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Een dag voor de langste dag van het jaar kwamen de vertegenwoordigers van Provinciale 

Staten in de onderscheiden provincies bijeen voor de voorjaarseditie van de Algemene 

Vergadering van het IPO. In de broeierige Commissiekamer van het Utrechtse 

Provinciehuis – voorheen het Nederlandse hoofdkantoor van gevallen bankreus Fortis – 

wisselden Algemene Vergadering en bestuur van gedachten over tal van onderwerpen en 

werden een aantal statutair verplichte agendapunten behandeld. 

 

Benoeming van Henk van de Boer en Josan Meijers als leden van het IPO-bestuur 

Met de overstap van Co Verdaas naar het staatssecretariaat van Economische Zaken en 

de benoeming van Tanja Klip-Martin tot dijkgraaf waren twee vacatures in het bestuur 

ontstaan. De colleges van Gedeputeerde Staten van Drenthe en Gelderland hebben 

daartoe respectievelijk Josan Meijers en Henk van de Boer voorgedragen. Bij afwezigheid 

van Josan Meijers stelde Henk van de Boer zich voor die trots meldde dat hij het 

lidmaatschap van het IPO-bestuur waardeert als het belangrijkste onderdeel van zijn 

uitgebreide inhoudelijke portefeuille. De Algemene Vergadering kon zich vinden in deze 

(bindende) voordracht en gaf met algemene stemmen goedkeuring aan de benoeming 

van beide bestuursleden. 

 

‘Lichte’ evaluatie van de transitie van het IPO 

In de Algemene Vergadering van 2 oktober 2012 was de AV al bijgepraat over de 

uitkomsten van de ‘lichte’ evaluatie van de transitie van het IPO. Daarbij is toen 

afgesproken dat de ‘lichte’ evaluatie zelf alsmede de uitwerking van de aandachtspunten 

zou worden toegestuurd en geagendeerd voor de eerstvolgende bijeenkomst van de AV. 

De stukken zijn medio november jl. aan de AV ter beschikking gesteld en werden nu 

besproken. Het overgrote deel van de AV was van mening dat het van belang is dat het 

IPO zich houdt aan de ‘smalle doch betekenisvolle agenda’ en dat het bestuur alert moet 

zijn op ‘uitdijen’. Verder was het de AV benieuwd naar de reflectie van het bestuur op het 

eigen functioneren, maar ook de wijze waarop Provinciale Staten en de provincies 

betrokken worden. Het bestuur, bij monde van Marc Witteman die de vergadering 

voorzat bij afwezigheid van voorzitter Johan Remkes en vicevoorzitter Theo Rietkerk, gaf 

aan dat de ‘lichte’  evaluatie heeft uitgewezen dat de transitie op de goede weg is, maar 

dat het doel van gezamenlijkheid in het oog gehouden moet worden en provincies elkaar 

moeten blijven aanspreken en scherp houden. Daarbij was er voorheen geen sprake van 

een ‘brede en betekenisloze’ agenda, maar heeft de ‘smalle doch betekenisvolle agenda’ 

wel gezorgd voor focus en is de bestuurscultuur daarop ook aangepast. Tegelijkertijd is 

geconstateerd dat de bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur is ingeperkt en de 

kosten zijn afgenomen. Voor 2015 wordt een besparing, die op schema is, van 36% 

voorzien in vergelijking met peiljaar 2010.  

 

Positionering provincies 

Na een terugblik op wat geweest is, richtte de Algemene Vergadering de blik ferm op de 

toekomst en wisselde uitgebreid met het bestuur van gedachten over het brede thema 

van de positionering van de provincies. Van de nadere (en goed ontvangen) reactie van 

het IPO op de nota ‘Bestuur in Samenhang’ van minister Plasterk tot de visietrajecten 

‘Positie en Profiel Provincies’ en ‘Stip aan de Horizon’ die ook het thema bepalen van het 

IPO-Jaarcongres 2013 (9 oktober 2013 te Lelystad). Daarbij sprak de Algemene 

Vergadering het bestuur aan op de verdeeldheid die was ontstaan bij de besluitvorming 

over de ‘packagedeal’ Financiële Verhoudingen in relatie tot die positionering. Het 

bestuur onderkende dit, maar lichtte toe dat bij het vervolg van dit dossier de provincies 

gezamenlijk optrekken. Onder andere in gezamenlijke brieven naar Eerste en Tweede 



Kamer inzake de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Hof) en het verplicht 

schatkistbankieren.  

 

Na dit financiële intermezzo werd gesproken over een aantal dossiers waar 

gezamenlijkheid en succes hand in hand gaan: het sluitende provinciale bod om te 

komen tot 6.000 MW windenergie op land in 2020, de Omgevingswet en de 

decentralisatie van het natuurbeleid. Portefeuillehouder Vitaal Platteland Patrick van der 

Broeck vertelde enthousiast over de verdere uitwerking van het historische 

natuurakkoord. Door de uitwerking zijn een aantal ‘malligheden’ opgelost en wordt op dit 

dossier een mooie Statenperiode voorzien. Met de volledige provinciale 

verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid kan de provincie haar meerwaarde tonen. 

