
 

 

 
 

MEMO 
 

 

Aan : de leden van het IPO-bestuur  alle Colleges van Gedeputeerde 

 Staten 

Van : Michiel Koetsier 

Doorkiesnummer : 06 5280 2213 

CC : Henry Meijdam, Johan Osinga, Hester Menninga, Mariëlle de 

 Ruijsscher 

Datum : 2 mei 2018 

Bijlage : één  

Onderwerp : Interbestuurlijk Programma (IBP) 

 

 

Met deze notitie informeren we u over het Interbestuurlijk Programma (IBP). De notitie 

kan ook dienen als basis om Provinciale Staten te informeren. Daarvoor beschrijven we 

waar we nu staan, wie welke bevoegdheden heeft en waar keuzes aan de orde zijn. 

 

 

Interbestuurlijk Programma – stand van zaken 

 

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar 

duurzame energie, grote veranderingen op het platteland en het versterken van de 

economische basis in onderling sterk uiteenlopende regio’s. Deze opgaven beperken zich 

niet tot de grenzen van één provincie, gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, 

provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote 

maatschappelijke opgaven aan te pakken. Op 14 februari jongstleden hebben het kabinet 

en de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal 

Overleg en de Unie van Waterschappen hiervoor het Interbestuurlijk Programma 

ondertekend. 
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Van de tien thema’s waarover 
interbestuurlijk afspraken zijn gemaakt 
springt er een aantal uit die voor de 
provincies het meest van belang zijn: 
 
Samen aan de slag voor klimaat gaat over 
energietransitie, klimaatadaptatie én 
circulaire economie en bouwt voort op het 
aanbod ‘Naar een duurzaam Nederland’ 
van IPO, VNG en Unie. 
 
Toekomstbestendig wonen gaat over 
tekorten op de woningmarkt, maar ook 
over gebieden met krimp, kwaliteit, 
herstructurering en specifieke 
doelgroepen. 
 
Regionale economie raakt bekende 
thema’s als arbeidsmarkt (link met sociaal) 
en innovatie én gaat over betere 
aansluiting van het Rijk op regionale 
processen. 

 
Naar een vitaal platteland is gericht op transities in de landbouw en natuur. In de gebieden waar dit 
aan de orde is raakt dit afhankelijk van de lokale situatie bijvoorbeeld leefbaarheid, klimaat en/of 
breedband.  
 
Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving kent drie speerpunten: beter 
functioneren als één overheid, iOverheid over digitaliseringsvragen en ‘democratische overheid’ 
over goede democratische legitimatie, maar bijvoorbeeld ook tegengaan van ondermijning. 
 
Passende financiële verhoudingen doet een aanzet voor afspraken over e herziening van de 
financiële verhoudingen, de EMU-normering en diverse fiscale thema’s.  
 
Overkoepelende thema’s belicht de beweging richting een meer regionale gebiedsgerichte aanpak 
en trajecten die raken aan het IBP zoals de Nationale Omgevingsvisie plus krimp en de Europese 
Unie die door veel dossiers heen spelen.  

 

Een korte terugblik op de totstandkoming 

 

Eind november kwam de uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken om met 

de vakdepartementen het IPO, VNG en Unie te komen tot een gezamenlijk programma 

voor de aanpak van de gedeelde maatschappelijke opgaven: het Interbestuurlijk 

Programma (IBP). Namens de provincies is daarop vanuit het IPO-bestuur een 

bestuurlijke kopgroep gemandateerd om de onderhandelingen over het IBP te voeren. 

Deze kopgroep bestond uit de tijdelijk voorzitter de heer Remkes (Noord-Holland), 

mevrouw Gräper-Van Koolwijk (Groningen), de heer Van Dijk (Gelderland) en de heer 

Pauli (Noord-Brabant). In aansluiting op de bestaande kaders en agenda’s van de 

afzonderlijke provincies en binnen de gezamenlijkheid van het IPO, zijn de inhoudelijke 

thema’s benoemd waarvoor verankering via het IBP wenselijk was. Tevens is expliciet 

ingezet op spelregels voor de onderlinge samenwerking.  

