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DATUM 7-10-2021 

AAN Presidium 

VAN Johan Dorst namens de AV-leden van het IPO 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP IPO in de commissies 

  

 
 
Aanleiding 
De provincie Utrecht is lid van het IPO. Veel van de Utrechtse provinciale taken worden in IPO-verband opgepakt. 
Toch is er de indruk dat een en ander zich grotendeels buiten het beeld van de Staten afspeelt, waardoor de 
Staten onvoldoende in positie zijn om hun taken uit te voeren. Voor de Utrechtse leden van de Algemene 
Vergadering van het IPO, Marianne de Widt en Odile de Man, was dit aanleiding om in gesprek te gaan met de 
Utrechtse gedeputeerde in het IPO Bestuur, Huib van Essen, en medewerkers van de ambtelijke organisatie. 
 
Voorstellen 
in dit gesprek met de gedeputeerde en medewerkers zijn de volgende voorstellen besproken: 

- Ingaan op de uitnodiging van het IPO om in Utrecht langs te komen en de Staten (en eventueel 
medewerkers van de ambtelijke organisatie) meer te vertellen over het IPO. Dit wordt door de 
statenadviseur verder opgepakt. 

- Om bij wijze van pilot als vast agendapunt van iedere commissie bij het 1e deel van de vergadering 
‘Nieuws uit het IPO’ toe te voegen. Hier worden de gedeputeerden in de verschillende commissies in de 
gelegenheid gesteld om, desgewenst, de Staten te informeren over actuele zaken, bijvoorbeeld over dat 
wat besproken is tijdens Bestuurlijke AdviesCommissies (BAC’s). Er zijn andere provincies waar dit 
gebruikelijk is. 

- Tot nu toe werden de verslagen van deze BAC’s niet gedeeld met de Staten, met uitzondering van de 
provincie Flevoland. Daar is bij veel andere provincies onvrede over. Daarom wordt voorgesteld om bij 
het nieuwe vaste agendapunt ‘Nieuws uit het IPO’, achter de dubbele inlog, op het 
Stateninformatiesysteem de verslagen van de BAC’s te plaatsen. De ambtelijke organisatie komt 
desgewenst met een voorstel m.b.t. de aanlevering van de verslagen.  

- In de commissie BEM: 
o kan de gedeputeerde bij dit agendapunt desgewenst kort verslag doen van de laatste IPO 

Bestuursvergadering en 
o kunnen de Utrechtse AV-leden bij dit agendapunt desgewenst kort verslag doen van de laatste 

Algemene Vergadering van het IPO, cq input ophalen voor een volgende vergadering. 
- Verder komt er in de komende Programmabegroting extra aandacht voor het IPO: 

o door dat wat we in IPO-verband doen en besteden in een overzicht op één plek weer te geven 
en 

o door in de toelichtende teksten van de Programma’s vaker aan te geven wanneer het doel in 
IPO-verband wordt opgepakt. Dit verzoek is door gedeputeerde Van Essen bij zijn collega Strijk 
neergelegd. 

De AV-leden, de gedeputeerde en de medewerkers kunnen instemmen met bovenstaande voorstellen. 
Gedeputeerde heeft navraag gedaan bij zijn collega’s en ook zij zien nut en noodzaak van deze aanvullende 
informatievoorziening aan de Staten. 
 



 
 
 
 

2 
 

 
Gevraagd besluit van het Presidium 
Het Presidium besluit: 

- in te stemmen met het voorstel om aan iedere commissie-agenda het punt ‘Nieuws uit het IPO’ toe te 
voegen, om gedeputeerde de expliciete gelegenheid te geven de Staten te informeren; 

- in te stemmen met het voorstel om de verslagen van de BAC’s bij het voornoemde agendapunt achter 
de dubbele inlog op het Stateninformatiesysteem te plaatsen; 

- in te stemmen om in de commissie BEM desgewenst ruimte te maken voor zowel de Utrechtse AV-leden 
als de Utrechtse gedeputeerde in het IPO om de Staten te informeren over respectievelijk de Algemene 
Vergadering, c.q. het IPO Bestuur. 


