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Onderwerp 
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Doel van deze mededeling: 

De staten te informeren over de context van de bespreking van het onderwerp 
KOMPAS 2020 op 4 juni 2014. 

Toezegging/motie/amendement: 

Niet van toepassing. 

Inleiding: 

Voor de commissie bestuur van 4 juni as. staat een presentatie geagendeerd over 
het onderwerp KOMPAS 2020. In deze mededeling treft u hierover enige achter
grondinformatie aan. 

Mededeling: 

KOMPAS 2020 is de naam van een traject van het IPO om te komen tot een actu
eel profiel van de provincies dat kan worden ingezet voor de statenverkiezingen 
van 2015 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 

Met dit document (dat voor de verschillende doelgroepen eventueel nader kan 
worden gespecificeerd) willen de provincies duidelijk maken waar zij voor staan, 
en welke rol(len) zij voor zich zien bij het oppakken van de maatschappelijke 
opgaven. 

Het voorliggend conceptdocument is opgesteld op basis van de uitkomst van het 
eerdere project 'Stip aan de Horizon' en de voorbeelden van de provincies en 
interprovinciale bijeenkomsten in het kader van 'Profiel Provincies' het afgelo
pen jaar. 

In overleg met de griffie zal nader worden nagegaan op welke wijze u over 
KOMPAS wordt geïnformeerd en hoe u hierbij wordt betrokken. 

Het vervolg 

Uw reacties zullen worden doorgegeven aan het IPO ten behoeve van de defini
tieve versie van KOMPAS 2020. De vaststelling hiervan is voorzien in het IPO-
bestuur van 19 juni. Op deze dag wordt KOMPAS 2020 ook besproken in de IPO-
AV. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 
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KOMPAS 2020 

Voorstel 

Bespreken van de conceptversie van KOMPAS 2020 en aandachtspunten formuleren die 
door het IPO-bestuurslid namens uw provincie worden ingebracht bij de definitieve 
vaststelling van KOMPAS 2020 door het IPO-bestuur op 19 juni 2014. 

Toelichting 

Van 'Profiel Provincies' (2010) naar KOMPAS 2020 
KOMPAS 2020 is de inzet ('het verhaal') van de gezamenlijke provincies in de aanloop 
naar de verkiezingen voor Provinciale Staten (2015) en Tweede Kamer (2017). Het IPO-
bestuur heeft in november 2013 tot dit traject besloten. Inhoudelijk vertrekpunt is het 
document 'Profiel Provincies' (2010) aangevuld met de uitkomsten van de IPO-trajecten 
'Profiel Provincies' en 'Stip aan de Horizon'. In het traject 'Profiel Provincies' staan 
voorbeelden centraal van succesvolle taakuitoefening op het gebied van de provinciale 
kerntaken. Hiertoe zijn een viertal bijeenkomsten georganiseerd waarbij de verschillende 
projecten zijn gepresenteerd door de betreffende provincies en (maatschappelijke) 
stakeholders: 9 oktober 2013 (tijdens het IPO-Jaarcongres te Lelystad) en Interactieve 
bijeenkomsten in New Babyion te Den Haag op 30 januari, 20 maart en 3 april 2014. 
Voor deze bijeenkomsten zijn o.a. alle leden van Provinciale Staten uitgenodigd. In totaal 
hebben ongeveer 350 personen aan deze bijeenkomsten deelgenomen. Het traject 'Stip 
aan de Horizon' betrof - onder andere vla bijeenkomsten met leden van Provinciale 
Staten - een toekomstverkenning 2020/2030 dat heeft geresulteerd in een 'synthese' die 
op het IPO-Jaarcongres 2013 is gepresenteerd. Naast'Profiel Provincies' en 'Stip aan de 
Horizon' is ook de Europese dimensie onderdeel van KOMPAS 2020. 

Bespreking door Provinciale Staten 
In overleg met de Algemene Vergadering van het IPO waarin u als Provinciale Staten 
bent vertegenwoordigd, is vastgesteld dat het van belang is om Provinciale Staten 'aan 
de voorkant' van het KOMPAS 2020-traject te betrekken. Niet alleen via de 
bijeenkomsten in het kader van 'Profiel Provincies' en 'Stip aan de Horizon', maar juist 
ook door in een vroeg stadium de conceptversie van KOMPAS 2020 met Provinciale 
Staten te bespreken. Onder verantwoordelijkheid van de individuele leden van het IPO-
bestuur zijn daartoe - in overleg met uw Provinciale Staten en Statengriffie - afspraken 
gemaakt over de bespreking van KOMPAS 2020. 

Vaststelling KOMPAS 2020 op 19 juni 2014 
De uitkomsten van de bespreking van KOMPAS 2020 door uw Provinciale Staten en die 
van de overige provincies worden verwerkt in een nieuwe versie van KOMPAS 2020 die 
ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het IPO-bestuur op 19 juni 
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2014. In deze zelfde vergadering zullen tevens de betreffende IPO-bestuursleden de 
uitkomst van uw bespreking van de conceptversie van KOMPAS 2020 inbrengen zodat 
zeker wordt gesteld dat uw inbreng is betrokken bij de definitieve vaststelling van 
KOMPAS 2020 in de vergadering van het IPO-bestuur op 19 juni 2014. Op diezelfde dag 
wordt KOMPAS 2020 overigens ook besproken met de Algemene Vergadering van het 
IPO. 

Document KOMPAS 2020 
Bijgevoegd treft u als bi j lage 1 de conceptversie van KOMPAS 2020. U wordt 
voorgesteld deze conceptversie te bespreken en aandachtspunten te formuleren die door 
het IPO-bestuurslid namens uw provincie worden ingebracht bij de definitieve vaststelling 
van KOMPAS 2020 door het IPO-bestuur op 19 juni 2014 c.q. worden betrokken bij de 
aanpassing van KOMPAS 2020 in de aanloop naar de bestuursvergadering van 19 juni 
2014. 

Bij de bespreking van KOMPAS 2020 in uw Provinciale Staten ontvangt u overigens een 
nadere mondelinge toelichting als inleiding op uw bespreking. 

