Algemene Vergadering
Op 29 maart 2022

Conceptverslag
Betreft
Vergaderdatum en -tijd
Locatie
Deelnemers

Verhinderd

Algemene Vergadering
29 maart 2022, 17:00 uur tot 18:00 uur
The Hague Conference Centre New Babylon, Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag
(vlak naast Centraal Station Den Haag)
Jaap Smit voorzitter, Nelleke Vedelaar (Dr) penningmeester.
Hendri Meendering (Gr), Bryant Heng (Fl), Odile de Man en Marianne de Widt (Ut),
Aukelien Jellema (NH), Bart Megens (Li), Tom Ludwig (NB), Luuk van der Veer (Gl), Rinus
van ’t Westeinde (Zl), Charda Kuipers en Rendert Algra (Fr); Toine Beukering (ZH)
Frans Bruning (Gl), Harold van de Velde (Zl), Moniek van Sandick (ZH) en Jan Smits (Dr),
Franco Achtien (Fl), Ayse Er (NH), Yvonne Koolhaas-Giesberts (Ov), Kees Slingerland (Ov),
Marcel Thewissen (Li), Wilma Dirken (NB) en Wim Moinat (Dr)

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag
a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 29 maart

-Nieuwe AV leden Groningen, Noord-Brabant en Gelderland
Met het gedeputeerdeschap van oud AV-lid Melissa van Hoorn in Groningen, en het verlaten van de
provinciale politiek door Herman Vreugdenhil (Noord-Brabant) en Janet Duursma (Gelderland), worden uit
de Provinciale Staten van deze drie provincies nieuwe AV-leden afgevaardigd. De vervanger van mevrouw
Duursma is de heer Bruning. Op moment van aanbieden van deze agenda waren de twee nieuwe leden
van de provincie Groningen en Noord-Brabant nog niet bekend.
-Vooruitblik PS-bijeenkomst
Aansluitend aan de AV-vergadering vindt de Provinciale Staten-bijeenkomst plaats. De inhoudelijke
thema's zijn gekozen vanuit de relevantie voor Statenleden, en expliciet ingebracht door de leden van de
AV en/of medewerkers van de Statengriffies die hadden aangegeven bereid zijn mee te denken over het
programma van de Staten-bijeenkomst. Tevens is hierbij het podium geboden aan Statenlid.nu. De
uitnodiging voor deze bijeenkomst hebben alle Statenleden op 23 februari ontvangen.
-Fotograaf
Bij de laatste fysieke bijeenkomst was een fotograaf aanwezig, en is toegezegd bij een volgende fysieke
bijeenkomst de nieuwe mogelijkheid te bieden aan de AV-leden die nog niet op de foto waren gezet. Op
29 maart zal opnieuw de fotograaf aanwezig zijn.

De heer Smit heet iedereen van harte welkom en heet de heer Meendering (Gr) en de heer Algra (Fr)
in het bijzonder welkom bij hun eerste Algemene Vergadering. De heer Meendering vervangt
mevrouw Van Hoorn die gedeputeerde in Groningen is geworden. De heer Algra vervangt mevrouw
Bijlsma als AV-lid. De heer Bruning (Gld) vervangt mevrouw Duursma, hij is echter verhinderd
vandaag. De heer Vreugdenhil (Nb) heeft afscheid genomen als Statenlid van de provincie NoordBrabant en daarmee ook van de AV. Zijn vervanger is nog niet bekend. De heer Smits (Dr) heeft
laten weten dat hij woensdag geïnstalleerd wordt als gemeenteraadslid en daardoor afscheid neemt
als Statenlid van de provincie Drenthe en dus ook als AV-lid van het IPO. De heer Smit dankt
mevrouw Bijlsma, mevrouw Van Hoorn, de heer Vreugdenhil en de heer Smits voor hun inzet als AV-
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lid. De heer Smit vervolgt dat de volgende AV-leden zich hebben afgemeld voor de vergadering:
mevrouw Van Sandick-Sopers (Zh), de heer Bruning (Gl), de heer Van de Velde (Zl) en de heer
Smits (Dr).
De heer Smit geeft aan dat er zoals toegezegd een fotograaf aanwezig is zodat alle AV-leden die in
november niet aanwezig waren nogmaals de mogelijkheid hebben om op de foto te worden gezet.
Vervolgens heet de heer Smit mevrouw Otters-Bruijnen (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) en
mevrouw Vedelaar (gedeputeerde provincie Drenthe) welkom. In januari heeft er al een
kennismaking plaatsgevonden tussen mevrouw Vedelaar en de leden van de P&C Klankbordgroep.
Een kort verslag van deze bijeenkomst hebben de leden van de AV kunnen lezen in de nieuwsbrief
die in januari is verstuurd en is aanvullend ter informatie bij de stukken gevoegd.
De heer Smit meldt dat er aansluitend op de AV een PS-bijeenkomst plaatsvindt. De inhoudelijke
thema’s zijn gekozen vanuit de relevantie voor Statenleden en expliciet ingebracht door de leden van
de AV en/of medewerkers van de Statengriffies. De heer Smit dankt hen voor het meedenken.
Mevrouw Jellema (Nh) vraagt of er een agendapunt kan worden toegevoegd over de samenwerking
tussen de AV en het IPO-bestuur en de samenwerking met Statenlid.nu. Dit agendapunt wordt
toegevoegd aan de agenda onder punt 2d.

