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1. Opening, mededelingen en agenda  
 

- Er wordt met VNG en UvW begin 2023 weer een bestuursdiner georganiseerd.  
- Met de VNG en UvW is gesproken over het proces rondom de omgevingswet. 

Afgesproken is om vroegtijdig met elkaar standpunten uit te wisselen over de 
inwerkingtreding. In een bestuurlijk overleg deze week is gesproken over de 
voortgang.  

- TenneT heeft bekend gemaakt dat in diverse provincies de grenzen van de 
netcapaciteit op het hoofdnet in beeld komen. Hoewel er wordt gewerkt aan korte 
termijn maatregelen, is dit vraagstuk naar oordeel van provincies niet in enkele 
maanden opgelost.   

- De verslagen van 15 september, 4 oktober en 11 oktober worden vastgesteld.  

- Er wordt teruggeblikt op de Algemene Vergadering van 8 november, waar onder 

andere de begroting 2023 is goedgekeurd.   

2. Strategie en bespreekpunten 

 

a. Traject focus in de samenwerking   

 

- Het IPO-bestuur spreekt waardering uit voor het voorliggende conceptrapport. Het 

rapport betreft de beelden die zijn opgehaald uit de gesprekken met alle betrokken 

actoren binnen de IPO-vereniging inclusief de aanbevelingen naar de toekomst voor 

de slagvaardigheid en effectiviteit van de vereniging, op basis van die gesprekken.  

- Gelet op de afspraken met de AV wenst het bestuur het rapport - voorzien van een 

brief namens het bestuur – aan te bieden aan de leden van de AV om deze leden te 

vragen het rapport met de eigen Staten te bespreken, inclusief het verzoek om 

aandachtspunten namens de eigen Staten mee te nemen naar een extra AV-

vergadering.  

- Een aantal bestuursleden onderstreept de zorgen aangaande de werkdruk bij het 

IPO-bureau, en benadrukt mede om die reden dat het van belang is om heldere 

keuzes te maken en op korte termijn te besluiten over het rapport. Idem met het 

oog op de aankomende Statenverkiezingen.  

 

 Vergadering van het IPO-bestuur  

 Op 17 november 2022  

    

 

Verslag 
 

 Betreft IPO-bestuur 

 Vergaderdatum  Donderdag 17 november, 10.00 – 12.30 uur  

 Locatie Commissiekamer provinciehuis Utrecht (Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht) 

 Genodigden Voorzitter: J. Smit (ZH) 

− Leden: N. Vedelaar (Dr), F.Q. Gräper-Van Koolwijk (Gr; afwezig en vervangen door M.K. 

van Hoorn), S.A.E. Poepjes (Fr), P. Drenth (Gld), Y.C. Van Hijum (Ov), J. Fackeldey (Fl), S. 

Otters (NB; afwezig en vervangen door H.A.G. Ronnes), E. Stigter (NH), J.N. Baljeu (ZH), 

H.P. van Essen (Ut), M.M. van Toorenburg (Li) en A.J. van der Maas (Zld; afwezig en 

vervangen door B.L.L. van der Velde) 

− Adviseurs:  A.Th.H. van Dijk (NH), A.P. Heidema (Ov), J.M.M. Polman (Zld) en A.W. Smit 

(Zld; voorzitter KPS) 
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Verslag 

Vergadering van het IPO-bestuur 

Vergaderdatum en -tijd: Donderdag 17 november, 10.00 – 12.30 uur 

Locatie: Commissiekamer provinciehuis Utrecht (Archimedeslaan 6, 

3584 BA Utrecht) 

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

 

- Het IPO-bestuur spreekt over de voortgang van de afspraken die gemaakt worden 

met het Rijk. Zowel qua kaders, in tijd, als financieel is sprake van onzekerheden. 

Tegelijk zetten de provincies zich in om meters te maken op de opgaven. In een 

volgende bestuursvergadering zal nader gesproken worden over het 

handelingsperspectief in relatie tot deze onzekerheden en over hoe iedere provincie 

de ruimtelijke puzzel invult. 

- Met de gedeputeerden financiën is gesproken over de financiële optelsom van alle 

opgaven en de onzekerheid rondom de financieringssystematiek naar de toekomst. 

De financiële verhoudingen verslechteren na 2026. De onzekerheid over het eigen 

belastinggebied komt daar bij, en ook het gesprek over het verdeelmodel. Van 

belang is om je daarvan bewust te zijn en ook Provinciale Staten hier goed in mee 

te nemen.  
- Het IPO-bestuur stemt in met het position paper landbouw en voedsel. Provincies 

zullen op uitnodiging van minister Adema zitting nemen aan de landbouwtafel om te 
komen tot een landbouwakkoord.  

- Het IPO-bestuur spreekt over de voortgang op het dossier stikstof, en de 
kamerbrieven die komende week verwacht worden.  

- De minister van BZK heeft haar beleidsvoornemens vastgelegd in de actieagenda 

sterk bestuur. Het IPO-bestuur spreekt hiervoor waardering uit en vraagt aandacht 

voor de uitvoering van de ambities.  

 

c. Samenwerking Caribische (ei)landen 

 

Het IPO-bestuur spreekt steun uit voor het oprichten van de IPO-stuurgroep 

Samenwerking Caribische (ei)landen onder voorzitterschap van de CvdK Gelderland, de 

heer John Berends. Er wordt hiervoor geen ondersteuning geleverd vanuit het IPO-bureau.  

3. Terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC’s, bestuurlijke overleggen e.d.  

 

Consultatie spreidingswet asiel  

Het IPO-bestuur bespreekt de conceptreactie op de spreidingswet asiel en stemt hiermee 

in onder een paar voorwaarden. De brief moet stelliger geformuleerd. De heer Van Essen 

krijgt mandaat om de consultatiereactie definitief af te ronden. 

 

Bestuurlijk overleg aanbestedingsprocedures 

Minister Adriaansens heeft de provincies uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg over de 

aanpassingen in de wetgeving rond de klachtenprocedures rond aanbestedingsprocedures. 

Bezien wordt of hier incidenteel een bestuurder vanuit Regionale Economie of Mobiliteit 

aan kan deelnemen. Inhoudelijk is de inzet zo min mogelijk regeldruk/versimpeling van de 

regels.  

4. Rondvraag en sluiting  

 

- Het IPO-bestuur verleent mandaat aan de BAC Cultuur voor de consultatiereactie 

met betrekking tot de rol van provincies in het culturele bestel.  

- Er is samen met Statenlid.nu een webinar voor alle Provinciale Staten op 8 

december (19.30-20.30)  over de nieuwe financieringssystematiek. 

 


