
 

 

 

 

 

 

 

 
Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  

13 december 2012 te Den Haag 
 
 

Afspraken nieuwe kabinet 

Het bestuur wisselt van gedachten naar aanleiding van het eerste bestuurlijke overleg op 

22 november jl. met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie 

inzake de invulling door minister Plasterk van het Regeerakkoord met betrekking tot het 

binnenlands bestuur. Dit ter voorbereiding op een nog te plannen Overhedenoverleg dat 

begin 2013 plaats vindt.  

 

Provinciaal takenpakket 

Het bestuur onderstreept het eerder ingenomen uitgangspunt dat het voornemen in het 

Regeerakkoord om te komen tot een ‘materieel gesloten huishouding’ in strijd is met het 

Nederlandse staatsbestel en daarom ten principale wordt afgewezen. Daarbij wordt te-

vens geconstateerd dat via de Bestuursafspraken 2011-2015, het document ‘Profiel Pro-

vincies’ (2010) en het advies van de commissie-Lodders (2008) heldere afspraken zijn 

gemaakt over het provinciale takenpakket. Het bestuur besluit deze inhoudelijke basis 

verder uit te werken en op grond hiervan de discussie te voeren ter voorbereiding op het 

Overhedenoverleg. De minister van BZK is op 22 november jl. gewezen op de inhoudelij-

ke basis voor het huidig functionerende provinciale takenpakket. 

 

Status Bestuursafspraken 2011-2015 

In het overleg met de minister van BZK is geen duidelijkheid verschaft over de status 

van de Bestuursafspraken 2011-2015. Op grond van het Regeerakkoord van het kabinet-

Rutte/Verhagen zijn rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de Bestuursafspraken 

overeengekomen waarbij afspraken zijn gemaakt over decentralisatie van taken in het 

licht van de toenmalige kabinetsvoornemens. Door de val van het eerste kabinet-Rutte 

en de installatie van het tweede kabinet-Rutte is het onduidelijk wat de status is van de-

ze Bestuursafspraken die in principe nog tot 2015 doorlopen. In het nog te plannen 

Overhedenoverleg begin 2013 moet hier duidelijkheid over worden verschaft.  

 

Financiële effecten Regeerakkoord 

Het bestuur neemt kennis van de financiële effecten van het Regeerakkoord voor de pro-

vincies. Deze effecten richten zich vooral, maar niet exclusief, op de voorgenomen invoe-

ring van de wet Houdbare overheidsfinanciën (HOF), het verplicht schatkistbankieren en 

de afschaffing van het BTW-compensatiefonds. De gevolgen voor de provincies worden 

nader uitgewerkt ter voorbereiding op het nog te plannen Overhedenoverleg begin 2013.  

 

IPO-bod ‘Windenergie op land in 2020’ 

Het bestuur heeft ingestemd met het IPO-bod ‘Windenergie op land in 2020’. Provincies 

spreken daarbij af om ruimte te reserveren voor de plaatsing van 6.000 Megawatt (MW) 

windenergie op land in 2020. De prestatieafspraken tussen de twaalf provincies en het 

Rijk, die samen optellen tot 6.000 MW, worden binnenkort in een akkoord met het Rijk 

vastgelegd.  

 

De provincies wijzen een aantal gebieden aan waarbinnen ruimte wordt gezocht voor 

grootschalige windenergieprojecten in het kader van de Rijksstructuurvisie wind op land. 

Daarnaast is ook ruimte nodig om minder omvangrijke windenergieprojecten te realise-

ren. De provincies leggen deze gebieden in hun ruimtelijke plannen vast. Als een gebied 

alsnog niet in aanmerking komt voor plaatsing van windmolens dan zullen de provincies 

daarvoor op eigen grondgebied alternatieven ontwikkelen.  
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Op dit moment staan er in Nederland windmolens met een totaal vermogen van ruim 

2.100 Mw. Dit vermogen wordt de komende jaren aangevuld met reeds geplande en nog 

te plannen windmolenprojecten. Provincies hebben zogenaamde zoekgebieden aangewe-

zen waarbinnen naar kansrijke locaties voor de plaatsing van windmolens wordt gezocht. 

Binnen de zoekgebieden kunnen de provincies in 2020 windmolens plaatsen met een to-

tale capaciteit van 6.000 MW. De exacte locaties worden pas definitief aangewezen als er 

lokaal draagvlak is voor de komst van de molens. Hierin wordt nauw samengewerkt met 

gemeenten en toekomstige omwonenden.  

 

Referentiekader Omgevingswet 

Het bestuur bespreekt de stand van zaken van de voorbereiding op de consultatie van de 

decentrale overheden inzake de Omgevingswet. In een bestuurlijk overleg op 27 novem-

ber jl. over dit onderwerp is gebleken dat de consultatie van de decentrale overheden 

met twee maanden is uitgesteld en eind februari start. Ook is gebleken dat de scope van 

de Omgevingswet gelijk is aan de Omgevingswet van voor de verkiezingen voor Tweede 

Kamer.  

 

Mede op grond van de strategische discussie in het bestuur tijdens de bestuursvergade-

ring van 8 november jl. heeft de bestuurlijke adviescommissie Duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling en Waterbeheer het referentiekader voor de beoordeling van de Omge-

vingswet opgesteld. Het bestuur stemt met het referentiekader in. Het referentiekader is 

bedoeld als interne checklist van de provincies voor de Omgevingswet. Het kader is een 

vragenlijst waarmee beoordeeld kan worden of de wet is opgesteld conform de principes 

die de provincies willen hanteren en in de wet vertaald willen zien. De Omgevingswet 

moet leiden tot een geïntegreerd strategisch omgevingsbeleid met meer afwegingsruimte 

voor de decentrale overheden waardoor snellere en betere besluitvorming plaats vindt 

over projecten inzake de leefomgeving. 

