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Onderwerp: Betrokkenheid PS bij onderwerpen IPO Algemene Vergadering 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
De fractie van D66 heeft het initiatief genomen om meer aandacht te vragen voor de 
besluitvorming in de Algemene Vergadering van het IPO en heeft voorgesteld om de 
betrokkenheid van PS hierbij te vergroten. Hierover is kort gesproken in de commissie BEM 
van 2007, resulterend in een pragmatische aanpak voor de IPO-AV van 20 december 2007 en 
een verzoek aan de griffie om een notitie te maken, waarin structuur wordt aangebracht in de 
betrokkenheid. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 

Vervolgprocedure/voortgang 
In bijgaande notitie worden voorstellen gedaan om de betrokkenheid van PS bij de 
onderwerpen die aan de orde komen in de Algemene Vergadering van het IPO te vergroten 
c.q. te borgen. Concreet wordt de commissie BEM gevraagd akkoord te gaan met de volgende 
punten: 

1. Zodra de agenda van een volgende IPO-AV bekend is wordt deze ter kennisneming 
gestuurd aan alle statenleden en commissieleden. 

2. De stukken zijn opvraagbaar bij de griffie. 
3. Op verzoek wordt een vooroverleg georganiseerd met de Utrechtse 

vertegenwoordigers in de IPO-AV, de heer Van den Burg en mw. Stadhouders. 
4. Zodra het verslag van een vergadering beschikbaar is wordt dit digitaal aan alle PS-

leden en commissieleden toegestuurd. Zo nodig kunnen de Utrechtse 
vertegenwoordigers in de AV een toelichting geven. 



Betrokkenheid PS bij de Algemene Ledenvergadering van het IPO 
 

Aanleiding
D66 heeft in de commissie BEM van 19 november gevraagd hoe wordt omgegaan met het 
bespreken van de beleidsinhoudelijke zaken van het IPO. Controle op deze zaken zou 
moeten plaatsvinden in PS. Hiervoor zou een procedure moeten worden opgesteld. 
Gebleken is dat de overige provincies hier zeer verschillend mee omgaan.  

 
Huidige situatie
Twee maal per jaar vindt de Algemene Vergadering van het IPO plaats. De heer Van den 
Burg en mevrouw Stadhouders hebben zitting in het algemeen bestuur van het IPO; de 
heer Bos is plaatsvervangend lid. Er is vooraf en achteraf geen structureel gesprek met de 
overige leden van PS. 
In 2008 vinden de vergaderingen plaats op 26 juni en 18 december. In de regel zijn agenda 
en stukken 2 weken voorafgaand aan de vergadering beschikbaar. 
 
Voorstellen voor betrokkenheid PS
Van belang is dat de statenleden kennis hebben van hetgeen in de AV aan de orde komt. 
Hoewel het IPO als onderwerp thuishoort bij de commissie BEM, kunnen de 
bespreekpunten in IPO-AV het totale werkveld van de provincie omvatten. Het ligt 
daarom voor de hand de agenda, zodra beschikbaar, ter kennisneming te sturen aan alle 
PS-leden (en commissieleden). Aan de hand van de agenda kunnen de statenleden bij de 
griffie de stukken opvragen die op de agenda staan. 
 
Indien één of meerdere statenleden of commissieleden daarom verzoeken, wordt een 
voorgesprek georganiseerd met de Utrechtse vertegenwoordigers in IPO-AV. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan er voor gekozen worden om een vergaderstuk voor de IPO-
AV te bespreken in de daartoe meest relevante commissie (eventueel met uitnodiging van 
andere commissies), echter gezien de korte termijn van beschikbaarheid van stukken 
voorafgaand aan de vergadering van IPO-AV zal dit meestal niet mogelijk blijken. 
 
Het verslag van de vergadering van het IPO-AV wordt wederom aan alle PS- en 
commissieleden gestuurd. Zo nodig kan er een toelichting plaatsvinden door de Utrechtse 
vertegenwoordigers. 
 


