
 

 

 

 

 
 

Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  
20 maart 2014 te Den Haag 

 

 

Bestuurlijke organisatie 

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

schaffing van de Wgr-plus. In de bestuursvergadering van 30 januari jl. was besloten om 

in deze vergadering uitgebreid bij dit dossier stil te staan naar aanleiding van het verzoek 

van de minister van BZK aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel tot afschaffing van 

de stadregio’s – gepland voor de week van 3 februari – uit te stellen tot week 14 of 15. 

Als reden gaf de minister dat mogelijkerwijs varianten bij de behandeling aan bod komen 

waarbij de minister eerst de uitvoerbaarheid wil toetsen. Bespreking door de Tweede 

Kamer later dan week 14 of 15 wordt door de minister afgeraden met het oog op de in-

voering van de wet per 1 januari 2015. Mede op grond van achtergrondgesprekken met 

leden van de Tweede Kamer zijn in het bestuur afspraken gemaakt over bestuurlijke ge-

sprekken met de portefeuillehouders in de Tweede Kamer inzake de behandeling van het 

wetsvoorstel. De bestuurlijke delegatie bestaat uit de voorzitter en de bestuursleden Van 

Lunteren (Utrecht), Meijers (Gelderland) en Rietkerk (Overijssel). Inzet van het bestuur 

is – conform het regeerakkoord – om te komen tot afschaffing van de Wgr-plus.  

 

KOMPAS 2020 

In november jl. heeft het bestuur besloten tot KOMPAS 2020. KOMPAS 2020 vormt ‘het 

verhaal’ van de provincies in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen én de 

Tweede Kamerverkiezingen (2017). KOMPAS 2020 ligt in het verlengde van en gebaseerd 

op het document ‘Profiel Provincies’ (2010) en gaat in op de inhoudelijke positie van de 

provincies in de komende jaren en de thematiek en de analyse van de maatschappelijke 

ontwikkelingen en opgaven die daaraan ten grondslag liggen. Doel is om in de vergade-

ring van het bestuur op 19 juni (gevolgd door de Algemene Vergadering op dezelfde dag) 

een pamflet KOMPAS 2020 vast te stellen dat daarna wordt aangeboden aan de colleges 

van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en de inhoudelijke basis vormt richting 

de verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer. 

 

Bij de bespreking van KOMPAS 2020 heeft het bestuur kennis genomen van de eerste 

inhoudelijke hoofdlijnen en zijn afspraken gemaakt over de betrokkenheid van Provinciale 

Staten en de Algemene Vergadering. Deze betrokkenheid is als volgt: 

 Via de bijeenkomsten in het kader van ‘Profiel Provincies’ (9 oktober 2013, 30 januari 

2014, 20 maart 2014 en 3 april 2014) zijn leden van PS en de AV inhoudelijk betrok-

ken bij de provinciale projecten die als voorbeeld dienen van succesvolle taakuitoefe-

ning op het gebied van kerntaken; 

 Een eerste versie van het pamflet KOMPAS 2020 wordt op 17 april door het bestuur 

besproken. Op grond van deze versie bereiden de leden van het IPO-bestuur – in 

overleg met de eigen Provinciale Staten – een bijeenkomst in de eigen provincie voor 

om over deze eerste versie van gedachten te wisselen; en 

 De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden betrokken bij de vaststelling van het 

pamflet door het bestuur op 19 juni 2014. In de aansluitende Algemene Vergadering 

op diezelfde dag wordt het pamflet teven besproken en worden de uitkomsten van die 

bespreking betrokken bij de vaststelling. 

 

Transitie Jeugdzorg 

Het bestuur wisselt uitgebreid van gedachten over de stand van zaken van de transitie 

van de Jeugdzorg naar de gemeenten. Dit mede op grond van het bestuurlijk overleg dat 

aansluitend op de vergadering plaats vindt. Daartoe stelt het bestuur de inzet voor dit 

overleg vast.  
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SER-Energieakkoord 

Op 12 september jl. heeft het bestuur ingestemd met ondertekening namens de provin-

cies van het SER-Energieakkoord. Op grond van dit akkoord is de afgelopen maanden de 

interprovinciale samenwerking voorbereid om te komen tot een succesvolle uitvoering 

van het akkoord. Dit heeft geleid tot de ‘Interprovinciale samenwerking Energiestransitie 

en Economie’ (IPS2E). Basis voor dit uitvoeringsprogramma zijn de hoofdlijnen van een 

interprovinciale samenwerking die door de Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Eco-

nomie & Energie (BAC RE&E) in november jl. zijn vastgesteld om te komen tot een to-

taalbeeld van de aanpak van de uitvoering van de energieafspraken. Het bestuur stemt 

met IPS2E in.  

 

Deltaprogramma: ‘governance’ en positie provincies 

Het bestuur wisselt uitgebreid van gedachten over het Deltaprogramma in relatie tot de 

‘governance’ en de positie van de provincies. Het Deltaprogramma is een nationaal pro-

gramma waarin alle overheden, samen met maatschappelijke partijen en het bedrijfsle-

ven, werken aan de waterveiligheid en zoetwatervoorziening op de korte, middellange 

(2050) en (een doorkijk op) de zeer lange termijn (2100). Het programma kent tal van 

regionale deelprogramma’s waarbij vanuit het IPO met name wordt ingezet op drie gene-

rieke programma’s: waterveiligheid, zoetwater en nieuwbouw en herstructurering (ruim-

telijke adaptatie).  

 

De verder uitwerking ligt bij de bestuurlijke adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ont-

wikkeling & Waterbeheer (DROW). Tevens wordt het thema ‘governance’ gerelateerd aan 

de rol van de provincies wordt betrokken bij het KOMPAS 2020-traject. Dit alles moet 

leiden tot een concreet advies aan het bestuur dat in een volgende vergadering wordt 

besproken. 

