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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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T ene in de aan bove nstaan de w ensen te vo ldo e n, alsm ede hie rin enig e "fo rm atie-ruim te en tijd " te
biede n voo r m ij, inve ntariseer ik graag - in vo lg o rde van w ense lijk he id - voo r w e lk voo rz itt erscha p
van ee n bestuu rlijke ad v iesco m m issie (B A C ), of een equ ivalent da arv an , uw college w e nst te
opteren , alsm ed e w e lk lid daa rv oo r dan de aang ew eze n pe rsoo n is. H et !PO -b estuur zal im m ers
bestaan uit de voo rzitt e rs van de bestuu rlijke adv iesco m m issie s en de equ ivale nte fun cties.

In de bijlage treft u aan om w e lk e adv iesco m m issies, dan w el eq u iva le nte fun cties, het vo o ralsnog
gaat.

T ev ens heeft het bestuu r ingestem d m et ee n lid va n elk colleg e als plaatsverv an ge r in het IPO bestuu r, dit om te alle n tijde te fa ciliteren dat een vert ege nw oo rdige r nam e ns uw G S aa nw ezig kan
zijn en betrokke n is bij de be raadslag in g e n van het bestuur. Ik verz oe k ook hie rb ij om de ruim te
om , op basis van uw fo rm aties en de uitko m sten van de inve ntarisatie naar vo o rke uren, daaraa n
in vu llin g te geve n. H ie rbij zal oo k nadruk ke lijk de sam e nstellin g van de be no dig de ke rn d e leg aties
voo r de ze Statenpe rio de w o rde n m e egew og e n.

Ik ve rzo ek elk co llege - voo r zove r m og e lijk - uiterlijk ha lf ju ni de inve ntarisatie van de
voo rkeursvo lg o rde , in cl usief nam en , bij m ij aan te leve ren doo r tusse nkom st van het IPO , t.a .v .
het Bestuursbureau . Ik streef ern aar alle co llege s te kun ne n faciliteren bin n en de aa ng eg even
voo rkeu ren, en hoo p daa rn aast op ied e rs m e dew e rking hie rbij.

M aar ik be sef m ij terde ge dat elk college van G S zelf vanzelfsp reke nd bepaa lt w ie m e n uitein de lijk
afv aardigt. O m het in het act ue le jargo n te form u le ren : w ij kun ne n slechts de rol van inform ateur
spele n, de prov in cies zijn de form ateur.

T ot slo t m e ld ik u dat ik aa n de Pro vin ciale State n ee n brief za l sturen inzake de voo rdracht vo o r
le de n van de A lg e m e ne V ergad e ring van het IPO . Ee n kop ie va n deze brief aan Pro v in ciale Staten
treft u bijg aan d aa n .

D eze onde rhavig e brief w o rdt teve ns ter info rm atie aan Pro v inciale S taten ve rz o nd en .

Ik kijk uit naar ee n succesvo lle nieuw e bestuu rspe riod e m et ve rste rkin g van onze sam e nw e rkin g .

M et vriend e lijk e
N T ER PR O V IN C IAA L O

drs. T h .J .F .M . Beve ns
vo orzitt 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.

