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  Commissiedebat RRP  
     Position Paper IPO  

 
Komende woensdag debatteert u 

met de minister van financiën over 

het Nationaal herstel en 
veerkrachtplan (RRP). Vanuit de 
provincies geven wij u graag nog 
enkele punten mee.  

  
 

Nederland verdient een krachtig groen herstel 
Net als het demissionaire kabinet onderstrepen de provincies het belang van een stevig en ambitieus 

RRP. Samen met 10 organisaties, waaronder VNG, Unie van Waterschappen, VNO/NCW en de Vereniging 

van Universiteiten (VSNU), riepen wij het kabinet enkele weken terug met een open brief op om snel 

stakeholders te betrekken bij de uitwerking van het nationaal plan. We zijn verheugd dat hierover bij de 

begroting EZK de motie Dassen-van der Lee is aangenomen die vraagt om hiermee snelheid te maken. 

 

Betrek provincies bij de inhoudelijke voorbereiding RRP 
De provincies betreuren het nog niet betrokken te zijn geweest bij de inhoudelijke voorbereiding en 

ambtelijke inventarisatie. Dit ondanks herhaaldelijke verzoeken van onze kant op zowel ambtelijk als 

bestuurlijk niveau, waarbij de medeoverheden te kennen hebben gegeven klaar te staan om inbreng te 

leveren, en gevraagd hebben welke informatie en data wenselijk/nodig is. In het IPO-Herstelplan is het 

aanbod opgenomen om investeringen te doen gericht op het herstel  en de ontwikkeling met als doel een 

slimme, schone en sterke (regionale) economie.  

➢ In hoeverre in bij de inventarisatie van het kabinet rekening gehouden met het IPO-herstelplan dat 

in september 2020 aan het kabinet is aangeboden? 

 

Zoek goede balans oude en nieuwe investeringen 
Er wordt door het kabinet een indeling gehanteerd tussen twee bouwstenen, waarmee zij kiest om ook 

reeds gedane investeringen die onder de criteria van het RRF vallen alsnog onder het Nederlandse RRP te 

scharen. De keuze om reeds genomen maatregelen op te voeren in het RRP gaat ten koste van nieuwe 

maatregelen. De provincies vertrouwen erop dat het rijk een juiste balans zal maken in het definitieve 

investeringsprogramma om tegemoet te komen aan de vereiste 37% groene en 20% digitale 

investeringen.  

De vraag is hoe tot een uiteindelijke zorgvuldige balans te komen tussen de beide bouwstenen en dus 

tussen reeds gedane en toekomstige investeringen. De provincies willen hierover, vanuit hun 
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verantwoordelijkheid voor regionale economie, in dialoog komen met het Rijk.   

➢ Op welke gronden wordt de keuze gemaakt tussen bestaande en nieuwe investeringen? 

➢ Hoe wordt gegarandeerd dat als geld wordt vrijgespeeld op de begroting met inzet op bestaande 

investeringen, er wel 37% in groene en 20% in nieuwe digitale transities wordt besteed?  

 

Organiseer snel stakeholderbijeenkomsten 
Demissionair minister Hoekstra schrijft dat in de organisatorische fase consultaties met stakeholders 

(onder andere sociale partners en medeoverheden) zullen plaatsvinden. Echter, deze belofte is op 31 mei 

jongstleden ook gedaan in een Bestuurlijk Overleg door demissionair minister Blok (EZK) aan IPO 

bestuurders regionale economie. Deze belofte is tot op heden niet nagekomen. We rekenen erop dat nu 

de motie Dassen-van der Lee met ruime meerderheid is aangenomen snel stakeholderbijeenkomsten 

georganiseerd gaan worden. Provincies willen graag geconsulteerd worden. Het is van belang daarbij de 

provincies te horen. Het IPO biedt graag aan een faciliterende rol te vervullen om het vervolgproces voor 

wat betreft de consultatie van medeoverheden te vergemakkelijken. Het lijkt er nu op dat de lijst met 

maatregelen/investeringen al zo ver is voorbereid dat er alleen nog maar weggestreept kan worden. In 

hoeverre is er ruimte voor medeoverheden om investeringsmogelijkheden aan te dragen die voldoen aan 

de criteria van het RRF? Op dit moment zijn provincies de nieuwe additionele investeringen aan het 

analyseren. Zij willen graag inhoudelijk betrokken worden bij de selectie van de voorstellen.  

➢ Op welke manier gaat het kabinet de motie uitvoeren? 

➢ Hoe zullen medeoverheden betrokken worden?  

➢ Welke inbreng kan nog geleverd worden? 

 

Zorg voor snelheid bij indienen én uitvoeren RRP 
De planning om rond de zomer 2022 een plan in te leveren lijkt tijdig voor de beoordeling van de 

Europese Commissie en de goedkeuring van de Raad van de EU. In vergelijking met andere lidstaten 

zullen de investeringen uit het RRP echter laat op gang komen. Met bovenstaande planning dient NL haar 

plan in, één jaar nadat het voorlaatste EU-land (Bulgarije op 15 oktober 2021) een RRP heeft ingeleverd. 

Op dit moment is er al in totaal 51,6 miljard euro aan 16 landen uitbetaald en dit zal in de komende 

maanden alleen maar meer worden. De provincies begrijpen dat het geld dat voor Nederland 

gereserveerd is, voor Nederland gereserveerd zal blijven. Wel zullen andere EU-landen een voorsprong 

kunnen behalen in de groene en digitale transitie omdat Nederland de eerste uitbetalingen pas kan 

verwachten in het najaar van 2022. De gelden van het RRF dienen tevens voor augustus 2026 besteed te 

zijn. Een verlate start gaat daarmee af van de tijd die rest om tot implementatie te komen. Daarnaast zal 

de 5,6 miljard ook binnen aanzienlijk kortere tijd moeten worden besteed én worden verantwoord.  

➢ Kan het Rijk al eerder gaan starten met nieuwe additionele investeringen voor de digitale en groene transitie 

en zal het Rijk medeoverheden betrekken bij de prioritering van thema’s? 

➢ Welke mogelijkheden ziet de minister de Nederlandse plannen eerder in te leveren dan in de zomer 

van 2022? 
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