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DATUM 31-8-2017 

AAN Leden van de Commissie BEM 

VAN GS- gedeputeerde Maasdam 

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 29 juni jl. is de laatste vergadering geweest. Hieronder worden de voor Utrecht meest 

relevante onderwerpen uit deze vergadering uiteengezet. Het volgend IPO Bestuur vindt plaats op 20 en 21 

september. 

 

Secretaris-Generaal BZK 

Het IPO bestuur had bij aanvang van de vergadering een informeel gesprek met Secretaris-Generaal Van Zwol 

(BZK). De belangrijkste gesprekspunten waren de lopende formatieonderhandelingen, de inzet daarbij vanuit BZK 

en de IPO-inzet namens de gezamenlijke provincies. De afspraak is gemaakt dat de Secretaris-Generaal van 

BZK regulier genodigd wordt om met het IPO-bestuur te spreken.  

 

IPO-inzet Kabinetsformatie 

In IPO Bestuur is de actuele stand van zaken met betrekking tot de IPO-inzet voor de kabinetsformatie 

besproken. De voorzitter gaf aan dat er door de voorzitters van de koepels een kaart wordt gestuurd aan de 

informateur en de onderhandelingspartijen met “ons aanbod geldt nog steeds”. Het bestuur achtte het wenselijk, 

ook in lijn met wat door Van Zwol gezegd, een aantal voorbeelden dan wel pilots aan te leveren bij BZK en de 

informateur. Parallel moet een bredere inventarisatie van representatieve voorbeelden gaan plaatsvinden. 

 

Toezicht op de toekomst 

Er is door het IPO-bestuur een bestuurlijke kopgroep toezicht ingesteld die zich bezig houdt met de evaluaties en 

discussies met het Rijk over interbestuurlijk toezicht (inclusief financieel toezicht). Inmiddels heeft de Raad van 

State aangegeven ook bereid te zijn met de bestuurlijke kopgroep te spreken. Ook wordt een afspraak gemaakt 

met BZK en de VNG. In IPO Bestuur is besloten op de ingeslagen weg met de nieuwe werkwijze door te gaan. 

Ook hier geldt dat geïnvesteerd moet worden in het netwerk en het laten zien van de praktijk van de provincies.   

 

Wet Open Overheid 

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

maken. In IPO Bestuur is gemeld dat de impact-scan inmiddels is gedeeld met de Staten-Generaal. De 

commissie BZK/AZ van de Eerste Kamer heeft besloten op 26 september voorbereidend onderzoek te houden. 

Daarmee wordt de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel aan het eind van de zomer gecontinueerd.  

 

Actualiteit 

In het rondje actualiteit kwamen de volgende onderwerpen naar voren: 

 

Er is een terugkoppeling gegeven over het bestuurlijk overleg Omgevingswet en de behandeling van de AMvB’s 

in de Eerste Kamer. Deze Kamerbehandeling is goed verlopen. Tijdens het bestuurlijk overleg met demissionair 

minister Schulz zijn wederom zorgen geuit over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de financiën. Met 

betrekking tot de wet natuurbescherming is opnieuw gepleit voor een beleidsneutrale overgang naar de 

omgevingswet.  
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Er is teruggekeken op de bestuurlijke overleggen PAS, Natuurpact en interimwet veedichte gebieden. 

Staatssecretaris Van Dam houdt vast aan de lijn van het ministerie van I&M dat afspraken over afstemming en 

overeenstemming bij de integratie van de natuurbeschermingswet in de omgevingswet niet op wetsniveau 

geregeld worden. Daarom wordt hieraan aandacht besteed in de memorie van toelichting en zullen aparte 

interbestuurlijke afspraken gemaakt moeten worden met EZ.  

 

Op 26 juni is er een bestuurlijk overleg omgevingsberaad is geweest. Op de agenda stond de evaluatie van de 

wet VTH. Conclusie was dat het stelsel staat, niet meer weg te denken is in de uitvoering van de VTH-taken en 

het stelsel zich gestaag doorontwikkelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


