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DATUM 20-3-2017 

AAN Leden van de Commissie BEM 

VAN GS- gedeputeerde Maasdam 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP IPO 

 

 

Mijn voorganger, Bart Krol, heeft met u afgesproken dat hij u (schriftelijk) meeneemt in de onderwerpen die in het 

IPO Bestuur spelen. Deze afspraak wil ik graag voortzetten. 

 

Op 9 maart jl. is de laatste vergadering geweest. Omdat mijn voorganger daar niet bij aanwezig kon zijn, heeft 

deze de heer Van Dijk (provincie Gelderland) gemachtigd zorg te dragen voor de inbreng van Utrecht. Hieronder 

worden de voor Utrecht meest relevante onderwerpen uit deze vergadering uiteengezet. Het volgend IPO Bestuur 

vindt plaats op 13 april a.s. 

 

Mededepartement provincies als gelijkwaardige partner van het Rijk 

In het kader van decentralisatie van beleid komt de verantwoordelijkheid voor de implementatie en handhaving 

van Europese regelgeving in belangrijke mate bij decentrale overheden te liggen. Dit roept de vraag op hoe de 

balans tussen deze nieuwe verantwoordelijkheden en de positie van decentrale overheden in de Brusselse 

beleidsvorming en de nationale voorbereiding daarvan is georganiseerd en mogelijk kan worden verbeterd. 

Deze vraag was aanleiding voor het IPO Bestuur om de Radboud Universiteit opdracht te geven om advies uit te 

brengen over de invloed van de provincies op Brusselse dossiers die zijn gedecentraliseerd naar de provincies. 

Mede op grond van dit advies besloot het IPO Bestuur dat het de positie en invloed van provincies in Brussel wil 

vergroten op gedecentraliseerde dossiers. In een bestuurlijk overleg tussen IPO, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW) met het Rijk op 6 juli 2015, heeft het Rijk ingestemd met 

een gelijkwaardige rol van decentrale overheden op voor hen belangrijke dossiers (positie van ‘gelijkwaardig 

partner’). 

 

De Kring van Provinciesecretarissen besloot begin 2016 de rol van provincies als ‘gelijkwaardig partner’ 

(voorheen ‘mededepartement’) in EU-besluitvorming nader uit te werken en heeft hiertoe een opdracht verstrekt. 

Het dossier Europese Biodiversiteitsstrategie 2020 werd daarbij uitgekozen als pilot-dossier om de rol van 

gelijkwaardig partner nader uit te werken en om ervaring met deze rol op te doen.  

 

Het concepteindrapport ‘provincies als gelijkwaardige partner van het Rijk op het dossier EU-biodiversiteit’ lag op 

9 maart voor bij het IPO Bestuur. Hierin wordt de nadere uitwerking van de rol van provincies als ‘gelijkwaardig 

partner’ van het rijk beschreven. Het IPO Bestuur heeft het rapport en de interprovinciale en interbestuurlijke 

‘spelregels’ om deze rol goed te kunnen vervullen, vastgesteld. 

 

Prioritaire agenda 

In het kader van de prioritaire agenda is in het IPO Bestuur gesproken over de stand van zaken met betrekking 

tot enkele actuele dossiers. De Bestuurlijke Adviescommissie regionale economie heeft een goede bijeenkomst 

gehad met de Prins van Oranje in het kader van start-ups/innovatie. Verder is er in IPO Bestuur gesproken over 

de actuele ontwikkelingen rondom de programmatische aanpak stikstof. En over de nauwere samenwerking 

tussen de adviescommissies Regionale Economie en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer. 
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Voorjaarsnota 2017 

Het bestuur heeft de Voorjaarsnota 2017 van het IPO besproken. Ten aanzien van de aangevraagde extra 

formatie voor deze bestuursperiode (energie, werkgeverszaken, VTH) worden pas middelen beschikbaar gesteld 

als er op 23 maart geen gerede kandidaten uit de provincies zijn voorgedragen. De extra formatie is nodig in het 

kader van de doorontwikkeling van het IPO. Het IPO kiest voor een smalle maar betekenisvolle agenda met het 

hoogst haalbare ambitieniveau. Soms worden meer taken opgepakt dan in het verleden, soms zijn het dezelfde 

taken met hoger ambitieniveau. Dit vergt niet altijd extra inzet van mensen en middelen, maar in sommige 

gevallen is dat onvermijdelijk. Onder verwijzing naar o.a. de gewenste aandachtspunten heeft het bestuur 

ingestemd met de voorjaarsnota. 

 

Inzet kabinetsformatie 

Het IPO Bestuur heeft ingestemd met de Gezamenlijke Investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland” als 

bijdrage van het IPO, de VNG en UvW aan de kabinetsformatie, waarin de IPO-inzet kabinetsformatie is 

opgenomen. Zie hiervoor ook het bericht van 10 maart jl:  http://www.ipo.nl/publicaties/provincies-gemeenten-en-

waterschappen-presenteren-gezamenlijke-duurzame-investeringsagenda. 

  

De volledige investeringsagenda met daarin het complete pakket aan maatregelen is te downloaden op de 

websites van het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van 

Waterschappen.  

  

Consultatiereactie invoeringswet Omgevingswet 

Het IPO Bestuur heeft ingestemd met de bestuurlijke consultatiereactie op de Invoeringswet Omgevingswet. 

Deze reactie is opgesteld na stevige voorbereiding in generieke en gespecialiseerde ambtelijke interprovinciale 

werkgroepen, alsmede schriftelijke inbreng van de afzonderlijke provincies. 
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