 

Prioritaire IPO-agenda 

Het bestuur bespreekt de actuele stand van zaken van de prioritaire IPO-dossiers op 

grond van de prioritaire IPO-agenda.  

 

Decentralisatie Natuurbeleid 

Inzake het dossier ‘decentralisatie natuurbeleid’ wordt teruggekeken op het kennisma-

kingsgesprek met toenmalig staatssecretaris Verdaas. In verband met het terugtreden 

van Verdaas wordt afgesproken om de in het kennismakingsgesprek gemaakte afspraken 

over de uitwerking van de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies vast te 

leggen in een briefs als vertrekpunt voor het overleg met de nieuwe staatssecretaris.  

 

‘Stip aan de Horizon’ 

Inzake het dossier ‘Stip aan de Horizon’ constateert het bestuur dat de voornemens van 

het kabinet-Rutte/Asscher nadere afstemming noodzakelijk maakt tussen de visietrajec-

ten ‘Stip aan de Horizon’ en ‘Positie en profiel provincies’. Het ‘Profiel’-traject is gericht 

op het profiel van de provincies in de aanloop naar de Statenverkiezingen van maart 

2015 terwijl het ‘Stip’-traject gericht is op het vaststellen van de maatschappelijke trends 

op de lange termijn (2025/2030) en de bijbehorende maatschappelijke opgaven en de rol 

van de provincies daarbij. Tevens richt de Thorbeckeleerstoel (bekleed door prof. mr. 

Engels) zich naast de gemeenten ook op de provincies en wordt de rol van de regio mede 

in Europees perspectief bepaald.  

 

Het bestuur besluit om de regie op deze gewenste afstemming te laten voeren door de 

betreffende portefeuillehouders in het bestuur: Max van den Berg (‘Stip aan de Horizon’), 

Ank Bijleveld-Schouten (‘Positie en profiel provincies’) en Wim van de Donk (‘Europa’). 

Dit mede ook in relatie tot de kabinetsvoornemens voor de inrichting van het openbaar 

bestuur  voor de lange termijn.   
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Europese lobbydossiers 

Het bestuur neemt kennis van de actuele stand van zaken met betrekking tot de Europe-

se lobbydossiers: wetgeving luchtkwaliteit: herziening luchtpakket, Europe 2020 / Natio-

naal Hervormingsprogramma, EFRO, GLB/POP, herziening aanbestedings- en concessier-

richtlijnen (i.k.v. vermindering regeldruk en adminstratieve lasten), Ten-T, evaluatie Eu-

ropese richtlijn omgevingslawaai en 7e Milieu Actie Programma. 

 

Uitvoerende activiteiten IPO-bureau 

Het bestuur stemt in met de voorstellen van de Kring van Provinciesecretarissen over 

‘uitplaatsing’ en perspectief van een aantal uitvoerende activiteiten van het IPO-bureau. 

Het betreft de activiteiten GBO Provincies, VTH/RUD’s, PRISMA en Tarievenbureau OV.  

 

In het kader van de transitie van het IPO heeft het bestuur in september 2011 besloten 

dat de aansturing van (interprovinciale) uitvoerende activiteiten buiten het IPO-bureau 

moeten worden geplaatst gericht op implementatie vanaf 1 januari 2013. Aan de Kring 

van Provinciesecretarissen is gevraagd om hiertoe een voorstel te doen. Dit voorstel is op 

15 november jl. door de Kring vastgesteld en behelst de ‘uitplaatsing’ van de Gemeen-

schappelijke Beheerorganisatie (GBO Provincies), de activiteiten op het terrein van ver-

gunningverlening, toezicht en handhaving en de regionale uitvoeringsdiensten 

(VTH/RUD’s) en het samenwerkeringsprogramma op het gebied van vernieuwing en ver-

betering van milieubeleid (PRISMA). Voor het Tarievenbureau OV is voorgesteld om de 

huidige werkwijze voorlopig te continueren en daarover op een later moment te beslui-

ten. 

 

Opdracht portefeuillehoudersoverleg ‘VTH’ 

Het bestuur stemt in met de taakopdracht van het portefeuillehoudersoverleg Vergun-

ningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Op grond van de ‘lichte’ evaluatie van de 

transitie van het IPO besloot het bestuur eerder dat het portefeuillehoudersoverleg de ad 

hoc-commissie RUD’s opvolgt en in beginsel, gelijk de voorganger, voor een jaar wordt 

ingesteld. Aan het einde van 2013 wordt bezien of een vervolg in 2014 nodig is.   

 

Tweede wijziging begroting Kassiersfunctie 2012 

Het bestuur stemt in met de wijziging van de begroting Kassiersfunctie 2012 en de ver-

werking daarvan in de begroting Kassiersfunctie en het voorstel ter goedkeuring voor te 

leggen aan de Algemene Vergadering. Het voorstel leidt niet tot een extra provinciale 

bijdrage en is noodzakelijk door een ander inzicht van de accountant. De wijziging betreft 

de kosten in 2012 voor het tijdelijk interprovinciaal projectbureau Vitaal Platteland. Deze 

kosten dienen alsnog onderdeel te zijn van de begroting Kassiersfunctie.  

 

Beëindiging Olympisch Vuur 2028 

Het bestuur neemt kennis van het besluit van de Council van Olympisch Vuur 2028 d.d. 4 

december jl. om de alliantie Olympisch Vuur 2028 per 1 januari 2013 op te heffen. Dit in 

verband met het voornemen in het Regeerakkoord om afstand te nemen van de ambitie 

om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Hiermee is de (beperkte) relatie tus-

sen het IPO en de Council ook per 1 januari 2013 beëindigd.  

 

 


