
Agenda Algemene Vergadering van 
de vereniging IPO op 20 juni 2013 

Aanvang: 18.00 uur 
Einde: 20.00 uur 

 
Locatie: Provinciehuis Utrecht, 
Archimedeslaan 6 te Utrecht 

 
1e tranche: d.d.18.04.2013







Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO 
agendapunt  
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraaf secretaris  

 

 

Datum   : 18 april 2013 

Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Ferdi de Lange 

Doorkiesnummer : (070) 888 12 22 

Bijlagen  : 1 

 

Onderwerp  : IPO-Jaarverslag 2012 

 

 

 

 

Voorstel 

 

Het IPO-Jaarverslag 2012, vastgesteld door het bestuur op 18 april 2013, goedkeuren.  

 

 

Toelichting 

 

IPO-Jaarverslag 2012 

Bijgevoegd treft u het IPO-Jaarverslag 2012 aan (bijlage). Het jaarverslag is grotendeels 

gebaseerd op de Midyear Review 2012 en heeft tot doel om uw Algemene Vergadering, 

het bestuur, Provinciale Staten en de colleges van GS op een overzichtelijke en beknopte 

wijze aan te geven in hoeverre de doelstellingen, zoals vastgelegd in het Jaarplan 2012, 

zijn gerealiseerd. 

 

In het verslag worden de resultaten in drie kolommen gepresenteerd. De eerste kolom 

bevat de inzet zoals vastgesteld voor het jaarplan 2012. In de tweede kolom wordt via 

symbolen aangegeven of de doelstelling behaald (√) of (gedeeltelijk) niet behaald (Х) is. 

De derde kolom geeft ruimte voor toelichting. Indien een doelstelling (gedeeltelijk) niet is 

gehaald, volgt altijd een toelichting. Bij behaalde doelstellingen wordt alleen een 

toelichting gegeven indien dit nodig is voor een beter begrip of om concrete resultaten 

van doelstellingen inzichtelijk te maken. 

 

IPO-Jaarrekening 2012 

De Jaarrekening 2012 is apart voor uw vergadering geagendeerd  

 

 

Bijlage 

 

IPO-Jaarverslag 2012, 18 april 2013. 
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Vastgesteld door het IPO-bestuur op 18 april 2013 en ter goedkeuring voor te leggen aan 

de Algemene Vergadering op 20 juni 2013. 

  

Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 20 juni 2013 
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1. Inleiding 

 

1.1 Opzet IPO-Jaarverslag 2012 

 

Het voorliggende jaarverslag is een rapportage van de werkzaamheden van het IPO over 

het jaar 2012. Om het resultaat van de gestelde doelstellingen inzichtelijk te maken, 

wordt de opzet van de gecombineerde IPO-Meerjarenagenda 2012-2015/IPO-Jaarplan 

2012 gevolgd. Daartoe wordt gebruik gemaakt van vier kolommen per dossier. De eerste 

kolom geeft het onderwerp binnen het dossier aan. Dit onderwerp correspondeert met de 

matrix van de ‘smalle doch betekenisvolle agenda’. De tweede kolom bevat de 

doelstellingen zoals geformuleerd in het IPO-Jaarplan 2012. In de derde kolom wordt via 

symbolen aangegeven wat het resultaat van de doelstelling is: doelstelling behaald (√) of 

niet behaald (Х). De laatste kolom geeft ruimte voor toelichting. Indien een doelstelling 

niet is gehaald, volgt altijd een toelichting. Bij behaalde doelstellingen wordt alleen een 

toelichting gegeven indien dit nodig is voor een beter begrip, of om concrete 

(deel)resultaten van doelstellingen inzichtelijk te maken.      
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2. Themaoverstijgende dossiers  

 
2.1 Bestuursafspraken 2011-2015 

 

Belangenbehartiging 

 

Wat heeft het IPO hiervoor in 2012 gedaan? Voortgang Toelichting  

Regie uitvoering en 

monitoring 

(decentralisatie)afsprake

n bestuursakkoord 

- De uitvoering van de Bestuursafspraken die voor de 

provincies van toepassing zijn  ligt op schema. 

Hiertoe agendeert het IPO-bestuur periodiek (eens in 

de drie maanden) een monitor van de 

Bestuursafspraken. De monitor wordt tevens benut 

als input voor de gezamenlijke monitor van rijk, IPO, 

VNG en UvW die onderdeel uitmaakt van de 

Bestuursafspraken. 
 

