
MEMORANDUM

DATUM

AAN Leden van de Commissie BEM

VAN GS- gedeputeerde 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 26 januari jl. is de laatste vergadering geweest. Hieronder worden de voor Utrecht meest 
relevante onderwerpen uit deze vergaderingen uiteengezet. Het volgend IPO Bestuur vindt plaats op 9 maart a.s.

Aanbod provincies aan nieuw kabinet
Als bijlage bij dit memo doe ik u, namens het IPO een brief toekomen over het aanbod van de gezamenlijke 
provincies aan het nieuwe kabinet. Ook is het aanbod, waarmee de leden van het IPO-bestuur de afgelopen 
bestuursvergadering mee ingestemd hebben, bijgevoegd.  

Prioritaire agenda
In het kader van de prioritaire agenda is in het IPO Bestuur gesproken over de stand van zaken met betrekking 
tot de volgende actuele dossiers: Omgevingswet en Aanvullingswet Natuur, meststoffenwetgeving, het 
Grondstoffenakkoord en het wetsvoorstel verdeelmodel Provinciefonds. 

IPO-reactie op Beschouwing Raad van State
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft onlangs de beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen 
uitgebracht. De Raad gaf in 2006, 2009 en 2013 eerder een beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen. 
De nu uitgebrachte periodieke beschouwing richt zich op de substantiële decentralisatie van bevoegdheden in het 
sociale en fysieke domein.

In de afgelopen periode heeft tussen Rijk, provincies en gemeenten een ingrijpende herschikking plaatsgevonden 
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In het sociale domein heeft de decentralisatie haar beslag 
gekregen met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. In het fysieke domein 
is dit nog gaande, met een Omgevingswet die nog in werking moet treden. De Raad concludeert dat de 
doorontwikkeling van de interbestuurlijke verhoudingen van belang is om de decentralisaties te laten slagen. 
Vandaar ook het motto van deze beschouwing: En nu verder! De Raad doet een aantal aanbevelingen over de 
interbestuurlijke verhoudingen voor de volgende kabinetsperiode. Opvallend is dat het rapport zich in de analyse 
sterk richt op de gemeenten. 

De volledige beschouwing is te vinden onder deze link: https://www.raadvanstate.nl/agenda/nieuws/tekst-
nieuwsbericht.html?id=1002&summary_only=&category_id=9&q=en+nu+verder

IPO Bestuur heeft gesproken over haar reactie op de beschouwing van de Raad. In deze reactie wordt 
voornamelijk (maar niet alleen) ingegaan op de ideeën van de Raad op het gebied van regiovorming. De reactie 
van het IPO beoogt integraal op het rapport te reageren. De reden daarvoor is dat op een groot aantal onderdelen 
hiervan ingestemd kan worden met de benadering.

IPO Bestuur bespreekt n.a.v. het agendapunt ‘Landelijke evaluatie interbestuurlijk toezicht’ het risico op het 
uithollen van de rol van de provincie, ook als toezichthouder. Besproken wordt om dit risico te verbinden met de 
IPO-reactie op de Beschouwing van de RvS en aan de reactie van IPO op uitkomsten rapport ‘Maak Verschil’. 
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