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1. Opening, mondelinge mededelingen en agenda  
 

- Het IPO-bestuur staat stil bij de voortgang op het dossier stikstof en de aanpak van 

de gezamenlijke en individuele provincies. Het IPO-bestuur bespreekt dat er een 

gezamenlijke lijn moet zijn als het gaat om de doelstellingen, met ruimte om met 

eigen plannen te komen als individuele provincies. De relevantie van de provincies 

als middenbestuur komt sterk tot uiting op dit dossier. Er moeten stappen worden 

gezet, ook voordat alle kaders helder zijn. Heldere communicatie op dit dossier is 

eveneens van belang. 

- Het verslag van 9 juni wordt besproken en vastgesteld.  

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, mede in relatie tot 

de door de gezamenlijke provincies overeengekomen basiscondities. Er wordt 

teruggeblikt op de behaalde resultaten van afgelopen half jaar, en vooruitgeblikt op 

komende periode. Het rijk heeft aangegeven op 1 oktober met een integrale 

uitvraag naar provincies op het gebied van ruimtelijke ordening te komen.  

- Op het dossier wonen hebben alle provincies een bod neergelegd voor een aantal te 

bouwen huizen. Samen met gemeenten wordt bij het Rijk aangedrongen op een 

zorgvuldig traject rondom woningbouw. 

- Er is sprake van intensieve samenwerking op o.a. het gebied van stikstof en ook op 

het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Rondom openbaar vervoer voeren 

provincies met partners de druk op richting het rijk ten behoeve van een vangnet 

voor het OV.  

- De agenda van de gezamenlijke provincies op het gebied van energie-infrastructuur 

is grotendeels overgenomen, waarbij ook middelen zijn vrijgekomen.  

- Op het gebied van de financiële verhoudingen is de verwachting dat de 

contourennota vrijdag 8 juli aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De inhoud 

zal teleurstellend zijn is de verwachting. Verder stemmen provincies niet in met het 

rijksvoorstel tot bevriezing van het accres voor de periode 2022-2025, tenzij op 

korte termijn een structurele oplossing voor de stabiliteitsproblematiek wordt 

gegarandeerd en duidelijkheid wordt geboden over de totale financiering van 

decentrale overheden.   

 

b. Begroting 2023  

 

 Vergadering van het IPO-bestuur  

 Op 7 juli 2022  

    

 

Verslag 
 

 Betreft IPO-bestuur 

 Vergaderdatum  Donderdag 7 juli  

 Locatie Provinciehuis Utrecht 
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Vergaderdatum en -tijd: Donderdag 7 juli 

Locatie: Provinciehuis Utrecht 

- Het IPO-bestuur stemt in met de conceptbegroting BIJ12. Daarbij wordt aandacht 

gevraagd voor het helder neerzetten van de open einde regeling faunaschade. Voor 

het jaar 2024 en verder wordt de totaalbegroting van BIJ12 tegen het licht 

gehouden en wordt bezien of deze meer in samenhang met IPO Den Haag kan 

worden gebracht. De inzichtelijkheid voor Statenleden met betrekking tot de 

werkzaamheden van BIJ12 is een aandachtspunt.  

- Het IPO-bestuur besluit vast te houden aan een stelpost van €0,5 miljoen.  

- Het IPO-bestuur geeft de penningmeester, samen met en op voordracht van het 

management van IPO Den Haag, mandaat om uitwerking te geven aan de focus in 

de samenwerking door de nieuwe beleidsopgaven te dekken uit het afschalen van 

andere activiteiten die niet primair in deze focus zitten, en schaalt deels af op het 

terrein van kennisdeling. In aanvulling hierop is de incidentele stelpost voor 2023 

structureel ingevuld. 

- Het onderhandelaarsakkoord cao heeft als gevolg dat de definitieve begrotingen 

2023 voor zowel IPO Den Haag als BIJ12 moeten worden opgehoogd als het gaat 

om de personeelslasten. Dit is een autonome ontwikkeling die los staat van de 

inhoudelijke beleidskeuzes.   

- Het IPO-bestuur besluit voorts om een vierjarig kader op te nemen voor alle 

beleidsopgaven – dat qua hoogte aansluit op de kaderbrief 2023 (excl. autonome 

ontwikkelingen) – en deze mee te geven aan de bestuurlijke adviescommissies. 

Voor 2024 en verder worden de bestuurlijke adviescommissies gevraagd voor alle 

beleidsopgaven het gesprek aan te gaan over de afweegbaarheid en 

horizonbepaling, vanuit de focus in de samenwerking.  

3. Ter informatie: terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC’s, bestuurlijke overleggen e.d.  

 

- De heer Van der Maas geeft aan dat het rijk besloten heeft de tijdelijke wet digitale 

beraadslaging om te zetten naar een permanente regeling. Het is aan de individuele 

provincies daar al dan niet gebruik van te maken. De gezamenlijke provincies 

zullen, gelet op de eerder overeengekomen lijn, geen nieuwe consultatiereactie 

sturen. 

- De heer Van Essen geeft aan dat er uiterlijk half oktober een besluit van de Eerste 

Kamer moet liggen over de inwerkingtreding omgevingswet. Vooralsnog blijven alle 

inspanningen gericht op verantwoorde inwerkingtreding per 1 januari 2023.  

4. Hamerstukken  

 

- Het IPO-bestuur stemt in met het voorstel voor invulling van de rol van 

medeopdrachtgever en medefinancier voor het beheer en de doorontwikkeling van 

het Digitaal Stelsel Omgevingswet na inwerkingtreding van de omgevingswet.  

- Het IPO-bestuur stemt in met een rol voor het IPO op het traject ‘Grip op grote 

bedrijfsvestigingen’.  

- Het IPO-bestuur stemt in met een voorstel voor maatregelen voor een betere man-

vrouwverhouding in de top van (semi)publieke organisaties.  

- Het door BZK ingestelde adviescollege over de rechtspositie politieke ambtsdragers 

heeft het advies over de vergoeding van Statenleden en waterschapsbestuurders 

uitgebracht. Het IPO-bestuur blijft aandringen op urgentie op dit dossier. In de 

Algemene Vergadering is daarbij afgesproken het initiatief bij Statenlid.nu te 

houden.   
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- Het IPO-bestuur stemt in met de wijziging van de organisatiestructuur van stichting 

ICTU. 

- Het IPO-bestuur stemt in met de 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  

 

 


