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Het akkoord 

• Afspraken tussen kabinet, IPO, VNG 

en UvW 

• Doel akkoord 

• Vervolgtraject 



Profielen 

• Gemeenten 

• Provincies  

• Waterschappen 

• Rijk 



Bestuurlijke verhouding, 

omgangsvormen en bestuurskracht 

• Omgangsvormen tussen de overheden 

• Intergemeentelijke samenwerking 

• Efficiëntere bedrijfsvoering 

• Werken bij de overheid 

• Vermindering regeldruk en controletoren 

 



Financiële verhouding 

• Gemeente- en provinciefonds 

• Lokale lasten 

• EMU-saldo 

• Wet FIDO/Ufdo 

• Geldstromen rijk-gemeenten/provincies 

• Terugdringen administratieve lasten/controlelasten 

financiële functie 

• RUD’s (regionale uitvoeringsdiensten) 



Decentralisaties 

 
• Jeugdzorg 

• Ruimte, economie en natuur 

• Water 



Jeugdzorg 

• Overdracht naar gemeenten per 2016 

• Nieuw wettelijk kader 

• Transitie 

• Met ingang van 2016: 90 miljoen uit 

Provinciefonds naar Gemeentefonds 

• Afspraken over invoeringskosten 



Ruimte, economie en natuur 

• Het rijk laat enerzijds rijksbeleid los en 

decentraliseert anderzijds naar provincies en 

gemeenten 

• De profielen zoals geformuleerd in akkoord zijn 

leidend voor taakverdeling 

 



Ruimte 

Nationale ruimtelijke uitspraken in structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte: 

• Versterking ruimtelijk-economische structuur 

• Gezondheid, veiligheid en unieke waarden 

• (inter)nationale hoofdnetten 

• Luchthavens 

• Hoofdelektriciteitsnet en hoofdbuisleidingennet 

 

 

 



Natuur en landelijk gebied 

• Provincies worden verantwoordelijk voor 

natuur en landelijk gebied 

• Plan van aanpak voor deelakkoord 

• Voorwaarden 

• Beheervergoedingen Staatsbosbeheer 

• POP3 

 



     Woningbouw en krimp 

 
• Woningbouwprogrammering 

• Aanpak bevolkingsdaling 

• Agenda stedelijke vernieuwing 



Regionaal economisch beleid 

• Het rijk trekt zich terug uit regionaal 

economisch domein 

• Topsectoren 

• Herstructurering bedrijventerreinen 

 



Andere onderwerpen: 

• BDU verkeer en vervoer en MIRT 

• Convenant bodemsanering 

• Kennisinfrastructuur 

• Waddenfonds 

• Nationale gebiedsontwikkelingen 



Water 

• Uitgewerkt in deelakkoord 

‘Bestuursakkoord water’ 

• Minder kosten en minder bestuurlijke 

drukte 

• Water wordt onderdeel provinciaal 

integraal ruimtelijk plan  



Capita selecta 

Voor provincies: 

• Regionaal historische centra 

• Friese taal en cultuur 

• Economische verduurzaming, energie 

en klimaat 



Slotbepalingen 

• Instemming parlement, provincies, 

gemeenten en waterschappen 

• Jaarlijkse monitor 

• Disclaimer 

 



Meer informatie? 

 
www.IPO.nl   

 

@IPO_Provincies 

 
(070) 888 12 58 (Yolanthe Sinnige)/ (070)8881223 (Olger van Dijk) 

  
ysinnige@ipo.nl / ovdijk@ipo.nl 


