Vergadering van het IPO-bestuur
Op 12 mei 2022

Conceptverslag
Betreft
Vergaderdatum
Locatie

IPO-bestuur
Donderdag 12 mei (onderdeel breder programma Brussel)
Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), Trierstraat 59, Brussel

1. Opening, mondelinge mededelingen en agenda
-

-

Het IPO-Jaarcongres vindt op 4 en 5 oktober plaats in Tilburg. Het thema van het
congres is ‘ruimte delen’.
De kaderbrief is vorige bestuursvergadering vrijgegeven voor het gesprek tussen
GS en PS. De penningmeester benadrukt het belang van het bespreken van de
kaderbrief met Provinciale Staten.
Het bestuur wenst, conform de eerdere afspraak, op korte termijn een externe
analyse en advies te krijgen over de slagkracht van de verenging, zodat nog voor
de volgende Statenverkiezingen een voorstel voor eventuele aanpassing kan
worden uitgewerkt, besproken en waar gewenst danwel noodzakelijk besluitvorming
kan plaatsvinden. De context van de focus in de samenwerking is hierbij van
belang.
Het verslag van 14 april 2022 wordt vastgesteld.

2. Strategie en bespreekpunten
a. Rol in de ruimte: transities in de fysieke leefomgeving
-

-

Het IPO-bestuur spreekt over de voortgang van de bestuurlijke afspraken die
gemaakt worden aan de nationale gesprekstafels met het rijk, mede in relatie tot
de door de gezamenlijke provincies overeengekomen basiscondities.
Het IPO-bestuur spreekt nader over de transitie landelijk gebied/stikstof.
Het IPO-bestuur besluit tot het instellen van een tijdelijke kopgroep ten behoeve
van de interprovinciale inbreng in het Nationaal Programma Landelijk Gebied,
waarbij aandacht wordt gevraagd voor een brede samenstelling van de kopgroep
zodat alle gerelateerde dossiers vertegenwoordigd zijn. De tijdelijkheid wordt mede
bepaald door de tijdlijn van het tot stand komen van het NPLG en door het te
voeren gesprek over samenwerkingsvormen in het kader van ‘focus in de
samenwerking’.
Het werken met kopgroepen in het algemeen is onderdeel van het gesprek in het
kader van de focus in de samenwerking zoals ook besproken in de vergadering van
juli 2021.
Mede n.a.v. van het gesprek over de betrokkenheid van de Staten bij de
samenwerking tussen provincies in de vorige bestuursvergadering, en het
uitgangspunt dat de GSen zelf verantwoordelijk zijn voor het meenemen van de
eigen PS stelt het IPO-bestuur werkafspraken vast over het betrekken van de eigen
GS en eigen PS (en eigen ambtelijke organisatie) bij de inzet van de samenwerking.
Deze worden separaat ook per mail gedeeld met het IPO-bestuur, de Kring van
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Provinciesecretarissen en de IPO-contactfunctionarissen, om daar direct invulling
aan te geven in de Colleges van GS.
b. Strategisch traject financiën
-

-

-

Het IPO-bestuur stemt in met de voorgestelde brieven aan de leden van PS en aan
het rijk over de nieuwe financieringssystematiek, en de elementen die de provincies
daartoe opgenomen willen zien in de contourennota, en spreekt af deze voor
eenzelfde moment te versturen naar de Statenleden.
Het IPO-bestuur besluit tot het doorontwikkelen van het nieuwe verdeelmodel voor
het Provinciefonds, en vraagt de BAC Financiën, zodra het nieuwe model is
overeengekomen, een voorstel te doen aan het IPO-bestuur voor moment en wijze
van invoering van het nieuwe model.
Het IPO-bestuur stemt in met het voor 1 jaar continueren van de compensatie voor
Zeeland, als gevolg van de technische weeffout in het huidige verdeelmodel.

c. Jaarstukken 2021
-

Het IPO-bestuur stemt in met de jaarstukken en besluit deze, met een aantal
technische wijzigingen en inclusief de accountantsverklaring, door te geleiden naar
de Algemene Vergadering.

3. Ter informatie: terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC’s, bestuurlijke overleggen e.d.
a. Urgente mededelingen uit de kopgroepen en bestuurlijke adviescommissies
-

Het IPO-bestuur verleent mandaat aan de BAC Mobiliteit om een consultatiereactie
op te stellen inzake de wegenverkeerswet 1994.
Er wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen het stoppen van de garantstelling
voor het OV hebben en via de lobby wordt ingezet op een regeling voor 2023 en
verder.

b. Terugblik bestuurlijke overleggen
Geen bijzonderheden.
c. Stand van zaken dossier stikstof en regieorganisatie RTLG
Geen bijzonderheden.
d. Voorstel openbaarheid verenigingsdocumenten t.b.v. de Algemene Vergadering
-

Sinds begin mei worden de conceptagenda’s en de vastgestelde verslagen van de
BAC’s, de BC en het IPO-bestuur op de website van de vereniging geplaatst. De
vergaderstukken van de AV worden tevens op de website geplaatst. Het IPObestuur besluit, in lijn met het verzoek van de AV, invulling te geven aan het
uitgangspunt ‘alles is openbaar, tenzij’ en bespreekt de invulling van de ‘tenzij’.
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4. Hamerstukken
-

Het IPO-bestuur besluit voor de werving van de nieuwe algemeen directeur IPO een
interim periode te hanteren en een extern bureau in te schakelen voor de werving.
Het IPO-bestuur stemt in met de consultatiereactie aangaande het
uitvoeringsbesluit verordening hergebruik afvalwater.

5. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
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