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DATUM 16-1-2017 

AAN Leden van de commissie BEM 

VAN GS- gedeputeerde Krol 

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 8 december 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 26 januari a.s. 

 

Aanbod provincies aan nieuw kabinet 

IPO Bestuur heeft in november het 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.  

NB Ik zal in de commissievergadering mondeling toelichten wat de huidige stand van zaken is over het aanbod 

van de provincies. 

 

Provinciaal aanbod Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

Het aanbod NOVI wordt gedragen door alle provincies. Op het IPO Jaarcongres is deze gepresenteerd en 

aangeboden aan de (ambtelijke vertegenwoordiging van) de minister van Infrastructuur en Milieu. De uitwerking 

gaat via het plan van aanpak dat door IPO Bestuur is goedgekeurd. Er komt meer samenhang tussen NOVI en 

het formatie-aanbod. 

 

Prioritaire agenda 

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

Energietransitie (realisatie Energieakkoord), Wetsvoorstel regionale omroepen, Vitaal platteland: natuur 

(weidevogels) en bouwagenda. 

 

Nieuwe Europastrategie 

In juni 2016 is een ambtelijke werkgroep uit het Huis Nederlandse Provincies (HNP) en de provinciehuizen 

gevraagd te werken aan een 'groot onderhoud' van het triumviraat: de driehoeksrelatie provincies - IPO – HNP. 

Het resultaat is een nieuwe Europastrategie. Mede in het kader van de IPO-doorontwikkeling is de wens de 

nieuwe Europastrategie ook aanvullend meer in lijn te brengen met de door het IPO-bestuur geformuleerde 

ambities en de reeds in gang gezette verbetering en vernieuwing van de (integrale) werkwijze. 

Het IPO Bestuur heeft ingestemd in met de nieuwe gezamenlijke provinciale Europastrategie. De strategie zal nu 

in acties worden omgezet. 

 

Kwartaalcijfers IPO 

Het IPO Bestuur heeft kennis genomen van de cijfers van het derde kwartaal 2016 van het IPO. 

 

 