Doel en doelgroep KOMPAS 2020 
Het voorliggende document is gericht op uzelf en overige doelgroepen zoals leden van de 
Tweede Kamer die bekend zijn met het werk en de taken van de provincies. KOMPAS 
2020 moet de inhoudelijke basis vormen die leidend is voor het IPO-bestuur in de 
aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer. 

Vertaalslag 
Uiteraard wordt per doelgroep (bijvoorbeeld kiezers of maatschappelijke partners van 
provincies) een vertaalslag van KOMPAS 2020 gemaakt en aangevuld met concrete en 
aansprekende provinciale voorbeelden. Daarbij zal ook gebruik gemaakt worden van 
'visuals' en eventueel animaties. 

Toevoegen regionale context 
KOMPAS 2020 is het verhaal van alle provincies en gaat niet in op specifieke opgaven per 
provincie. Uiteraard kan de specifieke re;gionale context van uw provincie aan KOMPAS 
2020 worden toegevoegd wanneer uw Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten dat 
wensen bij gebruik van het KOMPAS 2020 in of ten behoeve van uw provincie. 

Achtergronddocument KOMPAS 2020 
De afgelopen maanden is onder leiding van het IPO-bestuur het voorliggende KOMPAS 
2020 voorbereid. Ten behoeve hiervan is een achtergronddocument opgesteld dat inzicht 
geeft in dit inhoudelijke proces (bi j lage 2). Bij dit achtergronddocument is een overzicht 
gevoegd van de maatschappelijke ontwikkelingen en (samenhangende) provinciale 
opgaven. Het is de bedoeling dat dit overzicht van maatschappelijke ontwikkelingen als 
bijlage dient bij KOMPAS 2020. Het achtergronddocument is ter informatie bijgevoegd 
zodat u beter inzicht heeft in het inhoudelijke proces dat heeft geleid tot KOMPAS 2020. 

Overzicht KOMPAS 2020-traject 
Ten slotte treft u bijgevoegd als bi j lage 3 een 'visual' van KOMPAS 2020 aan dat in één 
oogopslag het KOMPAS 2020-traject weergeeft. 

Bijlagen: 

1. KOMPAS 2020, conceptversie d.d. 17 april 2014; 
2. Achtergronddocument KOMPAS 2020, 17 april 2014; en 
3. 'Visual' KOMPAS 2020-traject. 



Bijlage 1 KOMPAS 2020 (conceptversie KOMPAS 2020) 

rtterprovinciaa! O v e r l e g 

KOMPAS 2020 
De maatschappelijke opgave centraal: economisch 
herstel begint in de regio 

Herstel en groei van de nationale economie begint in de regio. 
Daarom richten de provincies met KOMPAS 2020 hun blik op 
hun bijdrage aan de beoogdè regionale ontwikkeling. Voor de 
provincies zijn de maatschappelijke opgaven waar ons land 
voor staat leidend voor de verantwoordelijkheid dim^provincies 
nemen. KOMPAS 2020 is onze leidraad voor onze bijdrage aan 
een gezonde en welvarende samenleving. 

Van ^Profiel Provincies' naar KOMPAS 2020 
In 'Profiel Provincies' hebben de gezamenlijke Nederlandse provincies in 2010 hun positie 
bepaald. Zeven kerntaken geven aan dat de aandachfyan provincies zich richt op 
regionale economische ontwikkeling en het creërep-vah een goed regionaal woon-, werk
en leefklimaat; terreinen waarop de rijksoverhei.d'^ich meer en nieer .heeft 
teruggetrokken 'Profiel Provincies' heeft geleid tot^ëen br^dgedrageo'en herkenbaar 
takenpakket. Vandaag de dag zijn het vooral-de provincies die zidh inzetten voor goede 
regionale verbindingen en openbaar strepkWrv'óer, efeix v^taal̂ ^eri economisch gezond 
platteland, de ontwikkeling van natuurgebieden en het versterken van regionale 
bedrijvigheid en culturele infrastructuur (waaronder mpnur(^ntenzorg). Ook 
waterveiligheid (op ruimtelijk niveau) is:éen verantwoordelijkheid van de provincie, 
evenals het toezicht op een goed'functionerend en eigentijds lokaal bestuur. 

De meerwaarde van de f i e ^ b e l e ro lopvaWng 'van de provincie 
Op al deze terreinen laten-provitiöesajiimiddels op overtuigende wijze zien hoe zij deze 
opgaven vanuit verschillende^rollehoppakken. De ene keer als regisseur of financier, de 
andere keer als vei'binder of kalèlysator, wégbereider of belangenbehartiger. Vanuit hun 
democratische leglömatie^n doör het vervullen van deze verschillende rollen laten de 
provincies hun meerwaarde %mn. Altij^d met respect voor de ander en vanuit oprechte 
betrokkenheid. Welke rol eeri'provincie vervult is steeds mede afhankelijk van de 
maatschappelijke opgave. Soms zal de provincie zelf het voortouw nemen. Zeker als de 
provinciê wettelijk verantwoordelijk is. Dan mag de maatschappij van de provincie 
verwactiten dat zij ambitie toont, doortastend is en desnoods de confrontatie aangaat. 
Bijvobiibeeld als onze veiligheid in het geding is, bij toezichts- en handhavingstaken. En 
ook t^ij'-jnterbestuurlljk toezicht of als gaat om ruimtelijke keuzen op het gebied van 
woningbouw, kantoren locati es en bedrijventerreinen. De samenleving verwacht dan 
duidelij1cl}^^>1aaf vaak gaat de provincie er niet alléén over. Dan is het zaak de 
samenwer^^ iSfet andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en 
inwoners op te zoeken en open te staan voor hun ideeën: het gesprek aangaan en oog 
hebben voor verschillende belangen. En actief te zijn in tal van netwerken waarin partijen 
samen zoeken naar oplossingen voor de grote vraagstukken en uitdagingen waar we 
vandaag en in de toekomst voor staan. 'Zorgen voor' is dan belangrijker dan 'zorgen dat'. 