 

IPO-reactie conceptwetsvoorstel vermindering leden PS en GS 

Na een brede inhoudelijke beschouwing van het provinciale speelveld volgde een unicum 

in de geschiedenis van de AV. Hoewel het bestuur aan de lopende band reageert op 

conceptversies van wetsvoorstellen kan de AV, vanwege de vertrouwelijkheid van die 

wetsvoorstellen, altijd pas achteraf kennis nemen van de reactie van het IPO op een 

wetsvoorstel. Gezien de relatie met Provinciale Staten is voor de IPO-reactie op het 

conceptwetsvoorstel tot vermindering van het aantal leden van PS en GS echter een 

uitzondering gemaakt en is de concept-IPO-reactie gestuurd aan de AV en besproken 

door zowel het bestuur in de bestuursvergadering voorafgaand aan de AV als de AV zelf. 

Bestuur en AV waren eensgezind in de opvatting dat de voorliggende tekst scherper kon 

met meer nadruk op de gevolgen voor de kwaliteit van het provinciale bestuur en de 

uitholling van de democratie van het wetsvoorstel. De IPO-reactie wordt daarop 

aangepast en gestuurd aan de minister van BZK en verspreid onder de AV en Provinciale 

Staten. 

 

Arbeidsvoorwaardenoverleg decentrale politieke ambtsdragers 

Vanuit de AV is een vertegenwoordiging samengesteld die het structureel overleg voert 

namens Statenleden over de arbeidsvoorwaarden van decentrale politieke ambtsdragers. 

Daarbij is vastgesteld dat deze structuur werkt en er geen behoefte is aan een eigen 

beroepsvereniging van Statenleden of het aanhaken bij de beroepsvereniging voor 

raadsleden. 

 

Overige beslispunten 

Ten slotte keurde de Algemene Vergadering een aantal statutaire beslispunten goed: het 

IPO-Jaarverslag 2012, de IPO-Jaarrekening 2012, het geactualiseerde IPO-Jaarplan 2013 

en de wijzigingen van de vigerende Kassiersbegroting 2013. 

 

Volgende Algemene Vergadering 

Zoals eerder afgesproken vindt de najaarseditie van de AV plaats tijdens het IPO-

Jaarcongres. Daarbij stond de AV voor een duivels dilemma als gevolg van de keuze voor 

het moment wanneer de AV tijdens het congres plaats vindt. De AV was echter unaniem 

en koos voor een AV tijdens de afsluitende borrel van het congres en niet tijdens de 

inhoudelijke deelsessies. De volgende AV vindt daarom plaats op woensdag 9 oktober 

2013 van 17.30 tot 19.30 uur in Lelystad. 

 

Voor meer informatie over de Algemene Vergadering kunt u terecht bij Ferdi de Lange 

(070 888 12 22 of fdlange@ipo.nl). Het uitgebreide verslag van deze vergadering is 

gestuurd aan de leden van de Algemene Vergadering. Tevens verschijnt binnen enkele 

dagen www.ipo.nl een openbare besluitenlijst.       

mailto:fdlange@ipo.nl
http://www.ipo.nl/
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ALGEMENE VERGADERING aanvang : 18:00 uur 

 

Ag.p. Onderwerp Voorstel Besluit   

 

1.  Opening  

(18.00 uur) 

 

--- --- 

a. Vaststelling agenda 

 

--- De heer Witteman (IPO-bestuur, Flevoland) opent de vergadering en meldt berich-

ten van verhindering van de voorzitter Remkes en de vicevoorzitter Rietkerk. Te-

vens zijn de volgende berichten van verhindering ontvangen: 

- Algemene Vergadering: de heer Holthuizen (Noord-Holland, volmacht verleend 

aan de heer Cool), mevrouw Van der Kammen (Noord-Brabant, volmacht ver-

leend aan de heer Gruijthuijsen), de delegatie van Utrecht en de delegatie van 

Limburg (vanwege een extra Statenvergadering i.v.m. Buitenring Parkstad Lim-

burg); en 

- Bestuur: mevrouw Schrokker-Strampel (Fryslân), mevrouw Meijers (Gelder-

land), de heer van Lunteren (Utrecht), de heer De Boer (Noord-Brabant), de 

heer Van Heukelom (Zeeland) en de adviseurs van het bestuur (die conform af-

spraak geen aanwezigheidsplicht hebben). 
 

De heer Witteman meldt dat bij het verzenden van de 2e zending (niet-statutaire) 

stukken een fout is gemaakt bij de postzending. De leden van de Algemene Verga-

dering hebben daardoor de stukken een kleine week later per post ontvangen. Het 

IPO-bureau biedt excuses aan voor het ongemak.  
 

De Algemene Vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 
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b. Verslag algemene 

vergadering d.d. 

2 oktober 2012 

 

 

1. Het verslag van de 

Algemene Vergade-

ring van 2 oktober 

2012 vaststellen; 

2. kennisnemen van de 

openbare besluiten-

lijst van de AV van 2 

oktober 2012 die is 

gepubliceerd op de 

IPO-website 

www.ipo.nl; 

3. kennisnemen van de 

‘sfeerimpressie’ van 

de AV van 2 oktober 

2012 die daags na 

de AV verstuurd is 

aan de leden van de 

AV.  

 

Geen opmerkingen. 

 

Besluit 

De Algemene Vergadering stelt het verslag van de Algemene Vergadering van 2 

oktober 2012 vast en neemt kennis van de openbare besluitenlijst en ‘sfeerimpres-

sie’. 

