
 

 

 

 

 

 

 

 
Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  

23 mei 2013 te Den Haag 
 
 

Stand van zaken uitvoering financieel akkoord 

Op 31 januari jl. heeft het bestuur in meerderheid besloten om met de ‘packagedeal’ fi-

nanciële verhoudingen in te stemmen. Als onderdeel van deze besluitvorming is een brief 

gestuurd aan de ministers van Financiën en BZK waarin op een aantal punten wordt aan-

gegeven hoe het IPO het akkoord uitlegt en welke onduidelijkheden zijn gesignaleerd. 

Tevens is het verzoek gedaan tot een ‘verhelderend gesprek’ dat mogelijk kan leiden tot 

vergroting van het draagvlak voor het akkoord.  

 

Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken van de uitvoering van het 

financieel akkoord. Tijdens het reguliere Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen 

(Bofv) is nogmaals aangedrongen op het laten plaats vinden van het ‘verhelderend ge-

sprek’. Het gesprek vindt plaats op 28 mei 2013.  

 

Inzake de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Hof) is kennis genomen van het feit dat 

IPO, VNG en Unie van Waterschappen gezamenlijk onderzoek laten doen naar de onder-

linge verdeling van het decentrale EMU-saldo van -0,5%. Tevens heeft het bestuur ken-

nis genomen van de stand van zaken van het (verplicht) schatkistbankieren. De betref-

fende IPO-werkgroep heeft gesproken over het onderling uitlenen tussen overheden bin-

nen de provincie. De conclusie van de werkgroep is dat aan de markt overlaten de beste 

optie is. De werkgroep heeft inmiddels een modelovereenkomst opgesteld. Als terugval-

optie geldt in alle gevallen het schatkistbankieren. Het bestuur stemt in met dit voorstel. 

 

Nadere IPO-reactie nota ‘Bestuur in Samenhang’ 

Eind maart verscheen de Visienota ‘Bestuur in Samenhang’ van de minister van BZK. 

Aanleiding voor deze nota was de door de Eerste Kamer met algemene stemmen aan-

vaarde motie Kox c.s. waarbij het kabinet werd gevraagd om ‘een integrale visie op de 

modernisering van de bestuurlijke organisatie van Nederland’. Het bestuur heeft bij het 

verschijnen van deze nota een eerste reactie gegeven. Daarbij is toen aangegeven dat 

een nadere reactie zou volgen. 

 

Daarna heeft het kabinet op 26 april jl. in een brief aan de Tweede Kamer een nader pro-

cedurevoorstel gedaan over de ‘Noordvleugelprovincie’. Op grond van de nota en deze 

nadere brief heeft het bestuur een nadere IPO-reactie vastgesteld. Deze is als bijlage 1 

bijgevoegd. 

 

Definitieve IPO-reactie Omgevingswet 

Het bestuur heeft ter vergadering kennis genomen van de stand van zaken van het dos-

sier ‘Omgevingswet’ en de definitieve IPO-reactie op de Omgevingswet vastgesteld. Deze 

reactie is bijgevoegd als bijlage 2.  

 

Decentralisatie Natuurbeleid 

Ter vergadering heeft het bestuur kennis genomen van de uitkomsten van het bestuurlijk 

overleg met staatssecretaris Dijksma op 21 mei 2013. Er is nagenoeg overeenstemming 

bereikt over de decentralisatie van het beleid en de condities daarbij. Staatssecretaris 

Dijksma zal daarover nog overleg moeten voeren binnen het kabinet.   

 

 ‘Wind op Land’ 

Op 31 januari jl. heeft het bestuur ingestemd met het akkoord met het rijk over de hoe-

veelheid te realiseren windenergie op land. Het hoofdpunt van het akkoord is dat de pro-

vincies met elkaar ruimte maken voor het opstellen van 6.000 MW windenergie op land. 
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Daarnaast is de afspraak gemaakt dat de provincies met het rijk zullen onderzoeken wat 

de meest geschikte instrumentenmix is om 16% hernieuwbare energie in 2020 te produ-

ceren. 

 

Het bestuur wisselt van gedachten over de stand van zaken van dit onderzoek en de uit-

voering van het akkoord over 6.000 MW windenergie op land. Het afrondend bestuurlijk 

overleg, als onderdeel van het akkoord, is voorzien voor eind juni 2013. Het bestuur 

spreekt hier nader over in de vergadering op 20 juni 2013. 

 

Verdeling uitname middelen voor regionale omroepen 

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Asscher is opgenomen dat de zorg voor de 

regionale omroepen per 2014 naar het rijk gaat, inclusief de 142 miljoen euro aan mid-

delen die hiervoor in het provinciefonds zit. Voor de vaststelling van de omvang en de 

verdeling van de uitname zijn heldere uitgangspunten nodig. Het bedrag van 142 miljoen 

euro is ook het bedrag dat volgens Cebeon in het nieuwe verdeelmodel van het provin-

ciefonds vanaf 2012 in het cluster Voorzieningen is opgenomen. Er is geen aanleiding om 

dit bedrag ter discussie te stellen. 

 

Het bestuur stemt in met de door het ministerie van BZK voorgestelde verdeling van de 

uitname van 142 miljoen euro voor de regionale omroepen op basis van de verdeelmaat-

staven vast bedrag, inwoners, inwoners landelijk gebied en oppervlakte land.  

 

Prioritaire IPO-agenda / Europese lobbyagenda 

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

grond van de prioritaire IPO-agenda.  

 

Transitie Jeugdzorg 

Op 26 april jl. vond een bestuurlijk overleg plaats tussen IPO, VNG en rijk. In dit overleg 

is door de IPO-kerndelegatie Jeugdzorg een afspraak gemaakt inzake de overgangsmaat-

regelen nieuw stelsel jeugd. Het bestuur stemt in met het door de kerndelegatie bereikte 

resultaat. 

 

Interbestuurlijk Toezicht 

In de vorige vergadering van het bestuur op 18 april jl. is kennis genomen van het af-

rondende bestuurlijk overleg tussen het IPO en de minister van I&M. Gezien deze ont-

wikkelingen en conform de afspraken inzake de prioritaire IPO-agenda besluit het be-

stuur het dossier ‘Interbestuurlijk Toezicht’ van de prioritaire IPO-agenda af te voeren.   

 

Overige onderwerpen / Europese lobbyagenda 

Het bestuur neemt kennis van de actuele stand van zaken van de dossiers ‘Positie en 

Profiel Provincies’/‘Stip aan de Horizon’ en de Europese lobbyagenda. 

 

Overige (hamer)punten 

Het bestuur neemt (vertrouwelijk) kennis van de stand van zaken van de onderhandelin-

gen over een nieuwe provinciale cao. Tevens stemt het bestuur in met de IPO-reactie op 

de conceptversie van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen. Ook stemt het 

bestuur in met het in kennis stellen van de minister van BZK van het standpunt van het 

bestuur over de wijze en het tijdstip van overgang naar fondsfinanciering van de politieke 

pensioenen bij het ABP en dringt aan op een zorgvuldige regeling van de resterende 

rechtspositionele gevolgen van de overgang naar het ABP. Ten slotte stemt het bestuur 

in met de voordracht van de heer Lucas Bolsius (burgemeester Amersfoort) als voorzitter 

van het bestuur van de stichting SVB-BGT.  

 

 














