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1. Opening, mededelingen en agenda  
 

a. Mededelingen en vaststellen agenda IPO-bestuur 15 december 2022 
 

- Het IPO-bestuur verleent mandaat aan de heer Fraanje om per 01-01-2023 in 
naam van de vereniging rechtshandelingen te verrichten.  

- Het IPO-bestuur benoemt twee nieuwe leden voor de commissie Besluit Begroting 
en Verantwoording provincies en gemeenten.  

- Het verslag van 17 november wordt vastgesteld.  

2. Strategie en bespreekpunten 

 

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

 

De rol van provincie als gebiedsregisseur in het fysieke domein wordt door partners 

(h)erkend. De coördinatiegroep rol in de ruimte heeft handelingsperspectief uitgewerkt 

over hoe de provincies deze rol ook echt kunnen oppakken, binnen de context dat 

provincies veel taken krijgen, en er zorgen zijn over het instrumentarium om die taken ook 

te kunnen oppakken. Dit komt  uitgebreid aan bod in de bestuursvergadering van 12 

januari.  

 

b. Nieuwe financieringssystematiek  

 

- Het IPO-bestuur spreekt over de voortgang van het traject rondom de financiële 

verhoudingen.  

- Het IPO-bestuur vraagt de BAC Financiën nadere richtinggevende adviezen te doen 

m.b.t. het proces over de nieuwe financieringssystematiek en het verdeelmodel van 

het provinciefonds. Het IPO-bestuur onderstreept het belang van op korte termijn 

tot een oplossing komen. Als een overbruggingsjaar toch noodzakelijk blijkt, wordt 

ook de compensatie voor Zeeland daarin meegenomen.  

- Voor het gesprek in Den Haag wordt de positionering op de financiële 

randvoorwaarden, ook voor het kunnen uitvoeren van de grote transities, nader 

uitgewerkt. Op het moment dat er niet meer financiële ruimte en duidelijkheid 

komt, betekent dat dat er minder taken opgepakt kunnen worden.  

 Vergadering van het IPO-bestuur  

 Op 15 december 2022  

    

 

Verslag 
 

 Betreft IPO-bestuur 

 Vergaderdatum  Donderdag 15 december, 10.00 – 12.30 uur  

 Locatie Digitaal  

 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; afwezig) 

   



 

Pagina 2 van 3 

Verslag 

Vergadering van het IPO-bestuur 

Vergaderdatum en -tijd: Donderdag 15 december, 10.00 – 12.30 uur 

Locatie: Digitaal 

- Op dit dossier wordt  nauw samen opgetrokken met VNG en UvW.  

 

Mede vanuit de samenhang met de grote opgaven in de fysieke leefomgeving wordt ook 

dit vraagstuk op 12 januari uitgebreid besproken.  

 

De colleges van GS worden verzocht ter voorbereiding op de bestuursvergadering van 12 

januari te spreken over de grote transities, de financiële verhoudingen en de samenhang 

daartussen.  

 

c. Traject focus in de samenwerking   

 

Het IPO-bestuur heeft conform verzoek een gespreksnotitie ontvangen die ter 

ondersteuning kan dienen voor het gesprek in de Staten over het traject ‘Naar meer 

slagvaardigheid’ (AEF). Deze notitie zal op verzoek van het bestuur  worden doorgeleid aan 

de leden van de Algemene Vergadering.   

 

Het IPO-bestuur onderstreept het belang van heldere keuzes maken en op korte termijn 

besluiten over de voorgestelde maatregelen. Tegelijk is het van belang om het gesprek in 

de Staten goed te kunnen voeren. Het IPO-bestuur is daarom graag bereid hierover te 

spreken in een extra bestuursvergadering voor de Statenverkiezingen 2023.  

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

 

 

- In het bestuurlijk overleg ruimtelijke ordening wordt die middag gesproken over de 

omgevingswet en de woondeals.  

- Het actieplan netcongestie wordt aangeboden aan de minister.   

- Met de rijkspartners wordt gesproken over GRIP op grote bedrijfsvestigingen en 

wordt gewerkt aan een het Nationaal Programma Circulaire Economie.  

- Provincies zijn betrokken bij de totstandkoming van het landbouwakkoord. Het 

tijdspad rondom de totstandkoming is krap, van belang is daarom reguliere 

bespreking in de Colleges van GS zodat gedeputeerden in de BAC VP met 

voldoende mandaat kunnen deelnemen.  

- Met de minister van BZK is gesproken over de actieagenda sterk bestuur. Het IPO-

bestuur benadrukt hierbij de samenhang met/randvoorwaardelijkheid van de 

financiële verhoudingen.  

- Er vindt overleg plaats over het cultuurbestel.  

4. Hamerstukken  

 

- Het IPO-bestuur stemt in met het werven van een senior adviseur als 

opgavemanager netcongestie.  

- Het IPO-bestuur stelt het position paper water en bodem sturend vast.  

- Het IPO-bestuur stemt in met de bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 

2023-2030.  

- Het IPO-bestuur stemt in met het aangaan van een overeenkomst met LNV, waarbij 

BIJ12 de taken van gebruikersregisseur AERIUS uitvoert. Het IPO-bestuur 

benadrukt dat de financiering afkomstig moet zijn (en blijven) van LNV.  
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- Het IPO-bestuur stemt in met continuering van het interprovinciale raamcontract 

voor Microsoft dienstverlening. 

5. Rondvraag en sluiting  

 

 

 


