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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-638295052 (DOS-2015-

0000566)

Contact

H. Lesschen

8217

h.lesschen@pzh.nl

Onderwerp

Programmastart Interbestuurlijk Programma

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten stemmen in met de door het Interprovinciaal Overleg (IPO) te 

ondertekenen Interbestuurlijk Programma. Het Rijk en de koepels van de provincies, gemeenten 

en waterschappen willen de samenwerking versterken en hebben daarvoor in het Interbestuurlijk 

Programma afspraken gemaakt. Het doel van het Interbestuurlijk Programma is het gezamenlijk 

oppakken van een aantal maatschappelijke opgaven in Nederland. Het betreft opgaven die 

spelen op meerdere schaalniveaus waarvan de oplossingen niet liggen op één schaalniveau. De 

ondertekening van het Interbestuurlijk Programma op 14 februari 2018 markeert de start van een 

gezamenlijk proces waarmee de opgaven worden uitgewerkt en geconcretiseerd. In de verdere

uitwerking zullen ook afspraken worden gemaakt over de financiële inzet van betrokken partijen. 

Advies

1. In te stemmen met de ondertekening van het Interbestuurlijk Programma door het 

Interprovinciaal Overleg. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Gedeputeerde Staten het 

ondertekende Interbestuurlijk Programma ter kennisname aan PS aanbieden. 

3.Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1,2 en 4 op grond van art. 55 van de 

Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en op te heffen op het 

moment dat de brief aan PS is verstuurd;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het Interbestuurlijk Programma.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies met tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om 
aanpassingen door te voeren die voortvloeien uit de laatste besprekingen tussen de overheden 
omtrent de ondertekening van het Interbestuurlijk Programma.

Bijlagen

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar H. Lesschen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Visser, MG digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
B-Geheim met termijn 13 februari 2018 13 februari 2018
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1. Brief van GS aan PS waarmee het ondertekende Interbestuurlijk Programma aan PS 
wordt aangeboden. 

2. Programmastart Interbestuurlijk Programma 
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1 Toelichting voor het College

Het Rijk en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen hebben de afgelopen twee 

maanden gewerkt aan de start van een Interbestuurlijk Programma (IbP). 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 vormt in 

de verdere uitwerking van het IbP een goede basis voor meer betrokkenheid van het Rijk in de 

lopende Zuid-Hollandse processen en programma’s. 

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: 

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. 

Voor meer inhoudelijke beschrijving van de thema’s wordt verwezen naar het Interbestuurlijk 

Programma.

Financieel en fiscaal kader

De ondertekening door IPO van het IbP heeft geen financiële consequenties. In de verdere 

uitwerking bepalen de betrokken partijen welke financiële inzet zij willen doen om de opgaven uit 

het IbP te realiseren. Mogelijk dat dit voor Zuid-Holland betekent dat een deel van het accres van 

de komende jaren wordt ingezet voor de opgaven uit het IbP. Besluitvorming daarover zal 

separaat plaatsvinden. 
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Juridisch kader

Het IbP heeft geen formele of bindende status voor de provincie Zuid-Holland. Het IbP wordt 

aangegaan door de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen en niet door de 

individuele leden van deze koepels. Het IPO tekent zelf, waardoor een machtiging vanuit Zuid-

Holland niet nodig is. Het IbP kan gezien worden als een intentie tot betere samenwerking tussen 

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. In de verdere uitwerking en concretisering zal 

bepaald moeten worden welke inzet individuele provincies en gemeenten willen plegen. Dan zijn 

mogelijke overeenkomsten op het niveau van GS of PS aan de orde. 

Aan dit besluit (besluitpunten 1, 2 en 4) wordt op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 

10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding opgelegd aan eenieder die hiervan 

kennis draagt. De reden is dat PS het recht hebben als eerste kennis te nemen van de in de brief 

vervatte informatie. De geheimhouding wordt opgeheven op het moment dat de brief aan PS is 

verstuurd.

2 Proces

Het Interbestuurlijk Programma wordt op 14 februari 2018 ondertekend. Namens het Rijk zal de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tekenen, namens de koepels tekenen de 

voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de voorzitter van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en de voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW). De 

getekende versie van het Interbestuurlijk Programma zal met de door GS vast te stellen brief ter 

kennisname aan PS worden aangeboden. De bijgevoegde versie voor Gedeputeerde Staten 

betreft het eindconcept welke op 9 februari 2018 besproken wordt tussen Rijk en decentrale 

overheden. De definitieve ondertekende versie van het IbP kan op tekstuele punten afwijken. 

Na ondertekening van het interbestuurlijk programma zullen partijen gezamenlijk werken aan de 

concretisering en verdere uitwerking van het programma. In dit proces zal er een gezamenlijke 

Stuurgroep ingesteld worden door Rijk, IPO, VNG en UvW die de voortgang van het 

Interbestuurlijk Programma monitort en die adviseert over de samenhang tussen de thema’s.  

3 Communicatiestrategie

De uitwerking van het Interbestuurlijk Programma en de eventuele communicatie daarvan is een 

verantwoordelijkheid van het IPO. Een persbericht wordt vooralsnog niet opgesteld. 
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