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Technische briefings over de transities in de fysieke leefomgeving
Eind mei en begin juni heeft het IPO-bureau technische briefings voor Statenleden georganiseerd.
De digitale bijeenkomsten gingen over de drie grote transities in de fysieke leefomgeving en hadden
in totaal meer dan negentig aanmeldingen! De bijeenkomsten begonnen met een korte
presentatie, daarna was er volop ruimte voor vragen en interactie. De technische briefings zijn
bedoeld om Statenleden bij te praten op de inhoud, wat er de komende maanden/jaren te
gebeuren staat en welke rol Statenleden hierbij kunnen pakken.
Waar gaat het dan om?
Bij de transitie naar schone energie (zon, wind, e.d.) gaat het (tot nu toe) om 35 TWh. Bij wonen
gaat het om 900.000 woningen in de periode nu-2030 (gemiddeld 100.000 per jaar en dan ook nog
energieneutraal en voor de goede doelgroepen). Bij stikstof gaat het uiteindelijk om een goede
staat van instandhouding van natuur. Bij water bijvoorbeeld om het voldoen aan de eisen van de
Kaderrichtlijn.
Het nieuwe kabinet gaat in ieder geval met drie geclusterde opgaven aan de slag:
wonen/bereikbaarheid/werklocaties, stikstof/landbouw/natuur, klimaat/energie. De kunst is om
deze drie sporen op gebiedsniveau in de provincie samen te brengen. Nu zijn het vaak afzonderlijke
trajecten met eigen tafels, een eigen dynamiek, eigen instrumenten etc. Hierin kunnen provincies
als ‘gebiedsregisseur’ een belangrijke rol spelen. Bijgevoegd zijn de drie presentaties en verslagen
van de bijeenkomsten.
Wonen/bereikbaarheid
Presentatie
Verslag
Stikstof/landelijk gebied
Presentatie
Verslag

Klimaat/energie
Presentatie

Verslag

Save-the-date IPO jaarcongres 2022

Op 4 & 5 oktober 2022 organiseert het IPO in samenwerking met de provincie Noord-Brabant het
IPO jaarcongres 2022 in de Spoorzone te Tilburg.
Reserveert u daarvoor alvast ruimte in uw agenda? Klik op de
onderstaande reseveringsmogelijkheid en importeer het in uw agenda. De uitnodiging met
mogelijkheid tot aanmelden wordt voor het zomerreces verzonden.
Wilt u zeker zijn van een ruimte voor de nacht in Tilburg? Kijk dan op jaarcongres.ipo.nl/hotels voor
een overzicht van aangesloten hotels en boek ook alvast uw overnachting.

Tot 4 & 5 oktober
Reserveer deze datum in uw agenda
Uitnodiging technische briefing P&C producten maandag 20 juni

Op maandag 20 juni a.s. wordt een technische briefing georganiseerd over de P&C producten die
tijdens de AV van 28 juni aan de leden van de AV voorliggen. Deze technische briefing zal via Teams
plaatsvinden, de link vindt u hier. Er zal tijdens de technische briefing een korte toelichting gegeven
worden op de jaarstukken van IPO Den Haag en BIJ12 en de voorjaarsnota 2022. Vervolgens is er de
gelegenheid voor het stellen van technische vragen. Eventueel is het ook mogelijk om de technische
vragen schriftelijk in te dienen, dit kan tot uiterlijk donderdag 23 juni 12:00 uur. Uiteraard is ook
deze technische briefing toegankelijk voor alle Statenleden. Hopelijk tot dan!

Verslag AV-vergadering 29 maart

Via deze link kunt u het conceptverslag van de AV-vergadering van 29 maart lezen. Dit verslag zal
ter goedkeuring voorliggen tijdens de AV van 28 juni.

Toelichting communicatiekanalen IPO

De position papers die vanuit het IPO namens de twaalf
provincies richting de Tweede Kamer worden verstuurd, zijn nu
al een tijdje te vinden op de website. Sinds 1 mei jl. zijn ook de
volgende verenigingsdocumenten openbaar toegankelijk via de
website van de vereniging:
•

Alle stukken van de Algemene Vergadering;

•

De conceptagenda’s van de BAC’s en het IPO-bestuur;

•

De vastgestelde verslagen van de BAC’s en het IPO-bestuur.