 

 

c. Gelegenheid tot het 

stellen van vragen 

 

--- Geen opmerkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipo.nl/
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2.  Benoemingen 

 

--- -- 

a. Benoeming lid IPO-

bestuur 

 

 

Op voordracht van de 

respectievelijke colleges 

van Gedeputeerde Sta-

ten van Gelderland en 

Drenthe instemmen 

met de benoeming van 

mevrouw J.P.M. Meijers 

en de heer H.H. van de 

Boer tot lid van het be-

stuur van de vereniging 

IPO. 

 

De heer Witteman meldt dat mevrouw Meijers (IPO-bestuur, Gelderland) verhin-

derd is voor de Algemene Vergadering. De heer Van de Boer (IPO-bestuur, Dren-

the) stelt zich aan de Algemene Vergadering voor. 

 

Besluit 

De Algemene Vergadering stemt in met de voordracht van mevrouw J.P.M. Meijers 

en de heer H.H. van de Boer door de respectievelijke colleges van Gedeputeerde 

Staten van Gelderland en Drenthe als leden van het bestuur van de vereniging IPO. 

 

 

 

3.  Bespreekpunten 
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a. Transitie IPO 

 

 

1. Kennisnemen en 

bespreken van de 

‘lichte’ evaluatie van 

de transitie van het 

IPO en de uitwer-

king van de aan-

dachtspunten naar 

aanleiding van deze 

evaluatie;  

2. kennisnemen van de 

statuten van de 

vereniging IPO con-

form de goedkeu-

ring van de wijzigin-

gen ervan door uw 

Algemene Vergade-

ring op 2 oktober 

2013. 

 

De heer Witteman licht toe dat in de Algemene Vergadering van 2 oktober 2013 de 

Algemene Vergadering een mondelinge toelichting heeft ontvangen op de uitkom-

sten van de ‘lichte’ evaluatie van de transitie van het IPO. Daarbij is geconstateerd 

dat de AV geen onderwerp van de ‘lichte’ evaluatie is, maar wel voor de algemene 

evaluatie die in 2014 plaats vindt ter voorbereiding op de bestuursperiode 2015-

2019. Tevens is afgesproken dat de AV de ‘lichte’ evaluatie alsmede de wijze waar-

op de uitkomsten ervan zijn geadresseerd toegestuurd. Daartoe heeft de AV de 

evaluatie en de uitwerking van de aanbevelingen op 13 november 2012 ontvangen. 

Daarbij is afgesproken dat de ‘lichte’ evaluatie geagendeerd zou worden voor deze 

vergadering. Hoofdconclusie van de evaluatie is dat de transitie van het IPO op de 

goede weg is, maar dat het doel van de gezamenlijkheid scherp in het oog gehou-

den moet worden en provincies elkaar moeten blijven aanspreken en scherp hou-

den. De transitie heeft daarbij geleid tot een ‘smalle doch betekenisvolle agenda’, 

een inperking van de bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur en minder kosten. 

 

De heer Buursink (Overijssel) heeft naar aanleiding van de ‘lichte’ evaluatie een 

aantal aandachtspunten. De eerste is dat beperking van het takenpakket van het 

IPO op zich logisch lijkt, maar dat het erop lijkt dat het IPO sinds die inperking aan 

status heeft verloren en nog minder zichtbaar is. In dat licht zou overwogen moe-

ten worden of deze inhoudelijke inperking verstandig is geweest en een bredere 

taakopvatting nodig is. Ook zijn er vraagtekens te stellen bij de rol van de provin-

ciesecretarissen. De vraag is of dit past in een democratische vereniging. Indien 

een inhoudelijke knoop niet doorgehakt kan worden door het bestuur zou het eer-

der voor de hand liggen om de Algemene Vergadering in te schakelen en niet de 

provinciesecretarissen. 

 

De heer Gruijthuijsen (Noord-Brabant) is juist van mening dat de toelatingscriteria 

voor de inhoudelijke IPO-agenda consequent gehandhaafd moeten worden en dat 

alert gebleven moet worden op ‘uitdijen’. Verder wordt een reflectie op het functio-

neren van het bestuur gemist. 

 

De heer Zwertbroek (Groningen) sluit zich aan bij de opmerkingen van Noord-

Brabant en mist ook de reflectie van het bestuur op het eigen functioneren en is 

van mening dat bij de algemene evaluatie een ronde langs de provinciehuizen en 

Provinciale Staten gemaakt moet worden. 
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   Mevrouw Hosman (Fryslân) sluit zich ook aan bij de opmerkingen van Noord-

Brabant en geeft aan geen bezwaar te hebben tegen de ‘smalle doch betekenisvolle 

agenda’. 

 

De heer Van Wieren (Flevoland) meldt dat voorafgaand aan de Algemene Vergade-

ring een vooroverleg van de meeste leden van de Algemene Vergadering heeft 

plaatsgevonden. Dit houdt in dat hetgeen wordt aangedragen algemeen wordt ge-

vonden waarbij de verschillende woordvoerders accenten toevoegen. 

 

De heer Hamelink (Zeeland) sluit zich aan bij de gemaakte opmerkingen en is van 

mening dat de IPO-agenda smal gehouden moet worden. 

 

De heer Witteman geeft namens het bestuur aan dat hoewel er in beginsel geen 

sprake was van een ‘brede en betekenisloze’ agenda het van belang was om meer 

focus in de agenda aan te brengen en dat dit juist leidt tot een betere positionering 

van de provincies. De heer Witteman is er daarom niet van overtuigd dat er een 

relatie bestaat tussen de smalle agenda en de status van het IPO en de provincies. 