 

Voorafgaand aan de ondertekening op 14 februari heeft de bestuurlijke kopgroep in 

afstemming met de leden van het IPO-bestuur geconstateerd dat de inzet vanuit de 

provincies naar tevredenheid in het IBP is neergelegd, en dat er aandacht is voor de 

samenwerking en integraliteit bij het aanpakken van de opgaven. Hierbij geldt expliciet 
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dat er met het IBP geen concrete financiële afspraken zijn gemaakt. Op hoofdlijnen is 

overeengekomen dat elk van de overheden middelen inzet voor de samen overeen 

gekomen opgaven voor zover die raken aan de eigen taken, bevoegdheden en 

uitdagingen. Hierbij is in het IBP verwezen naar middelen uit het regeerakkoord en naar 

het accres omdat feitelijk dit de bronnen zijn waaruit geput kan worden. Om die bronnen 

daadwerkelijk aan te spreken is nadere besluitvorming noodzakelijk. 

 

Welke kansen biedt het IBP? 

 

- Het interbestuurlijk programma onderstreept het belang van samenwerking tussen 

overheidslagen. Dat wordt bevestigd met de beschreven spelregels, door de wijze 

waarop het tot stand is gekomen en door het gezamenlijk neerzetten van de 

opgaven. Die gezamenlijkheid is een belangrijke basis voor vervolgstappen. Dit 

betekent dat het IBP een ‘ontwikkelprogramma’ is waar de ondertekenaars de 

komende tijd verder invulling aan geven in de praktijk. Het IBP is het vertrekpunt 

voor de beoogde samenwerking.  

- De afspraak dat het accres als lumpsum beschikbaar komt biedt ruimte om die 

opgaven aan te pakken waar de praktijk om vraagt; 

- Tenslotte geeft het IBP argumenten voor de inzet van geld uit onder meer rijks-

enveloppen, zoals de regiodeals. Hierover zijn nog geen sluitende afspraken gemaakt. 

 

Startpunt 

 

Het Interbestuurlijk Programma markeert de start van een nieuwe manier van samen 

werken als overheden. Niet langer is het adagium “je gaat er over of niet”. Dat begint 

met het onderkennen van de noodzaak om samen op te trekken, maar vergt ook een 

doorvertaling naar de praktijk. Dat proces vindt nu plaats voor elk van de inhoudelijke 

thema’s in het IBP.  

Voor bijvoorbeeld de opgaven klimaat en vitaal platteland zijn al flinke stappen 

voorwaarts gezet met alle betrokkenen overheden en maatschappelijke partners. Bij 

andere thema’s komt dit langzaam maar zeker op gang, zoals bij regionale economie en 

goed openbaar bestuur. In de bijlage is een beschrijving opgenomen van de wijze 

waarop de relevante provincie-thema’s nu georganiseerd worden. Daarbij onderscheiden 

we het gezamenlijke proces met departementen en de andere koepels en de wijze 

waarop we ons als IPO en provincies organiseren. Dat laatste hebben we volledig zelf in 

de hand. Wat dat eerste betreft zijn we onderdeel van een proces van afstemmen en 

samen richten.  

 

Status en bevoegdheden 

 

Het interbestuurlijk programma is allereerst een samenwerkingsagenda. Onderwerpen in 

het IBP vinden hun oorsprong in ieders eigen kaders. Voor de provincies biedt het IBP de 

mogelijkheid om onderwerpen verder te brengen die al bij de provincies op de agenda 

staan en waar ook al beleidskaders voor bestaan. Klimaat, wonen, economie en vitaal 

platteland zijn geen nieuwe onderwerpen. En ook de onderdelen van goed openbaar 

bestuur krijgen in de huidige praktijk al volop aandacht. 

Het gaat dus niet om nieuwe ambities, maar om manieren om de bestaande ambities 

beter waar te maken door gerichter samen op te trekken met de andere overheden. 