b. Vaststelling verslag AV 2 november

Bijgevoegd

De heer Smit neemt paginagewijs het verslag door en vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn.
De heer Beukering (Zh) vraagt om nadere toelichting gegeven kan worden op het zijn van een
assertief middenbestuur. De heer Smit licht toe dat dit betekent dat je niet reactief en afwachtend
acteert, maar zelf komt met oplossingen voor de aanpak van vraagstukken. Het IPO is de vereniging
van de samenwerkende provincies en verwoordt die positie namens de twaalf provincies.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Bespreekpunten
a. Benoeming IPO-bestuursleden

Bijgevoegd

Kern van het onderwerp
In december is er aangekondigd dat de formele benoeming van de vervangster van de heer Bijl als lid van het
IPO-bestuur zal plaatsvinden tijdens de AV vergadering van 29 maart 2022. Inmiddels is er ook door het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een vervangend IPO-bestuurslid voor de
heer Gruijthuijsen voorgedragen. Het voorstel betreft de benoeming van twee nieuwe leden van het IPObestuur, die op basis van de statuten plaatsvindt door de Algemene Vergadering van het IPO.
Voorstel
De AV wordt voorgesteld mevrouw Vedelaar te benoemen als nieuw IPO-bestuurslid op basis van de bindende
voordracht van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe.
Tevens wordt de AV voorgesteld mevrouw Otters-Bruijnen te benoemen als nieuw IPO-bestuurslid op basis van
de bindende voordracht van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
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Mevrouw Otters-Bruijnen en mevrouw Vedelaar stellen zichzelf voor. Vervolgens vraagt de heer Smit
de leden van de AV om mevrouw Otters-Brijnen en mevrouw Vedelaar formeel te benoemen als
nieuwe IPO-bestuurders.
De leden van de AV benoemen mevrouw Vedelaar en mevrouw Otters-Bruijnen unaniem als nieuwe
leden van het IPO-bestuur.

b. Technische Briefings
In het kader van de versterkte samenwerking is afgesproken een aantal technische briefings te faciliteren voor de
leden van de AV, en op het verzoek van de leden van de AV deze briefings niet alleen toegankelijk te maken voor
AV-leden, maar ook alle Statenleden uit te nodigen. Op 7 december heeft een technische briefing plaatsgevonden
omtrent stikstof. Met de online faciliteiten en ervaringen die beschikbaar zijn, kunnen we op verzoek van de AV ook
in 2022 nog twee of drie technische briefings organiseren. Wellicht zijn er een aantal inhoudelijke dossiers waarvan
de AV aangeeft dat deze leven in de verschillende Staten, en welke in de IPO-begroting zijn opgenomen.
Voorstel
De AV-leden worden gevraagd of er inhoudelijke IPO-dossiers zijn waarop mogelijk behoefte is aan een technische
briefing.

