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Reactie op leidraad best practices van de AV 
  

   

 

In het voorjaar 2021 heeft de AV de eigen “leidraad best practices” vastgesteld. In dit 

document zijn meerdere werkwijzen opgenomen om de voorbereiding op de AV-

vergaderingen op de eigen Provinciehuizen te versterken en te uniformeren. De AV had 

in die vergadering ook gevraagd om een reactie van het IPO-bestuur op de leidraad. 

Deze reactie is in de bestuursvergadering van 10 juni vastgesteld. Om aan de 

afspraken omtrent de verzendtermijnen te voldoen wordt de reactie geagendeerd voor 

de AV-vergadering van 5 oktober. Uw voorzitter heeft de toezegging gedaan de 

bestuurlijke reactie al wel voor het reces te delen. De reactie treft u hier aan. 
  

   

IPO-Jaarcongres 2021: "Wissels Om!" 
  

   

   

   

 

Eind juni hebben alle Statenleden van de twaalf provincies de uitnodiging gekregen om 

zich aan te melden voor deelname aan het IPO-Jaarcongres 2021 in Tilburg. Wij hopen 

zeer dat het congres dit jaar weer in fysieke vorm door kan gaan! Op de middag van 5 

oktober is ook een deel gereserveerd voor een PS-bijeenkomst met uw nieuwe 

voorzitter. Daar hopen we zoveel mogelijk Statenleden te kunnen verwelkomen! Zodra 

we de exacte planning hebben zullen we deze delen. Voor nu: zegt het voort en hierbij 

nogmaals de link naar de congres-website waar Statenleden zich kunnen aanmelden. 
  

   

Kaderbrief: Statenvragen en notitie leerpunten 
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In de bestuursvergadering van mei en juni is gesproken over de uitkomsten van het 

gesprek tussen GS en PS over de inhoudelijke ambities van de samenwerking van de 

twaalf provincies. De bevindingen uit de bestuursvergadering zijn met de AV per email 

(22/06) gedeeld, en neergelegd in een gespreksnotitie. Daarbij was aangegeven dat het 

bestuur met deze notitie uitvoering gaf aan de toezegging aan de AV. In de vergadering 

van 28 juni is aanvullend toegezegd ook de Statenvragen te delen. U treft in deze 

nieuwsbrief aan alle Statenvragen die gedeeld waren met het IPO-bureau en de 

concept-antwoorden op deze vragen. Dit document was aangeboden aan de provincies 

om vanuit GS de Statenvragen te beantwoorden. 
  

   

Nieuwe vicevoorzitter en voorzitter commissie 

Stikstof 
  

   

      

 

Met de benoeming van Floor Vermeulen tot burgemeester in Wageningen ontstonden 

de vacature van vice-voorzitter van onze vereniging en voorzitter van de bestuurlijke 

commissie stikstof. Fleur Gräper (Groningen) zal de functie van vice-voorzitter invulling 

geven en Edward Stigter (Noord-Holland) neemt het voorzitterschap van de commissie 

Stikstof op zich. Meer informatie. 
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Verslag AV-vergadering 28 juni 
  

   

 

Op 28 juni vond de laatste vergadering van de AV plaats voor het zomerreces. 

Het verslag zal ook meegezonden worden met de vergaderstukken voor de vergadering 

op 5 oktober. 
  

   

Enquête evaluatie rechtspositiebesluit decentrale 

politieke ambtsdragers 
  

   

 

Het sinds 2019 geldende Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt 

geëvalueerd. Via een enquête wil het ministerie van BZK een beeld krijgen van hoe de 

uitvoering hiervan in de praktijk wordt beleefd. Statenlidnu raadt alle Statenleden aan 

de enquête in te vullen. 

  

De enquête bestaat uit 17 vragen, verdeeld over 8 categorieën. Er is ook ruimte om uw 

eigen rechtspositionele onderwerpen in te brengen! 

Het beantwoorden van de vragen kost 5-10 minuten. De tekst van sommige vragen is 

uitgebreider dan gewoonlijk, omdat het om technische onderwerpen gaat. 

