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1. Opening, mededelingen en agenda  
 

Het IPO-bestuur bespreekt de verslagen van 25 augustus en 8 september en stelt deze 

vast.  

2. Strategie en bespreekpunten 

 

a. Traject focus in de samenwerking   

 

In opdracht van het IPO-bestuur zijn de heer Bron en mevrouw Dekkers 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. Zij koppelen in de bestuursvergadering de 

eerste beelden terug op basis van de gesprekken die zij afgelopen maanden hebben 

gevoerd met o.a. AV-leden, Commissarissen van de Koning, leden van het IPO-bestuur, 

gedeputeerden, provinciesecretarissen, griffies, medewerkers van het IPO-bureau en BIJ12 

en de UvW en de VNG.  

 

Het IPO-bestuur stemt in met het concreet uitwerken van scenario 0 (de no-regret 

maatregelen) die worden voorgesteld door de heer Bron en mevrouw Dekkers om de 

vereniging slagvaardiger en resultaatgerichter te maken. Het IPO-bestuur verzoekt hen 

voorts om scenario 1 nader uit te werken, wat inhoudt dat er keuzes worden gemaakt 

binnen de bestaande verenigingsstructuur. Dit komt de volgende vergadering terug aan de 

hand van het conceptrapport. Scenario’s 2 (de bestaande verenigingsstructuur 

fundamenteel herzien) en 3 (loslaten verenigingsstructuur/andere samenwerkingsvormen) 

worden aangestipt in het eindrapport, maar enkel als opties die in de toekomst overwogen 

kunnen worden.  

 

Die middag worden de rode draden die zijn opgehaald uit de gesprekken met de leden van 

de Algemene Vergadering en griffies ook besproken met de Algemene Vergadering.  

 

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

 

 Vergadering van het IPO-bestuur  

 Op 4 oktober 2022  

    

 

Verslag 
 

 Betreft IPO-bestuur 

 Vergaderdatum  Dinsdag 4 oktober, 14.00 tot 16.30 uur  

 Locatie Seats2meet, LocHal, Tilburg (Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg) 

 Genodigden Voorzitter: J. Smit (ZH) 
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vervangen door D. Hoogland), P. Drenth (Gld), Y.C. Van Hijum (Ov; afwezig), 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) 
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De voorzitters van de betreffende BAC’s geven een toelichting op de voortgang van de 

afspraken rondom de drie grote transities in de fysieke leefomgeving en de daarbij 

behorende randvoorwaarden. 

 

Voor wonen geldt dat generieke en provinciespecifieke afspraken worden gemaakt. De 

provincies zijn akkoord met de generieke afspraken die er liggen, waarbij in het IPO-

bestuur aanvullend aandacht wordt gevraagd voor Openbaar Vervoer. Akkoord op de 

provinciespecifieke afspraken is aan de individuele provincies.  

Wat betreft de ruimtelijke arrangementen wordt het startpakket half november verwacht. 

Half oktober wordt hierover gesproken in een bestuurlijk overleg. Er wordt aandacht 

gevraagd voor interdepartementale afstemming op dit dossier.  

Voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied geldt dat het advies van de heer Remkes 

verwacht wordt op 5 oktober. Belangrijk punt hierin is naar verwachting de centrale 

opkoop van piekbelasters. Er is nauw overleg met het kabinet; de beleidsbrieven op dit 

dossier worden half november verwacht.  

Voor de RES-regio’s geldt dat zij kijken naar hogere biedingen dan tot nu toe gedaan. 

Op het gebied van financiën wordt overleg gevoerd over de nieuwe 

financieringssystematiek waarbij het bestuur nogmaals de zorgen onderstreept voor het 

realiseren van een stabiele meerjarige financiering die noodzakelijk is voor het realiseren 

van de grote transities.  

Tot slot heeft de minister van BZK aangekondigd samen met de koepels te willen komen 

tot de ‘actieagenda versterken bestuur’. De brief die zij hierover aan de Tweede Kamer 

stuurt, is uitgesteld naar later dit jaar. 

 

Het IPO-bestuur benadrukt dat het van belang is elkaar als provincies goed vast te 

houden, en benadrukt eveneens opnieuw dat het financiële deel op orde moet zijn voordat 

invulling kan worden gegeven aan de afspraken rondom de transities in de fysieke 

leefomgeving.  

 

c. Inwerkingtreding omgevingswet 

 

Ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg van 5 oktober spreekt het IPO-bestuur over 

de inzet met betrekking tot de inwerkingtreding omgevingswet. Eind deze week wordt 

hierover ook een brief aan de Kamer verstuurd. Uitstel wordt niet wenselijk gevonden, 

maar tegelijkertijd zijn de punten die de gezamenlijke provincies hebben bestempeld als 

noodzakelijk voor een verantwoorde inwerkingtreding nog niet (allemaal) gerealiseerd. Er 

wordt nog een rapport verwacht over de stand van zaken met betrekking tot de ICT. De 

Eerste Kamer moet ook het Koninklijk besluit nog bekrachtigen.  

 

Het IPO-bestuur besluit vasthouden aan 1 januari niet verantwoord te vinden, maar 

tegelijkertijd te hechten aan de inwerkingtreding van de wet. Om die reden is de inzet een 

beperkt uitstel van inwerkingtreding, waarbij na het verwachte ICT-advies snel een nieuwe 

inwerkingtredingsdatum wordt geprikt.  

 

d. Najaarsnota 2022 

 

Het IPO-bestuur stemt in met de najaarsnota’s 2022 voor IPO Den Haag en BIJ12, en met 

het ter informatie aanbieden van deze najaarsnota’s aan de Algemene Vergadering.  
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3. Terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC’s, bestuurlijke overleggen e.d.  

 

- Door het kabinet is in een brief aangegeven dat de provincies het volledige 

interbestuurlijk toezicht rondom asiel zouden krijgen. Dat is niet conform de inzet 

van de gezamenlijke provincies, en dat zal aan het Rijk kenbaar worden gemaakt. 

De wet dwingend instrumentarium asielzoekers, gaat binnenkort in consultatie.  

- Het IPO-bestuur besluit in een brief de inzet van Statenlid.nu rondom de verhoging 

van de vergoeding voor Statenleden te steunen. 

4. Rondvraag en sluiting   


