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Oplegnotitie Flevolandse afwegingen IPO Kaderbrief 2023 
 
 
Inleiding 
 
Met deze oplegnotitie geven Gedeputeerde Staten invulling aan de wens van Provinciale 
Staten om in een vroeg stadium inzicht te hebben in de keuzes die het Interprovinciaal 
Overleg (hierna IPO) maakt voor de komende tijd. De kaderbrief is een instrument om het 
gesprek met PS aan te gaan. Om de betrokkenheid van elke PS en hun kaderstellende en 
controlerende rol op de wijze van samenwerking tussen de provincies te versterken heeft 
het IPO gevraagd deze Kaderbrief te bespreken in alle staten. Daarbij kan worden 
gesproken over nut en noodzaak van de samenwerking met de andere 11 provincies aan 
verschillende beleidsdoelstellingen van de eigen provincie. Het IPO onderschrijft het 
belang van het stellen van de vraag “waarom werken wij samen met de andere provincies  
ten aanzien van deze doelstelling, wat kost het en wat levert het ons op?” Dit is ook in lijn 
met de “leidraad best practices” van de Algemene Vergadering (AV). 
 
Wijze van bespreking  
 
Door deze oplegnotitie te bespreken kunnen de staten beelden uitwisselen en 
opvattingen meegeven aan het IPO-bestuur in de opmaat naar de Programmabegroting 
van het IPO. Het IPO-bestuur heeft deze Kaderbrief aan u aangeboden om deze in de eigen 
provinciale besturen te bespreken.  
 
Op verzoek van het IPO-bestuur hebben we u gevraagd, in afstemming met de leden van 
de AV uit uw midden, om de Kaderbrief IPO te agenderen voor een bespreking in 
oordeelsvormende zin op 18 mei aanstaande.  
 
Naast deze oplegnotitie zal de IPO bestuurder, gedeputeerde Fackeldey, een korte 
presentatie kunnen geven over de Kaderbrief en de bespreking daarvan in het IPO 
bestuur. Deze presentatie is op dit moment in voorbereiding en zal worden nagezonden. 
Wij stellen u voor in het kader van oordeelsvorming aan GS, de bestuurder van het IPO en 
uw AV-afgevaardigden uw opvattingen mee te geven over deze Kaderbrief. Aan het einde 
van de bespreking is het wenselijk dat een samenvatting van de aandachtspunten en 
opmerkingen van de commissie worden geformuleerd en meegegeven aan de leden van 
de Algemene Vergadering en aan de bestuurlijk lid van het IPO bestuur.  
 
Leeswijzer 
 
Zoals is toegezegd willen Gedeputeerde Staten in deze oplegnotitie een aantal 
onderwerpen de revue laten passeren die in de Kaderbrief van het IPO extra aandacht 
hebben gekregen en die voorbeelden zijn van de samenwerking in IPO-verband. Bij ieder 
programmaonderdeel staat aangegeven wat de kern is van de kaderbrief op dat 
onderwerp, en wat hiervan de Flevolandse relevantie is. Ofwel, wat de gevolgen zijn 
wanneer een taak niet wordt gehonoreerd in de Programmabegroting 2023 van het IPO.  
 
De opbouw van deze oplegnotitie is als volgt: allereerst wordt een algemeen beeld 
geschetst waarin wordt terug gegrepen op de algemene argumenten voor samenwerking 
van de provincies. Vervolgens wordt per beleidsonderdeel waar de provincies op 
samenwerken gekeken naar de kern van de kaderbrief en het Flevolandse belang. Voor 
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een aantal beleidsterreinen worden specifieke voorbeelden gegeven wat het oplevert in 
termen van meerwaarde voor Flevoland. Deze terreinen zijn achtereenvolgens:  
1. Programma Ruimte, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de ruimtelijke regierol van 

provincies. Daarnaast een beperkt item: monitoring van droogteschades.  
2. Programma Energie en klimaat; relevant vanwege de ruimtelijke en maatschappelijke 

effecten.  
3. Programma Vitaal platteland: daarbij is met name stikstof prominent onderwerp.  
4. Programma Mobiliteit. Binnen dit thema is met name aandacht voor de monitor 

Regionale Mobiliteitsprogramma’s.  
5. Programma Regionale economie, dat de komende tijd zich met name bezig houdt met  

herstel, ontwikkeling van een duurzaam verdienvermogen van de regionale economie 
in de provincies. 

6. Programma milieu, toezicht en handhaving. Aandacht wordt besteed aan de 
verbreding van het toezicht.  

7. Programma Cultuur en erfgoed, met name van belang vanwege het nieuw te 
ontwikkelen rijkscultuurbestel. 

8. Programma Kwaliteit openbaar bestuur, waarin veel inzet wordt gepleegd op de 
interbestuurlijke verhoudingen, het vertrouwen in het openbaar bestuur en de drie 
grote transities waarop het IPO zich concentreert.  

9. Ontwikkelingen BIJ12, waar uitvoeringstaken zijn belegd.  
 
In de toekomst zien wij in de IPO P&C cyclus voor ons, dat wij onze bestuurlijke afweging 
per programma(onderdeel) aanbieden, bij de bespreking van de concept kaderbrief. Wij 
zijn benieuwd wat voor u hierin de gewenste vorm is.  
 
