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DATUM 30-8-2016 

AAN Leden van de Commissie BEM 

VAN Bart Krol 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP IPO 

 

 

In de commissie BEM is afgesproken dat ik de Statenleden (schriftelijk) meeneem in de onderwerpen die in het 

IPO Bestuur spelen. Op donderdag 16 juni is het laatste IPO Bestuur geweest. Hieronder worden de voor Utrecht 

meest relevante onderwerpen uit deze vergadering uiteengezet.  

 

Doorontwikkeling IPO 

De heer Meijdam heeft een toelichting gegeven op de voortgang van de doorontwikkeling van het IPO. 

Hij gaf aan dat langs drie sporen plannen van aanpak worden opgesteld: 

I mago, 

P rogrammatisch werken en de 

O rganisatie op orde. 

Deze plannen zullen, in lijn met de ambitie uitgesproken door het bestuur, uitgaan van vraaggericht werken, 

kennis van buiten naar binnen en meer proactief handelen. Het IPO-bestuur en de Kring van 

Provinciesecretarissen zijn in deze de ambassadeurs van de doorontwikkeling. Er zijn reeds veranderingen 

gestart zoals een nieuwe opzet van overleg IPO-adviseurs en provincie-lobbyisten, versterking van de 

samenwerking met VNG en UvW, de aanpak Meerjarenagenda en stappen richting de nieuwe P&C cyclus. 

 

Verkiezingen/formatiebrief IPO/Provincies 

In IPO Bestuur is de brief aan de voorzitters van de politieke partijen en de programmacommissies besproken. 

Deze is tot stand gekomen op basis van de IPO-Meerjarenagenda, en een werksessie van IPO met de 

provinciale lobbyisten. 

Op basis van de inbreng van de bestuursleden en adviseurs is besloten dat er overeenstemming bestaat over het 

sturen van een brief waarbij er behoefte is aan een concretiseringslag en deze als opmaat naar de 

voorgenomen ‘offers they can’t refuse’ van de provincies wordt gezien.  

 

Rapport ‘Maak Verschil’ – proeftuinen (pilots) 

In mijn vorige memo van 17 juni jl. heb ik aangegeven dat in het kader van de uitwerking van het rapport ‘Maak 

verschil’ VNG, IPO en BZK gezamenlijk in proeftuinen de praktijken van verschillende regio’s willen gaan 

benutten om meer inzicht te krijgen in opgaven, samenwerking, wat kansen en knelpunten zijn, wat specifieke 

regionale actie vraagt en/of juist actie op bijvoorbeeld nationaal niveau vraagt. 

Ook Utrecht (Economic Board Utrecht, provincie Utrecht en U10) heeft een proeftuin gepresenteerd. Proeftuin 

Regio Utrecht maakt verschil is op 17 juni gepresenteerd door Arjen Gerritsen (toen burgemeester De Bilt) en 

Mariette Pennarts voor een jury bestaande uit BZK, IPO en VNG.  

Uit de 15 presentaties zijn er 6 gekozen. Dat is op 30 juni jl. tijdens het symposium 'Maak Verschil' in Den Haag 

bekend gemaakt. Het gaat om Noordoost Fryslân, de regio Zwolle, de regio Eindhoven, Zeeland, de 

Drechtsteden en de Metropoolregio Amsterdam. Bij de keuze is door de jury zowel gekeken naar landelijke 

spreiding als naar diversiteit in de opgaven. De negen andere proeftuinen (waaronder wij) blijven wel aangehaakt, 

heeft BZK benadrukt. Onder meer kunnen zij worden geholpen bij eventuele obstakels die zij nu ervaren bij 

economische opgaven dan wel regionale samenwerking. 

Sowieso waren wij met de partners al van plan gewoon door te gaan. Willen we krachtig blijven inspelen op 

regionaal-economische opgaven (in den brede), dan moeten we het gesprek blijven aangaan met elkaar en met 
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de andere triple helix partners: bedrijfsleven, instellingen, onderwijs en onderzoek. Het openbaar bestuur staat 

voor een groot aantal wisselende opgaven. Dat kan alleen worden opgepakt in samenwerking met bij de opgaven 

betrokken partijen. Verkennen hoe we als regio nog krachtiger de gezamenlijke opgaven kunnen aanpakken. Wat 

kunnen wij elkaar daarbij bieden en wat hebben we van elkaar nodig? 