De heer Smit geeft aan dat er in het kader van de versterkte samenwerking is afgesproken om – op
verzoek - technische briefings te organiseren voor de Statenleden van de twaalf provincies. De heer
Smit vraagt of er wellicht dossiers zijn waarover de leden van de AV behoefte hebben aan een
technische briefing.
De heer Van der Veer (Gl) geeft aan dat hij behoefte heeft aan een technische briefing over het
Openbaar Vervoer en de betaalbaarheid daarvan.
De heer Heng (Fl) stelt een technische briefing over de ‘Rol in de ruimte’ voor. De heer Heng geeft
aan dat dit onderwerp besproken is in de Commissie in de provincie Flevoland en dat dit goed
bevallen is, maar dat een verdere duiding gewaardeerd wordt.
Mevrouw de Widt (Ut) zou graag een technische briefing willen over het Nationaal Programma
Landelijk Gebied (NPLG).
De heer Smit bedankt de leden van de AV voor de input en geeft aan dat deze input meegenomen
zal worden door het IPO-bureau.

c. Verenigingsdocumenten informatie- en controle instrumenten

Bijgevoegd

Kern van het onderwerp
Tijdens de recente AV-vergaderingen is aandacht gevraagd voor het openbaar maken van:
- de agenda’s, verslagen en bijbehorende notities van de Algemene Vergadering
- de verslagen van het bestuur
- de verslagen van de Bestuurlijke Adviescommissies.
Deze aandacht was mede ingegeven door ontwikkelingen op het stikstofdossier en het in werking
treden van de Wet Open Overheid. Ten behoeve van de AV-vergadering van maart 2022 is een
gespreksnotitie opgesteld over alle aspecten die samenhangen met het vraagstuk van de
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informatievoorziening aan de Staten. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de activiteiten van de
gezamenlijke provincies zoals deze vanuit de IPO-vereniging aan de orde zijn, niet zoals deze op de
Provinciehuizen worden ingevuld. Het hieraan gerelateerde vraagstuk van de openbaarheid van de
verenigingsdocumenten lijkt ingegeven door drie verschillende perspectieven.

1)
2)

3)

Openheid en transparantie: de wens van de leden van de AV om meer transparant en open te
functioneren als vereniging.
Het vergroten van de betrokkenheid: zowel het vergroten van de betrokkenheid van de AV bij de
vereniging als de wens of behoefte om de collega Statenleden meer te betrekken bij de
werkzaamheden van de leden van de AV.
De controlerende en kaderstellende rol van de Provinciale Staten richting het College van
Gedeputeerde Staten t.a.v. de samenwerking met de andere provincies.

Voorstel/gevraagd besluit:
De leden van de AV worden gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan over de openbaarheid van
de verenigingsdocumenten naar aanleiding van de bijgevoegde gespreksnotitie, de notitie over het
juridische kader en het gespreksverslag van de inventarisatie bij de griffiecontactpersonen.