  

https://www.politiekeambtsdragers.nl/onderwerpen/enquete-rechtspositie-decentrale-

politieke-ambtsdragers 
  

   

Bijpraatsessies AV 
  

   

Op 8 en 22 juni vonden er twee informele bijpraatsessies plaats met de AV. Bij beide 

sessies was een ruime meerderheid van de AV-leden aanwezig, die zich lieten 

bijpraten over stikstof, de voortgang rondom de formatie en natuurlijk de diverse 

producten uit de P&C-cyclus, die ook besproken zijn in uw vergadering van 28 juni. 

  

Hierbij ontvangt u de toelichtende presentaties: 

• Briefing Jaarstukken 2020 en VJN 2021 

• Technische briefing Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof 

  

Behalve over stikstof en de P&C-stukken, is er op 22 juni eveneens gesproken over de 

kabinetsformatie en de inzet van de gezamenlijke provincies daarbij. Een update 
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daarvan vinden jullie separaat in deze nieuwsbrief. 

  

Na de zomer zullen er uiteraard weer nieuwe bijpraatsessies georganiseerd worden! En 

gaan we in lijn met het verzoek van de AV kijken of we deze sessies breder kunnen 

open stellen voor de Statenleden! Indien er voor deze sessies dossiers zijn waarop u 

als AV-lid graag nadere toelichting zou willen krijgen, dan horen we dat graag! 

  
  

   

Krachtig Groen Herstel / Formatie 
  

   

Blijf op de hoogte 

Op deze pagina verzamelen we formatienieuws. Houd de pagina in de gaten want we 

vernieuwen regelmatig.  
  

   

Eerste versie regeerakkoord medio augustus verwacht 

De vakantie van Rutte en Kaag zal gedeeltelijk gevuld worden met schrijven. Want het 

schrijven van wat mogelijk een regeerakkoord kan worden is begonnen. De 

verwachting is dat er medio augustus een eerste versie beschikbaar komt.  
  

   

Sentimenteel afscheid van de Tweede Kamer 

Voor veel kamerleden en medewerkers een sentimenteel moment om voor minimaal 5 

jaar afscheid te moeten nemen van de gebouwen met hun kruip-door-sluip-door 

gangen, zijn muizen en zijn charme. 
    

   

   

   

Terugblik IPO-bestuur 10 juni en 8 juli 
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Terugblik IPO-bestuur 10 juni en 8 juli 

  

10 juni was de eerste IPO-bestuursvergadering onder voorzitterschap van de nieuwe 

IPO-voorzitter, de heer Jaap Smit. Op 8 juli was er ruimte voor een fysieke 

kennismaking, in de eerste bestuursvergadering op locatie van 2021. Hieronder vindt u 

een korte terugblik op beide vergaderingen. 

  

Beide bestuursvergaderingen stonden in het teken van de inhoudelijke ambities van de 

samenwerkende provincies voor 2022, in combinatie met de financiele middelen die 

daarvoor nodig zijn. Na vrijgegeven van de kaderbrief 2022 eind april door het bestuur 

voor bespreking met de Staten, kon op 10 juni geconcludeerd worden dat er geen 

belemmeringen uit deze besprekingen waren gekomen voor het uitwerken van de 

kaderbrief tot een begroting 2022. Deze uitwerking is op 8 juli uitgebreid besproken in 

het bestuur en is nogmaals de noodzaak en kracht van het gezamenlijk optrekken op 

de beleidsopgaven benadrukt. Op 2 september ligt de begroting voor ter vaststelling in 

het bestuur, waarna deze – na een intensief traject met betrokkenheid van alle actoren 

– doorgeleid wordt naar de AV.    

  

Voor stikstof heeft het IPO-bestuur op 8 juli benadrukt dat dit een belangrijk dossier is 

waar de samenwerking tussen provincies van toegevoegde waarde is. Het IPO-bestuur 

gaf dan ook opdracht voor het doorontwikkelen van de programmaorganisatie op dit 

dossier. Ook dit komt terug in de begroting. 