Voor onze regio zijn we, samen met EBU en U10 gestart met een traject “Utrecht Maakt Verschil”. Op zich is dit al 

een voorbeeld van krachtige regionale samenwerking, zoals het rapport beoogt. Op 24 augustus is hiervoor een 

eerste bijeenkomst georganiseerd op hoog ambtelijk niveau (gemeente-)secretarissen, universiteiten en 

bedrijfsleven. Daar is in gezamenlijkheid verkend voor welke opgaven we als regio staan, wat de regionale triple-

helix samenwerking zo moeilijk maakt en op welke wijze ons de hiertoe benodigde vaardigheden en cultuur 

kunnen eigen maken. 

 

Kanjermonumenten 

De kern van de boodschap richting het Ministerie is dat er een rijksverantwoordelijkheid is voor het investeren in 

rijksmonumenten en dat provincies daar ook een verantwoordelijkheid in willen nemen vanuit hun provinciaal 

beleid (vestigingsklimaat, includeren in gebiedsontwikkeling, identiteit) – lijkend op huidige afspraken restauratie, 

maar alleen onder realistische randvoorwaarden. Het IPO-bestuur heeft geconcludeerd dat de druk op het 

ministerie gehouden moet worden en dat het Rijk de verantwoordelijkheid moet houden èn nemen voor de 

monumenten. 

 

Komend IPO Bestuur 

Het volgende IPO Bestuur is op 8 september a.s. Belangrijke onderwerpen die daar aan de orde komen, zijn: 

 

Wet Open Overheid  

Het initiatiefvoorstel Wet Open Overheid (WOO) heeft als doel overheden en semioverheden transparanter te 

maken. Daarnaast wordt openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie verplicht 

gesteld. Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en 

datasets waarover zij beschikken. De Wet openbaarheid van bestuur wordt ingetrokken. 

Voorstel IPO: 

 Een besluit nemen over het al dan niet gezamenlijk met de VNG en de IvW voorzetten van de lobby in 
het kader van WOO bij de 1

e
 Kamer. 

 Indien het bestuur hierover positief besluit het SIO opdracht te verlenen een ambtelijke inventarisatie uit 

te voeren naar de relevante ontwikkelingen bij het rijk en de provincies op het gebied van digitaal 

ontsluiten van overheidsinformatie voor de burger. 

Het IPO dringt samen met VNG en UvW erop aan het initiatiefwetsvoorstel niet aan te nemen en de behandeling 

van de wet minimaal uit te stellen tot het moment dat aan het bovenstaande voorstel uitvoering is gegeven, zodat 

de uitkomsten daarvan bij de beschouwingen kunnen worden betrokken. 

 

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) is eind 1993 opgericht. Sinds 1 januari 1994 registreert het LMA alle 

meldingen van binnenlandse transporten van afval. Het gaat om gevaarlijk afval, bedrijfsafval en scheepsafval. 

Het LMA stelt deze gegevens beschikbaar aan overheden voor handhaving, beleid en vergunningverlening. Een 

deel van deze taken staat in de Wet milieubeheer en de provinciale milieuverordeningen. 

Per 1 januari 2014 is de bevoegdheid van taken m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op 

afvalinrichtingen verschoven van provincies naar gemeenten, met uitzondering van inrichtingen die vallen onder 

het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo) en/of de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) vallen. Afgesproken 

is dat er per 1 januari 2017 een nieuw convenant in werking treedt. 

Voorstel IPO: Kennisnemen van en instemmen met de veranderingen aangaande het LMA, het proces van 

besluitvorming en het convenant inzake het melden van de ontvangst en de afgifte van bedrijfs- en gevaarlijke 

afvalstoffen.  

 

Financiën IPO 

In het komend IPO Bestuur zullen o.a. de halfjaarcijfers 2016 en het voorstel voor de IPO begroting 2017 

besproken worden. 


