




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressie Algemene Vergadering 30 september 2014 

Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht 

kwam de Algemene Vergadering van het IPO voor 

het laatst in deze samenstelling bijeen. In de 

Statenzaal van de prachtige en historische Abdij van 

Middelburg die tevens dienst doet als het 

Provinciehuis van Zeeland kon zowel aan de kant 

van de Algemene Vergadering (AV) als het bestuur 

een hoge opkomst geconstateerd worden. Een 

opkomst die natuurlijk ook te maken had met het 

aansluitende IPO-Jaarcongres 2014 dat gezamenlijk 

door het IPO en gastprovincie Zeeland was 

georganiseerd. Hoewel de ‘Zeeuwse Avond’ al lonkte, kon dit de leden van de Algemene 

Vergadering en het bestuur niet afhouden van een uitgebreide bespreking van enkele 

actuele onderwerpen en de vaststelling – in het kader van de ‘governance’-functie van de 

AV – van diverse jaarstukken. 

 

KOMPAS 2020  

Belangrijk onderwerp van gesprek was KOMPAS 2020: het 

‘verhaal’ van de provincies in de aanloop naar de verkiezingen 

voor Provinciale Staten (2015) en Tweede Kamer (2017). In de 

vorige vergaderingen van de AV, maar ook speciale KOMPAS 

2020-bijeenkomsten voor Provinciale Staten georganiseerd in 

alle provincies is een conceptversie van KOMPAS 2020 

uitgebreid besproken. Op grond van de uitkomsten van deze 

besprekingen is in de laatste AV afgesproken dat in de zomer 

KOMPAS 2020 zou worden aangepast ter definitieve 

vaststelling door het bestuur in de werkconferentie van 10 & 11 

september 2014. De AV kon derhalve kennis nemen van de definitieve versie van 

KOMPAS 2020. De reacties op het definitieve KOMPAS 2020 liepen daarbij uiteen: van 

breed gedragen en volle ondersteuning via kennis nemen van de uitkomst tot het feit dat 

het bestuur nota diende te nemen van eerder geuite zorgen inzake een politieke lijn dan 

wel politieke bemoeienis. De voorzitter herhaalde daarbij zijn mantra geuit bij vorige 

besprekingen: KOMPAS 2020 is bedoeld als raamwerk en natuurlijk politiek van aard, 

maar dat het aan de politieke partijen zelf is om te bepalen wat ze ermee doen. KOMPAS 

2020 ligt in het verlengde van en gebaseerd is op het document ‘Profiel Provincies’ 

(2010) en gaat in op de inhoudelijke positie van de provincies in de komende jaren. 

Concrete politieke onderwerpen komen daarbij niet aan bod, wel de thematiek en de 

analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven die daaraan ten grondslag 

liggen. Een enkel lid van de AV poogde toch nog enkele concrete wijzigingsvoorstellen 

aan de orde te brengen, maar het tonen van de gedrukte versie van KOMPAS 2020 door 

de voorzitter sprak boekdelen. Een gedrukte versie die aan alle deelnemers bij het 

verlaten van het congres zouden ontvangen. Met deze definitieve versie van KOMPAS 

2020 is het raamwerk voor de inhoudelijke inzet van de gezamenlijke provincies tot 2020 

gereed. 

 

Voorbereiding algemene evaluatie transitie IPO 

Aan het begin van deze Statenperiode zijn – in nauwe afstemming met de colleges van 

Gedeputeerde Staten en de Algemene Vergadering – besluiten genomen over de transitie 

van het IPO. Een transitie die bestaat uit focus binnen de inhoudelijke IPO-agenda, 

inperking van de bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur en minder kosten. Een jaar 

na deze besluitvorming heeft een ‘lichte’ evaluatie plaats gevonden die aangaf dat de 
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transitie van het IPO op de goede weg was. Bij de vaststelling van de besluitvorming van 

de transitie van het IPO was ook afgesproken om aan het einde van het traject een 

algemene evaluatie uit te voeren. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de nieuwe 

IPO-periode naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015.  

 

Het bestuur kon aan de AV melden dat 

de heer Wim Deetman, voormalig 

voorzitter van de Transitiecommissie, 

bereid gevonden is om de algemene 

evaluatie van de transitie te leiden. 