Verbinden als dé regionale belangenbehart iger 
De huidige maatschappij en de voorliggende opgaven vragen om deze bredere 
rolopvatting. Ook al omdat de positie van de overheid - en dus ook die van de provincie 
- is veranderd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de dynamische en wisselende bestuurlijke 



netwerken waarin provincies rond de maatschappelijke opgaven 'verbinden'. Ook daarbij 
past een veel flexibelere rolopvatting dan voorheen. Bij elke opgave zijn verschillende 
rollen mogelijk; de kunst is om daarin de juiste keuzes te maken. De provincies zijn in al 
die posities dé regionale belangenbehartiger bij uitstek. Zij signaleren èn agenderen, ook 
als ze geen formele positie hebben. En vaak kan de uitvoering aan andere partijen 
worden overgelaten. Belangrijk is dan wel dat provincie inspireert en een visie op de 
opgave formuleert, en waar het kan en gewenst is andere partijen ondersteunt. Deze 
opstelling maakt de provincie krachtiger, met een grotere meerwaarde voor de regio en 
voor de maatschappij als geheel. 

Opgaven zijn leidend, grenzen zijn volgend 
Het vooropstellen van maatschappelijke opgaven betekent dat provincies vaker over 
geografische en bestuurlijke grenzen heen moeten kijken. En dat zij de g^hzen van hun 
eigen kernopgaven zullen en moeten opzoeken. Provinciale en nation^lCgrenzen moeten 
dus ondergeschikt zijn aan de maatschappelijke opgaven. Immers:,rriaatschappelijke 
opgaven houden zich zelden aan deze grenzen. Meer dan ooit zijq'^le opgaven op 
gebieden als werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, energie en,duurzaamheid met 
elkaar verbonden. Zo is voor de ontwikkeling van de regionaie^werkgelegenlT"eld een 
goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt cruciaal.'Onder^wijs is geen^^ 
provinciale kerntaak maar de goede aansluiting tussen ondeeswijs eri arbeidsmarkt des te 
meer. Ook is een goede samenwerking tussen kennis)ristellingèn,^óyérheden en 
bedrijfsleven nodig om te komen tot innovaties en,duurzame ontwikkeling. Wat het 
gevolg is van het ontbreken van regie en afstemrriing hebben we in de afgelopen jaren 
gezien op gebieden als woningbouw, bedrijventèrrèmen/ kantorenloWties en 
detailhandel, met alle hoge financiële en niaatschapi^iijke kosten^van dien. Te weinig 
sturing en betrokkenheid (al dan niet bewust'óf gewenst)^varp.de 'provincies is daar mede 
debet aan. Die les is geleerd. 

I . \ 
Geen nationale blauwdrukken^ 
Daarom draagt de provincie zorg voor een integrale aappak van regionale vraagstukken, 
waar nodig door'grensontkennende^samer^werkmg.,Juist bij deze aanpak voegen 
structuurdiscussies niets toe,~-NationaIe blauv!/drükl<en hebben in het verleden niet tot 
resultaat geleid en zullen'dat in^de toekomst ook niet doen omdat maatschappelijke 
opgaven niet in overzichtelijke tiokje's passen. Wanneer'grensontkennende' 
samenwerking nie^ tot resultaat teidt, zou'van onderop het initiatief tot bestuurlijke 
schaalvergroting/kunhëh worden genomen. 

Kennis ls vooniii^zlen 
De huidige-^aatschappij laat bovendien een grote dynamiek zien, waarin accenten in de 
traditiofïèi^^ngèfeéWiijnopgaven veel sneller dan voorheen verschuiven. De in korte ti jd 
volledig gewijzigde huisvestingsvraag is daarvan een voorbeeld. Inzicht krijgen in dit 
soort'qntwikkelingen is*essentieel voor de agenderende en verbindende rol die provincies 
hebben. De huidige i©or landelijke planbureaus verzamelde en beschikbare informatie is 
daarvoor te beperkt'.-Voor het bepalen van regionaal beleid is daarom een regionale 
kennishüishouding^onontbeerlijk. Provincies investeren hierin en volgen het voorbeeld 
van initiatieven-dfe door een aantal provincies al zijn ontwikkeld. 

Een andere rol betekent ook een andere Invulling. Van alle betrokkenen! 
Verbinden rond maatschappelijke opgaven is niet eenvoudig. Het stelt bijvoorbeeld hoge 
eisen aan de wendbaarheid. En het vervullen van verschillende rollen vraagt niet alleen 
veel creativiteit, betrokkenheid en commitment, maar ook: kunnen loslaten, sturen op 
resultaten en vertrouwen op de kracht en kunde van anderen. Dit heeft ook gevolgen 
voor de volksvertegenwoordiging, het bestuur en de ambtelijke organisatie van de 
provincie. Zo zullen Gedeputeerde en Provinciale Staten zowel in hun onderscheiden 
verantwoordelijkheden en hun onderlinge samenspel zich meer bewust moeten zijn van 
hun agenderende en verbindende rol. Visie, lef, risico nemen, netwerkvaardigheden en 
bereidheid tot samenwerken zijn hierbij kernbegrippen. Betrokkenheid krijgt hierbij 



betekenis door 'loslaten in nabijheid'. Het vraagt van bestuurders en statenleden actief 
meedoen 'vooraf en onderweg', en minder: kaders stellen en controleren achteraf. Dat 
kan betekenen dat zaken anders uitpakken dan voorzien of zelfs ronduit mislukken. Die 
risico's zijn onlosmakelijk onderdeel van deze bestuursstijl en horen daarom expliciet 
onderkend te worden. Dit alles vereist ook een ambtelijke organisatie waarin de hiervoor 
vereiste competenties voldoende aanwezig zijn. De provincie die klaar is voor de 
toekomst vraagt om mensen die denken en handelen op een vernieuwende, effectieve en 
inspirerende wijze. 

Maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven als basis 
In de bi j lage^ hebben we de belangrijke ontwikkelingen en opgaven voor de provincies 
geschetst. In grote lijnen zijn deze voor alle provincies gelijk. En daarmee ook de 
uitgangssituatie en de verantwoordelijkheden. Alle provincies committeren zich hieraan, 
zodat een herkenbare manier van opereren ontstaat. Belangrijk voor de erkenning als 
regionale bestuurslaag én voor de maatschappelijke zichtbaarheid. Toch zullen de 
provincies in hun eigen regionale context, en op basis van de politieke sa|Tienstelling van 
Provinciale Staten, verschillende keuzes maken omdat de ontwikkelingen^per regio meer 
of minder ingrijpend kunnen zijn of andersoortige opgaven met zich meebrenfsp. 
Provinciale differentiatie - binnen de afgesproken kaders H s zelfs gewenst omdat tiet 
succes van en draagvlak voor de provincies mede gebaseerd i s op verbondenheid met én 
kennis van de regiospecifieke situatie en cultuur. Eer!-'i<ompas imiriers alleen waardevol 
als je óók de kaart kent. Juist in een tijd van toenernende globalisering groeit de 
behoefte aan een eigen, regionale identiteit. Die,iüehtiteit draagt bij aan succesvol 
bestuurlijk handelen en een groter draagvlak bij de bevolking. 

Regio's als drijvende kracht ln Europa 
Tegelijk zien we dat door mondiale en eèohomische krac-l:^ten het politiek-bestuurlijke 
zwaartepunt langzaam maar zeker in deirichting van Europf verschuift. De betekenis van 
regio's én het bestuur op regionaal niveaè, neemt in datfuropese perspectief toe. Ook 
hier is sprake van een 'grensontlcennend^'^ontwikkelirig'doordat overheden, netwerken, 
bedrijven en (kennis)instellingen elkaar over grenzen heen weten te vinden en elkaar 
aanvullen en versterken. Dtt zorgt vooreen veetheid aan ('horizontale') regionaal 
gewortelde economische dusters^ïJie ofidersteund door 'Europa' een broedplaats zijn voor 
veelbelovende ontwikkelIngenMn dè komende jaren krijgen deze clusters steeds meer 
betekenis. 
In Europa zijn het dan ook de regio's die de drijvende kracht zijn achter de 
ontwikkelagenda. Decentrale overheden zijn daarnaast veruit de belangrijkste 
uitvoerders vanlEuropese regelgeving. Voor Nederland is het daarom van belang op 
goede wijze invloi&d uit te oefepen op de Europese besluitvorming. Daarom moet er ook 
meer rylmte'komen voor het-versterken van de positie van de Nederlandse provincies en 
gemeénten in het Europees besluitvormingsproces. Dit zeker ook met het oog op de 
volgende periode van de Europese structuurfondsen, die in 2020 start. Vanuit hun zorg 
voor Ü4 regionale eoDnomie en een vitaal platteland zullen provincies hiervoor een 
duidelijke strategie^bntwikkelen. 

Juist nu is een actieve provincie nodig 
Een dynamische, zich snel ontwikkelende netwerkmaatschappij heeft juist in een periode 
van economisch herstel actieve provincies nodig die slim inspelen op die dynamiek; die 
verbinden waar dat kan en actief meehelpen op tal van gebieden in de regio kansen te 
creëren en te verzilveren. Want juist in regio's die floreren door een goed woon-, werk
en leefklimaat ligt de kiem voor herstel en groei van de nationale economie. 

' Deze bijlage betreft liet overzicht van de maatschappelijke ontwikkelingen en (samenhangende) provinciale 
opgaven die u aantreft als bijlage bij het achtergronddocument KOMPAS 2020. 



KOMPAS 2020, Bijlage 2 (achtergronddocument) 

i n t e r p r o v i n c i a a l O v e r l 

Achtergronddocument KOMPAS 2020 

Versie 7 april 2014 

1. In 2010 hebben de gezamenlijke provincies hun positie bepaald in 'Profiel 
provincies'. Die koers is in een politiek roerige Haagse context succesvol 
gebleken en onverminderd actueel. Provincies nemen verantwoordelijkheid 
voor de regionale ontwikkeling en het woon- , werk-,en leefklimaat in de 
regio. De rijksoverheid is teruggetreden op het gebied van de ruimtelijke 
ordening en de regionale economie en het natuurbeleid is gedecentraliseerd. 
Afschaffing van de Wgr-plus (in combinatie met overheveling van de 
middelen voor verkeer en vervoer) geeft de provincies (nog) meer 
mogelijkheden om de regionale ontwikkeling op gebied van verkeer en 
openbaar vervoer te stimuleren. 

2. Met gepaste t ro ts kunnen alle provincies aansprekende resultaten laten zien 
bij de aanpak van urgente maatschappelijke opgaven. In het project 'Profiel 
provincies' zijn tal van voorbeelden over het voetlicht gebracht (voorbeelden 
aangeven). 

3. 'Profiel provincies' is daarom nog steeds ons ontwikkelingskompas naar 2020. 
De ruimtelijk-economische dynamiek blijft zich de komende jaren op het 
regionale schaalniveau manifesteren. Op regionale schaal liggen er grote 
mogelijkheden en kansen om opgaven en daarbij betrokken partijen te 
'verbinden' en door een integrale aanpak synergie te bereiken. Daar ligt de 
kracht van de provincie als democratisch gelegitimeerde overheid. 

4. Onze kerntaken op het gebied van de ruimtelijk-economische ontwikkeling en 
de fysieke infrastructuur blijven richtinggevend, maar binnen deze kerntaken 
stellen we de maatschappelijke opgaven in onze provincie centraal. Door 
onze inzet te verbinden aan maatschappelijk resultaat, wordt onze 
zichtbaarheid vergroot. Agenderen van de opgaven betekent overigens niet 
dat de provincie altijd zelf het voortouw neemt bij de aanpak. Vaak gaat de 
provincie er niet alleen over en zal zij samenwerking met andere overheden, 
maatschappelijke organisaties , bedrijven en inwoners moeten zoeken. De 
provincie kan het initiatief goed aan andere partijen 'gunnen'. 'Zorgen voor' 
treedt dan in de plaats van 'zorgen dat'. 

