
 

 

 

 

 

 

 

 
Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  

30 januari 2014 te Den Haag 
 

 

Bestuurlijke organisatie 

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

schaffing van de Wgr-plus. Ter vergadering blijkt dat de minister van BZK de avond 

voorafgaand aan de vergadering een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd waarbij 

hij verzoekt 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 geeft 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 invoering van de wet per 1 januari 

2015. Op grond van deze ontwikkelingen maakt het bestuur afspraken over de duiding 

van dit uitstel en de inzet van het bestuur om tot afschaffing van de Wgr-plus te komen.  

 

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 ‘KOMPAS 2020’, ‘Vitaal Platteland’, ‘Energieakkoord’, 

‘STRONG’, ‘Transitie Jeugdzorg’ en ‘VTH/RUD’s’. 

 

Gezamenlijke inzet Provinciale Statenverkiezingen (maart 2015) 

Op grond van het verzoek van de Algemene Vergadering daartoe om te komen tot een 

gezamenlijke inzet voor de Statenverkiezingen van maart 2015 bespreekt het bestuur de 

mogelijkheden daartoe. Het bestuur constateert dat deze inzet zich beperkt tot samen-

werking met de rijksoverheid om de opkomst te bevorderen en het onder de aandacht 

brengen van de werkzaamheden in het verlengde van het traject KOMPAS 2020. Dit on-

der de nadrukkelijke constatering dat de verkiezingen bij uitstek een aangelegenheid zijn 

van de afzonderlijke provincies en in het bijzonder de politieke partijen. Het bestuur be-

sluit om op grond hiervan een voorstel op te stellen ter bespreking met de Algemene 

Vergadering.  

 

IPO-reactie nota wijziging natuurbeschermingswet 

Het bestuur stelt de IPO-reactie op de nota tot wijziging van de natuurbeschermingswet. 

Conform de Code Interbestuurlijke Verhoudingen heeft de staatssecretaris van Economi-

sche Zaken de conceptnota van wijziging van het wetsvoorstel Natuurbescherming en de 

conceptwijziging Boswet aan het IPO ter advisering voorgelegd. De IPO-reactie is opge-

steld aan de hand van de afspraken uit de natuurakkoorden met het kabinet. In algeme-

ne zin zijn de provincies positief over de nota waar deze recht doet aan de decentralisatie 

van het natuurbeleid naar de provincies en de handhaafbaarheid vergroot. Het IPO heeft 

op een aantal onderdelen echter bezwaren. Het betreft hier onder andere de wijze waar-

op de uitbreiding van de soortenbescherming is vormgegeven, het neerleggen van ver-

gaande bevoegdheden bij het rijk, het handhaven van de toepassing van de lex silencio 

positivo en het ontbreken van een financiële onderbouwing in de Memorie van Toelichting 

van de uitbreiding van provinciale taken.  

 

Gezien de vertrouwelijkheid van de advisering wordt de eigenlijke IPO-reactie pas gepu-

bliceerd wanneer het kabinet de nota naar de Tweede Kamer stuurt en daarmee open-

baar maakt.  

 

Waarstaatjeprovincie.nl 

Op grond van de oproep van Provinciale Staten in verschillende provincies om te zorgen 

voor meer transparantie, inzicht en vergelijkbaarheid van informatie bespreekt het be-

stuur een voorstel tot het ontwikkelen van een vergelijkingssite ‘waastaatjeprovincie.nl’. 
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Eerder is in overleg met de twaalf provincies de website ‘watdoetjeprovincie.nl’ gelan-

ceerd. Dit initiatief is enkele jaren geleden gestaakt vanwege gebrek aan draagvlak en 

gering publieksbezoek. In het kader van de transitie van het IPO en de ‘smalle doch be-

tekenisvolle agenda’ is deze taak definitief gestaakt. 

 

Op grond van de discussie en de oproep in diverse Provinciale Staten wordt afgesproken 

dat de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht het idee voor hun 

provincies verder uitwerken en het resultaat aan het bestuur voorleggen zodat een finaal 

besluit kan worden genomen of het een IPO-activiteit moet worden of niet. 

 

IPO-reactie wet verlaging bezoldigingsmaximum Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen 

Conform de Code Interbestuurlijke Verhoudingen heeft de minister van BZK het IPO om 

advies gevraagd inzake zijn voornemen om de Wet normering bezoldiging topfunctiona-

rissen (WNT) op twee punten aan te passen: het verlagen van de maximumnorm van de 

WNT van 130% in 100% van een ministersalaris en daarnaast de uitbreiding van de 

reikwijdte van de wet naar alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector. Het 

bestuur stemt in met de voorgestelde reactie. Gezien de vertrouwelijkheid van de advise-

ring wordt de eigenlijke IPO-reactie pas gepubliceerd wanneer het kabinet de nota naar 

de Tweede Kamer stuurt en daarmee openbaar maakt.  

 

IPO-reactie wetsvoorstel verkorting voortgezette uitkering na aftreden als poli-

tieke ambtsdrager 

Conform de Code Interbestuurlijke Verhoudingen heeft de minister van BZK het IPO om 

advies gevraagd inzake zijn voornemen – op grond van een motie daartoe van VVD en 

PvdA bij de behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing pensioenleeftijd APPA in de 

Tweede Kamer – een wetsvoorstel in te dienen om de duur van de voortgezette uitkering 

tot de pensioengerechtigde leeftijd bij aftreden als politiek ambtsdrager terug te brengen 

van 10 naar 5 jaar. Voorwaarde voor een voortgezette uitkering is (en blijft) een ambts-

duur van minimaal 10 jaar in de 12 jaar voor aftreden. Het bestuur stemt in met de 

voorgestelde reactie. Gezien de vertrouwelijkheid van de advisering wordt de eigenlijke 

IPO-reactie pas gepubliceerd wanneer het kabinet de nota naar de Tweede Kamer stuurt 

en daarmee openbaar maakt.  

 

Aanpassing mandaat algemeen directeur IPO i.v.m. BIJ12 (voorheen: GWO) 

Gezien de eerdere besluitvorming van het bestuur in 2013 tot de instelling van een ge-

meenschappelijke werkorganisatie die op afstand maar binnen de statuten van de ver-

eniging IPO opereert inzake een aantal uitvoerende taken is het noodzakelijk het vige-

rende mandaat van de algemeen directeur op grond hiervan aan te passen. Het bestuur 

stemt hiermee in. 

 

Huisvesting IPO-bureau 

Vanwege de afspraken in het kader van de transitie van het IPO, de daarmee samenhan-

gende bezuinigingstaakstelling en de afname van het aantal medewerkers van het IPO 

heeft het bestuur besloten tot nieuwe huisvesting voor het IPO-bureau. In de vergade-

ring van 12 december 2013 heeft het bestuur de voorwaarden voor de huisvesting vast-

gesteld en de voorzitter, penningmeester en secretaris gemandateerd om het onderhan-

delingsproces aan te sturen. Ter vergadering is het bestuur geïnformeerd over de uit-

komsten van deze onderhandelingen en stemt het bestuur in met de voorgestelde nieu-

we huisvesting van het IPO. De besluitvorming wordt – conform de statuten van de ver-

eniging IPO – voorgelegd aan de Algemene Vergadering van het IPO. Het bestuur consta-

teert de met de nieuwe huisvesting samenhangende bezuiniging die ruimschoots behaald 

wordt. Gezien de afronding van de onderhandelingen wordt de huisvesting niet bij naam 

genoemd. 

 

 

 


