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Conceptrapport ‘Naar meer slagvaardigheid’ 

 

 

Geachte leden van de Algemene Vergadering,   

  

Hierbij bieden wij u het conceptrapport ‘Naar meer slagvaardigheid’ aan, een advies opgesteld door 

AEF in opdracht van het IPO-bestuur. Wij hechten aan de betrokkenheid van Provinciale Staten bij 

de samenwerking van de twaalf provincies. Wij verzoeken u daarom dit conceptrapport te 

bespreken in en met uw Provinciale Staten, met ook de betrokkenheid van het College van 

Gedeputeerde Staten.   

  

De provincies staan de komende jaren voor ongekend grote opgaven, en transities in onze 

leefomgeving.  De heer Bron (AEF) is door het bestuur van de gezamenlijke provincies gevraagd 

om in kaart te brengen wat er nodig is om als vereniging slagvaardig en efficiënt te kunnen 

handelen en optreden. Om tot dit advies te komen heeft AEF gesprekken gevoerd met o.a. 20 van 

de 24 AV-leden, de griffies, IPO-bestuursleden, en ambtelijke ondersteuning.   

  

In het conceptrapport vindt u de beelden die zijn opgehaald uit de gesprekken met u, uw collega’s 

en met alle betrokken actoren in de IPO-vereniging. Ook treft u in het rapport de daaruit 

voortvloeiende aanbevelingen voor het vergroten en versterken van de slagvaardigheid en 

efficiënte van de gezamenlijke provincies aan.    

  

Voor een slagvaardige en efficiënte vereniging van de gezamenlijke provincies is betrokkenheid van 

Provinciale Staten van eminent belang. Met het oog op de aankomende Statenverkiezingen biedt 

het conceptrapport handvatten om daar in de nieuwe Statenperiode invulling aan te geven. Het 

bestuur wenst daarbij, zoals aangegeven in de AV-vergadering van 4 oktober, allereerst de focus te 

leggen op de scenario’s nul en een ter implementatie bij de start van de nieuwe Statenperiode.   

  

De aanbevelingen die genoemd worden in het conceptrapport zijn gericht op drie onderdelen, te 

weten maatregelen die betrekking hebben op:    

·       de werkwijze van het bestuur en de bestuurlijke commissies (1)  

·       de werkwijze van de Algemene Vergadering en de betrokkenheid van Statenleden (2)  

·       het management van de vereniging (3)  
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Wij willen u vragen u om met uw Staten te reflecteren op de aanbevelingen, en daarbij expliciet stil 

te staan bij de aanbevelingen die betrekking hebben op de werkwijze van de AV en de 

betrokkenheid van Statenleden bij de vereniging. Tijdens de extra AV die wordt georganiseerd 

(voorzien voor januari 2023) nodigen we u uit om de reflecties van uw Provinciale Staten in te 

brengen. Het IPO-bestuur zal deze reflecties meenemen bij haar besprekingen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het bestuur van het Interprovinciaal Overleg 

 
 
 

 

J. Smit 

voorzitter  


