
NAZENDING Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 19 juni 2014 
agendapunt 2a 
 
 
 
 

NB. Deze oplegnotitie vervangt volledig de op 29 mei jl. gestuurde stukken 

behorend bij dit agendapunt (2a) alsmede de op 29 mei jl. aangekondigde 

nazending.  
 
 

Paraaf  

 

Datum : 10 juni 2014 

Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Yolanthe Sinnige/Ferdi de Lange 

Doorkiesnummer : (070) 888 12 22 

Bijlagen : 2 

 

Onderwerp : KOMPAS 2020 

 

 

Voorstel 

 

1. Kennis nemen – mede n.a.v. de uitkomsten van de PS-bijeenkomsten over KOMPAS 

2020 - van het herziene tijdpad voor KOMPAS 2020; en 

2. Bespreken van de tweede conceptversie van het document KOMPAS 2020 waarvan 

de uitkomsten worden betrokken bij de voorbereiding van de definitieve versie van 

KOMPAS 2020.   

 

 

Toelichting 

 

Wat vooraf ging 

KOMPAS 2020 is ‘het verhaal’ van de provincies in de aanloop naar de verkiezingen voor 

Provinciale Staten (2015) en Tweede Kamer (2017). KOMPAS 2020 is een doorvertaling 

van het document ‘Profiel Provincies’ (2010) waarbij de uitkomsten van de IPO-trajecten 

‘Stip aan de Horizon’ (toekomstverkenning) en ‘Profiel Provincies’ (voorbeeldprojecten 

van provinciale taakuitoefening) alsmede de Europese dimensie een belangrijk onderdeel 

vormen. Conform afspraak hebben in de maanden april, mei en juni bijeenkomsten 

plaats gevonden in Provinciale Staten van alle provincies om een conceptversie van 

KOMPAS 2020 (vastgesteld door het bestuur op 17 april jl.) te bespreken.  

 

Uitgangspunt hierbij was om een definitieve versie van KOMPAS 2020 – met betrekking 

van de uitkomsten van de bespreking door uw Algemene Vergadering – op 19 juni vast 

te stellen. 

 

Voorstel tot een gewijzigd tijdpad voor KOMPAS 2020 

De bestuurlijke regiegroep KOMPAS 2020 bestaande uit IPO-voorzitter Remkes en de 

cdK’s Bijleveld-Schouten, Van den Berg en Van de Donk heeft op 5 juni jl. op grond van 

een tweede conceptversie van het document KOMPAS 2020 en de uitkomsten van de tien 

van de twaalf PS-bijeenkomsten en overige bijeenkomsten over KOMPAS 2020 de 

conclusie getrokken dat voor KOMPAS 2020 – om te komen tot een voldragen én 

effectieve inhoudelijke basis voor het gehele traject – meer tijd moet worden genomen 

om te komen tot een definitieve vaststelling van KOMPAS 2020. Voor de bestuurlijke 

regiegroep gelden hiervoor de volgende overwegingen: 

- De thematiek en inhoudelijke basis van KOMPAS 2020 worden breed gedeeld: het 

uitgangspunt van de provinciale kerntaken, de maatschappelijke ontwikkelingen en 

opgaven die leidend zijn voor het provinciale functioneren, de verschillende rollen die 

de provincies daarbij hebben en het belang van regio’s als drijvende kracht in Europa; 

- In de PS-bijeenkomsten en andere bijeenkomsten is de wens uitgesproken om 

document en achtergronddocument (incl. het overzicht van de maatschappelijke 

opgaven en de provinciale rol daarbij) te combineren en minder abstract te maken 

door voorbeelden toe te voegen (in lijn met de ‘Profiel Provincies’-projecten);  
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- Aanvullend hierop is daarbij geconstateerd dat KOMPAS 2020 nu vooral over de 

provincies gaat en de rol medeoverheden, met name het rijk en de gemeenten, en de 

relatie met de provincies en de noodzaak om gezamenlijk de maatschappelijke 

opgaven aan te gaan amper benoemd worden;  

- Ook leefde bij sommige leden van Provinciale Staten en leden van uw Algemene 

Vergadering het idee dat de strakke planning wellicht onvoldoende recht zou kunnen 

doen aan het verwerken van de uitkomsten van de bespreking door PS en AV; en 

- Ten slotte is de bestuurlijke regiegroep tot de conclusie gekomen dat de zelf 

opgelegde “tijdsklem” van vaststelling op 19 juni was ingegeven door de 

voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen bij nader inzien minder 

“klemmend” is.  