Anders gezegd: de ambitie is ieders eigen inzet gezamenlijk te richten, of 

synchroniseren. Door dat, aan de hand van het IBP, als een gezamenlijke opgave te 

benaderen kunnen we betere resultaten boeken. 

 

Het IPO heeft tot nu toe ingezet op het IBP vanuit de inhoudelijke opgaven waar we 

reeds aan werken. Dat blijft ook in de volgende fase de insteek. Daarbij proberen we ons 

zo goed mogelijk te organiseren in aansluiting op bestaande trajecten en structuren 

(BAC/AAC). In de bijlage is hierover meer informatie opgenomen. 
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Van IBP naar praktijk 

 

Voor de verschillende onderwerpen in het IBP zijn de eerste mijlpalen in beeld gebracht 

waar de komende tijd aan gewerkt wordt. Bij de verdere uitwerking van de verschillende 

thema’s worden nieuwe mijlpalen toegevoegd. Hierover wordt u nader geïnformeerd 

zodra dat aan de orde is. 

 

 

 

 

Provinciale praktijk 

 

In de praktijk zien we bij de afzonderlijke provincies dat vraagstukken op gebiedsniveau 

bij elkaar komen. Dan gaat het bijvoorbeeld om Zuidoost Drenthe waar tegelijkertijd 

vragen spelen rond energiearmoede, arbeidsmarkt, voorzieningenniveau en transities in 

de landbouw. Of over de Food Valley waar enerzijds de transitie in de primaire landbouw 

speelt, met aandacht voor de luchtkwaliteit in veedichte gebieden, maar ook de mondiale 

potentie van het hele innovatie-ecosysteem rond de Wageningen University & Research 

en het benodigde vestigingsklimaat voor aantrekken en vasthouden van talent. Of 

Chemelot waar de energietransitie heel direct ingrijpt in de bedrijfsvoering en het 

sitebeheer en onlosmakelijk is verbonden met de toekomst van deze economische motor. 

Steeds vraagstukken die nauw samenhangen en waar partners in het gebied zich meer 



- 5 - 

 

en meer organiseren en het Rijk vragen om daar ook op aan te sluiten. In een ronde 

langs alle provincies zijn meer voorbeelden besproken en die worden nu overzichtelijk in 

beeld gebracht om ook bij de verdere uitwerking van het IBP te kunnen benutten. De 

vraag werd gesteld wat situaties zijn waarvoor het IBP een impuls kan betekenen.  

 

Voorbeelden ter illustratie 

 

De ronde langs alle provincies geeft een beeld van projecten en programma’s waarvoor 

het IBP een impuls kan betekenen. Als beschreven wordt er nog aan een helder overzicht 

gewerkt. Om u een beter beeld te geven van de mogelijkheden die het IBP biedt nemen 

we ter illustratie enkele resultaten van de gespreksronde hier op.  

In Drenthe worden onder meer kansen gezien in relatie tot het gebied Emmen-Delfszijl 

(energie), Zuidoost Drenthe (energie, wonen, economie, krimp), het noordelijk plateau 

dat ook Groningen, Overijssel en Friesland raakt (vitaal platteland) en meer algemeen 

ondermijning in vakantieparken, de digitale agenda en middelgrote steden. Rijksinzet 

kan helpen om ruimte in regelgeving te creëren zodat corporaties actiever kunnen 

deelnemen. 

Voor Flevoland wordt een relatie gelegd met de economische ontwikkeling rondom Urk, 

havens langs de Flevokust, de Markerwadden als voorbeeld en diverse energie en 

klimaatvraagstukken. Wat betreft betrokkenheid van het Rijk gaat het bijvoorbeeld over 

rijksvastgoed en tegen welke prijs dat wordt ingezet. Er zijn al goede ervaringen met 

rijksbetrokkenheid bij de doorontwikkeling Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) die 

Flevoland deelt met Noord Holland. 