De heer Smit geeft aan dat er tijdens de recente AV-vergaderingen aandacht is gevraagd voor de
openbaarheid van de verenigingsdocumenten. Deze aandacht was mede ingegeven door
ontwikkelingen op het stikstofdossier en het in werking treden van de Wet Open Overheid. Tijdens de
vergadering van 2 november vorig jaar is toegezegd om een notitie voor te bereiden waarin de
juridische status van de verenigingsdocumenten nader wordt toegelicht. Mede naar aanleiding van de
leidraad best practices, de gesprekken in de AV en de maatschappelijke ontwikkelingen heeft ook het
bestuur in verschillende vergaderingen gesproken over de wens van meer openbaarheid. Het bestuur
heeft hierbij ook de intentie uitgesproken om de agenda’s en vastgestelde verslagen van het IPObestuur en de BAC’s openbaar te maken. Hieruit is door het IPO-bureau een traject gestart om de
juridische status van de verenigingsdocumenten nader uit te zoeken en de ervaringen die al in de
provincies zijn m.b.t. de openbaarheid van de verenigingsdocumenten nader te onderzoeken. Dit
traject heeft geleid tot een gespreksnotitie die nu aan de leden van de Algemene Vergadering
voorligt. Bij deze gespreksnotitie zijn ook twee notities gevoegd: één over het juridische kader en
één gespreksverslag van de inventarisatie bij de griffiecontactpersonen. De heer Smit vraagt de
leden van de AV om een reactie.
Mevrouw De Widt doet namens de leden van de AV de volgende oproep:
‘Het gesprek over de openbaarheid van stukken is niet nieuw. In het Overdrachtsdocument van de
vorige AV-leden aan de huidige is hier een aanbeveling aan gewijd. Er wordt gesproken over
‘willekeur per provincie’ en over het belang van een gelijke informatiepositie voor àlle Statenleden.
Onze voorgangers stellen: “Een uitspraak zoals “alles is openbaar, tenzij” zou hier helpen.” En
hoewel het einde van deze periode langzamerhand in zicht komt, is er nog weinig veranderd. Er is
blijkbaar meer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Bij deze.
Ter tafel ligt een gespreksnotitie m.b.t. de juridische status van stukken van het IPO m.b.t. de
openbaarheid van stukken. Dit ligt er, omdat ook in de huidige statenperiode dit onderwerp zo goed
als iedere AV ter sprake komt. Er wordt gesproken over ‘het verschieten van kleur’ van de stukken.
Provinciaal bestuur is immers openbaar bestuur. De aan de AV toegezonden gespreksnotitie gaat wat
ons betreft nog niet ver genoeg.
Daarom roepen de leden van de AV het Bestuur op toe te zeggen:
dat er vóór het zomerreces
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-

-

door het Bestuur
aan de AV
een voorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd
waarin het uitgangspunt ‘Alles is openbaar, tenzij…’ maximaal is uitgewerkt voor
de agenda, de onderliggende stukken en de verslagen
o van de vergaderingen van het Bestuur,
o van de Algemene Vergadering
o en van de Bestuurlijke AdviesCommissies
waarbij het openbare deel van deze informatie op één plek vindbaar is, bij voorkeur op de
website van het IPO.

