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Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben de wens uitgesproken om de 

samenwerking tussen de overheden te versterken. De vier overheidslagen starten hiervoor een 

Interbestuurlijk Programma (IbP) met een gezamenlijke agenda, een voornemen dat ook 

onderdeel is van het Regeerakkoord. Het Rijk en de koepels van provincies, gemeenten en 

waterschappen hebben op 14 februari 2018 het Interbestuurlijk Programma ondertekend. In deze 

brief geven we hierop een toelichting.  

Doel Interbestuurlijk Programma

Het doel van het Interbestuurlijk Programma is het gezamenlijk oppakken van een aantal  

maatschappelijke opgaven in Nederland. Veel maatschappelijke opgaven spelen op meerdere 

schaalniveaus en de oplossingen liggen niet in het bereik van één overheidslaag. Daarom gaan 

partijen in dit Interbestuurlijk Programma afspraken maken op een aantal thema’s. De vier 

overheidspartijen willen de samenwerking verbeteren en in de uitwerking van dit programma 

afspraken maken over de verdere uitwerking van de maatschappelijke opgaven. Ook het 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zullen daarbij betrokken worden. 

Het interbestuurlijk programma biedt de kans om de rijksopgaven en ambities, zoals verwoord in 

het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ te verbinden met de opgaven in de regio. De 

regio- en gebiedsgerichte benadering die centraal staat in het interbestuurlijk programma vinden 

wij een positieve ontwikkeling meer betrokkenheid van het Rijk in lopende processen en 

programma’s past goed in de Zuid-Hollandse samenwerkingsambities. Ook de insteek van het 

IbP met opgavegericht, oog voor inhoudelijke en regionale samenhang en samen opgaven 

oppakken past goed op de wijze zoals wij als provincie werken. 

Thema’s voor samenwerking 

In het bestuursakkoord zijn acht inhoudelijke thema’s als opgave benoemd en twee thema’s die 

gaan over financiën en algemene overkoepelende thema’s. De thema’s zijn: 
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1. Samen aan de slag voor klimaat

2. Toekomstbestendig wonen

3. Regionale economie als versneller

4. Naar een vitaal platteland

5. Merkbaar beter in het sociaal domein

6. Problematische schulden voorkomen en oplossen

7. Nederland en Migrant voorbereid

8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving

9. Passende financiële verhoudingen

10. Overkoepelende thema’s, het betreft regionale gebiedsgerichte aanpak, Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI), Europa en Grensoverschrijdende samenwerking. 

In de uitwerking van deze thema’s zal bepaald worden welke inhoudelijke afspraken verder 

gemaakt kunnen worden, welke middelen en inzet van de overheden daarmee gemoeid is en 

welke noodzakelijke of nuttige verbindingen er tussen thema’s gelegd kunnen worden. 

Proces en vervolg

Sinds december 2017 wordt door de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen en 

het Rijk samengewerkt aan het Interbestuurlijk Programma. Met de ondertekening van het IbP op 

14 februari jl. start de volgende fase van verdere verdieping en uitwerking van de opgaven en de 

verbindingen tussen deze opgaven. De wens is om deze fase voor de zomer van 2018 af te 

ronden waarna de derde fase van uitvoering en monitoring aanvangt. In de verdere uitwerking 

van het Interbestuurlijk Programma zullen de opgaven geconcretiseerd worden en zullen 

overheden afspraken maken over de financiële inzet. We zien kansen om, met de 

aanknopingspunten die het IbP biedt, de samenwerking met het Rijk en met de regio verder uit te 

bouwen. 

Het IbP bieden wij u ter kennisname aan. Indien u daar op prijs stelt kan een presentatie verzorgt 

worden in een Statencommissie en kunnen we van gedachten wisselen over de mogelijkheden 

die het  Interbestuurlijk Programma biedt voor Zuid-Holland. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas F. Vermeulen

Bijlagen:

- Programmastart Interbestuurlijk Programma
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