In Gelderland worden kansen gezien rond de corridor Rotterdam-Duitsland (e.v.) samen 

met Zuid Holland. De Veluwe, Food Valley en de Achterhoek zijn gebieden waar heel veel 

tegelijk speelt. Rond vitaal platteland, maar ook ondermijning op vakantieparken 

(Veluwe) en krimp (Achterhoek). Gelderland en Utrecht delen de ambitie voor verdere 

economische ontwikkeling van Food Valley rond de universiteit in Wageningen. Dit biedt 

(inter)nationale potentie, waarvoor bedrijfsleven, onderwijs en de lokale overheden een 

investeringsprogramma in voorbereiding waar ook rijkscommitment voor gevraagd 

wordt. 

Vanwege het aardgasdossier is er op dit moment veel aandacht vanuit het Rijk voor 

Groningen. Dat maakt dat daar allereerst aandacht naar uitgaat en het IBP meer als 

terugvaloptie wordt beschouwd. 

In diverse provincies worden economische kansen belicht. Noord Brabant ziet potentie 

richting Zuid Holland (Mainport meets Brainport). Fotonica is een onderwerp dat Noord 

Brabant, Overijssel en Gelderland delen en andere voorbeelden zijn de regio Zwolle 

(Overijssel) en Chemelot (Limburg). Rijkscommitment wordt bijvoorbeeld gevraagd 

vanwege infrastructuur, maar ook met het oog op de arbeidsmarkt en innovatie. Ook 

energietransitie is in vrijwel alle gesprekken aan de orde. Dat gaat soms om heel 

specifieke plekken, zoals de Eems-Dollard in Groningen en wind en zon langs rijkswegen 

in Flevoland en de eerste ervaringen met Regionale Klimaat en Energie-strategieën in 

Friesland.  

In Zeeland, Noord Brabant en Noord Holland is ook stilgestaan bij de bijdragen uit de 

regio-envelop (Zeeland, Petten en ESTEC en Brainport), wat natuurlijk ook speelt voor 

Zuid Holland (Rotterdam Zuid).  

 

Een meer uitgebreide rapportage volgt zodra deze beschikbaar is. 

 

Vervolgproces 

 

Deze notitie beschrijft hoe het Interbestuurlijk Programma op dit moment – mei 2018 – 

vordert. Het is een traject dat nog volop in ontwikkeling is. Daar past bij dat we u 

regelmatig informeren als er voor het gehele IBP of op afzonderlijke thema’s belangrijke 

stappen worden gezet. Ieder college kan naar eigen inzicht de communicatie richting 

Provinciale Staten vormgeven en dit voor zover er financiële besluiten gevraagd worden 

doen in aansluiting op het budgetrecht van de Staten.  
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Vanuit het IPO wordt een mondelinge toelichting op het IBP gegeven voorafgaand aan de 

Algemene Vergadering op 24 mei. Daar zal het IBP gepresenteerd worden, in lijn met 

deze notitie en zal er uitgebreid mogelijkheid geboden worden om (technische) vragen te 

stellen.  

  



- 7 - 

 

Bijlage: Hoe organiseren we het vervolg? 
 

Per thema is hierna beschreven wie namens alle departementen en koepels 

initiatiefnemer/trekker is voor de betreffende opgave, op welke wijze het IPO is 

aangesloten en hoe we dat binnen het IPO verder georganiseerd hebben.  

 
  Samen aan de slag voor het klimaat 

Trekker  

EZK 
(IenW voor adaptatie en 
circulair) 
 
 

Bestuurlijk verantwoordelijk 

Minister Economische Zaken en Klimaat 
(Wiebes) 

Ambtelijk  

DG Sandor Gaastra  
 

Waar wordt IPO-inzet 
besproken? 

BAC Energie AAC Energie 
Inhoudelijke samenhang met 
wonen, regionale economie en 
vitaal platteland in specifieke 
gebieden.  

