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Opzet presentatie

• Wat is KOMPAS, proces totstandkoming, hoofdlijnen

• Discussie
ü Deelt u de geschetste lijn?
ü Wat wilt u meegeven naar IPO-bestuur?
ü Wat betekent dit voor rol en positie van PS?

• Aan de hand van concrete casussen, bv
ü Leegstand kantoren
ü Jeugdzorg
ü Experimenteergebied Schalkwijk
ü Energietransitie



Wat is Kompas 2020?

KOMPAS 2020 is de inzet (‘het verhaal’) van de 
gezamenlijke provincies in de aanloop naar de 
verkiezingen voor Provinciale Staten (2015) en Tweede 
Kamer (2017)



Inhoudelijke basis Kompas 2020

• Vertrekpunt: document ‘Profiel Provincies’ (2010)
ü Zeven provinciale kerntaken
ü Vastgesteld door GS en PS in 2010
ü Leidend geweest voor profiel van de provincies 

(bestuursafspraken rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen 2012-2015)

• Uitkomsten IPO-traject ‘Stip aan de Horizon’ (2012-2013)

• Uitkomsten IPO-traject ‘Profiel Provincies’ (2013-2014)

• Europese dimensie



Doel Kompas 2020

• Inhoudelijke leidraad voor IPO-bestuur

• Levert inhoudelijke basis voor voorbereiding 
verkiezingen PS en TK

• Na vertaalslag (via ‘visuals’ en animatie): voor kiezers, 
maatschappelijke partners etc. 

• In de eigen provincie: met regionale context

Doelgroep voorliggende versie: PS en TK



Traject Kompas 2020

• November 2013: vaststelling Plan van Aanpak door IPO-
bestuur

• November 2013 – april 2014: voorbereiding 
conceptversie KOMPAS 2020

• April – mei 2014: bespreking van conceptversie 
KOMPAS 2020 door Provinciale Staten

• 19 juni 2014: afronding definitieve versie KOMPAS 2020 
door IPO-bestuur en Algemene Vergadering



Hoofdlijnen

• Leidraad voor de algemene positionering van provincies

• Uitgangspunt: de maatschappelijke opgaven centraal. 
Opgaven zijn leidend, grenzen zijn volgend

• Huidige prioriteit: economisch herstel in de regio 

• Flexibele rolopvatting van de provincie

• Provincie als dé regionale belangenbehartiger

• Regio’s als drijvende kracht in Europa



Bespreking in commissie BEM

• Oriënterende bespreking van KOMPAS 2020
ü Deelt u de geschetste lijn?
ü Wat wilt u meegeven naar IPO-bestuur?
ü Wat betekent dit voor rol en positie van PS?

• Uitkomsten van deze bespreking worden door uw IPO-
bestuurslid ingebracht bij de vaststelling van KOMPAS 
2020 door het IPO-bestuur op 19 juni 2014

• Bij KOMPAS 2020 gevoegd achtergronddocument geeft 
inzicht in de inhoudelijke totstandkoming van KOMPAS 
2020
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