Vergadering van het IPO-bestuur
Op 7 juli 2022

Conceptagenda
Betreft
Vergaderdatum
Locatie

IPO-bestuur
Donderdag 7 juli, 10.30 tot 16.00 uur
Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

1. Opening, mondelinge mededelingen en agenda
a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda IPO-bestuur 7 juli 2022
b. Vaststellen conceptverslag vergadering IPO-bestuur 9 juni 2022
2. Strategie en bespreekpunten
a. Rol in de ruimte: transities in de fysieke leefomgeving
In gesprek met onze partners (w.o. het Rijk en de andere decentrale overheden), krijgt de
inzet van de gezamenlijke provincies bij de grote transities in de fysieke leefomgeving voor
komende periode steeds meer vorm. Conform afspraak in het IPO-bestuur gebruiken we
de bestuursvergaderingen de komende tijd blijvend om elkaar goed bij te praten hierover.
Tijdens deze vergadering komen drie elementen aan bod:
- Update van de doorwerking condities waarbij gesproken wordt over de 'oogst' van
afgelopen half jaar en wordt vooruitgeblikt op komende periode. Ten behoeve van
dit gesprek wordt een algehele conditiecheck gedeeld rond 1 juli.
- Verdieping op traject t.a.v. de financiële condities.
- Verdieping op traject t.a.v. stikstof.
b. Begroting 2023
Vorige bestuursvergadering (9 juni) heeft het IPO-bestuur de kaderbrief besproken,
waaruit de conceptbegrotingen 2023 voor IPO Den Haag en BIJ12 zijn gevolgd. Tijdens
deze vergadering vindt, na voorbereidingen in de colleges van GS, de integrale weging
over alle beleidsopgaven en -ambities plaats. Deze weging gebeurt binnen de context van
de focus op de drie grote transities in de fysieke ruimte (wonen/bereikbaarheid,
klimaat/energie en landelijk gebied/stikstof).
3. Ter informatie: terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC’s, bestuurlijke overleggen e.d.
a. Urgente mededelingen uit de kopgroepen en bestuurlijke adviescommissies
b. Terugblik bestuurlijke overleggen
c. Stand van zaken dossier stikstof en Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied
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d. Agenda Samenhangend Investeren
4. Hamerstukken
a. Interprovinciale coördinatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) na inwerkingtreding
omgevingswet
Betreft een voorstel voor invulling van de rol van medeopdrachtgever en medefinancier
voor het beheer en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet na
inwerkingtreding omgevingswet.
b. Ruimtelijke economie, Grip op grote bedrijfsvestigingen
Betreft de voortgang op het traject Grip op grote bedrijfsvestigingen en een mogelijke rol
van het IPO daarbij.
c. Actualiteiten werkgeverszaken en genderdiversiteit
Betreft de reguliere update aan het IPO-bestuur rondom werkgeverszaken inclusief een
voorstel voor maatregelen voor een betere man-vrouwverhouding in de top van
(semi)publieke organisaties.
d. Deelname gezamenlijke provincies aan nieuwe organisatiestructuur ICTU
Betreft de wijziging van de organisatiestructuur van de stichting ICTU, en de rol van de
gezamenlijke provincies daarbij.
e. Gebruiksvergoeding 2023
Betreft een bestuurlijke reactie op het concept van de voorgenomen ‘aanvulling B op de
Netverklaring 2023’ van ProRail. Hierin is opgenomen de indexatie van de
gebruiksvergoeding voor de vervoerders voor het gebruik van de infrastructuur, naar
prijspeil 2023.
5. Rondvraag en sluiting
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