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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Het Bestuursakkoord met het rijk is op 4 juni 2008 ondertekend. De provincies hebben in oktober 
2008 een Uitvoeringsprogramma voor het Bestuursakkoord vastgesteld in IPO-Bestuur. 
Het voorliggende voortgangsverslag van het IPO maakt de stand op van de uitvoering van het 
Bestuursakkoord rijk-provincies over de volle breedte in de periode juni 2009- februari 2010. In het 
verslag wordt waar mogelijk gemarkeerd wat nodig is om de afspraken te realiseren. 
Voor de positie van de provincies neemt de uitvoering van het Bestuursakkoord in de huidige 
discussie over het profiel van de provincies een belangrijke plaats in. 
 
Voorgeschiedenis 
Het Bestuursakkoord met het rijk is op 4 juni 2008 ondertekend en loopt t/m 2011. Het akkoord is 
gebaseerd op het advies van de commissie Lodders. De provincies leveren gezamenlijk € 800 miljoen 
in voor een periode van vier jaar voor de afspraken in dat akkoord.. Het akkoord is gebaseerd op het 
advies van de commissie Lodders. De provincies hebben in oktober 2008 een Uitvoeringsprogramma 
voor het Bestuursakkoord vastgesteld in IPO-Bestuur. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het voorliggende voortgangsverslag van het IPO maakt de stand op van de uitvoering van het 
Bestuursakkoord rijk-provincies over de volle breedte in de periode juni 2009- februari 2010. 
Voor de positie van de provincies neemt de uitvoering van het Bestuursakkoord in de huidige 
discussie over het profiel van de provincies een belangrijke plaats in. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het Uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord is aanjager voor gezamenlijke inzet op en 
kwaliteitsverbetering van het werk van de provincies. De provincies willen het bestuursakkoord als 
vliegwiel voor een collectieve inspanning gebruiken om de prestaties van en de beeldvorming over de 
provincies structureel te verbeteren, zodat de provincies in 2011 bij rijk, gemeenten, relevante 
maatschappelijke/ private partijen en burgers bekend staan als bestuurskrachtige overheid die de regie 
voert over het regionaal ruimtelijk-economisch beleid. 
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Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De uitvoering van het Bestuursakkoord ligt op schema. Het gaat hierbij om een breed scala aan 
activiteiten betreffende bijvoorbeeld decentralisatie van taken van het Rijk naar de provincies 
(bijvoorbeeld door het regionale economische beleid naar provincies over te hevelen), de normering 
van de kwaliteit van de dienstverlening door de provincie aan burgers en bedrijven, en de 
implementatie van het advies van de commissie Oosting over interbestuurlijk toezicht. 
De decentralisatieagenda in het Bestuursakkoord bevat negentien afspraken voor zes departementen. 
Alle afspraken moeten aan het eind van deze kabinetsperiode gerealiseerd zijn. Ondertussen zijn acht 
decentralisatieafspraken gerealiseerd. Bij negen afspraken wordt de planning nog niet gehaald en is het 
inhoudelijk dan wel financieel onzeker of de doelstelling van het Bestuursakkoord wordt gehaald.  
Er zijn verschillende oorzaken voor stagnatie. Soms zijn deze procesmatig van aard, bijvoorbeeld in 
verband met wetgevingsprocessen. In andere gevallen speelt het gewijzigd kabinetsbeleid als gevolg 
van de economische crisis een rol. Nu speelt de val van het kabinet een stagnerende rol. Onduidelijk 
zijn nog de gevolgen voor de decentralisatieafspraken van de bezuinigingen die het kabinet vanaf 2011 
gaat doorvoeren, omdat de invulling door de departementen nog niet bekend is. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van het IPO voortgangsverslag. 
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