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Aan: de leden van de Algemene Vergadering
Cc: de griffies, de IPO-contactfunctionarissen, de leden en adviseurs van het IPO-bestuur
Geachte leden van de Algemene Vergadering,
Zoals gisteren aangekondigd in onderstaande mail heeft het IPO-bestuur afgelopen week het IPO-bureau gevraagd
de informatie over de werkwijze rondom het stikstofdossier met u te delen. Hierbij stuur ik u de betreffende
informatie toe:
Naar aanleiding van de ontwikkelingen bij de beleidsregels stikstof (oktober 2019) hebben de gezamenlijke
provincies besloten een aparte bestuurlijke commissie stikstof in het leven te roepen, bijgestaan in de
werkzaamheden door een bestuurlijke kerngroep en ondersteund door een (nog nader in te vullen) interprovinciaal
ambtelijk programma-team. In de IPO-bestuursvergadering van januari is deze werkwijze vastgesteld. Sinds half
januari wordt nu wekelijks vergaderd door deze nieuwe bestuurlijke commissie.
Vanuit elk college van GS is een coördinerend portefeuillehouder lid van de bestuurlijke commissie stikstof. Mackus
(Limburg; CDA), Grashoff (Noord-Brabant; GrLi), Pijpelink (PvdA; Zeeland), Baljeu (Zuid-Holland; VVD), Rommel
(Noord-Holland; VVD); Hofstra (Flevoland; CU), Drenth (Gelderland; CDA), Ten Bolscher (Overijssel; SGP);
Staghouwer (Groningen; CU); Bruins Slot (Utrecht; CDA); Jumelet (Drenthe; CDA) en Fokkinga (Fryslân; FNP). De
bestuurlijke kerngroep bestaat uit de IPO-voorzitter de heer Bovens, de plaatsvervangend IPO-voorzitter de heer
Vermeulen (in de wekelijkse praktijk de voorzitter van de bestuurlijke commissie stikstof), Commissaris van de
Koning in Overijssel de heer Heidema (adviseur van het IPO-bestuur, en ‘linking pin’ naar de rijksheren/landelijke
regietafel met de Commissarissen van de Koning) en twee leden uit de bestuurlijke commissie stikstof. De
bestuurlijke adviescommissie is besluitvormend op inhoud en de kerngroep stuurt op proces en strategie.
De coördinerend portefeuillehouder heeft het mandaat van zijn college van GS op het dossier van de aanpak
stikstof. Dat houdt in dat deze gedeputeerde binnen de door zijn college meegegeven bandbreedte eigenstandig kan
opereren in het gezamenlijk kader van de 12 provincies. Dat houdt tevens in dat de meegegeven bandbreedte de
benodigde integrale afweging betreft.
Sinds half januari vergadert de bestuurlijke commissie stikstof wekelijks in Utrecht. Naast de hectiek van alledag in
het dossier wordt gewerkt aan een inhoudelijk programma (denk aan: natuur, gebiedsgerichte aanpak,
vergunningverlening, monitoring, lange termijn) voor de komende periode waarbij ook zoveel mogelijk aandacht is
voor de benodigde breedte van het dossier (denk aan: mobiliteit, wonen, industrie, landbouw, adviezen commissie
Remkes). De werkwijze van een aparte bestuurlijke commissie en het nastreven van een inhoudelijk programma
draagt hopelijk bij aan het realiseren van meer (relatieve) rust en zorgvuldigheid op het dossier, en anderzijds ook
meer slagvaardigheid en efficiëntie in het gezamenlijk optreden. Hiermee zal de politieke en maatschappelijke druk
echter niet verdwijnen.
In de bestuurlijke overleggen met het rijk zitten vooralsnog alle twaalf de provincies aan tafel. Voor een zorgvuldig
besluitvormingsproces van de gezamenlijke provincies is voldoende tijd nodig ter voorbereiding.
In de programmabegroting IPO is – gelet op de aanlevertermijnen – vooralsnog niet voorzien in budget voor deze
bestuurlijke commissie.
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Ik hoop u allen tijdens de Algemene Vergadering van 18 februari te mogen verwelkomen. Voor vragen en/of
opmerkingen kunt u altijd contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,

Interprovinciaal Overleg

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
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