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 Democratische legitimiteit en verantwoording van het IPO, de RES, 

 de metropoolregio’s en de veiligheidsregio’s.

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Het ‘tocht’ in het huis van Thorbecke. Er zijn verschillende organisaties ontstaan die

niet democratisch verkozen zijn: het Interprovinciaal Overleg, de regio’s van de

Regionale Energiestrategieën, de metropoolregio’s en de veiligheidsregio’s. Aan

welke democratisch verkozen organen leggen het IPO, de RES, de metropoolregio’s

en de veiligheidsregio’s verantwoording af? 

1. Aan welk democratisch verkozen orgaan legt het IPO verantwoording af en op welke

wijze?

Antwoord

Het IPO is een vereniging van de twaalf provincies. De Algemene Vergadering bestaat

uit 24 leden, 2 leden van Provinciale Staten per provincie. De Algemene Vergadering

is kaderstellend, benoemt het bestuur (1 gedeputeerde per provincie plus

onafhankelijk voorzitter) en verleent goedkeuring aan begrotingen, meerjarenagenda,

jaarverslagen en jaarrekeningen. 

2. Aan welk democratisch verkozen orgaan leggen de regio’s van de Regionale

Energiestrategie verantwoording af en op welke wijze?

Antwoord

In het Klimaatakkoord is de regionale energiestrategie (RES) opgenomen om

regionaal invulling te geven aan de ambities van het Klimaatakkoord. De

samenwerkingsregio’s hebben geen formeel juridische status. 

Gemeenten, provincie en waterschappen werken samen met netbeheerders en

maatschappelijke stakeholders. De deelnemers van de decentrale overheden

(provincie, gemeenten en waterschappen) leggen verantwoording af aan

respectievelijk Provinciale Staten, de gemeenteraden en de waterschapsbesturen. De

verankering van de afspraken uit de RES vindt plaats in het omgevingsbeleid.



Pagina 2/2 3. Aan welk democratisch verkozen orgaan leggen de metropoolregio’s verantwoording

af en op welke wijze?

Antwoord

De metropoolregio’s Rotterdam-Den Haag en Amsterdam zijn als verplichte

vervoerregio’s bij wet in het leven geroepen door de rijksoverheid. De metropoolregio

Rotterdam Den Haag is daarnaast ook een vrijwillige gemeenschappelijke regeling

van de gemeenten voor het economische vestigingsklimaat. De algemeen besturen

van de metropoolregio’s leggen verantwoording af aan de gemeenteraden van de

deelnemende gemeenten. Dit geschiedt primair door over centrale beleidsdocumenten

de gemeenteraden om zienswijzen te vragen.

4. Aan welk democratisch verkozen orgaan leggen de veiligheidsregio’s verantwoording

af en op welke wijze?

Antwoord

De veiligheidsregio’s zijn bij wet door de rijksoverheid in het leven geroepen verplichte

gemeenschappelijke regelingen. De besturen van de veiligheidsregio’s voeren zowel

rijksbeleid als gemeentelijk beleid uit. De Tweede Kamer is feitelijk kaderstellend voor

de uitvoering van rijksbeleid. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio’s,

bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten, legt

verantwoording af aan de gemeenteraden aan de hand van onder andere de

jaarrekening en de begroting. 
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