Het lijkt meer te maken te hebben met de ontwikkelingen rondom de provincies. 

Het is daarom van belang om de smalle agenda te handhaven, focus te blijven aan-

brengen en daarmee een stevigere positie in te nemen.  

 

Wat betreft de rol van de Kring van Provinciesecretarissen geeft de heer Witteman 

aan dat het motto ‘Het IPO dat zijn wij!’ ook hier geldt en dat het van belang is dat 

de provinciesecretarissen een rol nemen bij de ambtelijke voorbereiding van de 

besluitvorming. Daarbij is de rol van de provinciesecretarissen ambtelijk. De be-

sluitvorming ligt altijd bij het bestuur en ultimo bij de Algemene Vergadering. 

 

De heer Buursink verwijst daarbij naar de ‘lichte’ evaluatie waarbij gesteld wordt 

dat gewaakt moet worden voor een dubbeling tussen bestuur en provinciesecreta-

rissen. 

 

De heer Witteman geeft in reactie aan dat in de ‘lichte’ evaluatie slechts wijst op 

het gevaar van dubbeling, maar niet dat dit de realiteit is. 

 

 

 

 



 

CONCEPTVERSLAG vergadering : 20 juni 2012 Pagina 7 van 17 

ALGEMENE VERGADERING aanvang : 18:00 uur 

 

Ag.p. Onderwerp Voorstel Besluit   

 

   De heer Witteman geeft aan dat inzake het ‘uitdijen’ de strenge toelatingsprocedure 

voor de IPO-agenda goed werkt en onderdeel is geworden van de bestuurscultuur. 

Het bestuur blijft echter alert.  

 

Wat betreft het functioneren van het bestuur geeft de heer Witteman aan dat dit 

onderdeel ook was van de ‘lichte’ evaluatie. 

 

De secretaris voegt hier aan toe dat de ‘lichte’ evaluatie slechts een tussentijds 

meetmoment is waarbij het bestuur gereflecteerd heeft op de aandachtspunten 

naar aanleiding van deze evaluatie en hiertoe actie heeft ondernomen. De evaluatie 

in 2014 wordt over de volle breedte gevoerd me volledige betrekking van de pro-

vincies en de Algemene Vergadering. 

 

De heer Witteman geeft aan dat ‘een ronde langs de provinciehuizen’ op deze wijze 

geborgd is. Daarbij merkt de heer Witteman wel op dat de leden van het IPO-

bestuur in de eigen provincie optreden als boegbeeld van het IPO. 

 

Op grond van de discussie concludeert de heer Witteman dat gewaakt moet worden 

voor de positionering van de provincies en ‘uitdijen’ van de agenda voorkomen 

moet worden. 

 

De heer Buursink heeft het idee dat de VNG anders opereert en meer naar zichzelf 

toe trekt. Iets wat overigens ook negatief effect heeft. Daarbij noemt de heer 

Buursink het dossier Jeugdzorg als een dossier waar de provincies zich minder be-

scheiden zouden moeten opstellen. 

 

De heer Witteman geeft aan dat het uitgangspunt ‘Profiel Provincies’  is en daarmee 

de kerntaken. Daarbij wordt ook naar de toekomst gekeken wat onderwerp zal zijn 

van het IPO-Jaarcongres 2013 te Lelystad. Tijdens het congres is er alle gelegen-

heid om hier verder over van gedachten te wisselen. 

 

Besluit 

De Algemene Vergadering neemt kennis van de ‘lichte’ evaluatie van het IPO en de 

definitieve versie van de gewijzigde statuten. 
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b. Positionering pro-

vincies 

 

 

1. Kennisnemen van 

de IPO-reactie op de 

Visienota ‘Bestuur in 

Samenhang’ en de 

stand van zaken van 

de trajecten ‘Positie 

en profiel provincies’ 

en ‘Stip aan de Ho-

rizon’ mede in rela-

tie tot het IPO-

Jaarcongres en een 

bestuurlijke confe-

rentie van het IPO-

bestuur, de Kring 

van cdK’s en de 

Kring van Provincie-

secretarissen; 

2. ter vergadering 

kennis nemen van 

de mondelinge toe-

lichting van het be-

stuur inzake de ac-

tuele prioritaire IPO-

dossiers ‘Package-

deal’ Financiële Ver-

houdingen, ‘Omge-

vingswet’, ‘Decen-

tralisatie Natuurbe-

leid’ en ‘Wind op 

Land’ 

 

Nadere IPO-reactienota ‘Bestuur in Samenhang’  

 

De heer Witteman licht toe dat het bestuur een nadere reactie op de nota ‘Bestuur 

in Samenhang’ heeft vastgesteld en deze heeft gestuurd naar de Eerste Kamer in 

relatie tot het debat met minister Plasterk dat dinsdag plaats vond. 

 

De heer Buursink is van mening dat de reactie weinig concreet is dat hij bijvoor-

beeld een nadere uitwerking mist inzake de Europese dimensie. 

 

De heer Gruijthuijsen geeft aan dat de positie van de gezamenlijke provincies af-

hankelijk is van de wijze waarop hiermee in de praktijk wordt omgegaan. De meer-

derheidsbesluitvorming over de ‘packagedeal’ Financiële Verhoudingen draagt niet 

bij tot deze positionering. 