Al deze documenten worden per gremium hier geplaatst.
Voorafgaand aan de Algemene Vergadering van 28 juni zal er de mogelijkheid zijn om aan te sluiten
bij een toelichting op de communicatiekanelen van de gezamenlijke provincies. Nadere informatie
hierover volgt.
Vergoeding Statenleden
Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers buigt zich als eerste over vergoedingen
Statenleden
De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van de voorzitter en leden voor het Adviescollege
rechtspositie politieke ambtsdragers. Voormalig SER-voorzitter prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy
Kan wordt benoemd tot voorzitter van het college. Het onafhankelijke college gaat advies geven
over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers.
De andere leden zijn:
•

ir. I. (Ingrid) de Bondt (consultant, voormalig dijkgraaf, wethouder en gedeputeerde);

•

mr. T.M. (Gerard) Groten (onafhankelijk voorzitter bij Pensioenfonds Rail & Openbaar
Vervoer);

•

prof. dr. M.S. (Mijke) Houwerzijl (hoogleraar arbeidsrecht aan Tilburg University);

•

dr. J.P. (Hans) Vollaard (universitair hoofddocent Utrechtse school voor bestuurs- en
organisatiewetenschap, Universiteit van Utrecht);

•

mr. dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer (advocaat en partner bij DLA Piper, docent en onderzoeker
bij de vakgroep arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam).

Het college kan adviseren over bestuurders en volksvertegenwoordigers van zowel de landelijke
overheid als van decentrale overheden. De adviezen kunnen dus onder meer zien op

bewindspersonen, Kamerleden, burgemeesters, raadsleden, statenleden, commissarissen van de
Koning en leden van de algemene besturen van waterschappen.
Het college brengt advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kan
daarnaast rechtstreeks de Eerste en Tweede Kamer adviseren. Deze adviezen gaan over de
arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers, zoals het pensioen, de uitkering na aftreden of
ontslag, salarissen en onkostenvergoedingen.
De instelling van het adviescollege komt voort uit de ‘Wet adviescollege rechtspositie politiek
ambtsdragers’ die per 1 januari 2022 van kracht is geworden. De benoeming gaat in per 28 april
2022.
(Deze tekst is afkomstig van de website van Statenlid.nu)

Afscheid algemeen directeur Pieter Hilhorst
Per 1 juni heeft algemeen-directeur Pieter Hilhorst het IPO verlaten. Op verzoek van Pieter is het
onderstaande bericht gedeeld met de leden van de Algemene Vergadering:
Geachte leden van de Algemene Vergadering,
Ik heb onze voorzitter de heer Jaap Smit deze week verteld dat ik geen algemeen directeur meer wil
zijn en de vereniging ga verlaten. Ik ben na een lang proces tot de beslissing gekomen dat ik wat
anders met mijn leven wil en ik heb daar uitgebreid met onze voorzitter over gesproken. Hoe dat
eruit gaat zien weet ik nog niet precies. Mijn beslissing heeft alles te maken met waar ik nu in mijn
leven sta, mijn levensgeluk, en veel minder met de vereniging, de provincies of wat dan ook. Ik kijk
met plezier naar waar de bal heen is gaan rollen voor de samenwerkende provincies het afgelopen
jaar, en naar mijn bijdrage daaraan. Ik hoop dat ook de bal tussen GS en PS de komende periode
over de gezamenlijkheid stevig doorrolt. Mijn vertrek zal voor de zomer zijn, of ik bij de AVvergadering van juni ben is afhankelijk van het proces van mijn vervanging.
Hartelijke groet, Pieter
De werving van een nieuwe algemeen-directeur is inmiddels gestart.

Webinar de toekomst van provinciale inkomsten en belastingen
Op dinsdag 31 mei organiseerde Statenlidnu in samenwerking
met het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en het IPO een webinar over de toekomst
van de provinciale inkomsten en belastingen. Zo’n honderd
Statenleden hadden zich aangemeld om de webinar bij te
wonen. Vanaf nu is de webinar terug te kijken
via leerplatformstatenleden.nl. In het menu kiezen voor
‘webinars’. Ook kunt u de webinar terugkijken via deze link.
Tijdens de webinar heeft Cebeon een presentatie gehouden over de nieuwe verdeelsystematiek
voor het provinciefonds. Deze is aan vervanging toe en het ministerie heeft de opdracht gegeven
om een nieuw verdeelmodel te maken op basis van kenmerken van provincies. In totaal is er zo’n
2,6 miljard euro te verdelen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe verdeelsleutel wordt
vastgesteld. Meer informatie over het project Herijking provinciefonds kunt u vinden op de website
van het Cebeon. Ook op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de herziening van
het provinciaal belastinggebied. Het rapport herziening provinciaal belastinggebied kunt u
downloaden via de website van de Rijksoverheid. De presentaties van Rien Bruins -senior
onderzoeker Cebeon- en Arjen Schep -bijzonder hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden
Erasmus Universiteit Rotterdam- zijn hier te downloaden

