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onderwerp 
Stand van zaken Transitie IPO' 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

Via een brief van 3 februari j l . bent u geïnformeerd over de stand van zaken van de evaluatie en 
transitie van het IPO. Aangezien de samenstelling van Provinciale Staten vanwege de verkiezingen 
van 2 maart j l . Is gewijzigd treft u de brief als bi j lage aan. Op grond van de uitkomsten van de 
evalutie uitgevoerd door de commissie-'Meijdam' is door het bestuur en de colleges van GS 
unaniem geconcludeerd dat er behoefte is aan een sterk en stevig IPO, maar dat het IPO in huidige 
vorm, mede gelet op de veranderende politiek-bestuurlijke omstandigheden daarbij niet (meer) 
voldoet. Het bestuur heeft daartoe de commissle-'Transitie IPO' ingesteld onder voorzitterschap 
van de heer drs. W.J. Deetman. Opdracht aan de commissie was het formuleren van een advies 
aan het bestuur over de transitie van het IPO op grond van de uitkomsten van de evaluatie. Graag 
informeren wij u over de stand van zaken van de transitie van het IPO en de wijze waarop 
Provinciale Staten betrokken worden bij de transitie. 

Stand van zaken 'Transitie IPO' 
Het nieuw samengestelde bestuur van het IPO dat op grond van de collegevorming, naar 
aanleiding van de Statenverkiezingen, is aangetreden heeft het advies van de commissie-Deetman 
op 9 juni j l . besproken. Op grond van deze bespreking heeft het bestuur, in samenspraak met de 
colleges van GS, een aantal uitgangspunten vastgesteld die de basis vormen voor de transitie van 
het IPO. De uitwerking van deze uitgangspunten is tijdens het zomerreces ter hand genomen en 
besproken tijdens een werkconferentie van het IPO-bestuur op 15 en 16 september j l . De 
uitkomsten van deze werkconferentie worden eerst besproken met de colleges van Gedeputeerde 
Staten alsmede de leden van de Algemene Vergadering van het IPO tijdens de AV van 29 
september a.s. Uitgangspunt van de transitie van het IPO is de bestuurlijke en ambtelijke 
adviesstructuur te beperken, meer focus aan te brengen in de inhoudelijke IPO-agenda ('de smalle 
doch betekenisvolle agenda') en kosten te besparen. 
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Betrokkenheid Provinciale Staten en nadere informatievoorziening 
Het bestuur hecht eraan om de leden van Provinciale Staten zo goed mogelijk te Informeren over 
de transitie van het IPO. Via deze brief wordt hier een eerste invulling aan gegeven. Aangezien de 
bespreking van de transitie van het IPO In de colleges van GS en de Algemene Vergadering nog 
moet plaats vinden en de uitkomsten ervan worden besproken door het bestuur tijdens de 
vergadering van 4 oktober ontvangt u na die vergadering nadere informatie over de uitwerking van 
de transitie van het IPO alsmede uw betrokkenheid hierbij. Tevens worden dan het advies van de 
commissie-Deetman en de samenvatting van de evaluatie van de commissie-Meijdam aan u ter 
beschikking gesteld. 

Het bestuur is overigens van mening dat met de uitwerking van de transitie van het IPO tegemoet 
wordt gekomen aan de zorgen over het IPO geuit in onder andere de collegeakkoorden van Noord-
Holland en Flevoland en de moties aangenomen door Provinciale Staten van Drenthe en Overijssel. 

Extra bezuinigingen op het IPO 
Ten slotte willen wij u erop wijzen dat het IPO-bestuur in 2010 heeft besloten tot een bezuiniging 
van 15% op de begroting van het IPO. Deze bezuiniging is reeds verwerkt in de begroting voor 
2011. Het bestuur heeft afgesproken dat daarbovenop nog een extra bezuiniging van nog eens 
ongeveer 15% komt. De exacte grootte van deze extra bezuiniging hangt samen met de 
besluitvorming over de structuur en agenda van het IPO. Op grond hiervan wordt ook de IPO-
organisatie aangepast en is duidelijk tot welke bezuinigingen dit taakstellend kan leiden. Zodra hier 
meer bekend over is, ontvangt u nadere informatie. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding hiervan 
nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot Ferdi de Lange (070 888 12 22 
of fdlanqe@lpo.nl). 