Het verzoek aan uw commissie is dat u tijdens de commissiebespreking over de Kaderbrief 
en deze oplegnotitie per genoemd beleidsterrein uw instemming of kanttekening(en) 
meegeeft aan de IPO bestuurder en het IPO bestuur. De voorzitter zal aan het einde van 
de oordeelsvorming uw commissie verzoeken of u zich voldoende herkent in zijn 
eindconclusies daarover. 
 
Algemeen beeld 
 
De twaalf provincies vormen samen de vereniging IPO. De provincies als bestuurslaag 
tussen Rijk en gemeenten hebben een belangrijke positie als midden bestuur, de rol van 
de provincie in het bestel lijkt groter te worden. Om die rol als overheid te nemen heeft de 
samenwerking tussen de twaalf provincies grote meerwaarde. Het IPO-bestuur waarin de 
twaalf provincies bestuurlijk zijn vertegenwoordigd bepalen gezamenlijk wat de accenten 
moeten zijn. Dit verandert met de tijd. Op dit moment zijn de gevolgen van de oorlog in de 
Oekraïne en de start van het kabinet Rutte IV relevante externe factoren die de agenda 
mede bepalen.  
 
Vorig jaar zijn in de oplegnotitie bij de IPO begroting al algemene argumenten rond de 
voordelen van de samenwerking al met u gedeeld: 
 
• Het IPO treedt als belangenbehartiger op namens de twaalf provincies. Naast Flevoland is geen andere 

organisatie zo goed in staat om namens de provincie op te treden (voorbeeld: financiële ontwikkeling in 
samenhang met de taken).  

• Samenwerking en gezamenlijk optreden verstevigen de inbreng van de provincies. Door het IPO gaan 
deuren open die anders gesloten zouden blijven. Het IPO is een logische gesprekspartner voor 
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Binnenlandse Zaken. Het IPO vergroot de zichtbaarheid van de provincies (voorbeeld: Klimaatakkoord, 
stikstofaanpak en woonopgave).  

• Flevoland heeft als relatief kleine provincie baat bij een sterke samenwerkingsvorm. Voor Flevoland 
kunnen we collectief meer gewicht in de schaal leggen dan individueel (voorbeeld: thema energie past 
goed bij Flevoland). 

• Er is sprake van een versterkte positie en positionering van de provincies als mede-overheid met name op 
de regionale en bovenlokale aanpak van opgaven en transities. Het schaalniveau biedt meerwaarde voor 
een stabiel openbaar bestuur (gebiedstafels, RES).  

• Door samen te werken kan kennis worden gedeeld en uitgewisseld; daardoor wordt voorkomen dat het wiel 
12 keer opnieuw wordt uitgevonden. Het maken van een participatieverordening is een mooi voorbeeld. Dat 
moet iedere provincie doen, dus waarom zouden we dit niet samen oppakken (voorbeeld Denktank, 
gebiedsopgaven 3.0)? 

• BIJ12, dat voornamelijk een uitvoeringsorganisatie is ten dienste van de twaalf provincies, worden taken en 
werkzaamheden bijeengebracht en op een efficiënte en gelijkvormige wijze voor twaalf provinciale 
organisaties uitgevoerd. Niet alleen leidt dit tot voordelen, het zorgt ook voor landelijke afstemming en 
eenheid. Daardoor kunnen de provincies gezaghebbend zijn op deze terreinen (stikstof).   

 
Op al deze onderwerpen zijn concrete voorbeelden te noemen. Maar wat belangrijker is 
dat de basis van het IPO is dat het een bundeling van de twaalf provincies is. Het is geen 
organisatie met een eigen ambitie, opvatting of missie. Het IPO is daarin zeer alert in de 
rol die het inneemt. Wat het IPO doet is ondersteunen en processen faciliteren. Deze 
rolvastheid zorgt voor effectiviteit en efficiëntie en daarvan profiteren de provincies. Het 
wel zaak daarover voortdurend het gesprek te voeren. Zeker wanneer de rol van 
provincies verandert, de verwachtingen van derden verschuiven (bijvoorbeeld het Rijk), 
dan moet over de opdracht en rolneming worden nagedacht: wat doet het IPO wel en wat 
niet en wat doen de provincies zelf.  
 
Financieel beeld 
In deze Kaderbrief worden ook een aantal technische uitgangspunten gehanteerd, zoals 
de te verwachten prijsstijgingen, inflatie en cao-afspraken. Overigens stijgt de begroting 
van het IPO niet sterk omdat een aantal posten wordt overgebracht naar BIJ12, waardoor 
de stijging van deze begroting zich beperkt tot € 1 miljoen. BIJ12 stijgt wel, maar met name 
door de uitvoering van het Faunaschadefonds. Het is verstandig om in een Kaderbrief aan 
te geven welke uitgangspunten worden gehanteerd voor inflatie, prijsontwikkeling en cao. 
 
De accenten van het IPO  
Het IPO legt in deze Kaderbrief voor het komende begrotingsjaar een extra accent op de 
rol voor de provincies (‘rol in de ruimte’) bij de transities in het fysieke domein. Nederland 
staat voor een ongekende ‘verbouwing’. Vanuit het regeerakkoord noemt het IPO drie 
hoofdlijnen:  
• wonen/bereikbaarheid; 
• energie/klimaat en natuur/stikstof  
• landbouw (landelijk gebied).  
Daarbij zijn de provincies in IPO verband vooral intensief bezig met de financiële en 
interbestuurlijke randvoorwaarden die doorwerken in de provincies.  
 
