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1. Opening, mededelingen en agenda  
 

- De provincie Zuid-Holland zal gastprovincie zijn voor het IPO-Jaarcongres 2023.  
- De verhoging van de vergoeding voor Statenleden wordt bekostigd uit de 

provinciekas. BZK neemt deze afspraak op in de kabinetsappreciatie van het 
rapport van de onafhankelijke commissie over de vergoeding van politieke 
ambtsdragers. Vanuit Statenlidnu loopt een lobby voor een hogere vergoeding dan 
hetgeen door de commissie is voorgesteld.  

- De griffies van de twaalf provincies hebben opnieuw, samen met het IPO-bureau, 
de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke campagne voor de PS-
verkiezingen van maart 2023. Tevens wordt de samenwerking gezocht met BZK en 
de Unie van Waterschappen.  

- Het verslag van 7 juli wordt vastgesteld.  
- Het IPO-bestuur wordt geïnformeerd over de stand van zaken rond de werving van 

de Algemeen Directeur. Interimmanagers John Smits en Collin Stolwijk versterken 
tijdelijk het management van het IPO-bureau.   

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 

worden gemaakt aan de nationale gesprekstafels met het Rijk.  

- Op het dossier financiën wordt gesproken over 1) de verhouding tussen de 

middelen uit de rijksbegroting en de beleidsopgaven, 2) het provinciefonds en het 

dal na 2026 en 3) het belastinggebied. De contourennota bleek teleurstellend. Het 

IPO-bestuur onderstreept het belang van goede financiële verhoudingen om de 

ambities op de beleidsopgaven waar te kunnen maken en het blijvend aandacht 

hebben daarvoor.  

- Het IPO-bestuur spreekt over de voortgang op het dossier nationaal programma 

landelijk gebied (inclusief stikstof), en in overkoepelende zin de ruimtelijk 

provinciale arrangementen.  

 

b. Begroting 2023  

 Vergadering van het IPO-bestuur  

 Op 8 september 2022  

    

 

Verslag  
 

 Betreft IPO-bestuur 

 Vergaderdatum  Donderdag 8 september, 10.30 tot 13.00 uur  

 Locatie Floriade Almere 

 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; vervangen door C.W.J.M. Roefs) 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) 
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Verslag 

Vergadering van het IPO-bestuur 

Vergaderdatum en -tijd: Donderdag 8 september, 10.30 tot 13.00 

uur 

Locatie: Floriade Almere 

 

- Het IPO-bestuur heeft bij bespreking van de conceptbegrotingen IPO Den Haag en 

BIJ12 aangegeven om buiten de focus van de samenwerking in de definitieve 

begroting IPO Den Haag €1,1 miljoen te willen vinden, zodat deze bij benadering 

even hoog zou zijn als de kaderbrief (autonome ontwikkelingen uitgezonderd), ook 

conform de wens van de Algemene Vergadering. Er ligt naar aanleiding daarvan een 

integraal voorstel voor van de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester, 

afgestemd met alle betrokken BAC-voorzitters. Daarnaast is een vierjarig kader 

opgenomen voor alle beleidsopgaven.  

- Voor de begroting van BIJ12 wordt aandacht gevraagd voor de verdeelsleutel die 

sterk is toegenomen.   

- Het IPO-bestuur stemt in met de voorgestelde ombuigingen, met uitzondering van 

de voorgestelde ombuigingen op het dossier Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB) en 

Cultuur, mede hangende het onderzoek ‘focus in de samenwerking’ van AEF. Dit 

leidt ertoe dat de provinciale bijdrage in 2023 ten opzichte van de kaderbrief 

incidenteel omhoog gaat (ten opzichte van 2022 is sprake van een lagere bijdrage). 

De mogelijkheid bestaat dat provincies dit kunnen dekken uit het resultaat van de 

jaarrekening. In de najaarsnota wordt hierover waarschijnlijk meer duidelijkheid 

gegeven.  

- Voorts komt er in afwijking van de kaderbrief vanaf 2024 ruimte voor nieuw beleid 

doordat de incidentele stelpost 'Lagere lasten in een verkiezingsjaar' van €0,5 

miljoen structureel is ingevuld. De dekking hiervan wordt opgevangen binnen de 

begroting. In 2023 is deze ruimte er niet door de hiervoor beschreven 

beleidskeuzes.  

- Het IPO-bestuur onderstreept het belang van het gesprek over de begrotingen met 

de eigen AV-leden, in aanloop naar de begrotingsbehandeling in de Algemene 

Vergadering.  

- De heer Van Essen geeft aan dat de ombuigingen voor wat betreft GS Utrecht geen 

noodzaak zijn, en mevrouw Otters informeert de collega-bestuursleden nogmaals 

dat voor Noord-Brabant het geen automatisme is dat de compensatie voor Zeeland 

jaarlijks wordt gecontinueerd, en dat het budgetrecht bij de Staten ligt. 

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

 

- Er wordt gewerkt aan een wet ‘Dwingend juridisch instrumentarium’ inzake het 

asielvraagstuk. De BAC Ruimtelijke ordening, water en wonen (ROWW) spreekt 

over de provinciale inzet en vervolgens wordt een extra bestuursvergadering 

georganiseerd half september.  

- Er wordt met het rijk intensief overleg gevoerd over de wet collectieve warmte.  

- Wat betreft de omgevingswet blijft de inzet van de decentrale overheden gericht op 

inwerkingtreding per 1 januari 2023.  

4. Hamerstukken  

 

- Het voorstel tot oprichting van de Stuurgroep Samenwerking Caribische (ei)landen 

komt op een later moment met nadere toelichting terug in het IPO-bestuur.  

- Het IPO-bestuur besluit tot deelname van de vereniging IPO aan het 

Interprovinciaal Information Security Analysis Centre, in navolging van de twaalf 

provincies.  
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Verslag 

Vergadering van het IPO-bestuur 

Vergaderdatum en -tijd: Donderdag 8 september, 10.30 tot 13.00 

uur 

Locatie: Floriade Almere 

- Het IPO-bestuur stelt vast dat  de vereiste gekwalificeerde meerderheid is behaald 

voor het onderhandelaarsakkoord cao provinciale sector.  

- Het IPO-bestuur stelt het vergaderschema voor 2023 vast.  

5. Rondvraag en sluiting  

 

 