(Deze tekst is aangeleverd door Statenlid.nu)
Verslag P&C Klankbordgroep 13 juni

Op maandag 13 juni vond er een bijeenkomst van de P&C klankbordgroep plaats. De volgende AVleden waren hierbij aanwezig: mevrouw De Widt (Utrecht), de heer Heng (Flevoland), de heer Van 't
Westeinde (Zeeland) en mevrouw Kuipers (Fryslân). De penningmeester heeft met de leden van de
klankbordgroep gesproken over de kaderbrief, de voorjaarsnota en de jaarstukken. Het
conceptverslag van deze bijeenkomst vind je via deze link.
Aankondiging traject focus in de samenwerking
Zoals in het verslag van de P&C Klankbordgroep te lezen is, heeft de penningmeester tijdens het
overleg met de P&C klankbordgroep aangekondigd dat er deze zomer - op verzoek en in opdracht
van leden van het IPO-bestuur - een traject wordt gestart om in het licht van de ontwikkelingen
rondom de drie grote transities en de focus in de samenwerking te onderzoeken wat er nodig is
voor een slagvaardige en resultaatgerichte organisatie van de samenwerkende provincies. De
voorzitter en het IPO-bestuur hechten eraan ook de relatie en samenwerking met de AV daarin mee
te nemen.
De oproep hiertoe is verstrekt aan Koen Bron (externe adviseur). Dhr. Bron zal tijdens de AV van 28
juni aanwezig zijn voor een eerste kennismaking met de AV-leden. De voorzitter zal vervolgens een
korte mondelinge toelichting geven. Dhr. Bron zal ook op een nader te bepalen moment met de AVleden in petit comité in gesprek gaan, zodat iedereen een inbreng kan leveren.

Uitnodiging namens het bestuur van Statenlidnu: bijeenkomst vijfjarig bestaan
Alle Statenleden nodigen wij graag uit op maandagavond 27
juni vanaf 18.30 uur voor ons vijfjarig bestaan bij Fort Altena in
Werkendam. We hebben een leuk programma en interessante
sprekers. Lees daarom snel verder en meld u vandaag nog
aan via deze link of via onze website. We beginnen het
programma met een videoboodschap van Ank Bijleveld die veel
heeft betekend voor de oprichting van de beroepsvereniging
Statenlidnu. Gevolgd door een korte Algemene
Ledenvergadering. Daarna nemen Huri Sahin – lid van de RoB –
en Rob de Greef -Universitair docent/onderzoeker Vrije
Universiteit Amsterdam- ons mee in hoe krachtig zijn de Provinciale Staten in relatie tot de grote
opgaven (zoals energietransitie, stikstof, wonen) in de regio? En wat betekent dit voor de
ondersteuning van de Provinciale Staten? Aansluitend gaat Sander Mager -vice voorzitter van de

Unie van Waterschappen- met u in gesprek onder leiding van Hermen Vreugdenhil over de slechte
waterkwaliteit in de provincies. Wordt dit het nieuwe hoofdpijndossier voor de Staten na stikstof?
Het programma wordt geleid door onze voorzitter Harold van de Velde. Ook kunt u informatie
krijgen over het ondersteuningsteam weerbaar bestuur en het aanjaagteam politieke ambtsdragers
met een beperking.
We ontmoeten u graag op 27 juni!
Bestuur en directie Statenlidnu
Belangrijke data zomer 2022

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijke data voor de komende maanden:
Datum

Tijd

Vergadering

Locatie

20 juni

17:00 - 19:00 Technische briefing P&C producten Digitaal

28 juni

18:00 - 20:00 Algemene Vergadering

Utrecht

4 oktober

Volgt

Algemene Vergadering

Tilburg

4 oktober

Volgt

PS-dag

Tilburg

4 & 5 oktober Volgt

IPO-jaarcongres

Tilburg

Via de volgende link kun je het volledige vergaderschema voor 2022 bekijken.
Samen staan we sterk

Onze vereniging maakt steeds meer gebruik van Twitter, met filmpjes, tweets, standpunten. De
boodschap namens alle provincies neemt aan kracht toe als deze ook door de
volksvertegenwoordigers in de provincies gedeeld wordt. Houd daarom onze kanalen (Twitter,
LinkedIn, Instagram) in de gaten!

Instagram

Twitter

LinkedIn