Met vriendelijke groet, 
INTERPROVIUeiAAL OVERLEG 

J.W. Remkes 
voorzitter 
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BV 04416/2011 

datum 
3 februari 2011 

onderwerp 
Transitie IPO 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

Op 5 jull 2010 bent u via een brief geïnformeerd over het plan van aanpak van de evaluatie van 
het IPO als uitwerking van de doelstelling van het IPO-Jaarplan 2010. De externe commissie 
'Evaluatie IPO' bestaande uit Henry Meijdam (voorzitter VROM-Raad en voormalig gedeputeerde), 
Theo Toonen (decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft), Lambert 
Verheijen (Dijkgraaf van het Waterschap Aa en Maas en voormalig gedeputeerde) en Berend-Jan 
van Voorst tot Voorït (voormalig gouverneur van Limburg) heefl In de periode september tot en 
met november 2010 gesprekken gevoerd met de colleges van Gedeputeerde Staten, de directie 
van het IPO en delegaties van de Algemene Vergadering, BOAG-voorzitters en IPO-medewerkers. 
Leden van Provinciale Staten zijn in de gelegenheid gesteld om hun inbreng vla de leden van de 
Algemene Vergadering dan wel het college van GS van de eigen provincie te leveren. De 
uitkomsten van deze gesprekken zijn In december 2010 besproken in het bestuur en de Algemene 
Vergadering van het IPO alsmede de colleges van Gedeputeerde Staten. 

Van evaluatie naar transitie van het IPO 
Op grond van de bespreking van de evaluatie heeft het IPO-bestuur, in nauw overleg met de 
colleges van GS, in de vergadering van 25 januari j l . besloten tot het instellen van een commissie 
'Transitie IPO' die op grond van de uitkomsten van de evaluatie van het IPO vorm moet geven aan 
het IPO Nieuwe Stijl waardoor het nieuwe IPO-bestuur, dat aantreedt naar aanleiding van de 
nieuwe samenstelling van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten op grond van de Provinciale 
Statenverkiezingen van 2 maart 2011, een vliegende start kan maken. Inzet daarbij is onder meer 
om de kerntaken van het IPO scherper definiëren en de contacten tussen het IPO en de provincies, 
zowel ambtelijk als bestuurlijk, te intensiveren. Dit mede in relatie tot het feit dat de 
maatschappelijke en politieke context waarbinnen het IPO opereert, de afgelopen jaren flink 
veranderd Is. Niet alleen door de gewijzigde positionering en takenpakket van de provincies 
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(conform o.a. het advies van de commissie-Lodders In 2008, het bestuursakkoord rijk-provIncles 
2008-2011 en het document 'Profiel Provincies' in 2010), maar ook de wijzigingen op het nationale 
en Europese politiek-bestuurlijke omgeving (o.a, de samenvoeging van ministeries). 

Samenstelling transitiecommisste en begeleidingscomnriissie 
De transitiecommissie bestaat uit de volgende leden: drs. W.J. Deetman (onafhankelijk voorzitter, 
lid Raad van State), prof. dr. Mirko Noordegraaf en drs. G.K. Pikker (onafhankelijk deskundigen, 
Universiteit Utrecht), drs. M.J. van den berg (cdK Groningen), J.W. Remkes (cdK Noord-Holland), 
prof. dr. W.BJ.H. van de Donk (cdK Noord-Brabant), Th. H. C. Peters (gedeputeerde Gelderland), 
W.M. de Jong (gedeputeerde Utrecht), N.M.3.G. Lebens (gedeputeerde Limburg), drs. A.J. van den 
Berg (provinciesecretaris Frvslan) en mr. drs. T. van der Wal (provinciesecretaris Flevoland). 
Tevens heeft het IPO-bestuur een bestuurlijk-ambtelijke begeleidingscommissie Ingesteld die 
fungeert als klankbord voor de transitiecommissie en proces en tijdpad bewaakt. De 
begeleidingscommissie bestaat uit: drs. H. van Waveren (voorzitter, gedeputeerde Zeeland en 
vicevoorzitter IPO-bestuur), mr. F.D. van Heijningen (gedeputeerde Zuid-Holland en lid IPO-
bestuur), mevrouw drs. T. Klip-Martin (gedeputeerde Drenthe en lid IPO-bestuur), mr. H.A. 
Timmerman MBA (provinciesecretaris Overijssel en voorzitter Kring van Provinciesecretarissen) en 
drs. G. Beukema (algemeen directeur IPO). De werkzaamheden van de transitiecommissie dienen 
afgerond te zijn voor de startconferentie van het nieuwe bestuur die voorzien is voor 26 mei 2011. 
Uiteraard wordt u, indien daartoe aanleiding is, tussentijds op de hoogte gehouden van de stand 
van zaken van de transitie van het IPO. 

Ik hoop u hiermee: voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen 
hebben riar/kunt/^zlch wepdBf» tot Ferdi de Lange (070 888 12 22 of fdlanqe(^ipo.nl). 

^ I 
Met vriendejijloé gr 
INTERPROVir 

drs. Hî -ran Waveren 
iitter begeleidingscommissie 'Transitie IPO' 
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