd waarin op een 

uitdagende manier de conversatie is aangegaan over de opgaven en rollen voor de pro-

vincie.  

 

In de bestuurlijke conferentie is een synthese-document van de uitkomsten van de pro-

vinciale bijeenkomsten besproken. Op grond van de uitkomsten van deze bespreking is 

de presentatie van de ‘synthese’ tijdens het IPO-Jaarcongres voorbereid. Tijdens het ple-

naire programma van de ‘IPO Dag’ wordt de synthese door bestuurlijk portefeuillehouder 

Max van den Berg gepresenteerd en – via het interactieve Sendsteps-systeem - bedis-

cussieerd met de congresdeelnemers. Aansluitend op het plenaire programma vinden 

kleine interactieve sessies plaats over de vijf thema’s van de synthese. De uitkomsten 

van het Jaarcongres zijn leidend voor het verdere traject van ‘Stip aan de Horizon’. 

 

Financiële verhoudingen 

Het bestuur bespreekt – op grond van de beschikbare informatie – de gevolgen van de 

Rijksbegroting 2014. Afgesproken wordt dat op Prinsjesdag het bestuur een algemene 

reactie geeft op de Rijksbegroting. Tevens wordt een quickscan opgesteld met een over-

zicht van de bestuurlijke aandachtspunten uit de Rijksbegroting. 

 

Energieafspraken SER-akkoord 

In de afgelopen maanden zijn met rijk afspraken gemaakt over windenergie op land en 

over de noodzakelijke energiemix om in 2020 16% hernieuwbare energie te produceren. 

De verdeling van 6.000 MW windenergie op land is rechtstreeks met het rijk afgespro-

ken. De uitwerking van de 16% energiemix is door het rijk overgelaten aan de partners 

binnen de SER. Dit heeft geleid tot het Energieakkoord voor duurzame groei van de SER. 

Het bestuur besluit in te stemmen met ondertekening van de akkoorden met betrekking 

tot de hoofdstukken waar het IPO over heeft onderhandeld. Tevens wordt afgesproken 

dat bij de ondertekening namens het IPO een brief wordt gestuurd inzake innovatie in 

relatie tot pijler 6 en de specifieke situatie in Zeeland. 

 

Dossier Schaliegas 

Het bestuur wisselt van gedachten over het dossier ‘Schaliegas’ en is van mening dat het 

dossier weliswaar raakt aan provinciale belangen, maar niet rechtvaardigt dat het als 

apart dossier wordt toegevoegd aan de ‘smalle doch betekenisvolle’ agenda. Het bestuur 

stemt in met het voorstel het onderwerp ‘mee te nemen’ in relatie tot de IPO-inzet op het 

dossier Structuurvisie ondergrond (STRONG), maar is overigens geen IPO-thema. Het 

voortouw voor STRONG ligt bij de bestuurlijke adviescommissie Duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling en waterbeheer. 

 

IPO-inzet afschaffing Wgr-plus / decentralisatie BDU 

Het bestuur stemt in met de voorgestelde IPO-inzet die gericht is op de zo spoedig mo-

gelijke afschaffing van de Wgr-plus. 

 

Prioritaire IPO-agenda 

Het bestuur bespreekt de actuele stand van zaken van de dossiers ‘Decentralisatie Na-

tuurbeleid’, ‘VTH/RUD’s’ en  ‘Regionale omroepen’. Inzake dit laatste dossier wordt vast-

gesteld dat deze, gezien de gemaakte afspraken met staatssecretaris Dekker, van de 

prioritaire agenda afgevoerd kan worden. Het bestuur besluit tevens, in het kader van de 

afspraken over de transitie van het IPO, de agenda te herzien met ingang van de volgen-

de bestuursvergadering. Hierbij worden de uitkomsten van de bestuurlijke conferentie 

betrokken. Tevens neemt het bestuur kennis van de Europese lobbyagenda. 
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Transitie IPO-bureau 

Ter vergadering neemt het bestuur kennis van de stand van zaken van de transitie van 

het IPO-bureau. Het bestuur complimenteert het IPO-bureau met de snelheid en uitvoe-

ring van de transitie van het IPO-bureau. 

 

Evaluatie afgelopen bestuursjaar 

In lijn met de afspraken gemaakt in het kader van de transitie van het IPO blikt het be-

stuur in een vrije gedachtewisseling terug op het afgelopen bestuursjaar. De uitkomsten 

van deze gedachtewisseling vormen input voor de algehele evaluatie van de transitie van 

het IPO die voorzien is voor 2014. Bij deze evaluatie is ook de samenwerking met VNG 

en Unie van Waterschappen betrokken. 

 

Midyear Review IPO-Jaarplan 2013 

Het bestuur stelt de Midyear Review van het IPO-Jaarplan 2013 vast. De Midyear Review 

is een tussentijds verslag van de voortgang van de doelstellingen van het IPO zoals ge-

formuleerd in het IPO-Jaarplan 2013. De Midyear Review beslaat de periode 1 januari tot 

1 september 2013 en wordt gestuurd aan de colleges van Gedeputeerde Staten, de leden 

van Provinciale Staten en de Algemene Vergadering van het IPO. Door de Algemene Ver-

gadering van het IPO is een scheiding aangebracht tussen de ‘governance’-taak van de 

Algemene Vergadering en de beleidsinhoudelijke controle die plaats vindt in het samen-

spel tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. De Midyear Review is het in-

strument om deze beleidsinhoudelijke controle gestalte te geven. 

 

IPO-Jaarplan en begrotingen 2014 

Het bestuur stelt het IPO-Jaarplan 2014, de IPO-begroting 2014 en de Kassiersbegroting 

2014 vast en agendeert deze ter goedkeuring door de Algemene Vergadering voor de 

bijeenkomst van de Algemene Vergadering op 9 oktober 2013. 

 

Tevens stelt het bestuur de wijziging van de Kassiersbegroting 2013 vast die eveneens 

ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

 

 

 