Binnen de door het bestuur gestelde 

kaders zal de heer Deetman zijn eigen 

werkwijze vaststellen. Eén van die 

kaders is een eerdere afspraak met de 

AV dat de AV – gelijk andere IPO-

gremia – een rol heeft bij de Algemene 

Evaluatie. Voor deze rol deed de AV de 

suggestie om externe organisaties te bevragen over het resultaat van de transitie, maar 

ook om de leden van Provinciale Staten te betrekken via een kwantitatieve enquête en 

(vertegenwoordigers van) de leden van de AV te laten spreken met de heer Deetman. 

Hierbij werd ook de suggestie gedaan om daarbij AV-leden een rol te geven die zowel 

zitting hebben in de huidige als vorige AV. Ten slotte werd ook de voorbereiding van de 

AV als deelonderwerp naar voren gebracht en werd benadrukt dat een bijeenkomst van 

de AV over de algemene evaluatie – al dan niet in de vorm van een extra AV – op prijs 

werd gesteld. De voorzitter gaf daarop aan dat de heer Deetman zijn werk onafhankelijk 

uitvoert maar dat de in zijn ogen waardevolle suggesties aan de heer Deetman worden 

meegegeven. Tevens benadrukte de voorzitter dat het aan het nieuwe bestuur en de 

nieuwe AV is om te bepalen welke gevolgen gegeven moeten worden aan de uitkomsten 

van de algemene evaluatie. Een extra AV past daar niet bij, maar wel zal worden bezien 

op welke wijze een bijeenkomst voor de AV in het kader van de evaluatie georganiseerd 

kan worden. 

 

Overige punten en de Jaarstukken 

De AV besprak tevens nog kort de stand van zaken van de 

structurele agendapunten ‘Gezamenlijke inzet PS2015-verkiezingen’ 

en ‘Rechtspositie Statenleden’. Op beide onderwerpen was weinig 

nieuws, maar met name bij de gezamenlijke inzet werd gehamerd 

op tijdig resultaat met het oog op de nadere verkiezingen en het 

benadrukken van het uitgangspunt dat provincies zelf bepalen aan 

welke activiteiten ze in dit kader meedoen waarbij opkomstbevordering van eerste en 

jonge kiezers immer het uitgangspunt moet zijn.  

 

Ten slotte boog de AV zich nog over een vracht 

jaarstukken en – terwijl de ‘Zeeuwse Avond’ meer en 

meer lonkte – keurde de gewijzigde begrotingen voor 

2014, het IPO-Jaarplan en –begroting 2015 en Jaarplan en Begroting 2015 voor BIJ12 

goed. De betekenis naam van de gemeenschappelijke werkorganisatie BIJ12 bleef tot 

vragen leiden en ook aan de kant van het bestuur kon de naam van deze van het IPO op 

afstand geplaatste gemeenschappelijke werkorganisatie niet goed geduid worden. 

Aangezien BIJ12 gebruik maakt van de verenigingsstructuur dient de AV de jaarstukken 

van BIJ12 goed te keuren. Deze goedkeuring werd verleend, maar de vragen over de 

naam blijven. Een schone taak dus voor BIJ12 om dit voor eens en altijd inzichtelijk te 

maken.  

 

En zo kwam een einde aan een BIJ-zondere bijeenkomst van de AV die geruisloos 

overging in het IPO-Jaarcongres 2014 en de Zeeuwse gastvrijheid.   



 

 

 

 

 
 

 
Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur  

30 september 2014 te Middelburg 
 

KOMPAS 2020 

KOMPAS 2020 is ‘het verhaal’ van de provincies in de aanloop naar de verkiezingen voor 

Provinciale Staten (2015) en Tweede Kamer (2017). Het vormt het raamwerk voor de 

inzet van de gezamenlijke provincies tot 2020. In de werkconferentie op 10 & 11 sep-

tember jl. heeft het bestuur de definitieve tekst vastgesteld. Ter vergadering neemt het 

bestuur kennis van het definitieve en opgemaakte document KOMPAS 2020 dat tevens 

het thema is van het IPO-Jaarcongres 2014 dat aansluitend op de bestuursvergadering 

plaats vond.  

 

KOMPAS 2020 is een doorontwikkeling van het document ‘Profiel Provincies’ uit 2010 

waarin de zeven provinciale kerntaken zijn vastgesteld. ‘Profiel Provincies’ is leidend ge-

weest voor het profiel van de provincies zoals vastgelegd in de Bestuursafspraken 2011-

2015 tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. In deze Bestuursafspraken 

zijn tevens de profielen van de medeoverheden opgenomen.  