5. 'Je gaat er over of niet' is geïntroduceerd in het regeerakkoord van het 
eerste kabinet Rutte. Voor ons is dat een te beperkend credo en een 
simplificatie van de maatschappelijke werkelijkheid. Maatschappelijke 
opgaven noodzaken tot dynamische en wisselende netwerken van 
'governance' en de provincie moet rond de maatschappelijke opgaven 
'verbinden'. Zij zoekt daarvoor zo nodig de grenzen van haar eigen kerntaken 
op. We geven een voorbeeld: regionale economie is een kerntaak van de 
provincie, onderwijs overduidelijk niet, maar een goede aansluiting tussen 



arbeidsmarkt en onderwijs is echter cruciaal voor een goed functionerende 
regionale economie. De urgentie van dit vraagstuk maakt het nu volkomen 
vanzelfsprekend dat de provincie hier in elk geval een agenderende en soms 
ook faciliterende rol neemt. 

6. De rol van de overheid verandert. Ook die van de provincie. Als we ons 
kompas bepalen voor 2020 dan is het van belang niet alleen de 
maatschappelijke opgaven te beschrijven, maar ook de rollen die de 
provincie kan spelen. Vooral deze rolontwikkeling geeft een nieuwe impuls 
aan het provinciaal bestuur en versterkt haar positie als dé regionale 
overheid. 

7. Als de provincie wettelijk verantwoordelijk is, dan is er maar één parool: 
doorpakken als dat noodzakelijk is. Zeker als het gaat om onze veiligheid, 
zoals bij (de organisatie van) vergunningverlening, toezicht en handhaving 
en bij het interbestuurlijk toezicht. Hier is extra inzet van de provincies 
noodzakelijk. Dat geldt ook voor de provinciale taak voor de kwaliteit en de 
zorg van het lokaal bestuur. 
De provincie moet minder willen 'pleasen' waar de samenleving duidelijke 
keuzen verwacht. De afgelopen jaren hebben we gezien dat een 
onvoldoende onderbouwde en afgestemde lokale programmering van 
woningbouw, bedrijventerreinen, kantorenlocaties en detailhandel tot grote 
financiële en maatschappelijke kosten heeft geleid. Er is behoefte aan sterke 
en verticale regie om het ontstane overaanbod te saneren. 

8. De kerntaken gelden voor alle provincies. De uitgangssituatie en de 
verantwoordelijkheden zijn voor alle provincies dus gelijk. Alle provincies 
committeren zich daaraan. Een duidelijk en herkenbaar profiel is van 
betekenis voor de positiebepaling en de bestendiging van het provinciaal 
bestuur in Nederland. 

9. De ontwikkelingen die de komende jaren van invloed zijn op de 
maatschappelijke opgaven van de provincies lopen niet ver uiteen. In bijlage 
1 geven een opsomming van relevante ontwikkelingen. Een deel van die 
ontwikkelingen overkomt ons. Een ander deel kunnen we wel degelijk 
beïnvloeden. De provincies zullen in hun eigen regionale 'context' 
verschillende keuzen maken, ook omdat de ontwikkelingen per regio 
verschillen en meer of minder ingrijpend zijn. Differentiatie tussen provincies, 
maar ook binnen provincies, neemt verder toe. 

10. De gesignaleerde maatschappelijke ontwikkeling bepalen ons kompas voor 
2020. Deze zijn richtinggevend voor de opgaven waarvoor de provincies in de 
komende jaren staan en worden eveneens in de bijlage nader uitgewerkt. We 
hebben in de opgaven enig overzicht aangebracht, maar in de bestuurlijke 
praktijk zullen deze veelal in samenhang en zo integraal mogelijk worden 
aangepakt. In deze integrale, en vaak gebiedsgerichte, aanpak ligt eveneens 
de onderscheidende kracht van het provinciaal bestuur. 

11. Bij elke opgave zijn verschillende rollen mogelijk en de 'kunst van het 
besturen' is om bij elke opgave de juiste keuze te maken. De provincies zijn 
de regionale belangenbehartiger bij uitstek. Zij signaleren èn agenderen, 
ook als provincies geen formele positie hebben. Agenderen leidt niet 
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meteen ook tot 'zorgen voor'. Die rol kan vaak aan andere partijen worden 
overgelaten. Belangrijk is dan wel dat provincie inspireert en een visie op de 
opgave formuleert. Provincies zetten daarmee zonder te 'pamperen' andere 
partijen in hun kracht en brengen ze in positie. 
Een andere rol is dat de provincie het proces faciliteert en optreedt als 
financier. Bij weer andere opgaven is de provincie juist aan zet als uitvoerder, 
regisseur of als de overheid die kaders en normen stelt. Tenslotte is de 
provincie ook belangenbehartiger in Den Haag en in Brussel. 

f 

12. Naast de rol van regionale belangenbehartiger is die van 'kennismakelaar' 
van groot belang. Hier kunnen provincies nog een flinke slag maken. Goed 
bestuur vraagt om vooruit zien en kennis hebben van ontwikkelingen die 
zich aandienen. Het rijk heeft hiervoor zijn planbureaus. Natuurlijk hebben 
die kennis over regionale ontwikkeling, maar te beperkt voor gerichte 
regionale strategiebepaling. Daarom moeten provincies meer investeren 
in een regionale kennishuishouding, die onontbeerlijk is voor het bepalen 
van beleid. Een aantal provincies ontwikkelt daarvoor al initiatieven. 

13. De ontwikkeling heeft ook gevolgen voor het samenspel tussen 
volksvertegenwoordiging, bestuur en ambtelijke organisatie van de 
provincie. De verschillende rollen die de provincie kan vervullen, 
maken creativiteit in de taakvervulling noodzakelijk. Dat is geen 
gemakkelijke opgave en stelt hoge eisen aan de wendbaarheid van alle 
betrokkenen. Dit betekent dat Gedeputeerde en Provinciale Staten kritisch 
kijken naar hun samenspel bij de respectievelijke verantwoordelijkheden. 
Daarbij zijn visie, lef, risico nemen, netwerkvaardigheid en bereidheid tot 
samenwerken 
kernbegrippen. 