 

Mevrouw Bakker (Drenthe) is van mening dat de discussie over opschalen niet de 

belangrijkste discussie is. Er moet gekeken worden naar de inhoud en voorbeelden 

van geslaagde samenwerking zoals de recent uitgebracht visie van de drie noorde-

lijke provincies op het ruimtelijk-economisch domein. De discussie zoals nu wordt 

gevoerd is in Drenthe al gevoerd en de ervaringen uit Drenthe kunnen nu gebruikt 

worden. 

 

De heer Witteman geeft aan dat het bestuur altijd streeft naar eensgezinde besluit-

vorming. Een goed voorbeeld is juist de nadere scherpe reactie op de nota ‘Bestuur 

in Samenhang’. De daarin geuite kritiek wordt gedeeld door de VNG, maar ook door 

grote delen van de Eerste en Tweede Kamer. Het is daarbij van belang dat de pro-

vincies een ‘eigen verhaal’ hebben. Daartoe zijn ook de visietrajecten ‘Positie en 

profiel provincies’ en ‘Stip aan de Horizon’ gestart. De heer Witteman is het eens 

met de opmerking dat verdeeldheid onwenselijk is. Het bestuur probeert dit ook 

zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij constateert de heer Witteman dat op veel 

dossiers die gezamenlijkheid er ook is. 

 

De heer Buursink doet daarbij de suggestie om bij eventuele verdeeldheid de Alge-

mene Vergadering in te schakelen.  

 

De heer Witteman vindt het een interessante suggestie, maar is van mening dat het 

bestuur tot een besluit moet kunnen komen. 
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   Verder is de heer Witteman van mening dat de ervaringen vanuit Drenthe zeker 

gebruikt kunnen worden. In het verlengde hiervan geeft de heer Witteman aan dat 

het bestuur in de werkconferentie van september de diverse provinciale visies op de 

landsdeelvorming bespreekt mede in het licht van de samenhang ertussen. 

 

De heer Van Wieren is van mening dat de positionering van de provincies een hei-

kel punt is. Daarbij is het de vraag of het bestaansrecht van de provincies wordt 

versterkt wanneer alleen bezig gehouden wordt met de kerntaken. De heer Van 

Wieren roept daarbij de overige provincies op om te reageren op het voornemen tot 

de samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland tot een ‘Noordvleugel’-

provincie. 

 

De heer Witteman neemt namens het bestuur kennis van de oproep en geeft aan 

dat het uitgangspunt van de open huishouding een door alle provincies gedeeld 

standpunt is. 

 

‘Positie en profiel provincies’ en ‘Stip aan de Horizon’ 

 

De heer Witteman constateert dat de vergaderstukken over de trajecten ‘Positie en 

profiel provincies’ en ‘Stip aan de Horizon’ duidelijk zijn en niet tot opmerkingen of 

vragen leiden. Tevens meldt de heer Witteman dat het IPO-Jaarcongres 2013 in het 

teken staat van beide trajecten en veelvuldig onderwerp van gesprek zullen zijn. 

 

Prioritaire IPO-dossiers 

 

De heer Witteman vraagt of er vragen dan wel opmerkingen zijn over de geagen-

deerde prioritaire IPO-dossiers. 

 

Mevrouw Hosman geeft aan graag een mondelinge toelichting te ontvangen inzake 

het dossier ‘Wind op Land’. Mevrouw Bakker verzoekt om een mondelinge toelich-

ting op alle geagendeerde dossiers. 

 

Wind op land 

 

De heer Moorlag (IPO-bestuur, Groningen) geeft aan dat het dossier ‘Wind op land’  
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  een langlopend dossier is dat in 2010 al begon met de Structuurvisie Grootschalige 

Windparken en de Rijkscoördinatieregeling (RCR) voor meer dan 100 MW. Hierdoor 

dreigde de zeggenschap van de provincies over de ruimtelijke ontwikkeling in de 

knel te komen. Met de discussie over de provinciale bijdrage tot windenergie is 

sprake van een moeilijk dossier met grote maatschappelijke impact.  

 

Inmiddels hebben de onderhandelingen met het Rijk ertoe geleid dat het IPO tot 

een sluitend bod van 6.000 MW is gekomen. De betreffende ministers zijn hiertoe 

per brief geïnformeerd (bijlage 1). Hiermee is de provinciale zeggenschap gehand-

haafd. Tevens kon in het Algemeen Overleg over dit onderwerp dat eerder op de 

dag in de Tweede Kamer plaats vond, geconstateerd worden dat er waardering bij 

kabinet en Kamer bestaat over de opstelling van de provincies.  

 

Mevrouw Hosman vraagt naar de betekenis van het recente CPB-rapport over wind-

energie en of dit het bestuur nog noopt tot een herziene stellingname. 

 

De heer Moorlag geeft aan dat het kabinet tijdens het Algemene Overleg eerder 

deze dag het CPB-rapport terzijde heeft geschoven. Ook was er geen steun in de 

Tweede Kamer voor het CPB-rapport.  

 

De heer Cool (Noord-Holland) is van mening dat het goed is dat de zeggenschap bij 

de provincies blijft, maar vraagt zich of er geen zorgen zijn over energiemaat-

schappijen die zelf de boer op gaan. 

 

De heer Moorlag geeft aan dat met het sluitende bod dat risico nu verdwenen is. In 

de Tweede Kamer is geconstateerd dat initiatieven die buiten de ruimtelijke reser-

veringen vallen niet mogelijk zijn. 

 

De heer Buursink geeft aan dat dit dus ook omgekeerd geldt. 

