MEMORANDUM

DATUM

06/19/17

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 18 mei 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 29 juni.
IPO-Imagosessie met Dröge en Van Drimmelen
Naar aanleiding van de imago-sessie in de vorige vergadering wordt in IPO Bestuur toegelicht toe dat Dröge &
Van Drimmelen een eindrapport zullen opleveren. De conclusie van de sessie in IPO Bestuur is dat zichtbaarheid
geen eigenstandig doel is, effectieve lobby- en belangenbehartiging wel. Lobby- en belangenbehartiging kunnen
de zichtbaarheid wel bevorderen.
IPO-inzet Kabinetsformatie
In IPO Bestuur is de actuele stand van zaken met betrekking tot de IPO-inzet voor de kabinetsformatie
besproken. Er in de afgelopen periode veel contact is geweest via de politieke lijnen. Nu is het afwachten hoe de
formatie verder gaat onder de nieuwe informateur. De wisseling van informateurs en het trage proces van
kabinetsformatie geeft extra tijd. Die wordt door het IPO benut om de inzet van de 12 provincies in het aanbod
verder aan te kleden, zodat het sterker en steviger staat. Dit alles geeft een nieuw momentum om aandacht te
vragen en opnieuw te schakelen in de gezamenlijke lobby.
In IPO Bestuur is afgesproken de regionale energieplannen te bespreken in de bestuurlijke adviescommissies
Mobiliteit, Regionale Economie, DROW en Energietransitie om niet alleen het inhoudelijk deel te bespreken, maar
ook juist te bezien op welke wijze de rol van de decentrale overheden versterkt kan worden en beter voor het
voetlicht gebracht kan worden. Aanvullend is benadrukt hoe belangrijk het is alvast met de VNG en UvW aan de
slag te gaan, en ook die actiegerichtheid naar buiten te brengen.
Interbestuurlijk programma BZK
Op initiatief van Secretaris Generaal Van Zwol van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft onlangs hoogambtelijk
overleg plaatsgevonden met de VNG en het IPO over het voornemen van BZK in het kader van de formatie een
voorstel te doen voor een interbestuurlijk programma. BZK wil hiermee gestalte geven aan het feit dat de grote
maatschappelijke opgaven niet kunnen worden gerealiseerd zonder de inzet van gemeenten en provincies (en
voor specifieke opgaven ook de waterschappen). Er ligt een ambtelijke versie waar nog veel over op te merken is
en het is bestuurlijk nog niet besproken.
In IPO Bestuur is van gedachte gewisseld of, en zo ja onder welke condities, een dergelijk programma
meerwaarde kan bieden voor de provincies. De intentie van BZK om samen met de decentrale overheden de
grote opgaven op te pakken is op zich ondersteuning waard, maar er moet wel kritisch gekeken worden naar een
aantal ideeën die nu in het paper zijn opgenomen. Ook moeten andere ministeries erbij betrokken worden.
Het Bestuur heeft besloten voor de volgende vergadering de heer Chris Kuiper (aankomend) DG bestuur bij BZK
uit te nodigen voor een gesprek.
Vooruitblik AV-vergadering
Het IPO Bestuur heeft vooruit gekeken naar de AV-vergadering, maar had geen nadere vragen over de agenda.

Actualiteit
In het rondje actualiteit kwam naar voren:
Door de Raad van State zijn de prejudiciële vragen PAS aan het Europese Hof gesteld. Er bestond zorg dat er
een voorlopige voorziening getroffen zou worden, maar de Raad van State zag daar geen aanleiding toe omdat
er in de PAS voldoende waarborgen zijn ingebouwd. Het bezoek van IPO aan de Raad van State kan hierbij van
positieve invloed zijn geweest.
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