14. Wij vinden dat de provinciale grenzen ondergeschikt zijn aan 
maatschappelijke opgaven. De provincie faciliteert een integrale aanpak van 
regionale vraagstukken, waar nodig door'grensontkennende' 
samenwerking. Structuurdiscussies voegen hier niets aan toe. Het 
recente verleden leert dat nationale blauwdrukken niet tot resultaat leiden. 
Pas als 'grensontkennende' samenwerking niet tot resultaat leidt zou van 
onderop het initiatief tot schaalvergroting kunnen worden genomen. 

15. Succes van en draagvlak voor de provincies is mede gebaseerd op een 
verbondenheid met een bijzondere ruimtelijk-economische en een sociaal-
culturele positionering. Juist in een tijd van toenemende globalisering wordt 
teruggegrepen op de behoefte aan regionale identiteit. Culturele en 
regionale identiteit zijn mede bepalend voor succesvol bestuurlijk handelen 
en zorgen een groter draagvlak bij de bevolking. 
Het politiek-bestuurlijke zwaartepunt verschuift op basis van mondiale en 
economische krachten langzaam in de richting van Europa. Tegelijkertijd • 
neemt de betekenis van het regionaal bestuur in dat Europese perspectief 
toe. Daarbij is sprake van een 'grensontkennende' ontwikkeling die van 
onderop tot stand komt. Europa ondersteunt en fungeert als proeftuin en 
broedplaats voor perspectiefvolle ontwikkelingen. Dit door een veelheid aan 
('horizontale') regionale samenwerkingsverbanden (van overheden, 
bedrijfsleven en kennisinstituten), die grensoverschrijdend zijn, ook 



- 4 -

tussen regio's kris-kras door Europa. Provincies spelen daarin een actieve 
rol. In 2020 hebben deze verbanden nog meer betekenis gekregen. 

16. Voor Nederland is het van belang op goede wijze invloed uit te oefenen op 
de Europese besluitvorming. In Europa zijn juist de regio's de drijvende 
kracht achter de ontwikkelagenda. Daarnaast zijn decentrale overheden 
veruit de belangrijkste uitvoerders van Europese regelgeving. Volgens 
schattingen nemen zij 60 tot 80% van de uitvoering van het Europees beleid 
voor hun rekening. Daarom moet de nationale overheid ruimte maken voor 
de versterking van de positie van de Nederlandse provincies en gemeenten 
in het Europees besluitvormingsproces. 

17. Nu de zorg voor de regionale economie en een vitaal platteland een 
provinciale kerntaak is, is het van belang dat de provincies zich in de aanloop 
naar de volgende periode van de structuurfondsen, die in 2020 
start, nog sterker Europees positioneren en hiervoor een duidelijke strategie 
ontwikkelen. 



- 5 

Bijlage bij bijlage 2 

Overzicht van maatschappelijke ontwikkelingen en (samenhangende) 
provinciale opgaven 

Maatschappelijke ontwikkelingen Opgaven provincies 

Regionale economie 
- Na een diepe economische crisis 

zijn er de eerste tekenen van 
economisch herstel. Voor het 
doorzetten van het herstel blijft 
stimulering van de economie en 
zorg voor werkgelegenheid 
topprioriteit. 

- De economische kracht van een 
regio wordt steeds meer bepaald 
door de beschikbaarheid van en 
de interactie tussen arbeid, 
kapitaal, kennis en ruimte. 
'Human capital' is daarbij een 
belangrijke vestigingsfactor en 
bepalend voor het regionale 
profiel. 

- De veranderingen in het 
Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid hebben 
ingrijpende gevolgen voor de 
verschillende sectoren in de 
landbouw. 

Het ontwikkelen van een eigen 
visie op de regionaal-economische 
ontwikkeling en daarbinnen in het 
bijzonder het sturen op een 
(kwalitatief en kwantitatief) 
passend aanbod van werklocaties. 
Het voeren van een actief 
stimuleringsbeleid gericht op 
topsectoren en MKB. 
Agenderen en verbeteren van de 
aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt en inzetten op een 
goede ontsluiting en toepassing 
van het regionaal kennisaanbod. 
Maatwerk en integrale aanpak 
(samenhang van maatregelen) 
zijn daarbij bepalend. 
Het vergroten van de 
toegevoegde waarde van de 
landbouw voor de regionale 
economie. 
Het provinciale beleid zal vanuit 
ruimtelijke ordening, economie en 
natuur kansen moeten bieden 
voor de veranderingen in het 
Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid.. 

Duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling en waterbeleid 
- De (ruimtelijke) ongelijkheid 

tussen regio's, maar ook binnen 
regio's, neemt toe. 

- Buiten de stedelijke gebieden 
neemt de ruimtedruk verder af en 
is er sprake van krimp. 

- Gemeenten zullen de komende 
jaren door decentralisatie van 
sociaal beleid en zorg minder 
aandacht en financiële 'armslag' 
hebben voor investeringen in het 
ruimtelijk-economische en fysieke 
domein. 

Richtinggevende keuzen worden  
gemaakt voor het tot stand  
brengen van een hecht netwerk  
van dynamische steden en vitaal  
platteland. Stedelijkheid en open  
landschap verdienen bescherming  
(mal en contramal).  
Er worden waar nodig 'integrale'  
gebiedsgerichte programma's  
opgesteld waarin  
ontwikkelingsvisie en uitvoering  
worden verbonden.  
Binnen één provincie kunnen  
gebieden met bevolkingskrimp en 



In de concurrentie tussen regio's 
neemt een goed vestigingsklimaat 
voor wonen, werken en vrije tijd 
verder aan betekenis toe. 
Door de economische crisis is de 
ruimtedruk afgenomen en is er 
sprake van overaanbod (grond 
voor woningbouw en 
bedrijventerreinen, kantoren, 
detailhandel). 
Door onder meer 
klimaatverandering staat 
Nederland voor een enorme 
opgave voor waterveiligheid en 
wateroverlast. Daarnaast groeit 
het belang van een goede 
zoetwatervoorziening om 
economische schade te voorkomen 
en voldoende drinkwater te 
garanderen. Ook de 
waterkwaliteit moet verder worden 
verbeterd. 