Een tweede accent voor 2023 zijn de Statenverkiezingen, de overgang naar een nieuw 
bestuur en de wijze waarop de inhoudelijke focus op de samenwerking ‘de rol in de 
ruimte’ door werkt in organisatie(vormen) van de samenwerking van de provincies. De 
provincies staan voor de resultaten in het fysieke domein. “Rol in de Ruimte” vraagt een 
nieuw partnerschap: de 12 provincies willen over de resultaten en voorwaarden directe 
(‘verticale’) afspraken met het kabinet. Vervolgens zullen de provincies als 
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gebiedsregisseur zorgen voor die aanpak in hun eigen provincies. Horizontaal borgen we 
kracht van de verscheidenheid van de provincies. 
 
Verandering van de samenwerking is denkbaar 
In iedere provincie wordt aan de grote transities in het fysieke domein gewerkt. Dit heeft 
effect op de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de 12 provincies. Voor de 
nieuwe bestuursperiode in 2023 zoekt het IPO-bestuur naar de juiste wijze van die 
samenwerking vanuit de focus van provincies de komende jaren op de transities in het 
fysieke domein. In de bespreking tussen GS en PS is het aan te bevelen in te gaan op de 
vraag welke gevolgen de focus op de 3 grote transities op de samenwerking tussen de 
twaalf provincies heeft. De effectiviteit van de provincies zal namelijk mede afhangen van 
de onderlinge band tussen de provincies. Verdeeldheid in rolopvatting of in de 
ontwikkeling van ons land als geheel en de rol daarbinnen van de eigen provincie kan de 
positie en slagkracht van de provincie ondermijnen. Daarvan zijn de gevolgen in te 
denken.  
 
 
 
1. Ruimte 
 
Kern Kaderbrief 
Er komen veel opgaven op de provincies af en de ruimte in ons land is schaars. In “Een 
krachtig groen herstel” hebben IPO, VNG en UvW een aanbod gedaan aan het kabinet. De 
komende tijd zullen I de provincies aan deze opgave veel tijd hebben te besteden en 
binnen het IPO wordt hierop extra formatie gezet.  
 
Provincies hebben een belangrijk taak om met de beschikbare ruimte zorgvuldig om te 
gaan, belangen en keuzes te maken. Steeds weer wisselen de accenten. Het IPO zet vooral 
in op thema’s water, wonen en ruimtelijke ordening. In IPO verband wordt intensief met 
het kabinet en de ministeries gesproken over deze opgaven.  
 
Het Rijk zet stevig in op de drie genoemde accenten, die om een transitie in het fysieke 
domein vragen. De verschillende ministers willen daarbij graag samenwerking zoeken met 
de provincies om deze opgaven in de ruimtelijke inrichting voor elkaar te krijgen. Om 
vroegtijdig inbreng te kunnen leveren heeft het IPO enkele proposities opgesteld namens 
de provincies.  
 
Relevantie voor Flevoland 
Het kabinet geeft aan dat Flevoland een bijdrage kan leveren aan de landelijke opgaven. 
In ons aanbod en in onze woorden – het gaat om het bouwen van een samenleving en om 
meer dan stenen stapelen – vinden Rijk en regio elkaar. Als overheden hebben we ons 
verenigd in Samen Maken We Flevoland. En met het Rijk stellen we een 
Samenwerkingsagenda Rijk – Regio op. De komende maanden zullen daar voor onze 
provincie keuzes in moeten worden gemaakt waarover in Provinciale Staten, 
gemeenteraden en AV besluiten worden genomen. In IPO verband werken alle provincies 
aan de samenspraak met het Rijk. Dit vergt gezamenlijkheid, afstemming over de inhoud 
en de rolneming. Ook over de wijze waarop na de afweging en keuzes tot realisatie en 
monitoring wordt overgegaan, bijvoorbeeld over gebiedsgerichte aanpakken en Rol in de 
Ruimte, daarover moeten de twaalf het in hoofdzaak eens zijn en één boodschap hebben 
richting het Rijk. Het IPO faciliteert en bevordert de eenheid van denken en werken. 
Ambtelijk en bestuurlijk wordt kennis en ervaring uitgewisseld.  
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Met de gezamenlijke provincies willen we werken aan een samenhangend ruimtelijk 
beleid. Onze indruk is dat het proces van het Rijk onvoldoende samenhang vertoont. Het 
Rijk heeft de neiging om op dit moment de volkshuisvesting en bouw van nieuwe 
woningen er uit te lichten. Hierbij dreigt de integraliteit, gebied-specifieke kenmerken en 
de consequenties voor de langere termijn uit het oog te worden verloren in de haast om 
kwantiteit te realiseren.  
 
De afspraken die provincies afzonderlijk met het rijk zullen maken moeten wel uitgaan van 
een gezamenlijke visie, waarbij uitgangspunt is dat de afspraken per provincie elkaar 
versterken in plaats van verzwakken. Het IPO zal hierin een prominente rol kunnen spelen. 
Als Flevoland haar beschikbare ruimte openstelt voor woningbouwopgaven van buiten de 
provincie, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat het gebied waarvoor Flevoland 
meehelpt de woningnood op te lossen, ook meewerkt aan het realiseren van een vitale 
samenleving voor de mensen die nieuw in Flevoland komen wonen. Over de wijze waarop 
we dat inhoud geven, kunnen we heel creatief zijn en daar moeten beslist ook het rijk en 
de gemeenten bij betrokken worden. Maar vertrekpunt is wat ons betreft: provincies zijn 
elkaar partners bij het maken van afspraken met het rijk en partners mogen iets van 
elkaar vragen mits ze elkaar ook wat gunnen.  
 
