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PS-dag samenwerkende provincies 29 maart 

2022 
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Zeg het voort...! 
Op 29 maart wordt er een PS-dag georganiseerd voor alle Statenleden en de 

griffies. Na enkel digitale bijeenkomsten in de afgelopen twee jaar is het tijd om 

elkaar weer eens fysiek te ontmoeten. En marge van deze PS-dag zal de AV-

vergadering plaatsvinden. De save-the-date volgt volgende week en zal meer 

informatie bevatten over de locatie en het tijdstip, maar wij hopen dat u deze 

datum al genoteerd heeft en erbij kunt zijn! 
  

   

   

Terugblik 2021 door Pieter Hilhorst 
  

   

 

 

Het was een interessant jaar voor Nederland, 

de provincies en voor mij persoonlijk als nieuwe 

algemeen directeur van de vereniging van de 

12 samenwerkende provincies (IPO). Het was 

fijn om met alle AV leden (meestal) ook fysiek 

even kennis te maken. Met een bezoek aan de 

provincie Drenthe en Limburg heb ik inmiddels 

alle twaalf provincies bezocht. Ik zal die rondes 

blijven maken. Het waren gesprekken met 

uiteraard veel wisselende perspectieven, maar 

op één aspect waren de gesprekken hetzelfde: 

de grote betrokkenheid bij de provincie en de 

samenwerking tussen de 12 provincies.  De AV speelt een cruciale rol om het 

gesprek tussen het college van GS en PS in de eigen provincie over 

toegevoegde waarde van de samenwerking tussen de 12 provincies te 
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bevorderen. Daar zijn in 2021 weer belangrijke stappen in gezet en er is nog 

een wereld te winnen. Zodat de samenwerking weer verder is geborgd bij de 

provincies. Ik kijk terug op een mooi gesprek van de AV met voorzitter van het 

bestuur Jaap Smit over o.a. de rol die de provincies hebben in de grote 

veranderingen die in onze leefruimte gaan plaatsvinden als gevolg van de 

aanpak van o.a stikstof/natuur, klimaat/energie en 

wonen/bereikbaarheid…onze ‘rol in de ruimte’. Met het verschijnen van het 

regeerakkoord hebben we meer indruk gekregen over hoe groot die opgave is 

en het wordt een spannende en intensieve start van 2022 om onze rol in die 

transities goed uit te werken met het nieuwe kabinet en de andere overheden.  

 

  
   

Verslag AV-vergadering 2 november 
  

   

   

   

 

Via deze link kunt u het conceptverslag van de AV-vergadering van 2 november lezen. 

Dit verslag zal ter goedkeuring voorliggen tijdens de AV van 28 maart.  

  
  

   

Position Papers 
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Ben jij benieuwd naar de Position Papers die de 

gezamenlijke provincies naar de Tweede Kamer 

sturen voorafgaand aan een debat? Deze zijn nu 

te vinden op www.ipo.nl/lobby!  

   

Verslag P&C Klankbordgroep 25 januari 
  

   

 

Op 25 januari vond de eerste bijeenkomst van de P&C klankbordgroep in de 

vernieuwde samenstelling plaats. De AV-leden mevrouw Jellema (Noord-

Holland) en mevrouw De Widt (Utrecht) hebben zich aangesloten bij de P&C 

klankbordgroep, waardoor deze nu samen met de heer Heng (Flevoland), de 

heer Van 't Westeinde (Zeeland) en mevrouw Kuipers (Fryslân) op volle kracht 

is. De bijeenkomst van 25 januari stond in het teken van de kennismaking met 

de nieuwe penningmeester, mevrouw Nelleke Vedelaar. Het verslag van de 

bijeenkomst vind je via deze link.  

  
  

   

Nieuws van BIJ12 
  

   

 

 

 

Via deze nieuwsbrief houdt BIJ12 u op de 

hoogte van het werk voor de provincies in de 

afgelopen maanden! Je kunt de nieuwsbrief 

lezen via deze link.  

   

Webinar Stikstof & de rol van de Staten 
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Op 25 januari heeft StatenlidNu een webinar over 

stikstof en de rol van de Staten georganiseerd. 

Stijn van Wely, Programmadirecteur Stikstof en 

Natuur was hierbij aanwezig namens de 

gezamenlijke provincies. Er is gesproken over 

waar je als Statenlid op moet letten bij de 

behandeling van dit thema en hoe je ervoor kan 

zorgen dat kaders duidelijk worden gesteld. 

  
   

Technische briefing AV - stikstof 
  

   

Op 7 december is er een technische briefing georganiseerd over het 

stikstofdossier op verzoek van de leden van de Algemene Vergadering. De 

bijeenkomst was goedbezocht en er is veel gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om vragen te stellen. Al met al een geslaagde bijeenkomst!  