Tot zover onze oproep, met dank voor uw aandacht.”
De heer Pestman (Gr) merkt op dat er veel verschillen zijn in hoe er per provincie omgegaan wordt
met de openbaarheid van de verenigingsdocumenten en vraagt of het mogelijk is hier meer
uniformiteit in de krijgen.
De heer Van der Veer (Gl) verzoekt om de stukken openbaar op de website van het IPO te zetten. De
heer Van der Veer geeft aan dat er een motie is aangenomen in de provincie Gelderland die pleit
voor meer openbaarheid van de verenigingsdocumenten.
De heer Van ’t Westeinde (Zld) vraagt of er zo snel mogelijk gevolg gegeven kan worden aan het
advies om de agenda’s en verslagen openbaar te maken.
De heer Smit vraagt naar de achterliggende redenen.
Mevrouw Jellema (Nh) geeft aan dat deze wens wordt opgeroepen door de ervaring niet voldoende
meegenomen te worden door de colleges van GS in de dossiers die in gezamenlijkheid worden
opgepakt.
Mevrouw De Man (Ut) vraagt wat de reden is om niet alles openbaar te maken.
De heer Smit geeft aan dat het aan de provincies is de eigen Staten te informeren en op welke wijze
en intensiteit, tevens is het belangrijk oog te hebben voor delen van informatie die de
onderhandelingspositie van de twaalf provincies kunnen schaden.
De heer Van ’t Westeinde (Zld) stelt voor om te beginnen met het openbaar maken van de
conceptagenda’s en vastgestelde verslagen om hier de komende tijd mee te oefenen.
Mevrouw Vedelaar geeft aan dat de verantwoordelijkheid om de Staten te informeren blijft bij het
College liggen. Mevrouw Vedelaar geeft aan dat zij hoort dat er behoefte is aan openbare informatie
van verenigingsdocumenten, omdat door de eigen GS niet voldoende informatie wordt gegeven.
Mevrouw Vedelaar geeft dat het goed is openheid van zaken te geven, maar dat er tegelijkertijd ook
gewerkt moet worden aan de relatie tussen GS en PS en benadrukt dat in IPO-verband gesproken
wordt over onderhandelingen en strategieën die nog niet rijp zijn om in de openbaarheid te
verschijnen. Mevrouw Vedelaar denkt aan het uitgangspunt ‘openbaar, tenzij het onze positie
schaadt’..
Mevrouw Kuipers (Fr) geeft aan dat in de relatie tussen GS en PS het van belang is dat het IPO
ervoor zorgt dat de informatievoorziening tussen alle Statenleden gelijk is.
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De heer Smit geeft aan dat we twaalf provincies vertegenwoordigen, die elk een eigen werkwijze
hebben. Deze eigenheid moeten we respecteren en daarmee is het aan de colleges de Staten te
informeren en niet aan het IPO.
Mevrouw Jellema (Nh) geeft aan dat het lastig in te schatten is wanneer verslagen van gesprekken
die gevoerd worden in gezamenlijkheid schadelijk zouden zijn om openbaar toegankelijk te worden.
Mevrouw Vedelaar geeft als voorbeeld het gesprek over de herindeling van het provinciefonds.
Hierover kan per provincie anders worden gedacht en daarover dient het politieke gesprek in de
eigen provincie met PS gevoerd te worden. Wanneer het verslag van dit soort gesprekken openbaar
wordt, durft een bestuurder zich tijdens dit gesprek mogelijk minder uit te spreken.
Mevrouw Jellema (Nh) geeft aan dat het in dit soort gevallen dan niet genotuleerd wordt en dat dit
onder de ‘tenzij’ valt.
De heer Pestman (Gr) geeft aan dat het ‘blackbox’ idee gevoed wordt en dat het onduidelijk is over
welke dossiers er in gezamenlijkheid wordt onderhandeld.
De heer Smits geeft aan dat dit het gesprek is wat met de eigen GS gevoerd moet worden. Wanneer
het gaat over politiek bestuurlijke zaken, dan dient dat met GS besproken te worden.
De heer Van ’t Westeinde (Zld) pleit ervoor om ook de leidraad best practices in alle provincies te
blijven benadrukken voor de werkwijzen binnen de provincies.
De heer Ludwig (NB) sluit zich hierbij aan bij wat gezegd wordt en vraagt om zo snel mogelijk te
beginnen met het openbaar maken van de verenigingsdocumenten en dat na een bepaalde periode
te evalueren.
De heer Hilhorst (IPO) zegt toe de conceptagenda’s en de vastgestelde verslagen van de BAC’s en
het IPO-bestuur zo snel mogelijk openbaar te maken. Het voorstel van de AV gaat verder dan dit. Dit
voorstel moet besproken worden in het IPO-bestuur. Eventueel kan er samen met enkele leden van
de AV verder worden nagedacht over wat het woord ‘tenzij’ betekent.
Mevrouw De Man (Ut) vraagt of het IPO-bestuur met een voorstel kan komen over wat er verstaan
wordt onder het woordje ‘tenzij’ en doet de dringende oproep aan het IPO-bestuur om een positieve
houding aan te nemen ten opzichte van de openbaarheid van de verenigingsdocumenten.
De heer Van Essen (gedeputeerde Ut) geeft aan dat het ook goed is om te kijken naar hoe andere
koepels hiermee omgaan.
Mevrouw Vedelaar geeft aan dat zij begrijpt dat er behoefte is aan voldoende informatie om
betrokken te zijn bij de activiteiten van de gezamenlijke provincies in verenigingsverband. Het is
goed om zoals vandaag met elkaar te bespreken wat daarbij komt kijken. Mevrouw Vedelaar
benadrukt dat de wil bestaat om met elkaar tot een goede oplossing te komen.
Mevrouw Jellema (Nh) vraagt of zij het goed begrijpt dat er in de tabel op bladzijde 5 van het
voorstel overal kruisjes komen te staan.
Mevrouw Menninga (IPO) geeft aan dat in de tabel staat weergegeven hoe de informatievoorziening
tussen GS en PS op dit moment verloopt per provincie op basis van de door de Statengriffies
aangeleverde informatie. Mevrouw Menninga benadrukt dat dit overzicht gebruikt kan worden om in
de provincie met de eigen GS afspraken te maken over de informatievoorziening.
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Nogmaals samengevat door de heer Hilhorst wordt het volgende toegezegd:
De conceptagenda’s en de vastgestelde verslagen van de Bestuurlijke (Advies-) Commissies
worden zo snel mogelijk openbaar toegankelijk.
De conceptagenda’s en vastgestelde verslagen van het IPO-bestuur worden zo snel mogelijk
openbaar toegankelijk.
De achterliggende stukken, de conceptagenda’s en de vastgestelde verslagen van de
Algemene Vergadering worden zo snel mogelijk openbaar toegankelijk.
Daarnaast komt het IPO-bestuur voor de zomer met een voorstel over het uitgangspunt
‘alles wordt openbaar, tenzij….’
De heer Smit sluit het agendapunt.
d.

