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Op naar een versterkte samenwerking! 
  

   

 

  
• PS-diner samenwerkende 

provincies 2021  
• BNR Europa podcast  
• Verslag AV-vergadering 5 oktober  
• Wat kiezers en ambtsdragers vinden 

van hun provincie en waterschap  
• Nieuwsbrief Statenlidnu  
• Technische briefings AV  
• Krachtig Groen Herstel  
• Terugblik IPO-bestuur 2 september en 6 oktober  

https://protect-de.mimecast.com/s/6e8XC36zrGSp83xZcgOvSf?domain=ipo.email-provider.nl


• Belangrijke data najaar 2021 en voorjaar 
2022  

• Samen staan we sterk  

 

  
     

 

PS-diner samenwerkende provincies 2021 
  

   

 

   

   

 

 

Geachte Statenleden en Statengriffies, 

 

Graag nodigen wij, nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, de voltallige 

Provinciale Staten van de twaalf provincies van harte uit voor een fysieke PS-

bijeenkomst op 6 december a.s. in Den Haag. 

 

Deze bijeenkomst, die in de plaats komt van het helaas geannuleerde IPO 

Jaarcongres 2021, staat in het teken van netwerken. Inhoudelijk wordt als 

nadere invulling van ‘Naar een Krachtig Groen Herstel’ aandacht besteed aan 

de gezamenlijke propositie als het gaat over de grote transities in de fysieke 

leefomgeving onder de noemer ‘rol in de ruimte’, en wat dit betekent voor de 

https://protect-de.mimecast.com/s/a9mzC46AvJSBjP6rcxk7Sw?domain=ipo.email-provider.nl


focus van de samenwerking van de twaalf provincies. 

 

Programma 

18.00 uur            Ontvangst met drankje   

18.30 uur            Plenair deel over rol in de ruimte en focus van de 

samenwerking 

19.00 uur            Start walking dinner 

21.00 uur            Afronding 

  

Om u op voorhand een inkijkje te geven in het gesprek over de gezamenlijke 

propositie en de samenwerking tussen de twaalf provincies willen we u vragen 

om deze vragenlijst alvast in te vullen. Uw antwoorden bieden belangrijke 

informatie om het gesprek nader vorm te geven. 

 

Tijdens het walking dinner is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen 

en ontmoeting met de andere Statenleden.  

 

Aanmelden 

Deze uitnodiging is bedoeld voor de voorzitters van de Provinciale Staten, de 

Statenleden, de Statengriffiers en de griffiecontactpersonen voor de AV. In 

verband met de logistieke voorbereidingen verzoeken wij u zich uiterlijk 22 

november aan te melden via deze link. 

 

Adres 

De bijeenkomst vindt plaats bij The Hague Conference Centre New Babylon, 

Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag (vlak naast Centraal Station Den 

Haag). 

 

Coronamaatregelen 

Houdt u er rekening mee dat de locatie bij binnenkomst uw 

coronatoegangsbewijs en ID controleert. Mochten er voor de bijeenkomst 

aanvullende toegangseisen komen, dan informeren wij u daarover. 

 

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via lhurts@ipo.nl 

https://protect-de.mimecast.com/s/roqbC57BwgfZn8RAuyFDTl?domain=ipo.email-provider.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/kcvWC6WDxjFr3kMXt5pY6u?domain=ipo.email-provider.nl
mailto:lhurts@ipo.nl


  

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de samenwerkende provincies, 

  

Jaap Smit 

Voorzitter van de samenwerkende provincies, Interprovinciaal Overleg 
  

   

 

BNR Europa podcast 
  

   

 

 

Gedeputeerde Van Hijum spreekt namens de gezamelijke provincies zijn onvrede 

uit over nalatigheid van Nederland bij het indienen van een voorstel voor het 

coronaherstelfonds   

 

Op woensdag 27 oktober was gedeputeerde Eddy van Hijum namens de provincies 

aanwezig in BNR's Europa Podcast. Gemeentes en provincies zijn boos. Nederland is 

namelijk de aller-aller-aller laatste zijn die nog een voorstel voor het coronaherstelfonds 

moeten indienen bij de Europese Unie. Maar waar ze vooral boos op zijn, is het gebrek 

aan transparantie en samenwerking.  

