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1. Opening, mondelinge mededelingen en agenda  
 

a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda IPO-bestuur 9 juni 2022 
 

b. Vaststellen conceptverslag vergadering IPO-bestuur 12 mei 2022 

2. Strategie en bespreekpunten 

 

a. Rol in de ruimte: transities in de fysieke leefomgeving 

 

In gesprek met onze partners (w.o. het Rijk en de andere decentrale overheden), krijgt de 

inzet van de gezamenlijke provincies bij de grote transities in de fysieke leefomgeving voor 

komende periode steeds meer vorm. Conform afspraak in het IPO-bestuur gebruiken we 

de bestuursvergaderingen de komende tijd blijvend om elkaar goed bij te praten hierover.  

 

Tijdens deze vergadering komen twee elementen aan bod: 

• Update van de doorwerking condities; 

• Verdieping op traject t.a.v. de financiële condities. 

 

b. Focus in de samenwerking  

 

Het IPO-bestuur heeft in juli 2021 de opdracht gegeven om te komen tot een nieuwe 

(inhoudelijke) focus voor de samenwerking tussen de twaalf provincies, en in het 

verlengde daarvan te komen tot voorstellen voor eventuele veranderingen in de structuur 

en de samenwerking ter ondersteuning daarvan. De afgelopen maanden is hard gewerkt 

aan de inhoudelijke focus (‘rol in de ruimte’). Deze bestuursvergadering staan we stil bij de 

stappen die zijn en nog worden gezet in de manier waarop die inhoudelijke focus 

doorwerkt in de manier waarop de provincies samenwerken. Besproken zal worden de 

samenhang van o.a. inhoud, begroting en governance van naar een hernieuwde focus en 

hoe het proces eruit ziet op hoofdlijnen naar de vergaderingen van juli (begroting), 

september (samenwerkingsvormen), oktober (congres) naar de nieuwe bestuursperiode in 

april 2023. Ook komt aan de orde de externe inzet in dit proces.     

 

c. Ontwikkelrichting BIJ12 

 

Tijdens de vergadering wordt een toelichting gegeven op en gesproken over de 

voorgestelde ontwikkelrichting van BIJ12 en hoe deze koers kan bijdragen aan de 

geschetste de focus in de samenwerking en de grote transities in de fysieke leefomgeving 

(zie punt b).   

 

 Vergadering van het IPO-bestuur  

 Op 9 juni 2022  

    

 

Conceptagenda 
 

 Betreft IPO-bestuur 

 Vergaderdatum  Donderdag 9 juni, 09:15 (inloop), start 09:30 uur tot 13:00 uur  

 Locatie Provinciehuis Utrecht (Commissiekamer), Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht 
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Conceptagenda 

Vergadering van het IPO-bestuur 

Vergaderdatum en -tijd: Donderdag 9 juni, 09:15 (inloop), start 

09:30 uur tot 13:00 uur 

Locatie: Provinciehuis Utrecht (Commissiekamer), Archimedeslaan 6, 

3584 BA Utrecht 

 

d. Terugblik gesprek Kaderbrief  

 

Afgelopen maanden is op de provinciehuizen tussen GS en PS het gesprek gevoerd over de 

kaderbrief van de gezamenlijke provincies. In de kaderbrief staat de focus op de transities 

in fysieke leefomgeving (‘rol in de ruimte’) en de doorwerking op de samenwerking (‘focus 

van de samenwerking’) centraal.  In het IPO-bestuur wordt besproken welke input daaruit 

is voortgekomen en de gezamenlijke weging daarvan voor de begroting 2023 in de 

vergadering van juli.   

 

 

e. Bestuurlijke afspraken Klimaat en Energie  

 

De afgelopen maanden is er intensief onderhandeld tussen Rijk en medeoverheden m.b.t. 

de bestuurlijke afspraken Energie en Klimaat. De voortgang van deze onderhandelingen 

wordt besproken in het IPO-bestuur.  

3. Ter informatie: terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC’s, bestuurlijke overleggen e.d.  

 

 

a. Urgente mededelingen uit de kopgroepen en bestuurlijke adviescommissies  

 

 

b. Terugblik bestuurlijke overleggen  

 

 

c. Stand van zaken dossier stikstof en regieorganisatie RTLG 

4. Hamerstukken  

 

a. Actualiteiten werkgeverszaken 

 

Betreft de reguliere update aan het IPO-bestuur rondom werkgeverszaken.  

 

b. Reactie OVV-rapport Kwetsbaar door Software  

 

Betreft een bestuurlijke reactie op het rapport ‘Kwetsbaar door Software’ van de 

Onderzoeksraad Voor Veiligheid. 

5. Rondvraag en sluiting  

 

 