Toenemend gebruik en druk op de 
ondergrond door intensievere 
benutting en nieuwe vormen van 
gebruik zoals voor warmte-
koudeopslag en voor 
aardwarmtewinning. 

groei naast elkaar bestaan; dit 
vraagt specifiek maatwerk dat 
rekening houdt met deze 
verschillen, zowel qua planning en 
programmering als in de wijze van 
sturing. 
Afname ruimtedruk en krimp 
noodzaken tot actief beheer en 
herstructurering van de bebouwde 
omgeving. Regionaal is een actief 
stimuleringsbeleid noodzakelijk. 
Actieve programmering op 
bovenlokale ontwikkelingen voor 
woningbouw, bedrijventerreinen, 
kantoorlocaties en detailhandel. 
Stevige provinciale regie is nodig 
voor een adequate ruimtelijke 
vertaling van de wateropgaven in 
maatregelen en voor'verbinding' 
met andere regionale opgaven, 
ruimtelijke kwaliteit en het 
creëren van maatschappelijke 
meerwaarde. 
Ontwikkelen van ruimtelijk beleid 
op de ordening van de 
ondergrond, waarbij een goede 
balans moet worden gezocht 
tussen benutten en beschermen. 

Energie 
- Nederland is voor de 

energievoorziening nog 
grotendeels afhankelijk van 
fossiele brandstoffen. Er is een 
forse transitie noodzakelijk naar 
(vooral ook) decentrale opwekking 
van duurzame energie, de inzet op 
hergebruik van grondstoffen en 
energiebesparing. 

- Vanuit economisch - en 
duurzaamheidsperspectief is 
diversificatie gewenst. 

Provincies spelen een 
doorslaggevende rol bij de 
ruimtelijke keuzen die 
samenhangen met de 
energietransitie. 
Regionale afwegingen hangen 
nauw samen met (kansen voor) 
de regionaal-economische 
ontwikkeling. 
Provincies initiëren en 
ondersteunen regionale 
initiatieven voor 
energieopwekking en - besparing. 

Bereikbaarheid 
Door internationalisering zijn  
goede verbindingen over weg,  
spoor en water en luchttransport  
steeds meer van doorslaggevend  
belang in de concurrentie tussen 

Met de uitvoering van het MIRT 
tot 2028 is nog sprake van een 
forse uitbreidingsopgave, evenals 
voor goede aansluitingen op het 
hoofdwegennet. 



regio's. 
Snelle digitale verbindingen zijn 
onontbeerlijk voor regionale 
ontwikkeling. 
De groei van de mobiliteit vlakt af, 
maar is nog steeds aanzienlijk. De 
bereikbaarheidsproblematiek 
concentreert zich in stedelijke 
regio's. 
Er is een kentering van autobezit 
naar autogebruik. De jongere 
generatie maakt andere 
mobiliteitskeuzen. 

Provinciale zeggenschap over het 
personenvervoer per spoor kan 
worden versterkt door nieuwe 
concessies en decentralisatie van 
spoorlijnen voor betere 
afstemming van regionale OV-
netwerken. 
De ruimte voor nieuwe stedelijke 
infrastructuur is beperkt. 
Provincies investeren in 
'knooppunten' en 'OV-poorten'. 
Vanwege een eindige levensduur 
van bruggen en viaducten nemen 
investeringen in vervanging van 
infrastructuur aan belang toe. 
Er is extra aandacht nodig voor 
het vergroten van de 
verkeersveiligheid en het op peil 
houden van het onderhoud van 
infrastructuur. 
De instandhouding van een goed 
netwerk van (betaalbare) 
openbaar vervoer is voor de 
leefbaarheid en het verminderen 
van verkeersdruk een grote 
uitdaging. 
De aansluiting van regio's op 
glasvezelnet is een noodzakelijke 
basisvoorziening. 

Natuur 
Het draagvlak voor een 
natuurbeleid dat strikt gericht is 
op beschermen en in stand 
houden is de laatste jaren 
verdampt. Gebiedsgerichte 
ontwikkeling en verbinding met 
andere opgaven vergroot de 
betrokkenheid van burgers en de 
beleefbaarheid van de natuur. 
Voor een vitaal landelijk gebied is 
een harmonische ontwikkeling van 
natuur en economie van belang. 
Het natuurbeleid wordt sterk 
bepaald door Europese kaders 
(Vogel- en Habitat Richtlijn, 
Kaderrichtlijn Water en 
soortenbeleid). 

De uitvoering van het  
natuurbeleid is als gevolg van  
decentralisatie een provinciale  
opgave. De provincie betrekt  
daarbij in een gebiedsgerichte  
aanpak maatschappelijke partijen  
en inwoners. De uitvoering wordt  
zoveel mogelijk aan andere  
partijen overgelaten.  
Door inrichting en verwerving  
wordt tot 2020 al een flink deel  
van de ontwikkelopgave van het  
nationaal natuurnetwerk, dat in  
2028 gereed moet zijn,  
gerealiseerd. Naast  
subsidieverlening wordt ook  
ingezet op andere financiële  
instrumenten voor ontwikkeling  
en beheer van natuur.  
De uitvoering van het PAS- 
programma en de beheerplannen 



voor de Natura 2000-gebieden 
leiden naar kwalitatieve 
versterking van de natuur en tot 
een goed samengaan van de 
ontwikkeling van natuur èn 
economie. Dit wordt mede 
ondersteund vanuit het 
(Europese) 
ontwikkelingsprogramma 2014-
2020 voor het platteland, dat door 
de provincies wordt uitgevoerd. 
Provincies beïnvloeden actief de 
Europese beleidsvorming. 