 

Zo zegt Eddy van Hijum in de pocast namens het Interprovinciaal Overleg: 'Ik had deze 

week nog contact met iemand die hierover gaat. Blijkbaar wordt er nu wel op 

hoofdlijnen een plan gemaakt, maar zonder ons erbij te betrekken'.   

 

De podcast is te beluisteren via deze link.  

 

  
  

   

 

Verslag AV-vergadering 5 oktober 
  

   

 

https://protect-de.mimecast.com/s/JEG_C79EykIAPMyLcqalQh?domain=ipo.email-provider.nl


 

Via deze link kunt u het conceptverslag van de AV-vergadering van 5 oktober lezen. Dit 

verslag is ook ook bijgevoegd bij de stukken voor de AV van 2 november.  

 

  
  

   

 

Wat kiezers en ambtsdragers vinden van hun 

provincie en waterschap 
  

   

 

 

Voor het eerst ooit is uitgebreid onderzocht wat kiezers, politici en bestuurders vinden 

van hun provincie en waterschap. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken laten onderzoekers van de universiteiten van Utrecht, Twente en Tilburg dat zien 

in het kiezersonderzoek in provincies en waterschappen 2020 en de Basismonitor 

Politieke Ambtsdragers 2. Uit deze twee rapporten blijkt onder meer dat a. provincie en 

waterschap voor veel kiezers onbekend zijn; b. Kiezers minder tevreden zijn over de 

manier waarop Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen hun 

volksvertegenwoordigende rol vervullen dan de volksvertegenwoordigers zelf; en c. 

bijna een derde van provinciale politici en bestuurders het vervullen van hun ambt 

schadelijk acht voor hun loopbaan buiten het openbaar bestuur. 

 

 

  
  

   

 

Nieuwsbrief Statenlidnu 
  

   

 

https://protect-de.mimecast.com/s/OxjcC83Gzlt6J3Q9fwxGCl?domain=ipo.email-provider.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/CL_AC99JAmIkZnx8I0gmFr?domain=ipo.email-provider.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/r-hqC08woBCGEv4jFrR1I1?domain=ipo.email-provider.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/r-hqC08woBCGEv4jFrR1I1?domain=ipo.email-provider.nl


   

   

 

 

Via deze link kom je terecht bij de oktober editie van de nieuwsbrief van Statenlidnu.  
  

   

 

Technische briefings AV 
  

   

 

Op 11 en 12 oktober zijn er twee technische briefings geweest, waarbij er een 

toelichting is gegeven op de begroting 2022 van zowel het IPO-bureau Den Haag als 

BIJ12. Vanuit de AV is er veel belangstelling getoond voor deze technische briefings!  

  

Hierbij ontvangt u de toelichtende presentaties en een kort verslagje van de technische 

briefings: 

• Presentatie begroting BIJ12 

• Presentatie begroting IPO-Bureau Den Haag  

• Conceptverslag technische briefings 11 en 12 oktober 2021 

https://protect-de.mimecast.com/s/VFE2CgpRDPCAg6N8cy4Nyy?domain=ipo.email-provider.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/GNO8CjYXgPtn6EAgTYkrL5?domain=ipo.email-provider.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/Gg9xCk2YjPUOLl4gcyYDOL?domain=ipo.email-provider.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/Him1ClRZkPU29GkLID-w25?domain=ipo.email-provider.nl


 

Naast de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens deze technische briefings over de 

begrotingsstukken is er ook de mogelijkheid geweest om deze vragen schriftelijk in te 

dienen. Hier is gebruik van gemaakt door de AV-leden van Noord-Brabant en 

Overijssel. Zoals toegezegd tijdens de AV vergadering die plaatsvond in het voorjaar 

vindt u hier de vragen en antwoorden op deze gestelde vragen. Deze bijlagen zijn 

tevens via de mail naar u toegestuurd. 
  

   

 

Krachtig Groen Herstel / Formatie 
  

   

 

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

vernieuwen regelmatig.  
  

   

 

 Prinsjesdag prioriteert (een beetje) in afwachting van nieuw kabinet 

De grote opgaven die in Nederland spelen worden met de huidige plannen niet of 

nauwelijks aangepakt. De klimaat- en energieopgave, de woning en de stikstofcrisis 

vragen om samenhangend beleid en voldoende middelen. Lees hier het persbericht 

naar aanleiding van Prinsjesdag inclusief de eerste reactie van Jaap Smit, voorzitter 

van de gezamenlijke provincies.  
  

