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Geachte leden,

Kenmerk

2 S MES 2019
1 21 3713/1 220668

Hierbij ontvangt u een afschrift van de antwoordbrief die ons College
heden verzond aan dhr. Th. Bovens, de voorzitter van het IPO. De heer
Bovens, die bezig is met de samenstelling van het nieuwe IPO-bestuur,
had op 26 april 201 9 per brief aan de Commissarissen van de Koning in
de twaalf provincies verzocht om aan te geven naar welke inhoudelijke
portefeuilles de voorkeur zou uitgaan.

Uw kenmerk

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

pre vinciesecretaris

bm

jrzitter

Ber*kamïïLTh.H, van Dijk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem

1 bijlage: brief van het College van CS aan drs. Th.J.F.M. Bovens,
voorzitter van het IPO
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Verzenddatum

2 JS MEI 2319

Geachte heer Bovens,
Kenmerk

1213713/1220474

In uw brief van 26 april 201 9 gaf u aan dat u bezig bent met de
samenstelling van het nieuwe IPO-bestuur, dat zal aantreden nadat de
coalitiebesprekingen in de twaalf provincies zijn afgerond en de nieuwe
Colleges van GS geïnstalleerd zijn. U verzocht ons om aan te geven
welke voorkeur er in ons College bestaat ten aanzien van een
voorzitterschap van een bestuurlijke adviescommissie (of een equivalent
daarvan).

Uw kenmerk
BV 10086/2019

In uw brief presenteerde u een model met daarin twaalf bestuurlijke
taken (naar het lijkt precies één per provincie).
Ons College begrijpt dat elke provincie in IPO-verband een zinvolle
inbreng wenst te hebben, maar vraagt zich wel af of daarvoor een
dergelijke uitgebreide structuur noodzakelijk is. Wanneer het IPO wil
werken op basis van een ‘smalle doch betekenisvolle agenda’, ligt het
minder voor de hand een breed stelsel aan bestuurlijke (en ook
ambtelijke) adviescommissies op te tuigen. Het is zeer de vraag of een
dergelijke uitgebreide vergaderstructuur bijdraagt aan de inhoudelijke
focus en de slagvaardigheid die in de komende bestuursperiode voor
het IPO noodzakelijk zullen blijken.
Dit gezegd zijnde, heeft ons College in beginsel wel een bepaalde
voorkeur voor enkele portefeuilles, uitgaande van de vraagstukken die
in Noord-Holland van specifiek belang zijn, ook in de nieuwe
collegeperiode. Het zou daarbij dan gaan om het voorzitterschap van de
bestuurlijke adviescommissies Vitaal Platteland, DROW, Mobiliteit, en
Energie en om de portefeuillehouder Klimaat. Daarnaast is onze
Commissaris van de Koning beschikbaar om het nieuwe IPO-bestuur als
adviseur te ondersteunen.
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We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u
succes toe bij de lastige opgave om tot een evenwichtige
portefeuilleverdeling te komen waarmee alle provincies zich voldoende
kunnen herkennen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prsvinciesecretaris

voorzitter

Bergkamp

Th.H. van Dijk