Het is van belang dat de drie NOVEX-gebieden die over de provincie zijn heen gelegd 
(Verstedelijkingsgebied MRA, Verstedelijkingsgebied Regio Zwolle en Lelylijn) niet leiden 
tot afspraken tussen provincies en rijk die de samenhang van het ruimtelijk beleid eerder 
verminderen dan versterken. Enerzijds zien wij Flevoland als een gebied met eigen 
specifieke ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke kenmerken waarvoor op basis van 
aanwezige gebiedskwaliteiten verder gebouwd kan worden aan nationale en regionale 
opgaven. Anderzijds moeten de overheden elkaar ontwikkelingen gunnen. De gemeenten 
in Flevoland moeten in staat zijn elkaar aan te vullen en niet te beconcurreren. Dit vraagt 
intensieve afstemming en ruimte geven.   
 
Gedeputeerde Staten zien het belang van deze interprovinciale afstemming over de 
ruimtelijke regierol en de ondersteuning van die gezamenlijkheid als onontbeerlijk. Naast 
de eigen afstemming met het Rijk wordt op deze manier integraliteit en effectiviteit 
bevorderd.  
 
De samenwerking binnen Flevoland gaat een nieuwe fase in. De onderlinge verhoudingen 
zijn goed en we zullen de verdeling van de lusten en de lasten intensief en gezamenlijk 
moeten oppakken. De intensiteit van afstemming en programmering zal de komende tijd 
toenemen.  
 
Kern Kaderbrief 
Wat betreft het aspect van droogteschade hebben de provincies het voornemen om deze 
in samenwerking landelijk te monitoren. Ook stelt het IPO voor grondwater- en 
oppervlaktewatermodellen te ontwikkelen die helpen bij de efficiënte uitvoering van een 
van haar kerntaken. Dit geldt ook voor de inzet van de provincies bij de vormgeving van de 
Omgevingswet/Digitaal Stelsel Omgevingswet en de gezamenlijke inzet op het 
woondossier. Zowel op het punt van ruimtelijke ordening als wonen wordt door het rijk in 
toenemende mate naar een versterking van de regierol van de provincies gekeken.  
 
Relevantie voor Flevoland 
Gedeputeerde Staten zijn van mening dat afzonderlijke monitoring mogelijk is, maar dat 
gezamenlijkheid een grotere mate van efficiency inhoudt en ziet meer toegevoegde 
waarde in  de ontwikkeling van deze landelijke monitoring.  
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2. Energie en klimaat 
 
Kern Kaderbrief 
Namens de provincies heeft het IPO het Klimaatakkoord ondertekend. Het nieuwe 
coalitieakkoord legt veel nadruk op de klimaatopgave en de energietransitie. Op het 
gebied van CO2 reductie heeft dit kabinet een hogere ambitie opgenomen. Beide opgaven 
gaan gepaard met ruimtelijke vraagstukken en gebiedsgerichte aanpakken. Ook hiervoor 
heeft het IPO een propositie Energie en Klimaat opgesteld, waarin de bijdragen van de 
provincies uiteengezet wordt. Landelijke afstemming van provincies over aanpak en 
uitvoering, data en monitoring willen de provincies samen doen.  
 
Regie op de ruimte en het afwegen van ruimtelijke belangen is cruciaal voor effectief 
handelen van de overheid. Randvoorwaardelijk is de noodzaak om deze opgave van 
voldoende middelen te voorzien. Zonder geld is deze ambitie voor de provincies niet 
uitvoerbaar.  
 
Relevantie voor Flevoland 
Het IPO geeft aan dat de inzet voor beide thema’s naar verwachting zal toenemen, maar 
daarvoor is nog onvoldoende duidelijk. Extra accenten zoals de kwaliteit en kwantiteit van 
onze energie-infrastructuur en de netcongestie kunnen wij ons goed voorstellen en is in 
Flevoland herkenbaar. Ook de ambities op het gebied van energie en klimaat die 
vastliggen in het regeerakkoord en die vertaald zullen moeten worden naar de 
regio/provincies zijn hoog. Daarnaast werpt de oorlog in Oekraïne een nieuw licht op het 
energievraagstuk. De opschaling van het IPO team op dit onderwerp is begrijpelijk net als 
de roep om “zekerheid te verwerven over de structurele houdbaarheid van de financiële 
positie van provincies urgent en van groot belang is”.  
 
Gedeputeerde Staten zijn dan ook van mening dat Flevoland niet kan bijdragen aan de 
grote ambitie op energie zonder extra financiële middelen. We stemmen dan ook in met de 
voorgestelde (incidentele) extra inzet die voortvloeit uit: 
1. het urgente vraagstuk “Energie-infrastructuur’ als belangrijke randvoorwaarde om aan 

de klimaatdoelen te kunnen voldoen. 
2. De rol die de provincies hebben toebedeeld gekregen tav de 6e-Clusterbedrijven en de 

extra inzet die dit van het IPO vraagt 
3. de verhoogde inzet van het kabinet (van 49% naar 60%) en de hiermee gepaarde 

gaande extra inzet. 
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3. Vitaal platteland / stikstof 
 
Kern Kaderbrief 
De organisatie rond het vraagstuk stikstof verandert niet in het licht van deze Kaderbrief. 
Ook beleidsinhoudelijk is er geen sprake van nieuwe inzichten of verschuivingen van de 
interprovinciale inzet. Alleen begrotingstechnisch vinden er verschuivingen plaats naar 
BIJ12. Het Kabinet ziet een grote transitie in het landelijk gebied voor zich. Daarvoor is 
zelfs een groot transitiefonds in het leven geroepen. Samen met het Rijk werkt het IPO aan 
een regie-organisatie voor een Nationaal Programma Landelijk Gebied. Provincies hebben 
altijd al een taak gehad in de ruimtelijke inrichting in het landelijk gebied en ook in deze 
fase van verandering moet die rol opgepakt worden, bijvoorbeeld via gebiedsprocessen.  
 
