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COMMISSIEADVIES 
 
SV AEF RAPPORT (HERINRICHTING IPO) 

 

DATUM 27‑01‑2023 
NUMMER PS PS2023BEM 
COMMISSIE Bestuur, Economie en Middelen 
VOORZITTER COMMISSIE Mw. ir. M. de Widt MPM 
GRIFFIER COMMISSIE Mw. drs. B.F. Ferwerda 
 
 
 
De commissie adviseert dit Statenvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de Statenvergadering van 
8 februari 2023. 
 
Het IPO- bestuur heeft onderzoeksbureau AEF gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen naar hoe de 
samenwerking binnen en organisatie van het IPO kunnen worden verstevigd, om zo de slagkracht van de 
organisatie te vergroten. AEF heeft op basis van diverse onderzoeksactiviteiten (documentstudie, gesprekrondes 
en benchmark onderzoek) een advies opgesteld (‘Rapportage Focus in de Samenwerking’). In dit Statenvoorstel 
ligt de focus op de maatregelen in het AEF-rapport waar de afvaardiging in de Algemene Vergadering van het IPO, 
Marianne de Widt en Odile de Man, en het college van Gedeputeerde Staten bedenkingen bij hebben. Aan 
Provinciale Staten wordt d.m.v. dit Statenvoorstel gevraagd wensen en opvattingen mee te geven aan de IPO-
bestuurder (Huib van Essen) en aan de IPO AV-leden voor inbreng in respectievelijk het IPO-Bestuur als de AV. 
De commissie kon zich over het algemeen goed vinden in het Statenvoorstel. Er werden zorgen geuit over het 
vaststellen van een strategisch kader door IPO Bestuur dat in het rapport wordt genoemd. Mevrouw De Man gaf 
aan dat zeker naar voren te brengen in de AV. Er werden ook een aantal vragen gesteld over de inhoudelijke 
informatiesessies. Mevrouw De Man vertelde dat het hier om inhoudelijke sessies gaat en dat het daardoor nog wel 
eens dubbel is met bv. StatenlidNu. Vandaar deze bedenking bij het rapport. Er werden in de commissie ook 
opmerkingen gemaakt over het belang van het IPO. Dit AEF-rapport gaat daar niet over. Het gaat om het 
functioneren van het IPO en er worden verbetervoorstellen gedaan. Dit rapport geeft antwoord op de vragen die 
zijn geformuleerd door het IPO-bestuur, niet door de AV.  
Gedeputeerde Van Essen benadrukte het belang van het IPO. Het IPO is een gesprekspartner van het Rijk. Voor 
de uitvoering is BIJ12 belangrijk, maar de aansturing van BIJ12 verdient aandacht. Veel fracties gaven aan dat 
scenario 2 en 3 uitgezocht moet worden. Gedeputeerde Van Essen zei dat de rol van de AV nu statutair beperkt is. 
Daar moet een keer een oplossing voor komen. Belangrijk is daarom om scenario 2 en 3 uit te werken. De 
gedeputeerde gaf de commissie mee dat haar invloed op het IPO ook via haar controlerende rol van GS loopt. De 
Staten worden door GS over het IPO geïnformeerd. De verslagen van het IPO zijn inmiddels openbaar. En politieke 
keuzes lopen altijd via PS.  
 
 
Voorzitter van de commissie, 
Mw. ir. M. de Widt MPM 
 
Commissiegriffier, 
Mw. drs. B.F. Ferwerda 
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