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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het aanbod dat de twaalf provincies binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO)
hebben voorbereid voor het nieuwe kabinet dat na de Tweede
Kamerverkiezingen aan zal treden.
Aanleiding
De twaalf provincies hebben via het IPO een aanbod voorbereid voor het
nieuwe kabinet dat na de Tweede Kamerverkiezingen zal aantreden. Dit
aanbod is samen met de gemeenten en waterschappen ontwikkeld, en roept het
toekomstige kabinet op om samen te werken met de decentrale overheden om
sterker de coronacrisis uit te komen. Met deze Statenmededeling en
onderliggende brief stellen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten op de
hoogte van de vorderingen.
Bevoegdheid
Het IPO kent een verenigingsstructuur, met de twaalf provincies als leden.
Besluitvorming over dit kabinetsaanbod, en eventuele vervolgafspraken verlopen
altijd via het IPO-bestuur waarin alle provincies vertegenwoordigd zijn. Mandaat
voor besluitvorming wordt door iedere provincie vooraf opgehaald middels
agendering in de colleges van GS.
Kernboodschap
Er is nadrukkelijk gekozen voor een gezamenlijke benadering vanuit de koepels
van decentrale overheden. Hoewel er verschillen zijn in rollen en
verantwoordelijkheden, is de hoofdlijn dat we de grote maatschappelijke
opgaven waarvoor we nu staan alleen samen (samen als decentrale overheden
en samen met het rijk) en in een goed samenspel verder kunnen brengen. En de
samenleving heeft één overheid nodig die met die samenleving slagvaardig naar

oplossingen en perspectieven zoekt. Alleen zo kunnen we ons krachtig en groen
herstellen uit de coronacrisis.
Voor de kernboodschap verwijzen wij kortheidshalve naar de meegezonden
brief en het document ’Krachtig groen herstel van Nederland’.
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Consequenties
Specifiek voor Brabant geldt dat afspraken in IPO-verband en met het nieuwe
kabinet altijd in lijn moeten zijn met de kaders van de Brabantse omgevingsvisie.
Europese en internationale zaken
Communicatie
Communicatie verloopt in principe via het IPO. Uw Staten worden geïnformeerd
over de voortgang en eventuele resultaten uit de gesprekken met het nieuwe
kabinet.
Vervolg
Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer brengen de gezamenlijke koepels
de gezamenlijk geformuleerde inzet naar voren. Verwacht mag worden dat ook
tijdens de formatie en op weg naar een nieuw Regeerakkoord overleg
plaatsvindt met de gezamenlijke koepels en het Rijk. Het ligt in de lijn der
verwachting dat er in enigerlei vorm (bestuursakkoord, nieuw Interbestuurlijk
Programma, etc.) afspraken gemaakt zullen worden om de interbestuurlijke
samenwerking te versterken. Voor een uitgebreidere doorkijk op het vervolg
verwijzen wij naar de meegezonden brief van het IPO.

Bijlagen
1. Brief IPO Kabinetsaanbod
2. Hoofdboodschap Krachtig groen herstel van Nederland

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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Programmamanager: mevrouw N. Wester, (06) 18 30 34 01,
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Datum

23 februari 2021
Documentnummer

Opdrachtnemer: de heer B.J.H. Loeffen, (06) 27 85 09 11,
bloeffen@brabant.nl.

GS :4841126
PS : 4846411

3/3