 

Naast de doorontwikkeling van ‘Profiel Provincies’ betrekt KOMPAS 2020 ook de uitkom-

sten van het ‘Stip aan de Horizon’-traject: de toekomstverkenning van maatschappij en 

overheden in 2030/2035. Ook hebben de Europese ontwikkelingen een plek gekregen in 

KOMPAS 2020 niet in de laatste plaats naar aanleiding van het Radboud-rapport over de 

positie van provincies (en gemeenten) bij de voorbereiding van Europese besluitvorming 

en de effecten ervan voor de medeoverheden. Ten slotte hebben de gezamenlijke provin-

cies voorbeeldprojecten in kaart gebracht die de provincies aan het werk tonen bij de 

uitoefening van de kerntaken. Deze projecten zijn daarmee de concrete vertaling van het 

werk van de provincies en daarmee basis voor KOMPAS 2020.   

 

Bestuurlijke organisatie 

Het bestuur bespreekt de actuele ontwikkelingen inzake het kabinetsvoornemen tot af-

schaffing van de Wgr-plus in relatie tot de bespreking van het wetsvoorstel door de Eer-

ste Kamer.   

 

Europese prioritaire dossiers en voortgang afspraken positionering provincies 

Het bestuur bespreekt de actuele stand van zaken van de Europese prioritaire agenda. 

Tevens bespreekt het bestuur de voortgang van de afspraken tussen de decentrale over-

heden en het rijk over de wijze waarop de decentrale overheden worden betrokken bij de 

voorbereiding van Europese besluitvorming, besluitvorming die voor een groot deel wordt 

uitgevoerd wordt door de decentrale overheden.  

 

Prioritaire IPO-agenda 

Het bestuur bespreekt de prioritaire IPO-agenda, mede in relatie tot de IPO-reactie op de 

Rijksbegroting 2015 die de dag na de aanbieding van de Miljoenennota op de website 

van het IPO is geplaatst. Het bestuur bespreekt daarbij de dossiers ‘Vitaal Platteland’ 

(Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), ‘Financiële Verhoudingen’, ‘Regionale Economie 

& Energie’ (Energieakkoord en samenwerkingsafspraken met EZ), ‘Transitie Jeugdzorg’, 

‘VTH/RUD’s’ en ‘Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer’ (Deltaprogramma). 

Inzake dit laatste dossier mandateert het bestuur portefeuillehouder Meijers om het 

Deelprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma te ondertekenen namens 

het IPO. Dit in het verlengde van het op Prinsjesdag – eveneens namens het IPO door 

mevrouw Meijers ondertekende – Deltaprogramma.  

 

Cao- en pensioenonderhandelingen 

Het bestuur bespreekt vertrouwelijk de inzet voor en stand van zaken van de cao- en 

pensioenonderhandelingen.  
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Huisvesting IPO-bureau 

In het verlengde van de besluitvorming over de nieuwe (en goedkopere) huisvesting van 

het IPO-bureau als onderdeel van de transitie van het IPO neemt het bestuur kennis van 

de borgstelling door de provincies Noord-Brabant en Overijssel voor de eerder besloten 

lening inzake de huisvesting. Deze lening wordt afgenomen bij BNG waarbij de borg-

stelling door beide provincies leidt tot een gunstig rentetarief. In het verlengde hiervan 

stemt het bestuur in met de voorwaarde van beide provincies dat wanneer een onver-

hoopte inroeping van de lening plaats vindt de verrekening daarvan geschiedt met alle 

provincies. De enige situatie die tot inroeping kan leiden is de opheffing van de vereni-

ging IPO. De statuten bepalen in een dergelijk geval dat het saldo wordt verrekend met 

de twaalf provincies. Daarmee valt het verzoek onder de statuten en is daarmee al inge-

stemd door de provincies bij de vaststelling ervan. 

 

Huis van de Provincies 

Bij de besluitvorming over de nieuwe huisvesting van het IPO-bureau is ook afgesproken 

om de huisvesting in te zetten als ‘Huis van de Provincies’. Om dit extra kracht bij te zet-

ten stemt het bestuur in met het voorstel van de voorzitter om het IPO-bureau – na ver-

huizing eind november / begin december – ook zo te benoemen en dit op de gevel van 

het gebouw op gepaste wijze aan te geven.  

 

Voorbereiding Algemene Vergadering 

Het bestuur bereidt de Algemene Vergadering voor die aansluitend op de vergadering 

van het bestuur plaats vindt. Een impressie van de Algemene Vergadering is elders op de 

website van het IPO te vinden.   
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