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DATUM 1-5-2017 

AAN Leden van de Commissie BEM 

VAN GS- gedeputeerde Maasdam 

DOORKIESNUMMER Dhr. S. Bekedam tel. 030-2582389 

ONDERWERP IPO 

 

 

In de commissie BEM is afgesproken dat ik de Statenleden (schriftelijk) meeneem in de onderwerpen die in het 

IPO Bestuur spelen. Op 13 april 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 18 mei a.s. 

 

IPO-Imagosessie met Dröge en Van Drimmelen 

Het bestuur is in gesprek gegaan met de heer Van Drimmelen over de bevindingen over het imago van het IPO in 

het bredere krachtenveld waarin de provincies acteren. Op basis van het leidend beginsel dat de zichtbaarheid 

van het IPO geen doel op zichzelf is, maar primair bij moet dragen aan de effectiviteit en doelmatigheid van de 

IPO-inzet heeft het bestuur besloten het eindrapport van Dröge en Van Drimmelen te betrekken bij een bredere 

bespreking over de doorontwikkeling tijdens de tweedaagse van het bestuur in september. In IPO Bestuur is ook 

aandacht gevraagd voor de relatie IPO met de Staten. De voorzitter heeft aangegeven dat dit primair een 

verantwoordelijkheid van de IPO-bestuurders in de ‘eigen’ Staten betreft en dat vanuit IPO - in dit kader - wordt 

geïnvesteerd in de relatie met de leden van de Algemene Vergadering. 

 

Kabinets(in)formatie/gezamenlijke investeringsagenda 

De Gezamenlijke Investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland” is een bijdrage van het IPO, de VNG en 

UvW aan de kabinetsformatie. De IPO-inzet voor de kabinetsformatie is hierin opgenomen. 

In IPO Bestuur zijn de drie trajecten geschetst die nu lopen, dat zijn: 

(1) de politieke lijnen; 

(2) de overleggen met de SER Borgingscommissie, het rijk (EZ, I&M en BZK); en 

(3) de samenwerking met VNG en UvW. 

De gekozen werkwijze met een bestuurlijke kerngroep in het bestuur voor de gezamenlijke inzet van de 

provincies wordt als positief ervaren. 

 

Positionering van financieel toezicht 

In IPO Bestuur is gesproken over de ontwikkelingen op nationaal niveau die mogelijk raken aan de provinciale 

taak van het financieel toezicht (mede gelet op de rapporten ‘Maak Verschil’, rapport van de Raad voor de 

financiële verhoudingen, rapport Depla). Hierbij wordt meegewogen dat er een evaluatie aankomt van het 

interbestuurlijk toezicht en financieel toezicht dat onlosmakelijk verbonden is met bestuurlijk toezicht. Mevrouw 

Bijleveld en mevrouw Post zijn gemandateerd om vanuit het IPO hier verder vorm en inhoud aan te geven. 

 

Jaarrekening en Jaarverslag 2016 

Het bestuur heeft kennis genomen van de gepresenteerde jaarrekening en jaarverslag 2016, inclusief de 

goedkeurende accountantsverklaring. Het bestuur heeft mandaat verleend zorg te dragen voor een goede 

afhandeling van de jaarrekening, inclusief aanbieding ter goedkeuring aan de AV. 

De heer Teunissen (penningmeester) heeft een uitgebreide toelichting gegeven op de voorliggende jaarrekening 

en achterliggende uitgangspunten bij het document. Hij zal tevens de AV op 18 mei a.s. de jaarrekening en 

verslag uitgebreid presenteren.  
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Plan van Aanpak Europastrategie 

Het nieuwe Plan van aanpak en implementatie Europastrategie kwam mede op initiatief van Randstadprovincies 

tot stand. Het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) kiest in 2017 voor drie prioritaire 

Europese dossiers:  

- Cohesiebeleid na 2020,  

- Gemeenschappelijk Landbouw beleid,  

- Energie-unie.  

Het Huis van de Nederlandse Provincies zorgt naast de drie prioritaire dossiers voor signalering en monitoring 

van overige Europese onderwerpen en dossiers die van belang zijn voor de gezamenlijke provincies. 

Het plan van aanpak voor de Europastrategie is onder voorbehoud van enkele nog door te voeren aanpassingen 

vastgesteld. Het IPO Bestuur is van mening dat juist de bestuurlijke adviescommissies ‘in the lead’ moeten zijn. 

 

Mededeling toezegging ABP Pensioenfonds 

Graag breng ik u ook op de hoogte van de voortgang van een toezegging die mijn voorganger de heer Krol in de 

PS-vergadering van 6 juni jl. en de commissievergadering van 20 juni jl. heeft gedaan; namelijk om in IPO-

verband de investering van het ABP Pensioenfonds in kernwapenproductie te bespreken en de uitkomst hiervan 

aan uw Staten terug te koppelen  

 

Ik kan uw melden dat de heer Krol dit onderwerp inderdaad aan de orde heeft gesteld in IPO-verband. Verder 

merk ik op dat duurzaam en verantwoord beleggen van de ABP pensioengelden ook in de toekomst op de 

agenda zal blijven staan. Dit blijkt ook uit het feit dat in december 2016 door het Verbond Sectorwerkgevers 

Overheid een presentatie is gegeven voor de portefeuillehouders P&O van het IPO-bestuur over pensioenen. 

Daarbij is onder meer aan de orde gekomen dat het ABP van alle pensioenfondsen een van de 'groenste' 

beleggingsportefeuilles heeft.  

In datzelfde gesprek bood de voorzitter van het ABP bestuur - in reactie op kritische vragen vanuit enkele grote 

gemeenten over het beleggen in fossiele brandstoffen- om tekst en uitleg te willen komen geven hierover. De 

portefeuillehouders P&O van het IPO hebben aangegeven ook behoefte te hebben aan een dergelijk gesprek met 

de voorzitter van het ABP bestuur. In dit overleg kan ook de vraag over het beleggen in kernwapenindustrie 

expliciet gesteld worden. Dit alles laat onverlet dat het ABP Bestuur zelf verantwoordelijk voor het 

beleggingsbeleid en legt daarover verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. 

 