√ 

 

De uitvoering van de 

Bestuursafspraken, voor zover niet 

achterhaald door het (nieuwe) 

regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ ligt in 

2012 op schema.  

 

2.2  Provinciale Ruimtelijke Regisseursrol 

 

Innovatie & uitwisseling Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 

Gevolgen vervallen 

nationale ruimtelijke 

belangen  

- Plan van aanpak presentatie van effecten van de 

vervallen belangen. 

 

- Bewaken van een consistente systeemrol Rijk in de 

methodiek en uitvoering  van de monitoring van 

gedereguleerde ruimtelijke rijksbelangen. 

  

- Succesvolle inbreng in de actualisering van het 

Rijksarchitectuur- en ontwerpbeleid ten behoeve van 

ondersteuning provinciale kwaliteitsrol.  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

Door herprioritering in 2012  zijn deze 

acties vertraagd.  

 

Idem. 

 

 

 

Idem. 

Verdienmodellen en 

financierings-

arrangementen  

- Uitwisseling van succesvolle ervaringen met 

regionale gebiedsfondsen, revolving funds en 

lifecycle management.  

 

- Verkenning van de mogelijkheden voor 

doorontwikkeling van provinciaal 

√ 

 

 

 

√ 
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financieringsinstrumentarium  binnen nationale 

advies- en programmatrajecten. 

 

 

Provinciale rol 

programmering 

ruimtelijke 

ontwikkelingen  

- Succesvolle inbreng van de inzet van provincies in 

vernieuwd landelijk afsprakenkader voor aanpak 

leegstand kantoren. 

 

- Afspraken gemaakt over methodiek en afstemming 

monitoring ruimtelijke regionale planning. 

 

- Conferentie georganiseerd over de rol en aanpak 

door provincies van nieuw ruimtelijk speelveld.    

√ 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

Nationale monitoring nog niet gestart. 

 

 

Is in voorbereiding. Conferentie vindt 

plaats in juni 2013. 

 

 

2.3  Toekomstperspectief: ‘Positie en Profiel Provincies 2015’ / ‘Stip aan de horizon’ 

 

Toekomstperspectief 

 

Wat heeft het IPO hiervoor in 2012 gedaan? Voortgang Toelichting 

Positie en profiel 

provincies 2015 

- De ‘Agenda 2014’ voor ‘positie en profiel provincies 

2015’ (en ‘Stip aan de horizon’) is opgesteld; 

 

 

- De instrumenten Strategisch Forum, 

Provincieacademie etc. zijn in het traject ingebed en 

worden actief benut. 

- Het IPO-Jaarcongres 2012 heeft als thema ‘Vitale 

coalities’. Gastprovincie is Fryslân waarbij 

thematisch aangesloten is bij de ‘Fryske Mienskip’-

gedachte.  

 

√/X 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

Accent in 2012 is gelegd op 

beïnvloeding TK2012-verkiezingen en 

kabinetsformatie. Plan van aanpak is 

voorzien voor voorjaar 2013. 

 

 

 

 

Thema is vertaald als ‘samenwerking’. 

Gezien de politieke actualiteit rondom 

het congres vanwege de vervroegde 

Tweede Kamerverkiezingen en de 

kabinetsformatie is deze thematiek 

eveneens in het programma verwerkt. 

 

Stip aan de Horizon - De  ‘Agenda 2014’ voor ‘Stip aan de horizon’ (en 

‘positie en profiel provincies 2015’) is opgesteld en 

de daarin beschreven activiteiten voor 2012 zijn 

uitgevoerd. 

√/X Voorbereiding Stip in 2012 in volle 

gang. Vaststelling plan van aanpak is 

niet geagendeerd in 2012, voorzien 

voor voorjaar 2013. 
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3. Thema’s 

 

3.1 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 

 

Belangenbehartiging 

 

Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 

Uitvoering Deelakkoord 

Water  

 

- Nader uitgewerkte toezichtrelatie mede op grond van 

uitkomsten van de evaluatie van het NBW-actueel.  

 

 

- Succesvolle inbreng uitgangspunten voor rol en 

taakverdeling in het waterbeheer in de opzet voor 

een nieuwe Omgevingswet. 

 

- Bepaling standpunt en strategie bij de borging van 

provinciale watertaken en toezicht op de 

waterkeringen.  

 

- Vaststellen projectplan voor 

ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen en 

publicatie eerste nieuwe richtlijnen.  

 

- