
 

 

 

 

 

 

 

 
Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  

20 juni 2013 te Den Haag 
 
 

Nota ‘Bestuur in Samenhang’ in de Eerste Kamer 

Het bestuur bespreekt de uitkomsten van het debat met minister Plasterk (BZK) in de 

Eerste Kamer van de nota ‘Bestuur in Samenhang’. Eind maart verscheen deze nota naar 

aanleiding van de in de Eerste Kamer met algemene stemmen aanvaarde motie Kox c.s. 

waarbij het kabinet werd gevraagd om ‘een integrale visie op de modernisering van de 

bestuurlijke organisatie van Nederland’. Dit mede ook in relatie tot de IPO-reactie op de 

nota die in de bestuursvergadering van 23 mei jl. is vastgesteld en daarna aan de Eerste 

Kamer is verstuurd. 

 

Stand van zaken uitvoering financieel akkoord 

Het bestuur bespreekt de stand van zaken van de uitvoering van het financieel akkoord 

met betrekking tot de deelonderwerpen ‘Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof)’, ‘Ver-

plicht schatkistbankieren’ en ‘BTW-compensatiefonds’. Inzake deze eerste twee dossiers 

zijn IPO-brieven verstuurd (bijlage 1 & 2). 

 

‘Wind op land’ 

Op 31 januari jl. heeft het bestuur ingestemd met het akkoord met het rijk over de hoe-

veelheid te realiseren windenergie op land. Het hoofdpunt van het akkoord is dat de pro-

vincies met elkaar ruimte maken voor het opstellen van 6.000 MW windenergie op land. 

Daarnaast is de afspraak gemaakt dat de provincies met het rijk zullen onderzoeken wat 

de meest geschikte instrumentenmix is om 16% hernieuwbare energie in 2020 te produ-

ceren. 

 

Het bestuur stemt in met de verdeling van de 6.000 MW over de provincies. Deze verde-

ling was al overeengekomen en besproken in de colleges van Gedeputeerde Staten. 

Daartoe is een sluitend bod opgesteld dat per brief aan de betreffende ministers kenbaar 

is gemaakt (bijlage 3). 

 

Decentralisatie Natuurbeleid 

Het bestuur bespreekt de actuele stand van zaken van het advies van de Commissie Jan-

sen 2 en de ontwikkelingen in het rijksbeleid. Beide onderwerpen relateren aan de voor-

bereiding van de Hoofdlijnennotitie ‘Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland’ van 

het kabinet. Daaraan verbonden zijn nieuwe bestuurlijke afspraken met de provincies, 

onder meer over de inzet van 200 miljoen intensivering voor de uitvoering van het na-

tuurbeleid. Deze middelen worden volgens het regeerakkoord van het kabinet-

Rutte/Asscher vanaf 2014 structureel toegevoegd aan het Provinciefonds. Voor een ver-

deling van deze middelen heeft het bestuur de Commissie Jansen gevraagd om als 

Commissie Jansen 2 advies te geven voor de verdeling van de 200 miljoen euro. Het af-

gelopen jaar heeft de Commissie Jansen 1 geadviseerd over de verdeling van middelen in 

het kader van het Decentralisatieakkoord. 

 

Het bestuur stelt het advies van de Commissie Jansen 2 vast, maar handhaaft het em-

bargo tot de besluitvorming van het kabinet over de Hoofdlijnennotitie.  

 

Prioritaire IPO-agenda / Europese lobbyagenda 

Het bestuur bespreekt de actuele stand van zaken van de prioritaire IPO-dossiers op 

grond van de prioritaire IPO-agenda alsmede de Europese lobbyagenda. Het betreft de 

stand van zaken van de dossiers ‘Omgevingswet’, de trajecten ‘Positie en Profiel Provin-

cies’ en ‘Stip aan de Horizon’ en ‘VTH/RUD’s’. 
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Nadere uitwerking ‘Radboud-rapport’ inzake Europese positionering provincies 

In opdracht van het IPO heeft de Radboud Universiteit in 2012 een onderzoek uitgevoerd 

naar de positie van provincies op gedecentraliseerde dossiers in de Europese beleidsvor-

ming. De directe aanleiding voor het onderzoek was de vraag: ‘Heeft de verdergaande 

decentralisering van beleid gevolgen voor de positie van de provincies in het Brusselse en 

Haagse beleidsvormingsproces? Zou dat gevolgen voor onze positie moeten hebben?’ en 

‘Moet onze positie worden verstevigd om onze invloed en inbreng ten behoeve van de 

kwaliteit en uitvoeringskracht van het beleid te verbeteren?’. 

 

Op 27 februari jl. is het rapport verschenen. Op 21 maart heeft het bestuur het rapport 

oriënterend besproken en de Kring van Provinciesecretarissen opdracht gegeven om een 

uitwerking voor te bereiden en deze nog voor de zomer aan het bestuur voor te leggen. 

De uitwerking van de Kring geschiedt volgens drie sporen: (1) versterken van de positie 

van provincies in het Europees beleidsvormingsproces, (2) Europa als facetbeleid in de 

IPO-structuur en (3) Europa als facetbeleid op de provinciehuizen. Het bestuur stemt in 

met de uitwerking door de Kring van Provinciesecretarissen.  

 

IPO-reactie conceptwetsvoorstel vermindering leden PS en GS 

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor tot Wijziging van de Provinciewet in verband 

met het verminderen van het aantal leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten. In 

verband met de relatie van het conceptwetsvoorstel met Provinciale Staten is – bij hoge 

uitzondering – de conceptversie van de IPO-reactie ook geagendeerd voor de Algemene 

Vergadering van het IPO  die aansluitend op de bestuursvergadering plaats vond. De uit-

komsten van zowel de vergadering van het bestuur als de Algemene Vergadering leidden 

tot een aanscherping van de IPO-reactie die als bijlage 4 is bijgevoegd. 

 

Overige (hamer)punten 

Het bestuur neemt (vertrouwelijk) kennis van de stand van zaken van de cao van de toe-

komst en de onderhandelingen over een nieuwe provinciale cao. Tevens stemt het be-

stuur in met het financieringsmodel voor de overdracht van de LMA-functie naar rijk en 

gemeenten. Het bestuur neemt kennis van de cijfers eerste kwartaal 2013 IPO en stelt 

de wijziging budget 2013 GBO Provincies vast alsmede de herijking uitvoering Europese 

aanbesteding door GBO Provincies en bereidt de Algemene Vergadering voor die aanslui-

tend op de bestuursvergadering plaats vindt. 

 

 


