
Herengracht 23 

2511 EG Den Haag 

telefoon (070) 88812 12 

www.ipo.nl 

Aan: 
Commissarissen van de Koning in de onderscheiden provincies 

In afschrift aan: 
Provinciale Staten in de onderscheiden provincies (d.t.v. de Statengriffiers) 

Interprovinciaal Overleg 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 

BV 10086/2019 
datum 

26 april 2019 
onderwerp 
Formatie en totstandkoming !PO-bestuur 

Geachte Commissarissen van de Koning, waarde Collegae, 

Na de Statenverkiezingen van 20 maart jl. zijn op de provinciehuizen - na de informatiefase - 
inmiddels de daadwerkelijke formatieonderhandelingen begonnen. Als voorzitter van de 
gezamenlijke provincies, het Interprovinciaal Overleg, is het ook het moment om de partijen aan 
de formatietafel te informeren over de totstandkoming van het !PO-bestuur in deze Statenperiode. 
De wens is uiteraard om ons gezamenlijk bestuur zoveel mogelijk te formeren op basis van de 
verkiezingsuitslag, met oog voor een goede politieke vertegenwoordiging, waarbij ik evenzeer 
hecht aan inhoudelijke expertise en politiek-bestuurlijke ervaring, en waar mogelijk diversiteit. 

De ambitie van de samenwerkende provincies de afgelopen bestuursperiode was om zelfbewust en ' 
netwerkend samen te werken aan maatschappelijke opgaven en concrete resultaten. Hierin zijn 
goede stappen gezet en de gezamenlijke provincies hebben in !PO-verband een sterkere positie 
verkregen in het Haagse netwerk. Met de nieuwe bestuursperiode is de tijd aangebroken voor de 
volgende stap om onze positie als slagvaardige partner in een dynamisch netwerk blijvend waar te 
maken. 

In de bestuursvergadering van het IPO van 11 april jl. heb ik enkele voorstellen gepresenteerd, 
teneinde de ambities van de gezamenlijke provincies in deze Statenperiode zo goed mogelijk te 
(kunnen) realiseren. Belangrijke succesfactoren hiervoor zijn onderling vertrouwen en een gevoel 
van gezamenlijkheid. Alle gedeputeerden dragen hieraan bij door commitment, korte lijnen en 
eigenaarschap. Voor de leden van het !PO-bestuur, de voorzitters van de bestuurlijke 
adviescommissies en de leden van de kerndelegaties is een bijzondere rol weggelegd. Zij zijn 
hoeder van deze ontwikkelingen en van de effectiviteit van de gezamenlijke provincies én vervullen 
hierin een stimulerende rol. 
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Teneinde aan bovenstaande wensen te voldoen, alsmede hierin enige "fo rmatie-ruimte en tijd" te 

bieden voor m ij, inventariseer ik graag - in volgorde van wenselijkheid - voor welk voorz itterschap 

van een bestuurlijke adviescommissie (BAC), of een equivalent daarvan, uw college wenst te 

opteren, alsmede welk lid daarvoor dan de aangewezen persoon is. Het !PO-bestuur zal immers 

bestaan uit de voorzitters van de bestuurlijke adviescommissies en de equivalente functies. 

In de bijlage treft u aan om welke adviescommissies, dan wel equivalente functies, het vooralsnog 

gaat. 

Tevens heeft het bestuur ingestemd met een lid van elk college als plaatsvervanger in het IPO 

bestuur, dit om te allen tijde te faciliteren dat een vertegenwoordiger namens uw GS aanwezig kan 

zijn en betrokken is bij de beraadslagingen van het bestuur. Ik verzoek ook hierbij om de ruimte 

om, op basis van uw fo rmaties en de uitkomsten van de inventarisatie naar voorkeuren, daaraan 

invulling te geven. Hierbij zal ook nadrukkelijk de samenstelling van de benodigde kerndelegaties 

voor deze Statenperiode worden meegewogen. 

Ik verzoek elk college - voor zover mogelijk - uiterlijk half juni de inventarisatie van de 

voorkeursvolgorde, inclusief namen, bij mij aan te leveren door tussenkomst van het IPO, t.a.v. 

het Bestuursbureau. Ik streef ernaar alle colleges te kunnen faciliteren binnen de aangegeven 

voorkeuren, en hoop daarn aast op ieders medewerking hierbij. 

Maar ik besef mij terdege dat elk college van GS zelf vanzelfsprekend bepaalt wie men uiteindelijk 

afvaardigt. Om het in het act uele jargon te formuleren: w ij kunnen slechts de rol van informateur 

spelen, de provincies zijn de formateur. 

Tot slot meld ik u dat ik aan de Provinciale Staten een brief zal sturen inzake de voordracht voor 

leden van de Algemene Vergadering van het IPO. Een kopie van deze brief aan Provinciale Staten 

treft u bijgaand aan. 

Deze onderhavige brief wordt tevens ter info rmatie aan Provinciale Staten verzonden. 

Ik kijk uit naar een succesvolle nieuwe bestuursperiode met versterking van onze samenwerking. 

Met vriendelijke 

NTERPROVINCIAA L O RLEG 

drs. Th.J .F.M . Bevens 

voorzitt er 
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Bestuurlijke adviescommissies en portefeuilles: 

1. Bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland 
2. Bestuurlijke adviescommissie DROW (Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Water) 
3. Bestuurlijke adviescommissie Mobiliteit 
4. Bestuurlijke adviescommissie VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) 
5. Bestuurlijke adviescommissie Cultuur 
6. Bestuurlijke adviescommissie Regionale Economie 
7. Bestuurlijke adviescommissie Financiën en e-overheid 
8. Bestuurlijke adviescommissie Energie 
9. Voorzitter Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD), portefeuillehouder 

werkgeverszaken en penningmeester 
10. Portefeuillehouder Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie 
11. Portefeuillehouder Klimaat 
12. Vicevoorzitter IPO, Interbestuurlijk Programma en portefeuillehouder Goed Openbaar 

Bestuur 

NB: Naast voorzitter en leden kent het !PO-bestuur een aantal adviseurs (uit het midden van de 
Kring van Commissarissen van de Koning en de Kring van provinciesecretarissen). Zij kunnen door 
het bestuur gevraagd worden een portefeuille op zich te nemen. 




