
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM 15-11-2016 

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 4 oktober (IPO Jaarcongres) en 10 november jl. zijn de laatste vergaderingen geweest. 

Hieronder worden de voor Utrecht meest relevante onderwerpen uit deze vergaderingen uiteengezet.  

Het volgend IPO Bestuur vindt plaats op 8 december. 

 

IPO-Meerjarenagenda: vier strategische trajecten 

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

deze agenda (Openbaar Bestuur, Sociaal-economische ontwikkeling van de (stedelijke) regio, 

Landschapsagenda en Omgevingsvisie) 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 IPO Bestuur heeft besloten tot integratie van de bevindingen uit de vier strategische trajecten in de lopende 

trajecten van NOVI en het formatieaanbod. 

In het kader van de IPO-doorontwikkeling is de omgevingswet als een ‘unieke & integrale opgave’ aangewezen 

evenals het provinciale aanbod voor de formatie. 

 

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 

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 heeft dit projectplan voor het 

aanbod van de provincies aan een nieuw kabinet vastgesteld. Voor IPO Bestuur van 26 januari 2017 wordt het 

concept-aanbod voorbereid. Het neerzetten van het eigen verhaal van de provincies is eerst aan de orde. 

Vervolgens kan naar een gezamenlijke inzet met VNG en UvW worden gekeken. Het concept-aanbod kan in de 

bestuursvergadering van 23 februari definitief worden vastgesteld.  

 

Prioritaire agenda 

In het kader van de prioritaire agenda is in het IPO Bestuur onder andere gesproken over de stand van zaken 

modernisering van de regionale omroepen, de energietransitie en de retail-deals. Wat betreft de retail-deals: op 

12 oktober hebben de provincies 12 RetailDeals gesloten met minister Henk Kamp waarin ze afspreken 

het  aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden te brengen. Daarnaast moeten nieuwe 

winkels zich in de centra vestigen en niet aan de randen van de stad. 

 

Provinciaal aanbod Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

In IPO Bestuur is het provinciaal aanbod voor de NOVI vastgesteld. Deze is de volgende dag op het IPO 

Jaarcongres gepresenteerd en aangeboden aan de (ambtelijke vertegenwoordiging van) de minister van 

Infrastructuur en Milieu. 
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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. Door de provincies worden twee randvoorwaarden gesteld: 

- 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. 

De onderhandelingen tussen de provincies en het Rijk zijn nog bezig. 

 

Initiatiefvoorstel Wet Open Overheid (WOO) 

Het IPO Bestuur neemt kennis van de stand van zaken initiatiefvoorstel WOO. 

De commissie BZK van de Eerste Kamer heeft besloten de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel aan te 

houden tot nadat de impactanalyse zoals toegezegd door minister Blok is aangeboden aan de Kamers. 

De Eerste Kamer rekent erop dat eind november en begin 2017 de onderzoeken aan de Kamers worden 

aangeboden. De Eerste Kamer zal in de vergadering voorafgaand aan het kerstreces opnieuw 

over de stand van zaken spreken. Onder kennisname van deze toelichting besluit het bestuur alsnog de (eerder 

voorgestelde) inventarisatie van ‘best practices’ in de provincies te doen plaatsvinden. 

 

Provincies als ‘mededepartement’ in EU-besluitvorming 

In februari van dit jaar is de opdracht gegeven om de “Rol van provincies als ‘mededepartement’ in EU-

besluitvorming” nader uit te werken voor het dossier Europese Biodiversiteitsstrategie 2020.  

Het traject rondom ‘mededepartement’ in EU-besluitvorming ligt goed op koers. Het eindrapport wordt eind dit jaar 

opgeleverd en betreft voorstellen van ‘hoe nu verder’, de ‘lessons learned’ voor de provincies en voorstellen voor 

de rol van ‘mededepartement’ en Europa in breder perspectief. 

 

NB: Bij het uitkomen van deze memo is de uitkomst van IPO Bestuur van 10 november nog niet bekend. De 

punten hieronder zal ik daarom mondeling in de Commissie BEM toelichten. 

 

Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater 

Aanleiding voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is dat partijen, waaronder provincies, voorzien dat 

het halen van de doelen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een lastige opgave kan 

worden. Met deze Delta-aanpak wordt bestuurlijke focus aangebracht in het waterkwaliteitsdossier, en wordt op 

basis van een gezamenlijke inzet slagkracht georganiseerd. De focus ligt daarbij op het beperken en tegengaan 

van nutriënten/mest, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater. De 

gezamenlijke inzet krijgt vorm in een intentieverklaring Delta-Aanpak Zoetwater en Waterkwaliteit. Een actietabel 

maakt hier deel van uit. De intentieverklaring loopt vooruit op het in 2017 geplande nieuwe Bestuursakkoord 

Water (BAW). 

Het IPO Bestuur is gevraagd in te stemmen met de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. 

 

Garantiebanen 

IPO bestuur is gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken garantiebanen binnen de sector provincies.  

De verwachting is dat de doelstelling voor 2016 voor Utrecht zal worden gehaald. 5,94 van de 7 banen is 

gerealiseerd.  

 

Motie Partij voor de Dieren inzake kernwapenvrij beleggen ABP 

Uit het verslag van de Commissie BEM van 10 oktober 2016: 

Mevrouw Keller mist, eveneens naar aanleiding van het memo over het IPO overleg, de 

toezegging van GS naar aanleiding van de motie van de PvdD over kernwapenvrij 

beleggen door het ABP. Dat zou in het IPO ter sprake worden gebracht, maar is niet 

gebeurd. Gedeputeerde Krol zegt toe dat hij dit punt in de eerstvolgende IPO vergadering aan de 

orde zal stellen. 

 

Ik heb dit onderwerp in IPO Bestuur aan de orde gebracht en zal dit mondeling in de Commissie BEM toelichten. 

 


