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Wat speelt er deze week in Den Haag? 

Deze week zijn op 17 en 18 april de plenaire behandelingen van wetsvoorstellen inzake 
samenvoeging van diverse gemeenten. Op 18 april is er tevens een dertigledendebat over de 
kosten van het klimaatbeleid en het AO NOVI. Op 19 april vinden het AO Voedsel en het AO 
Duurzaam vervoer plaats. 

 

 

Tweede Kamer in gesprek met Ed 
Nijpels over Klimaatakkoord  

Provincies zetten in op behoud van 
weide- en akkervogels  

  

Op 11 april was in de Tweede Kamer een 
technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed 
Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf 
een uitgebreide toelichting over het proces, de 
organisatie en de voortgang.  
Lees verder 

Provincies en maatschappelijke partijen gaan 
zich nog meer inzetten voor het behoud van 
weide- en akkervogels zoals de grutto, kievit, 
scholekster, patrijs en veldleeuwerik. Er wordt 
geïnvesteerd in het optimaliseren van hun 
leefgebieden in het boerenland en 
natuurreservaten. Nederland heeft een 
belangrijke internationale verplichting voor de 
weide- en akkervogels.  
Lees verder 
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Aan de slag met de 
Omgevingswet? Check de 
navigator 2.0  

De fiets biedt een kans voor 
verduurzaming van mobiliteit  

  

De navigator laat zien wanneer je waaraan moet 
werken bij de implementatie van de 
omgevingswet binnen je provincie. De navigator 
neemt je stapsgewijs mee door de verschillende 
deelprocessen, zodat je tijdig klaar bent voor 
het werken met de Omgevingswet en het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om nog 
beter richting te geven, kaders te bieden en 
antwoord te geven op je vragen is de navigator 
vernieuwd.  
Lees verder 

Stimuleer het fietsgebruik door meer 
fietsenstallingen en aantrekkelijke fiscale 
regelgeving. En laat zien wat het concreet 
oplevert aan CO2-reductie. IPO en VNG vragen 
in de Kamer aandacht voor het gebruik van de 
(elektrische) fiets als oplossing voor de 
verduurzaming van de mobiliteit.  
Lees verder 

Wat gebeurt er al op ‘de weg naar’ een circulair Nederland in 2050?  

 

Hoe komen we tot een circulaire economie, hoe kunnen we dit gezamenlijk aanpakken, wat zijn de 
kansen en uitdagingen? Hierover praten de provincies met elkaar op een IPO-bijeenkomst op 26 
april. Ook Vereniging Circulair Friesland (VCF) is volop bezig met de transitie naar een circulaire 
economie. Directeur Houkje Rijpstra vertelt over hun ambitieuze aanpak. 
Lees verder 
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‘Een lastige afweging’ noemt Johan 
Remkes zijn vertrek bij de 
provincie Noord-Holland  

Ook Clemens Cornielje en 
Willibrord van Beek stoppen als 
commissaris  

  

Voormalig IPO-voorzitter Johan Remkes stopt 
als commissaris van de Koning in de provincie 
Noord-Holland. Hij legt zijn functie per 1 januari 
2019 neer om meer tijd te krijgen voor zijn 
privéleven, zo schrijft hij in een brief aan 
Provinciale Staten van Noord-Holland en aan 
minister Kasja Ollongren (BZK).  
Lees verder 

Niet alleen Johan Remkes, de commissaris van 
de Koning in Noord-Holland, kondigde vorige 
week zijn vertrek aan. Ook de commissaris van 
Gelderland, Clemens Cornielje en de 
commissaris van Utrecht, Willibrord van Beek, 
maakten bekend dat zij gaan stoppen. 
Lees verder 

 

Nieuws uit de provincie 

 

Meer bestuurskracht nodig voor 
energietransitie  

Er is in Brabant meer bestuurskracht nodig om in 2050 een 
energieneutrale provincie te zijn. Er bestaan grote verschillen 
tussen gemeenten in de aanpak van de energietransitie. Dit 
concludeert Panteia in haar onderzoek in opdracht van de 
provincie Noord-Brabant en de Vereniging Brabantse Gemeenten. 
Panteia ziet een grotere faciliterende rol voor de provincie 
weggelegd om bijvoorbeeld regionale samenwerking te 
stimuleren.  
Lees verder 

 

IPO Agenda  

17/18 april Plenaire behandeling wetsvoorstellen inzake samenvoeging van diverse gemeenten 

18 april Dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid 

18 april AO NOVI 

19 april AO Voedsel 

19 april AO Duurzaam vervoer 
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