Kwaliteit openbaar bestuur 
- Zorgen voor veiligheid is een van 

de belangrijkste taken van de 
overheid. 

- Door onder meer decentralisaties 
worden de gemeente de 'eerste 
overheid' in het sociale domein. 
Daarvoor is vaak 
intergemeentelijke samenwerking 
nodig. Dit leidt tot verschillen 
tussen gemeenten (vorm, 
kwaliteit, kwantiteit). 

- De financiële kracht van de 
gemeenten staat onder druk onder 
meer als gevolg van 
decentralisaties, stuurbaarheid op 
samenwerkingsverbanden en 
tegenvallende grondexploitaties. 

- Als de provincie wettelijk 
verantwoordelijk is, zoals bij (de 
organisatie van) 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving en bij het 
interbestuurlijk toezicht, voert de 
provincie een actief beleid en 
treedt zij zo nodig op. 

- Burgers moeten er op kunnen 
vertrouwen dat gemeenten hun 
taken vervullen. Door het 
interbestuurlijk toezicht op 
gemeenten, ook op financieel 
gebied, ontstaat inzicht voor 
burgers en gemeentebestuur waar 
de gemeente staat. Het is 
vervolgens aan het 
gemeentebestuur om te handelen. 

Provincies hebben een visie op de 
ontwikkeling van het lokaal bestuur. 
Waar gemeenten (structureel) hun 
eigen taken niet meer kunnen 
vervullen, agenderen en faciliteren 
provincies passende oplossingen. De 
provincies kijken daarbij niet alleen 
naar de gemeenten, maar ook naar 
de gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 

Cultuur 
Bij toenemende 
internationalisering leeft de 
behoefte aan regionale culturele 
identiteit op. 
Het culturele klimaat is meer en 
meer een belangrijke 

Provincies houden samen met rijk, 
gemeenten en betrokken 
maatschappelijke partijen de 
culturele infrastructuur en het 
erfgoed in stand. 
Het stimuleren van culturele 
identiteit vraagt een actief 
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vestigingsfactor en van 
economische betekenis. 

provinciaal beleid. 
Provincies nemen door 
decentralisatie de 
verantwoordelijkheid voor 
restauratie, instandhouding en 
herbestemming van monumenten 
over van het rijk en geven dat 
vorm in samenhang met andere 
ruimtelijke opgaven. 



Wat is KOMPAS 2 0 2 0 ? 

KOMPAS 2020 is de inzet Chet 
verhaal') van de gezannenlijke 
provincies in de aanloop naar de 
verkiezingen voor Provinciale Staten 
(2015) en Tweede Kamer (2017) 

KOMPAS 2020 



Inhoudelijke basis KOI^PAS 2020 
Vertrekpunt: docunnent'Profiel Provincies'(2010) 
- Zeven provinciale kerntaken 
- Vastgesteld door GS en PS in 2010 
- Leidend geweest voor profiel van de provincies 

(Bestuursafspraken rijk, provincies, genneenten en 
waterschaooen 2012-20151 

} 
1 

Uitkonnsten IPO-traject'Profiel Provincies' (2013-
2014) 

Uitkomsten IPO-traject'Stip aan de Horizon' (2012 
2013) 

Europese dimensie 

KOMPAS 2020 



Projecten Profiel Provincies 
Provinciale voorbeelden van succesvolle taakuitoefening 
uitgewerkt in vier bijeenkomsten: 

9 oktober 2013 
(Flevoland - pilot) 

30 januari 2014 
(Zeeland, Fryslan, Noord-Brabant, Overijssel) 

« i i i i i H l I i j ^ w 

'l 'i 

20 maart 2014 
(Gelderland, Limburg, Noord-Holland) 

3 april 2014 
(Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Groningen, Utrecht) 
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Profiel-project ^Gebiedsontwikkeling Nieuwe StijT 
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^Visueel' verslag Project Flevoland 
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stip aan de Horizon en Europa 

• stip aan de Honzon: 
- Toekomstverkenning 2020/2030 via 

o.a. bijeenkonnsten nnet PS \ 
- Uitkomst: 'synthese' 

Europa: 
- Grensoverschrijdende samenwerking 
- Radboud-rapport 
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Doel KOMPAS 2020 
• Inhoudelijke leidraad voor IPO-bestuur 

• Levert inhoudelijke basis voor voorbereiding 
verkiezingen PS en TK 

• Na vertaalslag (via 'visuals' en animatie): 
voor kiezers, maatschappelijke partners etc. 

• In de eigen provincie: met regionale context 

Doelgroep voorliggende versie: PS en TK 

ip' KOMPAS 2020 



Traject KOMPAS 2020 
• November 2013: vaststelling Plan van Aanpak door 

IPO-bestuur 

• November 2013 - april 2014: voorbereiding 
conceptversie KOMPAS 2020 

• April - mei 2014: bespreking van conceptversie 
KOMPAS 2020 door Provinciale Staten 

• 19 juni 2014: afronding definitieve versie KOMPAS 
2020 door IPO-bestuur en Algemene Vergadering 
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Bespreking KOMPAS 2020 door 
Provinciale Staten 
• Oriënterende bespreking van conceptversie 

KOMPAS 2020 

• Uitkomsten van deze bespreking worden door uw 
IPO-bestuurslid ingebracht bij de vaststelling van 
KOMPAS 2020 door het IPO-bestuur op 19 juni 
2014 

• Bij KOMPAS 2020 gevoegd achtergronddocument 
geeft inzicht in de inhoudelijke totstandkoming 
van KOMPAS 2020 



Hoofdpunten KOMPAS 2020 
Leidraad voor de algemene positionering van provincies 

Uitgangspunt: de maatschappelijke opgaven centraal 

Huidige prioriteit: economisch herstel in de regio 

Flexibele rolopvatting van de provincie 

Provincie als dé regionale belangenbehartiger 

Opgaven zijn leidend, grenzen zijn volgend 

Regio's als drijvende kracht in Europa 
~ - - \ p ^ KOMPAS 2020 