Eerste mijlpalen  Klimaatakkoord (afspraken op hoofdlijnen) - Zomer 2018 
 Bestuursakkoord klimaatadaptatie - Medio 2018 
 Circulaire economie: afspraken over hoe aan de slag met Regionale CE-

strategieën - Medio 2018 
 en vervolgens regionale afspraken - 2019 

 
Toekomstbestendig wonen 

Trekker  
BZK 
 
 

Bestuurlijk verantwoordelijk 

Minister Binnenlandse Zaken (Ollongren) 

Ambtelijk  

DG Chris Kuijpers 
 

Waar wordt IPO-inzet 
besproken? 

BAC DROW AAC DROW 

Eerste mijlpalen  Nationale Woonagenda - Mei 2018 
 Regio-afspraken - 2018 

 
Regionale economie als versneller 

Trekker  
IPO met EZK 
 
 

Bestuurlijk verantwoordelijk 

Lid BAC Regionale Economie, verankering 
EZK PM 

Ambtelijk  

Regina Bouius (IPO) en Erik 
Eijkelberg (EZK) 

Waar wordt IPO-inzet 
besproken? 

BAC RE  AAC RE  

Eerste mijlpalen Twee werkbijeenkomsten voor de zomer 
om met gemeenten, waterschappen en 
departementen gebieden te identificeren 
waar impuls partnerschap noodzakelijk is. 

 

 

 
Naar een vitaal platteland 

Trekker  

LNV en IPO 
 
 

Bestuurlijk verantwoordelijk 

Minister Landbouw Natuur en Visserij 
(Schouten) – zij sluit in mei aan bij BAC 

Ambtelijk  

Johan Osinga (IPO) en Roel 
Feringa (LNV) 
 

Waar wordt IPO-inzet 
besproken? 

BAC VP AAC VP 

Eerste mijlpalen Kaart door IPO en LNV met concrete 
gebieden waar transitie landbouw is 
gekoppeld aan specifieke regionale 
omstandigheden. 
Aan de hand daarvan uitnodiging aan 
andere koepels en departementen om 
aansluiting op de inhoudelijke agenda te 
organiseren. 
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Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving 

Trekker  

BZK 
 
 

Bestuurlijk verantwoordelijk 

Minister Binnenlandse Zaken (Ollongren) 

Ambtelijk OG/ON  

DG Chris Kuijpers 
 

Waar wordt IPO-inzet 
besproken? 

IPO-bestuur  Thema staat niet op zichzelf. 
Koppelen aan inhoudelijke 
opgaven. Dus als de 
energietransitie vraagt om andere 
wetgeving of financiële 
arrangementen dan richt dat de 
afwegingen. 

Eerste mijlpalen  proeftuinen en code interbestuurlijke verhoudingen - 2019 
 afspraken vernieuwing interbestuurlijk en financieel toezicht - 2019 
 actieprogramma versterking democratie en bestuur en tegengaan 

ondermijning – 2019 
 Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur en afspraken over challenge 

informatiesamenleving 

 

 
Passende financiële verhoudingen 

Trekker  

BZK 
 
 

Bestuurlijk verantwoordelijk 
Minister Binnenlandse Zaken (Ollongren) 

Ambtelijk OG/ON  
PM 
 

Waar wordt IPO-inzet 
besproken? 

PM  Thema staat niet op zichzelf. 
Koppelen aan inhoudelijke 
opgaven. Dus als de 
energietransitie vraagt om andere 
wetgeving of financiële 
arrangementen dan richt dat de 
afwegingen. Wel link met AAC FIN 

Eerste mijlpalen  Afspraken EMU normering 
 Procesafspraken financiële verhoudingen 
 Procesafspraken fiscale thema’s 

 

 
Overkoepelende thema’s 

Er is nu, vanuit het IBP, geen trekkerschap belegd voor de thema’s uit hoofdstuk 10 (regionale 
gebiedsgerichte aanpak, krimp en bevolkingsdaling, NOVI, Europese Unie en grensoverschrijdende 
samenwerking).  

 
 