Relevantie voor Flevoland 
Dit thema Stikstof is voor Flevoland een voorbeeld voor de interprovinciale 
samenwerking. De BAC’s worden zeer frequent voorbereid en gefaciliteerd en zonder het 
IPO zou de voortgang en de uniformiteit voor de provincies niet plaatsvinden.  
 
Bovendien vertegenwoordigt IPO de provincies bij overleggen met het Rijk, waarmee we 
meer impact hebben op rijksbeleid en kunnen zorgen dat het Rijk ook voldoende oog 
heeft voor de belangen van de provincies en voor onze provincie in het bijzonder. Dat is 
hard nodig omdat het Rijk niet altijd goed oog heeft voor de belangen van de provincies. 
 
Voor Flevoland blijven de budgetten voor stikstof meerjarig gelijk. Er wordt ook gewezen 
op de mogelijke uitbreiding voor IPSN (Interprovinciaal Programma Stikstofreductie en 
Natuurverbetering) in het kader van het transitiefonds. De inzet van IPO en BIJ12 zijn 
belangrijk voor het stikstofdossier. De ondersteuning van IPO en Bij12 is cruciaal voor het 
welslagen van het stikstofbeleid van een relatief kleine provincie zoals Flevoland.  
 
We krijgen veel kennis aangereikt van IPO en Bij12 en via deze organisaties van andere 
provincies. De snelheid en intensiteit op dit onderwerp is mogelijk dankzij het IPO. Wij 
kunnen daarnaast onze kennis verspreiden. Hierdoor zorgen we ervoor dat er beleid van 
een hoge kwaliteit wordt ontwikkeld dat niet nodeloos afwijkt van hetgeen bij andere 
provincies gebeurt en dat onze belangen goed in beeld komen.  
Tenslotte krijgen we via IPO en Bij12 toegang tot een breed netwerk van beleidsmakers bij 
andere besturen.  
 
Gedeputeerde Staten zijn dan ook van mening dat het IPO nodig zijn om als provincies 
samen op te trekken, zowel beleidsinhoudelijk als in de uitvoering van stikstofbeleid. 
Indien dit niet interprovinciaal wordt belegd bij het IPO/BIJ12 dan heeft de provincie meer 
personeel nodig voor de vormgeving van het stikstofbeleid in Flevoland, tegen een lagere 
kwaliteit omdat we onvoldoende overzicht hebben op wat er bij andere provincies gebeurt. 
Evenmin zijn wij in staat de landelijke ontwikkelingen in de jurisprudentie te volgen en 
kunnen we solitair het rijksbeleid minder effectief beïnvloeden.  
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4. Mobiliteit 
 
Kern Kaderbrief 
Het belangrijkste aspect op het gebied van mobiliteit is de opstelling van een monitor 
Regionale Mobiliteitsprogramma’s wordt ontwikkeld in opdracht van de AAC mobiliteit en 
zal belangrijke informatie opleveren over de ontwikkelingen ten aanzien van 
verduurzaming van de mobiliteit. Als dit niet centraal wordt opgepakt, zullen individuele 
partijen dit alsnog zelfstandig oppakken. Dit zal hogere kosten met zich meebrengen en 
de onderlinge vergelijkbaarheid van gegevens bemoeilijken. 
 
Relevantie voor Flevoland 
De ondersteuning van IPO is cruciaal bij het mobiliteitsbeleid van Flevoland.  
IPO is de formele vertegenwoordiger van alle provincies in de relatie met het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat (concessiegever beheerconcessie HRN + 
vervoerconcessie HRN), de Nederlandse Spoorwegen (concessienemer vervoerconcessie 
HRN) en ProRail (concessienemer beheerconcessie). IPO vertegenwoordigt Flevoland 
vanuit die rol in ieder geval bij: 
• de omvorming van ProRail naar een zelfstandig bestuursorgaan en het verbeteren van 

de relatie tussen ProRail en decentrale overheden, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, 
voor werken waarbij derden opdracht geven, het besluit capaciteitsverdeling en de 
totstandkoming van de tarifering voor de gebruiksvergoeding op het spoor; 

• de totstandkoming van het programma van eisen voor de nieuwe HRN-concessie 2025 
– 2035 om er voor te zorgen dat er een optimale dienstverlening van NS in Flevoland 
zal worden geborgd; 

• de totstandkoming van de Stationsagenda  
• de modernisering van de Spoorwegwet 
• de totstandkoming van het nieuwe bestuursakkoord Fietsparkeren, waarbij er een 

gecentraliseerd afsprakenkader wenselijk is om op ieder station in Nederland tot een 
goed fietsparkeerbeleid te komen; 

• de totstandkoming van het nieuwe bestuursakkoord Toegankelijkheid 
 
Bovenstaande opsomming is slechts een weergave van de vertegenwoordiging van de 
laatste paar maanden en dan alleen die het thema personenvervoer op het spoor raken. 
Dan wordt er verder voorbij gegaan aan samenwerking op het vlak van fiets (Tour de 
Force), geluid, Smart Mobility, (beschikbaarheidsvergoeding) OV, etc. De 
vertegenwoordiging is extra waardevol omdat de landelijke spoorse partijen onvoldoende 
zicht hebben op de belangen van decentrale overheden. Naast de vertegenwoordiging 
zorgt IPO voor een goede overlegstructuur ten behoeve van kennisdeling en 
kruisbestuiving tussen de verschillende decentrale overheden op het gebied van 
personenvervoer op het spoor.  
 