 

Europese prioritaire agenda 2014 

In het kader van de transitie van het IPO is besloten om ‘Europa’ als facetbeleid uit te 

voeren en niet meer als apart aandachtsveld binnen de IPO-structuur. Om de beleidsma-

tige doelstellingen daadwerkelijk als facetbeleid uit te kunnen voeren worden Europese 

dossiers – gerelateerd aan de provinciale kerntaken – voorbereid door ‘triumviraten’ be-

staande uit medewerkers van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), provincies 

en IPO. Inhoudelijke basis voor deze werkzaamheden vormt de Europese prioritaire 

agenda. Deze agenda is de afgelopen maanden opgesteld en bestaat uit de volgende 

dossiers: 

 Wetgeving luchtkwaliteit: herziening luchtpakket; 

 Regulatory Fitness and Performance Programma (REFIT); 

 Midterm evaluatie Biodiversiteit-strategie 2020; 

 Mededeling Kader voor Klimaat- en Energiebeleid 2030; 

 Fysieke en maatschappelijke leefomgeving; en 

 Regionale Economie en Innovatie. 

De Europese prioritaire agenda is in lijn met de ‘smalle doch betekenisvolle’ IPO-agenda 

en is daarmee de Europese vertaling van de (nationale) prioritaire IPO-agenda. Het be-

stuur stelt de Europese prioritaire agenda vast die tevens de inhoudelijke basis is voor de 

‘boodschap’ van de provincies aan het Europees Parlement en de Europese Commissie in 

nieuwe samenstelling na de EP-verkiezingen van 22 mei 2014. 

 

Prioritaire IPO-agenda 

Op grond van de prioritaire IPO-agenda wisselt het bestuur van gedachten over de actue-

le stand van zaken van de dossiers ‘Vitaal Platteland’ (POP3, DLG en PAS), ‘VTH/RUD’s’ 

en ‘DROW’ (STRONG en Omgevingswet). 

 

Beslispunten 

Het bestuur stelt de volgende beslispunten vast: 

 IPO-reactie initiatiefwet Wob / Woo: GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer hebben 

het initiatiefwetsvoorstel Open Overheid (WOO) ingediend. Deze wet betekent – bij 

vaststelling – een grote verandering ten opzicht van de huidige Wet Openbaarheid 

Bestuur (Wob). In tegenstelling tot ‘reguliere’ wetsvoorstellen zijn de decentrale 
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overheden niet automatisch ‘gehoord’ over het wetsvoorstel. Het bestuur besluit der-

halve om – waar mogelijk gezamenlijk met VNG en Unie van Waterschappen - de kri-

tiekpunten op de wet te bespreken met de indieners van het wetsvoorstel én de mi-

nister van BZK; 

 Notitie ‘Beheer en eigendom natuur’: Naar aanleiding van het Natuurpact (op 18 sep-

tember 2013 gepresenteerd door staatssecretaris Dijksma en het IPO) is een notitie 

‘Beheer en eigendom van natuur’ opgesteld dat de uitgangspunten bevat in het eigen 

provinciale beleid ten aanzien van verwerving, inrichting en beheer van natuur. Het 

bestuur neemt kennis van deze notitie als richtinggevend kader op grond waarvan de 

provincies hun eigen beleid uitwerken; 

 Verdeling maximalisering BTW compensatiefonds: het bestuur stemt in met de hoog-

te van de uitname uit het provinciefonds op grond van het in 2013 met het rijk geslo-

ten financieel akkoord inzake enkele financiële maatregelen uit het regeerakkoord 

(Wet Hof, verplicht schatkistbankieren en afschaffing BTW-compensatiefonds). De 

verdeling van de uitname wordt nader besproken in het portefeuillehoudersoverleg 

Financiën; 

 IPO-reactie op de wijziging Wet Hof: het bestuur stelt de IPO-reactie op de wijziging 

Wet Hof vast. De wijziging was nodig omdat een door de Tweede Kamer ingediend 

amendement wel positie was beoordeeld door het kabinet, maar door een stemfout 

niet was aangenomen. Met deze wetswijziging wordt alsnog deze aanpassing doorge-

voerd; en 

 Waarstaatjeprovincie.nl: baar maakt. Op grond van de oproep van Provinciale Staten 

in verschillende provincies om te zorgen voor meer transparantie, inzicht en verge-

lijkbaarheid van informatie heeft het bestuur op 30 januari jl. besloten om een nadere 

uitwerking door de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht af te 

wachten. Ter vergadering wordt kennis genomen van de stand van zaken. Zuid-

Holland, Utrecht en Flevoland gaan verder met een ‘pilot’. Op grond van de uitkom-

sten van de ‘pilot’ kunnen de overige provincie individueel bepalen om aan te sluiten.  

 

Mutatie IPO-bestuur 

Vanwege een herverdeling van portefeuilles in het college van Gedeputeerde Staten van 

Groningen naar aanleiding van het flankerend akkoord met rijk en NAM over de gaswin-

ning heeft de heer Moorlag op 30 januari jl. aangekondigd het bestuur te verlaten. Het 

college van GS van Groningen heeft de heer Wilpstra bindend voorgedragen als zijn op-

volger. Het bestuur neemt kennis van de voordracht. Inzake de portefeuilleverdeling 

wordt afgesproken dat de heer Wilpstra deelneemt aan het portefeuillehoudersoverleg 

Financiën en Bestuur. De heer Moorlag blijft lid van de kerndelegatie Energie.    

 

 


