
Formatie:
volgende fase

Overwegingen en Voorstel 

IPO bestuur 16 december 2021      



Inhoud

• Krachtig Groen Herstel
• provincie specifiek “rol in de ruimte” propositie  

• Fiches en position papers

Proces

• Gesprek informateurs 

• BACs

• De voorzitters

• Partijpolitieke liaisons

• Ambtelijk 
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Terugblik 



Interbestuurlijk: 

• Met VNG en Unie: Krachtig Groen Herstel
• “1 overheid aan opgaven”

• Met VNG, Unie en BZK:
• Opgaven in balans met financiën 
• Opgaven in samenhang, gezamenlijke visie op gebiedsgericht, Thorbecke, congruentie

IPO specifiek

•  “Rol in de Ruimte”
• Staan voor resultaat in fysieke ruimte
• Actiegerichte integrale gebiedsbenadering – verticaal / horizontaal in Thorbecke
• Al doende leren …

• Financieel en interbestuurlijk 
• Weeffouten – niet onderhandelbaar: compensatie opcenten, opschaling, klimaat
• Nieuwe opgaven in balans met financiën 
• Financiële en interbestuurlijke verhoudingen en instrumentarium 

• Sectoraal
• Proposities Stikstof/Natuur…. “In progress”: ET/Klimaat en Wonen/bereikbaarheid 
• Vele fiches
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Inhoudelijke voorbereiding: mandaat gereed 



Overwegingen: 

• Focus op grote transities in de leefruimte 

• Vertaling en aanscherping via sectorale – maar wel verbonden – ‘proposities’  
• Landelijk gebied/natuur/stikstof  BC Stikstof, BACs VP, ROWW, Reg Eco
• Energie en klimaat  BACs Energie, ROWW, Mob, Reg Eco
• Wonen (incl. bereikbaarheid)  BACs ROWW, Mob

• Financiën, interbestuurlijke samenwerking, digitalisering en instrumenten  BAC Fin, BAC KOB, Kopgroep 
digitalisering

• Eigen specifieke inzet (fiches)  
• Regionale Economie 
• Mobiliteit  
• Digitalisering    
• Cultuur
• MTH
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Inhoudelijke voorbereiding: Focus !  



• Focus: de energie en aandacht ligt op de grote transities in de 
leefruimte:
• Landelijk gebied/natuur/stikstof  BC Stikstof, VP, ROWW, Reg Eco
• Energie en klimaat  BACs Energie, ROWW, Mob, Reg Eco
• Wonen (incl. bereikbaarheid)  BACs ROWW, Mob
en de daarbij horende randvoorwaarden…..

• Vertrouwen en verantwoording: 
• het mandaat wordt gevormd door de gezamenlijke stukken (KGH, 

fiches, proposities). 
• procesafspraken over hoe om te gaan met waar regeerakkoord 

vraagt om aanpassing mandaat (zie volgende sheets).
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Inhoudelijke voorbereiding: afspraken  
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Organisatie en proces: intensief 

• Verwachting proces en organisatie:
• Niet op 0: al veel uitgewerkt vanuit Rijk (o.a. op de ‘zijtafels’ formatie)
• Coalitieakkoord al aardig compleet… beleidsuitwerkingen. 
• Sectoraal… (of een coördinerende rol ‘minister van Volksh en 

Ruimtelijke Ordening’?)  

• Overwegingen: 
• Bewaken: consistente opstelling aan iedere tafel met 

bewindspersonen
• Mens: juiste bestuurder aan juiste tafel op juiste moment
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Organisatie en proces: Slagkracht en wendbaar

• Delegatie aan ‘tafels’: 
• Gebruik pool van alle ong 75 provinciale bestuurders… dus niet per definitie vz van de 

BACs maar ook andere leden afhankelijk van politieke kleur, ‘klik’ met bewindspersoon e.d.

• Bewaken consistentie inzet aan ‘tafels’ – escalatie ladder (van laag naar hoog):  
a) Delegaties aan tafels
b) Voorzitters ROWW, VP, Stikstof, ET, Mobi en/of delegatieleden (vz: dhr. Heidema) – 

regematig informatie uitwisselen
c) Voorzitter, vicevoorzitter en voorzitter BAC FIN
d) Het IPO-bestuur … ad hoc ‘calls’
e) Colleges van GS
f)  Provinciale Staten

• Rol voor liaisons partijnetwerken – informatie inwinnen 



• De IPO-vz, vicevz en vz BAC FIN komen – i.o.m. de relevante BAC vzs – komen 
met voorstel bestuur voor delegaties, wanneer aan orde 
• Delegaties handelen binnen het inhoudelijk mandaat. 
• Escalatie over mogelijk mandaat dilemma loopt via: 

• Groep met Bac vzs / delegatieleden olv Andries Heidema en als aanvullend nodig naar…

• Voorzitter, vicevoorzitter en voorzitter BAC FIN en als aanvullend nodig naar…

• GS en als aanvullend nodig naar… 

• PS 

• Delegatieleden aan tafel verzorgen de terugkoppeling IPO-bestuur; BACs

• Bestuurders zorgen voor het gesprek in eigen Colleges van GS en de Staten. 
• IPO-bureau faciliteert periodiek uniforme berichtgeving. 
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Organisatie en proces: afspraken
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