 

Via de links hieronder kunt u het verslag en de presentatie teruglezen: 

- Verslag technische briefing stikstofdossier 7 december 2021 

- Presentatie technische briefing stikstofdossier  
  

   

Online workshop Statenlidnu: meerwaarde 

voor digitale participatie 
  

   

 

 

 

Via deze link kun je je aanmelden voor de online 

workshop georganiseerd door StatenlidNu, VNG 

en het ministerie van BZK over de meerwaarde 

van digitale participatie. De workshop vindt 

plaatas op 15 februari van 20.00 uur tot 21.15 

uur.  
   

Terugblik IPO-bestuur 11 november, 16 

december en 20 januari 
  

   

Het IPO-bestuur heeft in verschillende vergaderingen gesproken over de 

provinciale boodschap als het gaat over de grote transities in de fysieke 

leefomgeving onder de noemer ‘rol in de ruimte’. Daarbij is aandacht gevraagd 

voor concretisering van deze boodschap. Die concretiseringsslag is gemaakt 

door in de verschillende Bestuurlijke Adviescommissies te spreken over wat de 
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boodschap ten aanzien van ‘rol in de ruimte’ betekent voor de eigen BAC. Zo 

heeft u de inzet vanuit de BC Stikstof hier kunnen lezen. De inzet vanuit de BAC 

Financiën kwam op 11 november terug in het IPO-bestuur, en werd breed 

omarmd. Daarmee ook gelijk een succesvolle, laatste bestuursvergadering van 

portefeuillehouder financiën en penningmeester, Cees Bijl, die helaas is gestopt 

als gedeputeerde. Hij is inmiddels opgevolgd door gedeputeerde Nelleke 

Vedelaar. 
  

   

   

   

In de afgelopen bestuursvergaderingen is ook gesproken over de formatie. De 

laatste bestuursvergadering van 2021 was precies na het verschijnen van het 

langverwachte coalitieakkoord. Dat bood de gelegenheid om gelijk inhoudelijk 

met elkaar door te spreken over hoe het werd ontvangen, en welke 

aandachtspunten er werden gesignaleerd voor het vervolg[1]. Het akkoord van 

de coalitiepartijen bevat aanknopingspunten voor het aanpakken van de grote 

maatschappelijke opgaven. De woorden klimaat, energie, wonen en stikstof 

vallen veelvuldig in het akkoord en er komen grote bedragen voor beschikbaar. 

Tegelijk is er nog veel ruimte voor nadere uitwerking. De verwachting is dat de 

fase tot aan de voorjaarsnota daarbij zeer van belang is. In het IPO-bestuur 

zijn afspraken gemaakt over hoe de inzet van de gezamenlijke provincies in 
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deze komende periode onder de aandacht te brengen bij de nieuwe 

bewindslieden. 

Net voor de eerste bestuursvergadering van 2022 waren ook de nieuwe 

bewindslieden beëdigd. Er zit weer een kabinet! Het IPO-bestuur sprak over 

welke contacten er al zijn geweest met de nieuwe bewindslieden. Er werd 

gesignaleerd dat er bij de bewindslieden grote bereidheid is om snel met 

provincies aan tafel te gaan en gezamenlijk afspraken te maken. Er werd ook 

opgemerkt dat het Rijk steeds meer oog heeft voor de provinciale boodschap 

vanuit ‘rol in de ruimte’! Het IPO-bestuur heeft met elkaar afgesproken om 17 

februari wat langer met stil te staan bij de verdere uitwerking van de ambities 

ten aanzien van rol in de ruimte, en de noodzakelijke randvoorwaarden. 

Verder heeft het IPO-bestuur in haar vergaderingen gesproken over de 

voortgang op het gebied van werkgeverszaken, de omgevingswet en het 

stikstofdossier. Voor de omgevingswet is eind januari zelfs een extra 

vergadering belegd, om te spreken over de inwerkingtredingsdatum. In een 

bestuurlijk overleg omgevingswet (met minister de Jonge) signaleerden de 

partners dat de datum van 1 juli 2022 risicovol is en uitstel wenselijk. Dit omdat 

voor inwerkingtreding eerder randvoorwaarden zijn afgesproken, daar omheen 

op dit moment nog veel zorgen bestaan. Het IPO-bestuur stemde in met uitstel 

naar uiterlijk 1 januari 2023. 

 

Verder stemde het IPO-bestuur in met diverse hamerstukken, waaronder het 

overzicht van de gerealiseerde schade in de cultuursector vanwege corona, 

voor alweer de derde ronde compensatie vanuit het Rijk, een nieuwe versie 

van het position paper grondwater, de verdeling van additionele middelen voor 

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer die beschikbaar komen in het 

Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en 

het indienen van een aanvraag voor cofinanciering vanuit de Europese 

Commissie in het kader van het Digital Europe Programma voor de Dutch 

Societal Innovation Hub (DSIH). 

  

 

[1] U kunt onze reactie ook hier lezen    
   

Belangrijke data voorjaar 2022 
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Hieronder vind je een overzicht van de belangrijke data voor de komende maanden:  

  

Datum Tijd Vergadering Locatie 

29 maart Tijd volgt PS-dag Utrecht 

29 maart Tijd volgt Algemene Vergadering Utrecht 

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

 

 

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!  
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Deze e-mail is verstuurd aan johan.dorst@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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