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Betrokkenheid Staten bij AEF onderzoeksrapport  

 
Geacht IPO bestuur, 

 
  

Aanstaande donderdag 17 november 2022 spreekt u in uw vergadering over het onderzoeksrapport 
van het onderzoeksbureau AEF naar de focus in de samenwerking. Het gaat daarbij onder meer om 
de vragen op welke wijze en op welke termijn het onderzoeksrapport aan de AV-IPO wordt 
voorgelegd. 

 
Hierover heeft u als opdrachtgever in de AV-IPO vergaderingen van 4 oktober en 8 november de 
eerste beelden gedeeld en processtappen voor verdere behandeling voorgesteld. De Statengriffiers 
van de twaalf provincies hebben hierop gereflecteerd, en dan met name ten aanzien van de 
betrokkenheid van Provinciale Staten hierbij. Graag informeren u hierbij over de uitkomst van onze 
reflectie.  

 
Evenals bij u staat bij de Statengriffiers voorop dat er nog voor het eind van deze Statenperiode 
een besluit wordt genomen. Dat gezegd hebbende, zijn wij ook van mening dat het van groot 
belang is dat het proces tegelijkertijd niet inboet aan zorgvuldigheid. Het betreft immers 
belangrijke keuzes die worden gemaakt voor de toekomst van het IPO.  Uit de behandeling tot nu 
toe maken wij op dat het IPO ook in onze onderscheiden Staten bijzonder leeft. Als we dit vertalen 
naar het proces om tot een gedragen besluit te komen, betekent dit ons inziens dat dat proces 
voldoende ruimte moet bieden voor beeldvorming én besluitvorming in elk van de twaalf 
Provinciale Staten.  

 
Na besluitvorming krijgen de AV-leden het mandaat van hun Provinciale Staten om daarover met 
uw bestuur van gedachten te wisselen. Opnieuw vanwege het belang van de keuzes voor de 
toekomst pleiten wij ervoor dat de AV-IPO zich dan niet beperkt tot het doen van 
inspraakbijdragen, maar dat zij in staat wordt gesteld tot het leveren van formele wensen en 
bedenkingen.  

 
Uit onze inventarisatie langs de provincies blijkt een goede behandeling van het 
onderzoeksrapport in november en december in veel provincies niet haalbaar. Niet alleen komt het 
door uw bestuur genoemde moment in november te vroeg; dit geldt evenzeer voor 13 december -  
de dag waarop al een AV-IPO gepland staat.  
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Het daadwerkelijk in staat stellen van twaalf Provinciale Staten om een besluit te nemen over het 
rapport en daarmee de AV-IPO leden af te vaardigen, vergt beduidend meer tijd dan tot het einde 
van het jaar beschikbaar is. Wij stellen u daarom voor genoemd rapport in een extra AV te 
behandelen, bijvoorbeeld in februari.  

 
Voor een uniforme behandeling hebben wij goede ervaringen met een concept-Statenvoorstel. Uw 
bestuur heeft daar op een eerder moment bij de concept IPO begroting 2019 ervaring mee 
opgedaan. De Statengriffies zijn graag bereid over de opzet met het IPO bureau mee te denken. Het 
ligt vervolgens voor de hand ook daarin ten minste ruimte te geven voor wensen en opvattingen 
vanuit Provinciale Staten. 

 
Een reactie uwerzijds op bovenvermeld voorstel wordt hogelijk op prijs gesteld. 

 
Namens de twaalf provinciale Statengriffiers, 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 

Kirsten ten Cate 
Amanda Kost 

 
 
 
 
 
 
  