Gedeputeerde Staten zijn van mening dat, indien IPO deze rollen niet zou vervullen,  
Flevoland niet vertegenwoordigd zou zijn bij de actuele landelijke ontwikkelingen. 
Daarmee loopt Flevoland het risico om subsidiemogelijkheden en andere kansen mis te 
lopen. Bovendien zou in veel mindere mate sprake zijn van kruisbestuiving en 
samenwerking tussen diverse regio’s in Nederland waardoor Flevoland een enorme 
achterstand in kennis en kunde zou oplopen.   
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5. Regionale Economie 
 
Kern Kaderbrief 
Het programma Regionale Economie is gericht op het herstel, ontwikkeling en duurzaam 
verdienvermogen van de regionale economie in de provincies. Dit gebeurt 
door belangenbehartiging, kennisdeling, innovatie, verduurzaming én netwerken. Dit 
programma Regionale Economie is nog volop in ontwikkeling . Het IPO wil daarin 
aanvullend zijn aan de beleidsopgaven die de provincies zelf oppakken. Daarnaast wordt 
volop inzet gepleegd op circulaire economie, vrijetijdseconomie en ruimtelijke economie 
(vanaf 2022). Het IPO let daarbij op de samenhang in de drie leidende thema’s.  
 
Relevantie voor Flevoland 
De benoemde thema’s en onderwerpen binnen het domein Regionale Economie zijn 
herkenbaar. Circulaire Economie is specifiek toegevoegd omdat alle provincies duidelijke 
doelstellingen hebben op dit gebied en het daarom logisch is dat dit ook binnen 
Regionale Economie een apart aandachtsgebied wordt. Idem dito voor het onderwerp 
Taskforce HRE, daar zijn waardevolle trajecten opgestart die voortgang moeten houden, 
zoals de programmeringstafel en samenhangend investeren. Ook Ruimtelijke Economie 
krijgt terecht meer aandacht binnen Regionale Economie. De sectie bevat onderwerpen 
waarop het wenselijk is om provinciale standpunten te bepalen, interprovinciaal op 
samen te werken en gezamenlijk over te lobbyen naar het Rijk. Flevoland kan haar 
standpunten hier goed in kwijt en het stelt ons in staat om op de benoemde onderwerpen 
de verbinding te vinden met andere regio’s. Binnen RE wordt scherp toegezien op de 
gemeenschappelijke thema’s en uitdagingen en hoe hierin interprovinciaal kan worden 
samengewerkt. 
 
Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de herschikking binnen dit programma 
zoals de volwaardige plek voor ‘human capital’ en kunnen zich vinden in de inzet daarvoor 
vanuit het IPO.  
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6. Milieu toezicht en handhaving 
 
Kern Kaderbrief 
Er zijn diverse ontwikkelingen waarop wordt samengewerkt en er een gezamenlijke opgave 
ligt voor de provincies. Recente dossiers zijn de ontwikkeling van de Omgevingsdiensten 
naar aanleiding van het rapport Van Aartsen, het VTH-stelsel, inzet van VTH op energie, 
circulaire economie, gezondheid, afstemming VTH bij hoog risicobedrijven en 
milieucriminaliteit. Vanuit het IPO is er ook een gezamenlijke inbreng in het Bestuurlijk 
Omgevingsberaad waar samen met de andere koepels en het rijk de inzet op voornoemde 
dossiers worden behartigd.  
 
Relevantie voor Flevoland 
Voornoemde thema’s zijn ook in Flevoland actueel. Bij de implementatie van nieuwe 
ontwikkelingen putten wij substantieel uit de samenwerking met de andere provincies. 
Daarmee kunnen wij grote slagen maken op onze Flevolandse doelstellingen zoals 
Circulaire Economie en Energietransitie.  
 
Bij de implementatie van nieuwe landelijke regelgeving is het vele malen efficiënter om 
gezamenlijk deze uit te werken en te implementeren. 
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7. Cultuur en erfgoed 
 
Kern Kaderbrief 
In samenwerking van IPO met het rijk wordt erfgoed verbonden met de ruimtelijke 
opgaven en biedt het oplossingsrichtingen. Voor Cultuur en Erfgoed zijn position papers 
en lobbyfiches gemaakt met de hoofdpunten waarop de provincies (verder) willen 
inzetten met elkaar. 
 
Relevantie voor Flevoland 
Het herstel van de cultuursector, die zwaar door corona is getroffen, vraagt afstemming 
tussen provincies onderling én tussen IPO, Rijk en VNG. De afgelopen periode heeft nut en 
noodzaak daarvan bewezen. Deze samenwerking willen we voortzetten, met name omdat 
de effecten van de coronacrisis juist in de cultuursector lang doorwerken. Daar komt bij 
dat het erfgoedbesef in Flevoland nog in ontwikkeling is en daarbij kan samenwerking 
onze provincie goed doen.  
 
