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DATUM 11-3-2016 

AAN Commissie BEM 

VAN Bart Krol 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Toelichting IPO bestuursonderwerpen 

 

 

Vraag 

In de commissie BEM van maandag 7 maart jl. heeft gedeputeerde Krol een mondelinge toelichting gegeven op 

de onderwerpen die momenteel in het IPO bestuur spelen. De vraag van de commissie was of zij deze toelichting 

ook op papier konden krijgen. 

 

Selectie uit de (belangrijkste) onderwerpen die momenteel spelen binnen IPO 

Aan de hand van de agenda’s van de vorige twee vergaderingen van IPO bestuur is gekeken welke onderwerpen 

aan de orde zijn gekomen en die uiteraard ook relevant zijn voor de provincie Utrecht. 

 

1. In IPO Bestuur is op 1 januari 2016 Commissaris van de Koning Willibrord van Beek benoemd als 

speciaal adviseur uit de Kring van Commissarissen van de Koning. Hij is mede-trekker van het dossier 

“Visie op het binnenlands bestuur”, met CvdK Polman als andere bestuurlijke trekker. Ook 

provinciesecretaris Hans Goedhart zal toetreden tot IPO bestuur als voorzitter van de Kring van 

provinciesecretarissen. 

 

2. Het IPO bestuur behandelt elke vergadering een geactualiseerde prioritaire IPO-agenda waarin 

standaard de stand van zaken wordt besproken van de IPO-dossiers: Omgevingswet, PAS, Wet 

Natuurbescherming, energietransitie en VTH/RUD’s. 

 

3. IPO bestuur heeft een Meerjarenagenda (MJA) vastgesteld waarin vier overkoepelende thema’s zijn 

opgenomen met  per thema twee bestuurlijke trekkers.  

Thema’s zijn: 

1. Het interprovinciale aanbod voor, en input op, de nationale omgevingsvisie met de heren Krol en 

Pauli als bestuurlijke trekkers; 

2. De sociaal economische ontwikkeling van de stedelijke regio met mevrouw Gräper en de heren 

Van Hijum en Van der Tuuk als bestuurlijke trekkers; 

3. De landschapsagenda met de heren Van Dijk en Janssen als bestuurlijke trekkers; 

4. De visie op het binnenlands bestuur met de heren Van Beek en Polman als bestuurlijke trekkers. 

De Meerjarenagenda brengt focus aan op wat de provincies, verenigd in het IPO, samen willen 

bereiken en op welke wijze zij dat samen gaan doen. Het is de agenda van, en vormt de leidraad voor, 

het handelen van IPO-bestuur, Kring van Provinciesecretarissen, de Bestuurlijke- en Ambtelijke 

Adviescommissies en het IPO-bureau. De agenda volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en is 

daarmee dynamisch. De Meerjarenagenda wordt geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere 

vergadering van de Algemene Vergadering. In het voorjaar wordt een informele bijeenkomst 

georganiseerd voor de Algemene Vergadering waar, naast een toelichting op de Meerjarenagenda, ook 

een inhoudelijk thema uitgediept kan worden. 

 

4. Besproken is het rapport ‘redelijk verdeeld’ van de commissie ‘Aanpak verdeelvraagstukken 

Provinciefonds’ (=Commissie Janssen). In de voorgestelde systematiek worden alle middelen (algemene 

uitkering, natuur, BDU en BRZO) bij elkaar gevoegd tot één totaal: de algemene uitkering. Dat is positief, 
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want dat resulteert in een grotere bestedingsvrijheid van middelen en is tevens transparanter. Het 

nieuwe verdeelmodel kent nog slechts 7 maatstaven (nu 17). 

Het IPO bestuur heeft unaniem besloten in te stemmen met het rapport en deze per brief aan te bieden 

aan minister Plasterk, en per brief namens het bestuur aan te bieden aan de Provinciale Staten. 

Het IPO bestuur besluit eveneens in een separate brief, ter gelijktijdige aanbieding aan de minister als 

verantwoordelijke fondsbeheerder, te verzoeken om een oplossing voor zowel Brabant als Utrecht 

betreffende de negatieve algemene uitkering onder het huidige verdeelmodel. 

 

5. Garantiebanen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Provincie Utrecht is tevreden met het 

behaalde resultaat van 49,68 fte (target was 41 fte) en blij met het behalen van het individuele target van 

3,5 fte (target was 3) binnen de formatie. IPO onderstreept het belang van het realiseren de targets. 

Provincie Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om in 2016 minimaal het target van 7 fte te behalen 

waarbij het uitgangspunt van realisatie binnen de bestaande formatie gehandhaafd blijft. Provincie 

Utrecht is zich bewust van de extra inspanningen die nodig zijn om de binnen gehaalde mensen te 

behouden en goede begeleiding te bieden. 

 

6. Europese prioritaire agenda. De Europese prioritaire agenda van het IPO wordt elke vier maanden 

geactualiseerd. Op 27 oktober publiceerde de Europese Commissie haar nieuwe werkprogramma “No 

time for business as usual”. De Europese Commissie is er ook dit jaar weer in geslaagd om het aantal 

nieuwe initiatieven te beperken tot 23. Daarnaast wordt de “Better Regulation” aanpak in de vorm van 

het REFIT programma (= programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving van de Europese 

Commissie) voortgezet. De dossiers van de Europese prioritaire agenda van het IPO sluiten goed aan 

bij de prioriteiten van de provincie Utrecht. 

 

 

De eerstvolgende vergadering van het IPO Bestuur is op 14 april. 

 

 

 

 


