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1. Opening, mededelingen en agenda  
 

a. Mededelingen en vaststellen agenda IPO-bestuur 17 november 2022 
 

b. Vaststellen conceptverslagen vergaderingen IPO-bestuur 15 september, 4 oktober en 

11 oktober  

 

c. Terugblik Algemene Vergadering 8 november 2022 

2. Strategie en bespreekpunten 

 

a. Traject focus in de samenwerking   

 

In opdracht van het IPO-bestuur zijn de heer Bron en mevrouw Dekkers (AEF) een 

onderzoek gestart om in het licht van de ontwikkelingen rondom de transities in de fysieke 

leefomgeving te onderzoeken wat er nodig is voor een slagvaardige en resultaatgerichte 

organisatie van de samenwerkende provincies. Op de vergadering van 4 oktober jl. is door 

het IPO-bestuur besloten om de zogeheten scenario’s 0 en 1 nader uit te werken in het 

conceptrapport. Tijdens de vergadering van 17 november zullen de heer Bron en mevrouw 

Dekkers dit conceptrapport ter bespreking voorleggen aan het IPO-bestuur. De 

voorgestelde beslispunten zijn opgenomen in het rapport.  

 

b. 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 hierbij de volgende onderwerpen aan bod:  

 

i. De voortgang op het dossier landelijk gebied (stikstof) en het postion paper 

landbouw en voedsel.  

 Vergadering van het IPO-bestuur  

 Op 17 november 2022  

    

 

Conceptagenda 
 

 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), S.A.E. Poepjes (Fr), P. Drenth 

(Gld), Y.C. Van Hijum (Ov), J. Fackeldey (Fl), S. Otters (NB), E. Stigter (NH), J.N. Baljeu 

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

− 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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Conceptagenda 

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) 

ii. De actieagenda sterk bestuur, die wordt opgesteld op initiatief van de minister van 

BZK.  

iii. Een toelichting op de voortgang rondom de strategische provinciefinanciën en de 

samenhang met het belastinggebied, en de gesprekken in de BAC Financiën, de 

BAC Mobiliteit en de bestuurlijke benen op tafel sessie met IPO, VNG en UvW 

daarover.  

 

c. Samenwerking Caribische (ei)landen 

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

 

a. Urgente mededelingen uit de kopgroepen en bestuurlijke adviescommissies  

 

b. Terugblik bestuurlijke overleggen  

 

c. Actualiteiten werkgeverszaken  

4. Rondvraag en sluiting  

 

 

 