Flevoland heeft de andere provincies en het IPO hard nodig om de belangen van de 
provincie(s) te behartigen bij de voorbereiding van het nieuw te ontwikkelen 
rijkscultuurbestel. De gezamenlijke inzet richt zich op de aandacht voor en spreiding in de 
regio’s en het afstemmen van beleid tussen de verschillende overheden. Ook inzet op 
wettelijke verankering van de rol van provincies in het landelijke cultuurbeleid heeft 
alleen kans van slagen als dat in IPO-verband gebeurt.  
 
Voor Flevoland is de samenwerking met andere provincies en het rijk op het gebied van 
Cultuur en Erfgoed in IPO-verband noodzakelijk. Om het vaak nog jonge erfgoed van 
Flevoland goed te kunnen behouden, uit te dragen en in te zetten bij ontwikkelingen is 
collectief optrekken nodig om het brede erfgoedveld nog sterker te positioneren en 
toekomstbestendiger te maken, zeker met het oog op de komst van de Omgevingswet. Op 
het gebied van vermaatschappelijking, herbestemming en verduurzaming van 
monumenten en archeologie is kennis delen, leren en verbinden met elkaar een groot 
goed.  
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8. Kwaliteit Openbaar Bestuur 
 
Kern Kaderbrief 
Naast wetgevingstrajecten wil het IPO de strategische kennisfunctie van de provincies 
versterken en het betrekken van de wetenschap bij vraagstukken in het openbaar bestuur 
en het middenbestuur in het bijzonder. Daarnaast richt het IPO zich op het realiseren van 
de goede financiële en interbestuurlijke verhoudingen als randvoorwaarden. Het IPO is 
een vereniging die vitaal moet zijn. Dit vraagt om ontmoeting en inspiratie voor en door 
leden. Tot slot is de kwaliteit van het openbaar bestuur niet alleen op (inter)provinciale of 
nationale schaal van belang, maar moet deze ook gezien worden in de Europese context.  
 
Het regeerakkoord zet zwaar in op drie centrale opgaven/transities die het fysieke domein 
erg raken: Wonen/bereikbaarheid, Natuur/stikstof (landelijk gebied), Klimaat/energie. De 
positie van de provincies t.o.v. deze transities is in het coalitieakkoord op de verschillende 
terreinen wisselend beschreven en uitgewerkt maar meer dan ooit aangegeven. Hiervoor 
is het noodzakelijk voor provincies om te beschikken over goede afspraken en condities 
omtrent de financiële en interbestuurlijke verhoudingen om gebiedsgericht te leveren in 
het kader van onze rol in de ruimte. Dit strategische traject is ook gericht op het maken 
van afspraken voor na 2025. Het IPO stelt voor om deze ontwikkelingen samen te vatten 
onder de beleidsopgave “provinciale rol in de ruimte”. De komende tijd zal het IPO 
namens de provincies veel in gesprek zijn met het Rijk, de ministers en de departementen, 
over die rol in de ruimte. Over de rolopvattingen en de beelden van wat de provincies 
oppakken en welke bijdrage het rijk levert. Het IPO zet daarbij in op gebiedsopgaven 3.0 
en onderlinge kennisuitwisseling.  
 
Relevantie voor Flevoland  
Wat ons betreft kan aan deze doelen en ontwikkelingen een aantal doelstellingen worden 
toegevoegd. De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. Het 
opkomstpercentage was laag. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat het lage percentage te 
maken met het verminderd vertrouwen in de overheid. Niet gek na de toeslagenaffaire, de 
afhandeling van schadeclaims in Groningen en mogelijk niet integer handelen van 
bestuurders.  
 
Bij kwaliteit openbaar bestuur gaat het om het bijdragen en ervoor zorgen dat 
1.  het vertrouwen in politiek en bestuur verbetert 
2.  de overheid transparant is in haar handelen  
3. de overheid verantwoording aflegt voor gevoerd beleid, gemaakte fouten corrigeert 
4.  de overheid zich realiseert dat zij er is voor de burgers en niet andersom 
5.  De overheid zich inspant om inwoners bij beleid te betrekken   
 
Deze doelstellingen mogen bij het onderdeel kwaliteit van het openbaar bestuur in 
Nederland in het huidige maatschappelijke debat over de politiek en de politieke cultuur 
niet ontbreken. Provincies, als middenbestuur in ons bestuurlijk stelsel, geven ook vorm 
aan deze doelstellingen. Zij hebben als speler in het openbaar bestuur een duidelijke rol 
en taak te vervullen.  
 
Opvallend is dat er voor kwaliteit openbaar bestuur -in vergelijking met de andere 
inhoudelijke thema’s – erg weinig budget beschikbaar is. Voor de komende jaren is zelfs 
geen budget opgenomen, omdat dit budget wordt overgeheveld van kwaliteit openbaar 
bestuur naar “Rol in de Ruimte”, dus programma 1. Voor inwoners van ons land maakt het 
niet uit of hij/zij met een gemeente, provincie of de rijksoverheid te maken heeft. 
Provincies moeten zich bewust blijven dat we samen één overheid vormen. Een constante 
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reflectie op het eigen handelen, het zorgen voor zichtbaarheid in het publieke debat en 
het bijdragen aan een positief beeld van de overheid en het zelf vormgeven van een 
nieuwe bestuurscultuur zijn hard nodig. 
 