 

De heer Moorlag erkent deze wederkerigheid. 

 

‘Packagedeal’ Financiële Verhoudingen 

 

De heer Van der Sande (IPO-bestuur, Zuid-Holland) licht de actuele stand van  
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   zaken toe. De heer Van der Sande constateert daarbij dat inzake de kabinetsvoor-

nemens over de invoering van de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof), het ver-

plicht schatkistbankieren en het BTW-compensatiefonds redelijkheid en politieke 

realiteit niet altijd samenkomen. Naar aanleiding van de bereikte ‘packagedeal’ 

heeft het daarmee samenhangende ‘verhelderende gesprek’ met de minister van 

Financiën en de minister van BZK plaats gevonden. De heer Van der Sande licht de 

diverse acties inzake de Wet Hof en het verplicht schatkistbankieren toe. De IPO-

brieven inzake de Wet Hof en het schatkistbankieren zijn daartoe als bijlage 2 en 

bijlage 3 bijgevoegd. Inzake de maximering van het BTW-compensatiefonds is 

sprake van ‘verliesreductie’, naders was het fonds afgeschaft. Het IPO volgt de mi-

nister scherp bij de uitwerking van de maximering.  

 

Afrondend constateert de heer Van der Sande dat hoewel de ‘packagedeal’ een 

meerderheidsbesluit was de verdere acties, waaronder de genoemde brieven, door 

alle provincies ondersteund worden.  

 

Omgevingswet 

 

De heer Moorlag licht toe dat de Omgevingswet vereenvoudiging en de samenvoe-

ging van diverse wetten tot doel heeft. Binnen de voorliggende Omgevingswet is 

het provinciale ruimtelijke belang goed geborgd. Daarbinnen is ook een interventie-

instrument (‘reactieve aanwijzing’) opgenomen die vooral een preventieve werking 

heeft. De werking ervan wordt fijn geslepen, maar het instrument komt er. De heer 

Moorlag geeft daarbij aan dat het een complex onderwerp betreft waar veel over te 

melden is daarom geschikt voor een themabijeenkomst. 

 

Decentralisatie Natuurbeleid 

 

De heer Van der Broeck (IPO-bestuur, Limburg) geeft een toelichting op de stand 

van zaken van het dossier ‘Decentralisatie Natuurbeleid’. Daarbij geeft de heer Van 

der Broeck aan dat juist op dit dossiers de provincies zichtbaar zijn. De heer Van 

der Broeck memoreert hierbij het historische karakter van het Natuurakkoord met 

de toenmalige staatssecretaris Bleker waardoor de volledige verantwoordelijkheid 

voor het natuurbeleid nu bij de provincies belegd is. De provincies moeten de kans 

grijpen om deze verantwoordelijkheid, mede in relatie tot het profiel, te nemen. De 

afgelopen    
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   periode heeft daarbij in het teken gestaan om enkele onvolkomenheden van het 

akkoord te adresseren. Dit verloopt goed waardoor de fouten er nu uit zijn en op dit 

dossier een mooie Statenperiode voor de boeg ligt. De heer Van der Broeck verwijst 

daarbij ook naar het informatieboekje ‘Extra natuurprojecten provincies’ dat als het 

goed is via de eigen gedeputeerde Vitaal Platteland verspreid is onder de leden van 

PS. De heer Van der Broeck concludeert dat er grote gezamenlijkheid van optreden 

was en dat dit tot resultaat heeft geleid. Het is nu aan staatssecretaris Dijksma om 

maximaal draagvlak in kabinet en Kamer te creëren. 

 

De heer Timmerman (Drenthe) vraagt hoe een en ander zich verhoudt met een 

kritisch rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.  

 

De heer Van der Broeck geeft aan dat het rapport een aantal accenten heeft gezet 

maar actuele ontwikkelingen niet heeft meegenomen.  

 

Besluit 

De Algemene Vergadering neemt kennis van stand van zaken van de diverse dos-

siers gerelateerd aan de positionering van de provincies alsmede de prioritaire IPO-

dossier. 
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c. IPO-reactie con-

ceptwetsvoorstel 

vermindering leden 

PS en GS 

 

 

Kennisnemen van bij-

gevoegde concept-IPO-

reactie op het wets-

voorstel tot Wijziging 

van de Provinciewet in 

verband met het ver-

minderen van het aan-

tal leden van de Pro-

vinciale en Gedepu-

teerde Staten en de 

bespreking ervan door 

het IPO-bestuur voor-

afgaand aan uw Alge-

mene Vergadering. 

 

De heer Witteman licht toe dat bij uitzondering de conceptreactie van het IPO op de 

conceptversie van een wetsvoorstel aan de Algemene Vergadering is gestuurd. De 

reden hiervoor is gelegen in de directe werking van het wetsvoorstel voor Provincia-

le Staten aangezien het beoogt het aantal leden van Provinciale en Gedeputeerde 

Staten te verminderen. In de bestuursvergadering direct voorafgaand aan de Alge-

mene Vergadering is de conceptreactie besproken. Daarbij is geconcludeerd dat de 

brief aanscherping behoeft.  

