
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 5-10-2016 

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 8 september en 4 oktober jl zijn de laatste IPO Besturen geweest. Hieronder worden de 

voor Utrecht meest relevante onderwerpen uit de vergadering van 8 september uiteengezet. Het IPO Bestuur van 

4 oktober zal ik mondeling toelichten tijdens de bijeenkomst van de Commissie BEM op 10 oktober as. 

 

IPO Bestuur 8 september 2016 

 

Modernisering van de regionale publieke omroep 

Er is een toelichting gegeven op de ontwikkelingen in het dossier van de modernisering van regionale publieke 

omroepen. De regionale omroepen zijn verdeeld over het wetsvoorstel omdat zij niet meer als regionale media 

instelling worden aangemerkt. De staatssecretaris heeft aldus besloten het wetsvoorstel voorlopig aan te houden. 

De bezuinigingen van 17 miljoen wil de staatssecretaris wel door laten gaan. In IPO Bestuur is besloten voor 

Prinsjesdag een brief te sturen aan de staatssecretaris, in afschrift aan de Kamer, tegen de bezuinigingen. 

 

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. 

Het IPO Bestuur heeft besloten om de provinciestandpunten én de standpunten van de koepelorganisaties goed 

in beeld te brengen voor de bespreking van de volgende bestuursvergadering. De opvatting is gedeeld dat 

gezamenlijk optrekken -ten behoeve van de invloed- de voorkeur verdient boven een eigenstandige lobby. 

 

Doorontwikkeling IPO 

De plannen voor de doorontwikkeling van het IPO gaan uit van vraaggericht werken, kennis van buiten naar 

binnen en meer proactief handelen. Het IPO-Bestuur en de Kring van Provinciesecretarissen zijn 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. 

Alle leden en adviseurs van het bestuur gaven maximale steun aan de ingezette lijn van de doorontwikkeling. 

Meegegeven is om binnen de ambitie van de doorontwikkeling te kijken naar betere benutting van de versterkte 

samenwerking met andere koepels. 

 

Nationale Omgevingsvisie 

Het Rijk werkt aan een Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die naar verwachting eind 2018 verschijnt. 

Vooruitlopend op de NOVI stelt het rijk een Nationale Omgevingsagenda (NOA) op. Deze wordt verwacht in het 

najaar, nog net op tijd om agenderend te kunnen zijn voor een nieuw Kabinet. De provincies hebben eerder 

besloten om vooraan te willen staan in dit dossier en afgesproken om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan 

een concreet aanbod voor het Rijk. De provincies bieden hun aanbod voor de NOA/NOVI op 5 oktober 2016 aan 

tijdens het IPO Jaarcongres. 
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Om de effectiviteit en impact van het aanbod zo groot mogelijk te laten zijn, staan drie thema’s centraal: 

 Ruimte voor energietransitie 

 Verstedelijking, groei en krimp 

 Internationalisering 

De provincies zijn, samen met de gemeenten, in eerste instantie verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting 

van Nederland. De provincies willen vanuit die verantwoordelijkheid een bod doen aan het Rijk, om in co-creatie 

drie grote opgaven uit de NOVI uit te werken en te verbinden aan een concreet, regionaal uitvoeringsperspectief. 

Met het bod wordt ook een appèl gedaan op andere partijen om een bijdrage te leveren. Voor het Rijk wordt een 

aantal concrete vragen geformuleerd. 

Het IPO Bestuur heeft aangegeven de lijn en inzet te ondersteunen voor het IPO-aanbod voor de NOVI. 

 

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. 

Het IPO Bestuur heeft ingestemd 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 

Het IPO Bestuur heeft kennis genomen van de halfjaarcijfers 2016. Het Bestuur stelt de begroting 2017 vast en 

stemt in met de ter kennisneming doorgeleide naar de Algemene Vergadering. 

 

 

IPO Bestuur 4 oktober  

Tijdens het IPO Bestuur van 4 oktober a.s. (IPO Jaarcongres) zijn de volgende belangrijke onderwerpen aan de 

orde geweest: 

 

IPO-Meerjarenagenda: vier strategische trajecten 

In januari heeft het IPO-Bestuur de IPO-Meerjarenagenda vastgesteld. Bij vaststelling van de dossiers op deze 

agenda werd tevens besloten tot een nieuwe werkwijze gericht op het versterken van het strategisch vermogen 

van IPO en de provincies en het gezamenlijk inspiratie opdoen. 

Het bestuur besloot tot een verdieping en verkenning van vier overkoepelende thema’s:  

 Openbaar Bestuur 

 Sociaal-economische ontwikkeling van de (stedelijke) regio 

 Landschapsagenda  

 Omgevingsvisie 

De bevindingen uit de vier trajecten zijn als input meegewogen voor de thema’s van de IPO-inzet voor de 

verkiezingen 2017: energietransitie, krachtige economie en gezond landschap (zie hieronder Projectplan Aanbod 

provincies). 

Het bestuur wordt voorgesteld te besluiten tot integratie van de bevindingen uit de vier strategische trajecten in de 

lopende trajecten van NOVI en het formatieaanbod en aanvullend te overwegen een nieuwe ‘unieke & integrale 

opgave’ in het kader van de IPO-doorontwikkeling aan te wijzen. 

 

Projectplan Aanbod provincies aan nieuw kabinet 

Tijdens een strategische sessie van IPO Bestuur met de Kring van Provinciesecretarissen op 7 september jl. is 

van gedachten gewisseld over de invulling van drie kernthema’s voor een aanbod aan het nieuwe kabinet: 

1. Energietransitie 

2. Krachtige economie 

3. Gezond landschap. 
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Er is een projectplan gemaakt waarin de aanpak voor het formuleren en vaststellen van het aanbod en 

bijbehorende lobby- en communicatiestrategie beschreven wordt. IPO Bestuur wordt gevraagd het projectplan 

voor het aanbod van de provincies aan een nieuw kabinet vast te stellen. 

 

Bestuursovereenkomst Fietsparkeren bij stations 

De uitputting van het Rijksprogramma “Ruimte voor de Fiets” en de voortdurende behoefte aan uitbreiding van 

het aantal stallingsplaatsen bij stations heeft er toe geleid dat de staatssecretaris extra middelen ter beschikking 

wil stellen, wanneer andere overheden ook bijdragen. De randvoorwaarden die door provincies zijn gesteld heeft 

het ministerie van IenM overgenomen: 

- De provinciale bijdrage richt zich op de investeringskosten, en niet op de exploitatie van bewaakte stallingen. 

- Er worden geen generieke afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en financiering, er is ruimte voor 

maatwerkafspraken per regio/provincie. 

Het bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met de concept-Bestuursovereenkomst. 

 