   

 

https://protect-de.mimecast.com/s/_e4oCmq10Ptj0X6vSEyuhH?domain=ipo.email-provider.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/4Jb2CnR2mPU7ywxnu1pTDM?domain=ipo.email-provider.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/vjeKCoZ3nPUro98ktr3Wii?domain=ipo.email-provider.nl


   

   

 

Terugblik IPO-bestuur 2 september en 6 oktober 
  

   

 

   

   

 

Afgelopen twee bestuursvergaderingen stonden met name in het teken van 

de ‘rol in de ruimte’ en de ‘focus van de samenwerking’. Mede als nadere 

uitwerking van Krachtig Groen Herstel, de inzet die samen met VNG en UvW 

https://protect-de.mimecast.com/s/Iwz8CpZ4oPUnlky5TpkHXH?domain=ipo.email-provider.nl


is ontwikkeld in aanloop naar de verkiezingen, bestond de wens om te komen 

tot een stevige provinciale boodschap als het gaat om de transities in de 

fysieke leefomgeving. Deze inhoudelijke boodschap wordt ontwikkeld onder 

de noemer ‘rol in de ruimte’. De boodschap bestaat uit drie pijlers: 1) 

provincies leveren op de transities en zijn aanspreekbaar op de resultaten, 2) 

verticaal maken we afspraken in het huis van Thorbecke en horizontaal 

werken we gebiedsgericht, en 3) we doen het als ontwikkelopgave. Deze 

boodschap biedt een inhoudelijk kader voor de focus van de samenwerking 

van de twaalf provincies, en daaraan ondersteunend het doorvoeren van 

eventuele wijzigingen in de samenwerkingsstructuur. In het IPO-bestuur is 

ook aandacht gevraagd voor het concreet maken van deze boodschap. Deze 

concretiseringsslag is de volgende stap, en deze wordt per thema gemaakt in 

de verschillende Bestuurlijke Adviescommissies. 

 

De ‘rol in de ruimte’ kreeg tijdens de bestuursvergadering al direct concreet 

invulling doordat werd gesproken over de Regionale Energie-infrastructuur. 

Provincies pakken hier een stevige regierol om de regionale energie-infra te 

programmeren. 

 

Tijdens de PS-bijeenkomst van 6 december zal nader over deze twee 

onderwerpen worden gesproken. We hopen u daar allen te verwelkomen! 

 

Verder werd in het IPO-bestuur gesproken over de openbaarheid van de 

verenigingsdocumenten. Er is van gedachten gewisseld over hoe de 

vereniging kan komen tot meer eenduidingheid in de omgang met verzoeken 

voor openbaarmaking, en openbaarmaking meer te faciliteren, ook gelet op 

de verzoeken hierover vanuit de Algemene Vergadering en de verschillende 

Provinciale Staten. Deze bespreking vergt nadere uitwerking, en zodra er 

meer bekend is zullen we u uiteraard informeren. 

 

In de vergaderingen is ook gesproken over de verschillende P&C-producten. 

Op 2 september is de begroting goedgekeurd, waarna u deze ook heeft 

ontvangen ter voorbereiding op uw vergadering van 2 november. Ook is 

gesproken over de najaarsnota. Deze is nu vooral een winstwaarschuwing, 



en bevat geen begrotingswijzigingen vanwege de doorlooptijden. Naar ander 

instrumentarium voor bijsturing kan gekeken worden. Er is ruimte gevraagd 

en gegeven om in overleg met de nieuwe penningmeester naar verbeterde 

sturing op het lopende begrotingsjaar te kijken. 
  

   

 

Belangrijke data najaar 2021 en voorjaar 2022 
  

   

 

   

   

 

 

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijke data voor de komende maanden:  

  

Datum Tijd Vergadering Locatie 

Dinsdag 2 november 18:00-20:00 Algemene Vergadering Utrecht 

Maandag 6 december 18:00-21:00 Bijeenkomst Provinciale Staten Den Haag 

Dinsdag 7 december 18:00-20:00 Algemene Vergadering Utrecht 

Dinsdag 29 maart 2022 18:00-20:00 Algemene Vergadering Digitaal 



 

Via de volgende link kun je het volledige vergaderschema voor 2022 bekijken.  
  

   

 

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!  

  
  

   

 

https://protect-de.mimecast.com/s/f3wACqQgp9I84BR9h1AtW-?domain=ipo.email-provider.nl