 

De heer Buursink onderschrijft het standpunt van het bestuur dat de IPO-reactie 

scherper kan en inhoudelijk beter onderbouwd zou kunnen worden. Juist ook in het 

licht van het feit dat het aantal leden van Provinciale Staten al in 2007 is terugge-

bracht. Daarbij heeft de vermindering ook gevolgen voor de kwaliteit van het be-

stuur en is het een uitholling van de democratie. De heer Buursink meldt daarbij 

dat hij in het kader van het overleg over de rechtspositie van politieke ambtsdra-

gers aandacht heeft gevraagd voor versterking van die rechtspositie wanneer het 

aantal wordt teruggebracht om daarmee de negatieve effecten tegen te gaan. Hier 

bleek niet over gesproken te kunnen worden. 

 

De heer Haaze (Zeeland), de heer Van Wieren en de heer Zwertbroek sluiten zich 

bij de heer Buursink.  

 

De heer Witteman geeft aan dat de secretaris is gemandateerd om de brief aan te 

passen en dat daarbij zowel de opmerkingen van het bestuur als de Algemene Ver-

gadering verwerkt worden.  

 

Besluit 

De Algemene Vergadering neemt kennis van de concept-IPO-reactie op het wets-

voorstel tot Wijziging van de Provinciewet in verband met het verminderen van het 

aantal leden van de Provinciale en Gedeputeerde Staten. De opmerkingen van de 

Algemene Vergadering en het bestuur worden verwerkt in de definitieve IPO-

reactie. 
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d. Arbeidsvoorwaar-

denoverleg decen-

trale politieke 

ambtsdragers; be-

roepsvereniging 

statenleden  

 

 

Kennisnemen van de 

als bijlage meegestuur-

de memo en van de 

uitkomst van de be-

spreking daarvan in het 

overleg van statenle-

den, voorafgaande aan 

de Algemene Vergade-

ring van 20 juni 2013. 

 

De heer Buursink meldt dat de met de stukken meegestuurde memo de laatste 

stand van zaken bevat. Wel is het van belang om te bespreken of de werkwijze van 

een vertegenwoordiging uit de Algemene Vergadering om de belangen van Staten-

leden bij het gestructureerd overleg over de arbeidsvoorwaarden goed heeft ge-

werkt of dat er behoefte is aan een aparte beroepsvereniging voor Statenleden dan 

wel dat wordt aangesloten bij de beroepsvereniging voor raadsleden.  

 

De Algemene Vergadering wisselt hierover van gedachten en samen met de heer 

Buursink wordt de conclusie dat de huidige structuur afdoende is en dat er geen 

animo bestaat voor een eigen beroepsvereniging of aansluiting bij de bestaande 

beroepsvereniging voor raadsleden. Wel wordt afgesproken dat voorafgaand aan 

het overleg een vooroverleg met de delegatie van raadsleden plaats vindt.  

 

Besluit 

De Algemene Vergadering neemt kennis van de memo van vertegenwoordiging van 

de AV bij het gestructureerd overleg over de arbeidsvoorwaarden en besluit de hui-

dige structuur te handhaven. 

 

4.  Beslispunten 
 

--- --- 

a.  IPO-Jaarverslag 

2012 

 

 

Het IPO-Jaarverslag 

2012, vastgesteld door 

het bestuur op 18 april 

2013, goedkeuren.  

 

Geen opmerkingen. 

 

Besluit 

De Algemene Vergadering keurt het IPO-Jaarverslag 2012, vastgesteld door het 

bestuur op 18 april 2013, goed. 

 

b.  IPO-Jaarrekening 

2012 

 

De jaarrekening 2012 

van de vereniging IPO, 

vastgesteld door het 

bestuur op 18 april 

2013 vaststellen, in-

stemmen met de be-

stemming van de di-

verse saldi. 

 

Geen opmerkingen. 

 

Besluit 

De Algemene Vergadering keurt de Jaarrekening 2012 van de vereniging IPO, vast-

gesteld door het bestuur op 18 april 2013, goed. 
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c.  Geactualiseerd 

IPO-Jaarplan 2013 

 

 

Het geactualiseerde 

IPO-Jaarplan 2013, 

vastgesteld door het 

bestuur op 18 april 

2013, goedkeuren.  

 

De heer Witteman licht toe dat conform afspraak het vigerende IPO-Jaarplan 2013 

is geactualiseerd naar aanleiding van het regeerakkoord van het kabinet-

Rutte/Ascher. 

 

Mevrouw De Zoete (Zuid-Holland) is van mening dat het IPO zo smal mogelijk moet 

en dat de doelstellingen hierop afgestemd moeten worden en dus beoordeeld of ze 

nuttig en nodig zijn. 

 

Mevrouw Hosman vraagt zich af of er inzake Europa geen dubbeling plaats vindt in 

de lobby van het IPO in relatie tot de Europese lobby van Fryslân en SNN. Daarbij 

zou dit ook in het Jaarplan uitgewerkt moeten worden. Voorkomen moet worden 

dat de lobby elkaar in de weg gaat zitten. Tevens is mevrouw Hosman van mening 

dat de doelstelling over windenergie prematuur is. 

 

De heer Buursink is van mening dat inzake ‘Europa’ er veel meer gezamenlijke in-

zet zou moeten zijn. De heer Buursink wordt hierbij ondersteund door de heer Cool 

die het gezamenlijk optrekken richting de Europese Unie van groot belang vindt. 

