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DATUM 17-6-2016 

AAN Leden van de Commissie BEM 

VAN Bart Krol 

DOORKIESNUMMER n.v.t. 

ONDERWERP IPO-Bestuur 

 

 

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 vond er IPO Bestuur plaats. Hieronder zet ik de 

meest relevante onderwerpen van deze vergadering uit. 

  

Verkiezingen/formatiebrief IPO/Provincies 

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

besproken, welke tot stand is gekomen op basis van de IPO-Meerjarenagenda, en een werksessie 

van IPO met de provinciale lobbyisten. Tevens zijn de leden en adviseurs van het bestuur gevraagd 

beschikbaar te zijn voor het verder brengen van deze brief en zo mogelijk het voeren van gesprekken 

in de aanloop naar de verkiezingen en voorts in de aanloop naar de formatie van een nieuw kabinet. 

 Advies van de Provincie Utrecht op de brief was: 

 - Duidelijke kernboodschap aanbrengen met drie thema’s 

 - Niet in het frame van de ‘stedelijke regio’s’ belanden, maar juist de regionale samenwerking 

belichten. 

 - Uitgaan van onze eigen kracht, in plaats van het VNG frame overnemen. Sterker verhaal waarbij het 

IPO haar rol pakt. 

  

Wet Open Overheid 

Decentrale overheden zetten op dit gebied momenteel grote stappen in het digitaliseren en publiceren 

van grote hoeveelheden informatie. Het zijn langjarige trajecten die de koepels en decentrale 

overheden met hulp van het rijk en nationale wetgeving graag verder willen verbeteren ten behoeve 

van burgers en bedrijfsleven. 

Naar de mening van de koepels ontstaat echter bij aanname van het initiatiefwetsvoorstel in huidige 

vorm, een (ongewenste) kloof tussen het doel van de wet en praktische en onbedoelde gevolgen. Er 

is behoefte aan een overkoepelende visie op digitalisering van overheidsinformatie waar het doel van 

de WOO in moet passen. 

Daarom ligt bij het IPO het voorstel om bij de Eerste Kamer er op aan te dringen het initiatiefvoorstel 

Wet Open Overheid (WOO) nu niet aan te nemen. Hiernaast wordt voorgesteld de behandeling van 

de WOO minimaal uit te stellen tot het moment dat een impactanalyse in kaart is gebracht en welke 

gevolgen de wet in praktische zin oplevert. Hiernaast wordt gekeken hoe dit zich verhoudt tot de uit 

hoofde van rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de wet daar eisen aan te 

stellen, zodat deze bij de beschouwingen in de Eerste Kamer kan worden betrokken. De decentrale 

koepels verzoeken tevens om de financiële consequenties in kaart brengen in overleg met de koepels, 

zoals gebruikelijk is bij een door het kabinet ingediend wetsvoorstel. 

 

Rapport ‘Maak Verschil’ – proeftuinen (pilots) 

De aanbevelingen in “Maak verschil” vragen om operationalisering op weg naar het formuleren van 

maatregelen voor een volgende kabinetsperiode. Het is van belang dat deze operationalisering goed 

aansluit bij de regionale samenwerkingspraktijk. In de periode tot aan de start van een volgend 

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

Er wordt gedacht aan een maximum van 4-5 projecten. Het doel is de uitkomsten van de projecten 

c.q. proeftuinen op enigerlei wijze mee te nemen in het regeerakkoord. 

 

Proeftuin Regio Utrecht maakt verschil. 

Dé uitdaging uit het rapport “Maak verschil” voor de verschillende overheden is om los van hun eigen 

(systeem)grenzen te denken in en te werken aan (economisch) krachtige regio’s. 

Utrecht is zo’n krachtige regio. Bestuurlijk gezien heeft Utrecht een aantal zaken goed ingericht om die 

regionale kracht te ontwikkelen. Denk hierbij onder andere aan de gezamenlijke Economic Board 

Utrecht (EBU) waar overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven met elkaar samenwerken en 

netwerkorganisaties zoals de U10 en de regio Amersfoort. Toch houdt het rapport ons de spiegel 

voor: Doen we het als regio’s en overheden wel goed genoeg? Laten we als regio / regionale 

overheden nog kansen liggen? 

 

Hoe kan Utrecht verder groeien met behoud en versterking van de goede kwaliteit van de 

leefomgeving? Daar moeten alle partijen samen aan werken: overheden, bedrijfsleven, 

maatschappelijke en kennisinstellingen, en de inwoners. Hierbij inzetten op ons profiel van Groen, 

Gezond en Slim. 

De samenwerking en de condities die daarbij nodig zijn, gaat Utrecht in de proeftuin gezamenlijk 

verder verkennen, ontwikkelen en uitvoeren. De proeftuin is een initiatief van EBU (waaronder 

bedrijfsleven en UU), provincie en U10. 

  

De proeftuin Regio Utrecht wordt op 17 juni gepresenteerd voor een jury bestaande uit BZK, IPO en 

VNG. Uit de 15 presentaties zijn er 4 gekozen. De uitslag hiervan zal ik maandag in de commissie 

verder toelichten.  

 

Ombuigingslijst Financiën 

De Ombuigingslijst Financiën ligt ter kennisname in IPO Bestuur. De Ombuigingslijst bevat een 

opsomming van maatregelen – verzameld door ambtelijk Financiën - die genomen kunnen worden om 

besparingen op overheidsuitgaven te realiseren. Het document is bedoeld voor de 

programmacommissies van de politieke 

partijen ten behoeve van de verkiezingsprogramma’s, maar is na uitlekken openbaar gemaakt. 

Binnen het IPO-bureau is aan de adviseurs op de verschillende taakvelden gevraagd om de opties te 

beoordelen op de consequenties voor de provincies en een inschatting te maken van het draagvlak bij 

de politieke partijen. 

  

 


