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Voor u ligt het definitief advies c.q. voorstel van het algemeen bestuur van het IPO over de
aanpassingen van de bestuurlijke organisatie van het IPO naar aanleiding van het rapport van de
commissie Bestuurlijke Organisatie IPO (‘commissie-Hennekeij’). De commissie-Hennekeij werd
eind maart 2002 gevraagd voorstellen te doen om te komen tot een slagvaardiger optredend IPO en
daarbij ook de gevolgen van de dualisering van het provinciebestuur te betrekken.
Voorgesteld wordt het IPO van een gemeenschappelijke regeling om te vormen naar een vereniging
van provincies, zoals de VNG en de Unie van waterschappen

Nadat het dagelijks bestuur van het IPO in september 2002 op hoofdlijnen instemde met de conclusies
en aanbevelingen, heeft de commissie-Hennekeij een rondgang langs alle provincies gemaakt om het
rapport te bespreken met Statenleden. In Utrecht vond dit gesprek plaats op 25 november, u allen heeft
het rapport en een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen (het verslag van deze discussieronde
is als bijlage bijgevoegd). De uitkomsten van de gesprekken met de Statenleden zijn in het nu
voorliggende advies verwerkt.
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Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 februari 2003 tot aanpassing bestuurlijke organisatie
IPO naar aanleiding van het rapport van de commissie-Hennekeij.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 28januari 2003, dienst BMS, nummer 2003CGC000027i;

Gelezen het voorstel aan de bestuursorganen van de provincies, overeenkomstig het advies van het
algemeen bestuur van het IPO van 19 december 2002 ;

Besluiten:

zoals genoemd in de punten 1 t/m 6 van het “voorstel aan de bestuursorganen van de provincies
omtrent de aanpassing bestuurlijke organisatie IPO naar aanleiding van het rapport van de commissie-
Hennekeij”, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW��te komen tot een slagvaardiger optredend IPO en te anticiperen op het naderende
dualisme.

$UJXPHQWHQ���zie bijlage “Voorstel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het
IPO op 19 december 2002”, pag. 2 t/m 9.

5HDOLVDWLH��wat betreft de besluitvormingsprocedure is het de bedoeling dat PS, GS en de CdK’s van
alle provincies in de maanden januari / februari 2003 besluiten op basis van het onderhavige voorstel
tot ontmanteling van het huidige openbaar lichaam en tot oprichting van de nieuwe vereniging IPO.
Indien mogelijk zal dit alles op uiterlijk op 1 juli 2003 plaatsvinden.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma
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