  

Verder heeft het IPO-bestuur op 8 juli evaluerend gesproken worden over de werkwijze 



van de kopgroepen. Besloten is de kopgroep NOVI en Klimaatakkoord te stoppen. Voor 

de overige kopgroepen worden een aantal spelregels aangescherpt. Dit is tegelijk een 

eerste aftrap van de gesprekken over het formuleren van de nieuwe inhoudelijke focus 

van de samenwerkende provincies inclusief het doorvoeren van eventuele 

ondersteunende wijzigingen in de samenwerkingsstructuur. De inzet is dat dit voor 

einde van deze Statenperiode zal worden ingevoerd. 

  

In beide vergadering kwam ook de vergoeding voor Statenleden aan bod. Het IPO-

bestuur heeft de noodzaak herbevestigd dat uiterlijk zomer 2022 helder is wat de 

permanente commissie – die onder andere naar dit dossier gaat kijken – adviseert 

inzake de hoogte van de vergoeding, gelet op de werving van Statenleden voor de 

verkiezingen, en dat het een stevige verhoging moet zijn. Dit signaal is tevens 

nogmaals aan het rijk doorgegeven. 

  

Verder heeft het IPO-bestuur de reactie geformuleerd op de leidraad best practices, en 

is er in beide vergaderingen gesproken over de formatie (over deze beide punten is 

separaat een nieuwsbriefartikel opgenomen). Ook sprak het IPO-bestuur over de 

actualiteiten op het gebied van werkgeverszaken. Voor dit laatste is het relevant te 

melden dat er een onderhandelaarsakkoord gesloten is over de cao 2021, zie ook dit 

artikel op onze website. 
  

   

Vergaderschema 2022 
  

   

Vergaderschema 2022 vastgesteld! 

  

Het vergaderschema voor 2022 is bekend! Het volledige schema is bijgevoegd, voor de 

agenda’s van de AV-leden zijn de volgende vergadermomenten van belang: 

  

Datum Tijd Vergadering Locatie 

29 maart 18:00-20:00 Algemene Vergadering Digitaal 

28 juni 18:00-20:00 Algemene Vergadering Utrecht 

8 november 18:00-20:00 Algemene Vergadering Utrecht 

13 december 18:00-20:00 Algemene Vergadering Digitaal 

 

  

Bij deze planning is rekening gehouden met bespreking van de P&C-producten en de 

daarvoor afgesproken aanlevertermijn. Een meer uitgebreide detailplanning van de 

bespreking van de P&C producten volgt. 
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Voor de voltallige Provinciale Staten is er een PS-dag voorzien op 17 mei in (omgeving) 

Utrecht. 

  

Een belangrijk uitgangspunt voor volgend jaar is dat van alle vergaderingen ongeveer 

de helft fysiek plaatsvindt en de helft digitaal. 

  

Tot slot geldt dat de datum voor het IPO-Jaarcongres voor 2022 nog niet vastligt en om 

die reden nog niet in het vergaderschema is opgenomen. Deze wordt zodra bekend 

met de provincies gecommuniceerd. Het is gebruikelijk dat er en marge van het IPO-

Jaarcongres ook een Algemene Vergadering plaatsvindt. 
  

   

Samen staan we sterk 
  

   

 

Onze vereniging maakt steeds meer gebruik van Twitter, met filmpjes, tweets, 

standpunten. De boodschap namens alle provincies neemt aan kracht toe als deze ook 

door de volksvertegenwoordigers in de  provincies gedeeld wordt. Houd daarom onze 

kanalen (Twitter, LinkedIn, Instagram) in de gaten!  

  
  

   

 

 

 

 

Instagram 

 

 

 

 

 

Twitter 

 

 

 

 

 

LinkedIn 
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Deze e-mail is verstuurd aan berbel.ferwerda@provincie-utrecht.nl. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@ipo.nl toe aan uw adresboek. 
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