Samenwerking AV en IPO-bestuur en in het verlengde daarvan Statenlid.nu (agendapunt
toegevoegd op verzoek van de leden van de AV)

De heer Smit geeft aan dat hij onlangs een brandbrief heeft ontvangen van het bestuur van
Statenlid.nu. Hierover heeft een gesprek plaatsgevonden met een delegatie van het IPO-bestuur en
het bestuur van Statenlid.nu. Er zijn verschillen van inzicht over de manier van samenwerking. De
heer Smit geeft aan dat hij gisteren nog een gesprek heeft gehad met de voorzitter van Statenlid.nu.
Tevens is de afspraak gemaakt in het gesprek dat Statenlid.nu met een voorstel komt van de eigen
verwachtingen en wensen naar de IPO-voorzitter.
Mevrouw Jellema (Nh) geeft aan dat er in de afgelopen periode gewerkt is aan de versterkte
samenwerking tussen de AV en het IPO-bestuur. Mevrouw Jellema wil benadrukken dat we met z’n
allen het IPO zijn. Hiervoor is een goede samenwerking tussen de AV, het IPO-bestuur en ook de
colleges van GS en Statenleden van belang. Mevrouw Jellema pleit voor het investeren in
transparantie, en vraagt naast het gesprek over de structuur ook aandacht voor de cultuur. Mevrouw
Jellema vraagt of het mogelijk is om een nieuwe impuls te geven aan onderlinge samenwerking. De
provincies staan samen aan de lat voor de grote transities en benadrukt het belang van een goede
samenwerking tussen alle partijen. Mevrouw Jellema vraagt de voorzitter om een reactie.
De heer Smit onderschrijft wat wordt gezegd door mevrouw Jellema: samen vormen wij het IPO.
Echter gaat de discussie in de AV vaak over hoe we ons tot elkaar verhouden in de verschillende
gremia. De Statenleden hebben de belangrijkste rol in Provinciale Staten in de provincie, waarin de
politieke discussie plaatsvindt in gesprek met het College van GS. De Algemene Vergadering is er om
de vereniging van de samenwerkende provincies te verstevigen. De kunst van het IPO is dat wij ons
erkennen in het feit dat wij allen het middenbestuur vormen en een gezamenlijke stevige
onderhandelingspartner willen zijn naar het Rijk en naar andere overheden. Tegelijkertijd moeten we
ook erkennen en respecteren dat provincies verschillend zijn. Dit wordt duidelijk wanneer het
politieke debat in de eigen provincie plaatsvindt.
Mevrouw De Man (Ut) geeft aan dat het hier niet gaat over de verhoudingen tussen GS en PS, maar
de verhouding tussen twee verenigingen. Ze verzoekt om een flexibele houding aan te nemen in de
samenwerking.
De heer Smit geeft aan dat het bestuur daar voorstander van is. Er moet een modus gevonden
worden waarin er op een constructieve manier met elkaar als twee verenigingen samengewerkt kan
worden. Statenlid.nu heeft een zelfstandig doel en is geen onderdeel van het IPO. De vraag is op
welke wijze we elkaar kunnen versterken, dit gesprek wordt met elkaar gevoerd.
De heer Smit noemt als voorbeeld de vergoeding van Statenleden. Het IPO zou daar een te
‘belobbyen’ organisatie zijn voor de Statenleden.
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De heer Van der Veer (Gl) vraagt of het IPO zich daadkrachtig kan inzetten voor de rechtspositie van
Statenleden en dit zoveel mogelijk in samenwerking met Statenlid.nu te doen.
Mevrouw Kuipers (Fr) geeft aan dat het nodig is om duidelijk te krijgen wat er in de AV wordt