 

De heer Van der Sande licht toe dat de Europese samenwerking via het Huis van de 

Nederlandse Provincies (HNP) te Brussel loopt. Binnen het HNP zijn de provincies 

landsdelig georganiseerd en zijn goede afspraken gemaakt over de werkzaamheden 

in het kader van het gezamenlijke provinciale belang, op landsdelig niveau en het 

niveau van de individuele provincies. Voorzitter van het HNP is de cdK van Noord-

Brabant, de heer Van de Donk, die tevens adviseur is van het bestuur en voorzitter 

van de Nederlandse delegatie in het Comité van de Regio’s. Daarbij wordt via het 

IPO het Haagse deel van de Europese lobby behartigt in goede afstemming met het 

HNP. 

 

Besluit 

De Algemene Vergadering keurt het geactualiseerde IPO-Jaarplan 2013, vastgesteld 

door het bestuur op 18 april 2013, goed. 
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d.  Wijziging IPO-

begroting 2013 

 

 

De ophoging van € 

1.142.500 in de begro-

ting Kassiersfunctie 

2013, zoals vastgesteld 

door het bestuur in de 

vergadering van 31 

januari 2013, goed te 

keuren. 

 

Mevrouw Reitsma-Hazelhoff (Fryslân) is van mening dat het onduidelijk is wat pre-

cies van de Algemene Vergadering gevraagd wordt. Het is niet goed inzichtelijk 

gemaakt welke wijzigingen voorliggen. Mevrouw Reitsma-Hazelhoff verzoekt om dit 

nader toe te lichten en voor de toekomst beter inzichtelijke te maken. 

 

De secretaris zegt toe dit in de toekomst inzichtelijker te maken, maar wijst er op 

dat het de Kassiersfunctie van het IPO betreft en daarmee de begroting voor de 

interprovinciale (niet-IPO-)activiteiten. Het IPO acteert hier slechts als ‘kassier’. 

Daarbij licht de secretaris toe dat de wijzigingen bestaande activiteiten betreffen 

die ook in 2012 al plaats vonden, maar waar toen nog geen definitief bedrag aan 

kon worden gekoppeld. De secretaris meldt ten slotte dat PRISMA in 2014 niet ge-

continueerd wordt.  

 

Mevrouw Reistma-Hazelhoff neemt genoegen met deze toelichting en gaat ervan uit 

dat in de toekomst de wijzigingen nader worden toegelicht. 

 

De secretaris zegt dit toe. 

 

Mevrouw De Zoete zou graag inzicht krijgen in de financiële gevolgen voor de indi-

viduele provincies. Een ‘staatje’ met het overzicht per provincie zou daarbij behulp-

zaam zijn. 

 

De heer Witteman geeft aan dat de uitwerking per provincie terug te vinden zou 

moeten zijn in de eigen provinciale begroting.  

 

Besluit 

De Algemene Vergadering keurt de ophoging van € 1.142.500,- in de begroting 

Kassiersfunctie 2013, vastgesteld door het bestuur op 31 januari 2013, goed. 

De AV dient goedkeuring te verlenen aan de wijzigingen. 

 

5.  IPO-Jaarcongres 

2013 

 

--- --- 
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a.  Planning 2013 / 

IPO-Jaarcongres 

 

1. Besluiten op welke 

wijze uw Algemene 

Vergadering wordt 

gepland tijdens het 

IPO-Jaarcongres 

2013 op 9 oktober 

2013 te Lelystad; 

2. van gedachten wis-

selen over de in-

houdelijke vulling 

van deelsessies tij-

dens het IPO-

Jaarcongres 2013 

en kennis nemen 

van de invulling van 

de jaarlijkse enquê-

te onder Statenle-

den. 

 

De heer Buursink en de heer Zwertbroek melden dat in het vooroverleg de conclu-

sie is getrokken dat de Algemene Vergadering het beste kan plaats tijdens de ‘aan-

geklede’ netwerkborrel van 17.30 tot 19.30 uur. Dit mede vanwege het feit dat de 

leden van de AV voor de inhoud naar het congres komen en daarom graag de deel-

sessies bijwonen. 

 

De heer Gruijthuijsen doet als suggestie voor invulling van een van de deelsessies 

het onderwerp ‘Interbestuurlijk Toezicht’. 

 

De heer Witteman geeft aan dat de Algemene Vergadering zal plaats vinden op 9 

oktober van 17.30 tot 19.30 uur en dat het onderwerp ‘Interbestuurlijk Toezicht’ 

wordt betrokken bij de voorbereiding van het Jaarcongres en zo mogelijk onder-

werp wordt van een deelsessie. 

 

Besluit 

De Algemene Vergadering besluit de volgende AV plaats te laten vinden op 9 okto-

ber 2013 van 17.30 tot 19.30 uur tijdens het IPO-Jaarcongres 2013 te Lelystad. 

Tevens wordt het onderwerp ‘Interbestuurlijk Toezicht’ betrokken bij de voorberei-

ding van het Jaarcongres. 

 

6.  Rondvraag 

 

--- De heer Cool vraagt, vanuit een andere hoedanigheid, aandacht voor de juridisering 

van de jeugdzorg naar aanleiding van de transitie. 

 

De heer Witteman onderschrijft dit en geeft aan dat zoveel mogelijk gezamenlijk 

wordt opgetrokken en gedegen juridische voorlichting plaats vindt. 

 

Mevrouw De Zoete verzoekt de overige AV-leden om haar college mevrouw 

Propstra te informeren over het beroep op ambtelijke bijstand. 

 

De heer Van Wieren doet daarbij de suggestie om het mailbestand van het voor-

overleg te gebruiken. 
 

7.  Sluiting 

(19.40 uur) 

--- De voorzitter sluit de vergadering om 19.40 uur. 
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