Vergadering van het IPO-bestuur
Op 12 mei 2022

Conceptagenda
Betreft
Vergaderdatum en -tijd
Locatie

IPO-bestuur
Donderdag 12 mei, 9.15-11.45 (onderdeel bezoek aan Brussel)
Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), Trierstraat 59, Brussel

1. Opening, mondelinge mededelingen en agenda
a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda IPO-bestuur 12 mei 2022
b. Vaststellen conceptverslag vergadering IPO-bestuur 14 april 2022
2. Strategie en bespreekpunten
a. Rol in de ruimte: transities in de fysieke leefomgeving
Het nieuwe kabinet is voortvarend aan de slag en dat geldt ook voor de gezamenlijke provincies en
individuele provincies. In gesprek met onze partners (w.o. het Rijk en de andere decentrale
overheden), krijgt de inzet vanuit rol in de ruimte voor komende periode steeds meer vorm. De
komende bestuursvergaderingen zullen blijvend gebruikt worden elkaar goed bij te praten hierover.
Daarbij is vorige bestuursvergadering het belang onderstreept van het goed meenemen van de eigen
ambtelijke organisaties, Colleges van GS en Provinciale Staten.
Tijdens deze vergadering komen drie elementen aan bod:
• Update van de doorwerking condities zoals gepresenteerd in het IPO-bestuur van 14 april jl..
• Gesprek over de ontwikkelingen op de transitie stikstof/natuur (de gesprekken met het Rijk, de
interprovinciale samenwerking en meer inhoudelijk)
• Het belang van het goed meenemen van de eigen ambtelijke organisaties, Colleges van GS en
Provinciale Staten

b. Strategisch traject financiën
Betreft de inzet op het dossier financiële verhoudingen en de nieuwe financieringssystematiek per
2026.

c. Jaarstukken 2021
Betreft vaststelling van de jaarstukken en het voorstel deze ter goedkeuring door te geleiden naar de
Algemene Vergadering.

3. Ter informatie: terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC’s, bestuurlijke overleggen e.d.
a. Urgente mededelingen uit de kopgroepen en bestuurlijke adviescommissies
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b. Terugblik bestuurlijke overleggen
c. Stand van zaken dossier stikstof en regieorganisatie RTLG
d. Voorstel openbaarheid verenigingsdocumenten t.b.v. de Algemene Vergadering
Bij akkoord van het IPO-bestuur wordt het voorstel aangeboden aan de Algemene Vergadering ten
behoeve van de vergadering van 28 juni.

4. Hamerstukken
a. Proces en profiel Algemeen Directeur IPO
Betreft de werving voor de nieuwe algemeen directeur IPO.

b. Consultatiereactie uitvoeringsbesluit verordening hergebruik afvalwater
De EU-verordening inzake minimumeisen voor hergebruik van water zal volgend jaar (2023) in
werking treden. Het uitvoeringsbesluit voor de uitvoering van deze verordening is in consultatie.

c. Actualiteiten werkgeverszaken
Betreft de reguliere update aan het IPO-bestuur rondom werkgeverszaken.

5. Rondvraag en sluiting
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