besproken en wat behoort tot de discussie in de eigen provincie tussen PS en GS. Mevrouw Kuipers
geeft aan dat zij zoekende is naar wat er gebeurt tussen de standpuntbepaling in GS en de
standpuntbepaling van de gezamenlijke provincies. Mevrouw Kuipers wil graag meer inzicht in hoe
dit gezamenlijke standpunt tot stand komt. Mevrouw Kuipers geeft aan dat dit de grootste aanleiding
is voor het gesprek over meer openbaarheid van de verenigingsdocumenten.
Mevrouw De Man (Ut) geeft aan dat zij veel raakvlakken ziet tussen de vereniging IPO en de
vereniging Statenlid.nu. Mevrouw De Man geeft aan dat zij terughoudendheid voelt die ze niet
begrijpt.
De heer Smit geeft aan dat het bestuur van Statenlid.nu is gevraagd met een lijst te komen waar zij
willen samenwerken met het IPO en wat zij daar precies van verwachten.
De heer Van ’t Westeinde (Zl) stelt voor om de AV van juni te verlengen dit gesprek voort te zetten
en af te ronden.
De heer Pestman (Gr) geeft aan dat Statenlid.nu een vakbond voor Statenleden is. De heer Pestman
geeft aan dat hij niet begrijpt waarom dit gesprek nu in de AV gevoerd wordt.
De heer Meendering (Gl) geeft aan dat het gesprek tussen het bestuur van Statenlid.nu en het
bestuur van het IPO moet gaan over het deelgebied waar Statenlid.nu op acteert en het deelgebied
waar het IPO op acteert die met elkaar overlappen. De twee verenigingen moeten over de overige
tachtig procent gewoon zelfstandig blijven.
De heer Smit geeft aan dat het gesprek tussen de besturen gaat over de vraag hoe de verenigingen
zich tot elkaar verhouden, waar we elkaar kunnen versterken en waar een eigenstandige
verantwoordelijkheid is.
De heer Van der Veer (Gl) vraagt of het IPO door het ontstaan van Statenlid.nu is gestopt met het
lobbyen voor Statenleden, aangezien niet alle Statenleden lid zijn van Statenlid.nu.
De heer Smit geeft aan dat dit niet het geval is, als voorbeeld heeft het IPO ook een standpunt heeft
ingenomen over de vergoedingen van Statenleden.
De heer Hilhorst zegt toe om tijdens de AV van juni verder te praten over de samenwerking tussen
het bestuur en de AV. Daarnaast zal er een vervolggesprek komen tussen het bestuur van
Statenlid.nu en een delegatie van het IPO-bestuur.
De heer Smit sluit het agendapunt.

3. Ter informatie
a. Overzicht stand van zaken toezeggingen

Bijgevoegd

De leden van de AV nemen kennis van het overzicht. Er zijn geen verdere opmerkingen.
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b. Nieuwsbrief februari 2022
De link naar de AV nieuwsbrief die verstuurd is naar de leden van de AV en de
griffiecontactpersonen op 10 februari vind je ter informatie hier.
De leden van de AV nemen kennis van de nieuwsbrief. Er zijn geen verdere opmerkingen.

4. Rondvraag en sluiting
Er wordt aandacht gevraagd voor de locatie van de PS-bijeenkomsten en de voorkeur
uitgesproken om deze voortaan in Utrecht te organiseren. De voorzitter geeft aan dat deze
voorkeur bekend is, daar ook structureel rekening mee wordt gehouden en dat er ditmaal, zoals
was aangegeven, gekozen is voor Den Haag omdat de verschillende gastsprekers tijdens de
aansluitende bijeenkomsten allen werkzaam zijn in Den Haag.
De voorzitter sluit de vergadering.
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