 

Nieuw tijdpad 

Op grond van deze overwegingen heeft de bestuurlijke regiegroep het volgende 

gewijzigde tijdpad aan het IPO-bestuur voorgesteld: 

- Voorbereiding definitieve versie KOMPAS 2020: op grond van de uitkomsten van 

de PS-bijeenkomsten in april, mei juni, uw Algemene Vergadering van 19 juni, de 

bestuursvergadering eveneens op 19 juni en overige bijeenkomsten wordt in de 

zomer een definitieve versie van KOMPAS 2020 voorbereid. Deze versie is de 

samenvoeging van het document en achtergronddocument waarbij tevens de 

maatschappelijke ontwikkelingen en bijbehorende provinciale rollen én de concrete 

provinciale voorbeeldprojecten zijn verwerkt; 

- Vaststelling KOMPAS 2020: de definitieve conceptversie van KOMPAS 2020 wordt 

ter bespreking en definitieve vaststelling geagendeerd voor de 2-daagse vergadering 

van het bestuur op 10 en 11 september 2014; 

- Communicatiestrategie: tegelijkertijd en in samenhang met de definitieve 

vaststelling van KOMPAS 2020 wordt het voorstel voor de communicatiestrategie 

eveneens voor de 2-daagse bestuurvergadering in september geagendeerd; 

- Bespreking Algemene Vergadering: de definitieve versie van KOMPAS 2020 (en 

communicatiestrategie) worden ter kennisneming geagendeerd voor uw Algemene 

Vergadering die op 30 september voorafgaand aan het IPO-Jaarcongres plaats vindt;  

- IPO-Jaarcongres 2014: het thema voor het IPO-Jaarcongres 2014 blijft KOMPAS 

2020. Op dit congres worden de hoofdlijnen van KOMPAS 2020 gepresenteerd en 

besproken onder andere door in het plenaire programma met de minister van BZK, 

Kamerleden en vertegenwoordigers van de maatschappij antwoord te geven op de 

vragen ‘Wat verwacht de politiek van de provincies?’ en  ‘Wat verwacht de 

maatschappij van de provincies?’; en 

- Uitrol KOMPAS 2020: na het Jaarcongres wordt het communicatietraject uitgerold 

en wordt KOMPAS 2020 betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding 

(meerjarenagenda) van de bestuursperiode van het nieuwe IPO-bestuur (2015-2019) 

waarbij uw Algemene Vergadering (in nieuwe samenstelling) conform de geldende 

(statutaire) afspraken daarover wordt betrokken.  

 

Bespreking tweede conceptversie KOMPAS 2020 

Ter voeding van de voorbereiding van de definitieve versie van KOMPAS 2020 is het van 

belang om in uw Algemene Vergadering KOMPAS 2020 te bespreken, aanvullend op de 

bespreking door Provinciale Staten waarbij u ook bij betrokken bent geweest. Op grond 

van de eerdere bespreking in het bestuur en de uitkomsten van de PS-bijeenkomsten tot 

en met medio mei is een tweede conceptversie van KOMPAS 2020 opgesteld die in toon 

en stijl afwijkt van de eerste conceptversie (bijlage 1). Het bijbehorende 

achtergronddocument is ongewijzigd gebleven (bijlage 2). Uw Algemene Vergadering 

wordt voorgesteld om deze versie te bespreken.  

 

Verwerking uitkomsten bespreking 

De uitkomsten van de bespreking door uw Algemene Vergadering van de tweede 

conceptversie van KOMPAS 2020 worden verwerkt in de definitieve versie die door het 

IPO-bestuur in de 2-daagse vergadering van 10 en 11 september wordt vastgesteld. Zo 

is uw bijdrage – conform de eerdere afspraken hierover – op gelijke wijze doch op grond 

van een (vertraagd) tijdpad aan de definitieve versie van KOMPAS 2020 verzekerd. In die 

vergadering wordt ook de samenhangende communicatiestrategie besproken. In de 



- 3 - 

 

volgende Algemene Vergadering (in de marge van het IPO-Jaarcongres op 30 september) 

kunt u kennis nemen van de definitieve versie van KOMPAS 2020 en ontvangt u nadere 

informatie over het vervolgtraject. Het IPO-Jaarcongres staat overigens ook volledig in 

het teken van KOMPAS 2020.  

 

Bijlagen 

 

1. Document KOMPAS 2020, tweede conceptversie d.d. 16 mei 2014; en 

2. Achtergronddocument KOMPAS 2020, versie 7 april 2014. 


