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1. Opening, mondelinge mededelingen en agenda
-

-

Het verslag van 12 mei wordt besproken en vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag van de vergadering van mei informeert de heer
Ronnes de collega-bestuursleden dat voor Noord-Brabant het geen automatisme
kan zijn dat de compensatie voor Zeeland jaarlijks wordt gecontinueerd. Tevens
benadrukt hij dat het budgetrecht bij de Staten ligt.
Op 12 mei is door het bestuur ingestemd met het instellen van een tijdelijke
kopgroep ten behoeve van de interprovinciale inbreng in het Nationaal Programma
Landelijk gebied. Naar aanleiding van deze vergadering wordt aandacht gevraagd
voor afstemming met alle betrokken Bestuurlijke Adviescommissies. Besluitvorming
loopt via de Bestuurlijke Commissie Stikstof.

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.
Specifiek is gesproken over het traject ten aanzien van de financiële condities. Het
IPO-bestuur verzoekt het kabinet door middel van artikel 2 FVW onderzoeken te
bezien welke structurele lasten de grote transities in de fysieke leefomgeving met
zich meebrengen voor de provincies.
De RvS zal naar verwachting de uitvoerbaarheidstoets centraal stellen in haar
volgende voorlichting.

b. Focus in de samenwerking
-

-

Het IPO-bestuur heeft de opdracht gegeven om te komen tot een nieuwe
(inhoudelijke) focus voor de samenwerking, en in het verlengde daarvan te komen
tot voorstellen voor eventuele veranderingen in de structuur en de samenwerking
ter ondersteuning daarvan. De samenwerking met de AV en de Staten is hier
onderdeel van. De heer Bron (AEF) zal dit traject begeleiden.
Het IPO-bestuur spreekt over de scope en de duur van het traject. De kern is o.a.
scherp krijgen waar we als twaalf provincies gezamenlijk aan moeten werken en
hoe we dat vervolgens slagvaardig organiseren. De heer Bron zal daarover nader in
gesprek gaan met leden van de Algemene Vergadering, het IPO-bestuur,
Gedeputeerden, PS-leden, provinciesecretarissen, IPO-medewerkers en
medewerkers en bestuurders van andere koepelorganisaties danwel
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lobbyorganisaties. Hij zal na de zomer met een eerste terugkoppeling uit de
gesprekken komen en vervolgens met een adviesrapport.
c. Ontwikkelrichting BIJ12
-

-

-

De heer Stigter en mevrouw van der Endt (BIJ12) geven een toelichting op het
ontstaan, de activiteiten en de voorgestelde ontwikkelrichting van BIJ12, en op hoe
de voorgestelde koers kan bijdragen aan de focus in de samenwerking en de grote
transities in de fysieke leefomgeving.
Het IPO-bestuur stemt in met de verdere uitwerking van de voorgestelde
ontwikkelrichting en vraagt daarbij scherp te zijn in wat je als provincies
gezamenlijk sterker maakt, en te bezien in hoeverre er tevens meer met het Rijk
samengewerkt kan worden in deze.
Het IPO-bestuur vraagt aandacht voor de betrokkenheid van de Staten bij BIJ12.
Mevrouw van der Endt is graag bereid toelichting te geven in de Staten en
bestuurders kunnen BIJ12-stukken ook bespreken met de Staten.
Een voorstel voor een financiële verdeelsleutel tussen provincies wordt uitgewerkt
en zal na de zomer terugkomen in het IPO-bestuur.

d. Terugblik gesprek Kaderbrief
-

-

Afgelopen maanden is op alle provinciehuizen tussen GS en PS het gesprek gevoerd
over de kaderbrief van de gezamenlijke provincies.
De bestuursleden geven aan dat er geen belemmeringen zijn voor de uitwerking
van de kaderbrief naar de conceptbegroting van de gezamenlijke provincies. Wel is
in diverse provincies aandacht gevraagd voor de governance binnen de vereniging
en voor de toenemende begrotingsomvang. De focus op de transities in de fysieke
leefomgeving wordt onderschreven.
Het IPO-bestuur neemt kennis van de brief die de AV-leden van Noord-Brabant
namens Provinciale Staten aan het IPO-bestuur hebben verzonden. Het IPO-bestuur
zal een reactie sturen en het College van GS Noord-Brabant zal nader het gesprek
aangaan met de Staten.

e. Bestuurlijke afspraken Klimaat en Energie
-

-

Het IPO-bestuur geeft aan dat er met de bestuurlijke afspraken een mooie basis ligt
om verder uit te werken, en vraagt bij die uitwerking aanvullend aandacht voor de
blijvende mogelijkheid tot aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en de relatie met
mobiliteit.
De opgenomen programmalasten betreffen de artikel 2 onderzoeken van de Rob en
niet de benodigde investeringen.

3. Ter informatie: terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC’s, bestuurlijke overleggen e.d.
a. Urgente mededelingen uit de kopgroepen en bestuurlijke adviescommissies
In de Eerste Kamer is mogelijk sprake van uitstel van de besluitvoering over het Koninklijk
Besluit Omgevingswet. Er wordt vanuit het IPO-bestuur om urgentie gevraagd, gelet op de
voorziene inwerkingtredingsdatum.
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b. Terugblik bestuurlijke overleggen
Er is een Bestuurlijk Overleg geweest over de toekomstbestendigheid van het Openbaar
Vervoer en de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
spelregels. Provincies vragen blijvend aandacht voor de toekomstbestendigheid van het
OV. Ten aanzien van de MIRT spelregels is de snelheid in relatie tot zorgvuldige
afstemming, ook met andere dossiers, een aandachtspunt. Het IPO-bestuur zet in op meer
aandacht voor de financiële kant van de MIRT-spelregels en het helder afgeven van een
signaal over het gebrek aan budget.
c. Stand van zaken dossier stikstof en Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG)
Op vrijdag 10 juni zal het Rijk de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk
Gebied naar buiten worden gebracht. Hier wordt een gezamenlijke woordvoeringslijn op
geformuleerd.
4. Hamerstukken
-

-

Het IPO-bestuur neemt kennis van de ontwikkelingen in het cao-proces.
Vergoeding van Statenleden. Er is een adviescollege ingesteld door BZK, die
gevraagd is een advies te geven over de vergoeding van Statenleden en
waterschapsbestuurders. Vanuit de provincies is en wordt aangedrongen op
urgentie op dit dossier.
Het IPO-bestuur stemt in met een bestuurlijke reactie op het rapport ‘Kwetsbaar
door Software’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

5. Rondvraag en sluiting
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