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Kern van het IBP

• Samenwerking als 
vertrekpunt 
(spelregels)

• Inhoudelijke agenda

• Ieder zet zijn 
middelen in
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• Inzet vanuit IPO-bestuur 95% gerealiseerd
Klimaat en energie, Democratie (inclusief ondermijning en samenwerking), 

Gebiedsgerichte economische ontwikkeling, Mobiliteit, Cultuur(specifiek 

kanjermonumenten), Toezicht, Water, Omgevingswet, Europa in brede zin (specifiek 

Europese fondsen, cohesiebeleid en Interreg), RO, Financiën, Natuur en landschap

• Gewaardeerde rol IPO in het proces

• Nu voortbouwen op deze basis

Goede basis
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Het vervolg

• Wordt nu ingericht in samenwerking met de 
andere partners

• Zo mogelijk in staande structuren, 
kopgroep inzetbaar als proces daar om 
vraagt

• Afspraak in IPO-bestuur: we komen bij u 
terug als we het met de beschikbare inzet 
niet redden



Vragen
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6Mijlpalenplanning IBP-breed



Samen aan de slag voor klimaat

Energietransitie, klimaatadaptatie én 
circulaire economie en bouwt voort op 
het aanbod ‘Naar een duurzaam 
Nederland’ van IPO, VNG en Unie.

7



Toekomstbestendig wonen

Gaat over tekorten op de 
woningmarkt, maar ook over gebieden 
met krimp, kwaliteit, herstructurering 
en specifieke doelgroepen.
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Regionale economie

Raakt bekende thema’s als 
arbeidsmarkt (link met sociaal) en 
innovatie én gaat over betere 
aansluiting van het Rijk op regionale 
processen.
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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 ook 
leefbaarheid, klimaat en/of breedband. 
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Goed openbaar bestuur in een 
veranderende samenleving 

Kent drie speerpunten: 
1. beter functioneren als één overheid

2. iOverheid (digitalisering) 

3. ‘democratische overheid’ over goede 
democratische legitimatie, maar bijvoorbeeld 
ook tegengaan van ondermijning.
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Passende financiële verhoudingen 

Doet een aanzet voor afspraken over 
de herziening van de financiële 
verhoudingen, de EMU-normering en 
diverse fiscale thema’s

12



Overkoepelende thema’s

Belicht de beweging richting een meer 
regionale gebiedsgerichte aanpak en 
trajecten die raken aan het IBP zoals 
de Nationale Omgevingsvisie, krimp en 
de Europese Unie
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Totstandkoming

• Nieuwe werkwijze

Positief ontvangen in IPO-bestuur

Slagvaardig team + kopgroep

Goede signalen vanuit de partners