Als Gedeputeerde Staten vinden wij het dan ook jammer dat het programmaonderdeel 
kwaliteit openbaar bestuur minder zichtbaar zal worden. Het gaat immers niet alleen om 
het WAT (=inhoud). De manier waarop (dus het HOE) we als provincies handelen is minstens 
zo belangrijk.  
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9. BIJ12 / organisatie / informatie 
 
Ondersteuning accenten 
Het IPO richt de inzet de komende tijd op drie overkoepelende thema’s:  
- Wonen/mobiliteit 
- Klimaat/energie 
- Landelijk gebied/stikstof.  
Andere onderwerpen worden hieraan verbonden of zijn ondersteunend aan deze thema’s. 
Zo komt in programma 9.4 aan de orde dat digitalisering en innovatie € 300.000 extra kost 
zodat innovaties bij de transities (energie, stikstof) en woningbouwopgave kunnen worden 
bevorderd. Deze bedragen worden niet duidelijk onderbouwd.  
 
Accenten voor volgende periode 
In de tweede plaats wordt opgemerkt dat de accenten die het IPO aanbrengt ook 
relevante onderwerpen zijn voor de provinciale verkiezingen en de nieuwe 
bestuursperiode vanaf 2023. De huidige kaderbrief en op te stellen begroting sorteren 
voor op die periode.  
 
Personele inzet IPO Den Haag 
Het IPO is van plan de sturing op de organisatie meer flexibiliteit te geven en aan te laten 
sluiten bij de focusgebieden. Leidend worden de gewenste resultaten in combinatie met 
de personeelsbudgetten. Daarmee kan sneller worden geacteerd bij wijzigingen en nieuwe 
thema’s en flexibeler met maximaal rendement van de inzet van mensen en middelen 
worden gewerkt.  
 
Belangenbehartiging en tijdelijke extra inzet op accenten 
Provincies staan goed op de agenda bij het Rijk. Rol in de Ruimte is een thema dat op veel 
plaatsen wordt besproken en ook in de nieuwe bestuursperiode veel tijd en aandacht zal 
vragen. Daar waar extra inzet nodig is kan het IPO om extra inzet vragen of een keuze 
voorleggen of verschuiven.  
 
Gezamenlijke kennisfunctie 
Het IPO verband wordt ook gebruikt als lerend netwerk. Gezamenlijk wordt nagedacht en 
‘geoefend’ met de rol in de ruimte, met de aanpak van gebiedsgericht werken en 
gebiedsopgaven 3.0, met ‘werken als één overheid’. Er is een denktank samengesteld en 
gekeken naar wat er geleerd kan worden van ‘best practices’.  
 
GS onderschrijft deze lijn van sturing en inzet van formatie  omdat bredere inzetbaarheid  
zorgt voor adaptiviteit en daarmee voor een betere aansluiting bij  de focusgebieden. Op 
dit moment is deze inzet redelijk inhoudelijk gedreven. Een bredere inzetbaarheid van 
formatie, waar noodzakelijk  aangevuld met capaciteit vanuit de deelnemende provincies, 
vergroot  de effectiviteit van IPO én verstevigt de  relatie tussen provincies en IPO.  In de  
lerende functie van het samenwerkingsverband zien wij grote  meerwaarde. Het is van 
belang  daarop in te zetten  met de betrokkenheid van medewerkers uit de provincies.  
 
Organisatie BIJ12 
De personele kosten en organisatiekosten van BIJ12 nemen toe doordat de laatste jaren 
uitbreiding van taken heeft plaatsgevonden. Ondersteuning van deze formatieve 
uitbreidingen leiden tot stijgende apparaatslasten en ondersteunende diensten. Deze 
waren destijds al wel benoemd en voor een deel al verwerkt, maar blijkbaar zijn 
aanvullende middelen structureel nodig. De taken en opdrachten die BIJ12 uitvoert en 
welke opdrachten daaraan worden toegevoegd moeten passen bij een meerjarenplan voor  
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BIJ12. Het Evaluatieplan 2016 is daarvoor niet voldoende gericht op de ontwikkeling. Het is 
lastig grip te houden formatieontwikkeling wanneer dit stapsgewijs gebeurt; beoordeling 
aan de hand van het meerjarenplan is noodzakelijk.  
 
 
Nieuwe taken  
• Monitoring 
Tendens is om met monitoring voor twaalf provincies aan de slag te gaan. Dit in het licht 
van datagedreven werken. Het is de vraag of deze monitoring, maar vooral ook 
(verplichte) monitoring op allerlei terreinen voor twaalf provincies afzonderlijk moet 
gebeuren dan wel of dit gezamenlijk beter kan. Vraag is vervolgens of BIJ12 daarop is 
voorbereid en wat dit voor de inzet en de huidige kwaliteit bij de afzonderlijke provincies 
betekent. De voorstellen in de Kaderbrief komen wat ad hoc over en vragen om principieel 
gesprek.  
 
• Coördinatie beheer BRO 
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie over de Nederlandse 
ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene 
gegevens vast. Bij12 is dan de centrale plek, de landelijke voorziening met formatie 
(beheerwerkzaamheden en coördinator provincies).  
 
• Coördinatie ROR-taken 
De EU Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) heeft in 2021 een 
overstromingsrisicobeheerplan 2022-2027 vastgesteld. In 2022 wordt opnieuw gestart met 
de volgende cyclus voor de ROR, de ROR 3. Gedeputeerde Staten zijn wettelijk 
verantwoordelijk voor het produceren, actualiseren, vaststellen en publiceren van de 
overstromingsgevaar- en risicokaarten. Bij BIJ12 kan de coördinatie vanuit de gezamenlijke 
provincies worden ondergebracht bij een coördinator. 
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