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DATUM 12-10-2017 

AAN Leden van de Commissie BEM 

VAN GS – gedeputeerde Maasdam 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP IPO 

 

 

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

IPO Bestuur spelen. Op 20 en 21 september is de tweedaagse IPO Bestuur geweest en op 3 en 4 oktober was 

het IPO Jaarcongres. Hieronder worden de voor Utrecht meest relevante onderwerpen uit deze bijeenkomsten 

uiteengezet. Het volgend IPO Bestuur vindt plaats op 16 november 2017. 

 

Openbaar verslag 

Van de laatste IPO Bestuursvergadering (die van 3 oktober) is een openbaar verslag gemaakt. Deze is hier 

bijgevoegd. Het openbare verslag van de IPO Bestuursvergadering is opnieuw ingevoerd op verzoek van de AV. 

Hiermee zal deze memo overbodig zijn en komen te vervallen. Uiteraard blijf ik uw commissie informeren mocht 

extra informatie nodig zijn. 

Naast het openbare verslag van 3 oktober is er nog relevante informatie uit het IPO Bestuur van 21 september. 

 

Uit het IPO Bestuur van 21 september 

 

 Het IPO Bestuur heeft een werksessie met provinciesecretarissen gehad als aftrap van het project 

‘regionalisering’. 

 

 Het IPO Bestuur heeft besloten op advies van de penningmeester de gewijzigde begroting 2017 van 

BIJ12 vast te stellen en door te geleiden naar de AV. Daarnaast zijn het Jaarplan en Begroting 2018 van 

de BIJ12 goedgekeurd door IPO Bestuur. 

 

 Het IPO Bestuur heeft kennis genomen van de halfjaarcijfers 2017 van het IPO. 

 

 Er is in IPO Bestuur een toelichting gegeven op de stand van de Omgevingswet. Invoeringswet, 

Aanvullingswet Natuur en AMvB’s liggen ter consultatie voor bij de Raad van State. Er zijn vooralsnog 

geen volgende consultaties in de planning; pas begin 2018. Ten aanzien van de Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO) wordt aangegeven dat de kosten naar verwachting circa honderd miljoen euro 

hoger zullen liggen dan begroot. Er zijn zorgen over hoe om te gaan met deze ruggengraat van de 

Omgevingswet. In het IPO Bestuur wordt nogmaals benadrukt vast te houden aan ‘ambitie drie’ 

(verbetering digitale dienstverlening) zoals ook eerder vastgesteld. Daarbij is aangegeven dat deze 

zorgen ook leven op de formatie-tafel en na afloop van het gesprek met de informateur ook nogmaals op 

schrift zijn gedeeld. 

 

 In IPO Bestuur wordt gemeld dat alle provincies retaildeals hebben gesloten en via het bestuurlijk 

overleg daarvoor nadere afspraken zijn gemaakt. Deze zijn reeds verwerkt in (deel drie van) de 

programmabegroting 2018. 
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 In de Bestuurlijke Advies Commissie Mobiliteit wordt aan drie intentieverklaringen gewerkt: convenant 

‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’, Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 en de 

Intentieverklaring Informatievoorziening.  

 

Regeerakkoord Rutte III 

Bij deze memo is ook de ambtelijke (IPO) analyse/scan van het regeerakkoord gevoegd. Deze wordt ook in het 

komend IPO Bestuur geagendeerd voor desgewenste bestuurlijke duiding.  

Hierbij tevens de link naar de reactie op de website van het IPO:  

http://www.ipo.nl/publicaties/provincies-hebben-vertrouwen-goede-samenwerking-met-nieuwe-kabinet  

En de gezamenlijke reactie met de koepels:  

http://www.ipo.nl/publicaties/kabinet-zoekt-samenwerking-met-decentrale-overheden 

 

IPO Jaarcongres 

Op 4 en 5 oktober was het IPO Jaarcongres. Hierbij treft u een impressie van het congres. 

http://www.ipo.nl/publicaties/ipo-jaarcongres-energie-komt-uit-de-provincies 

 

 

Bijlagen  
1. Openbaar verslag van IPO Bestuursvergadering 3 oktober 2017 

2. Ambtelijke analyse/scan van het regeerakkoord (door IPO opgesteld) 
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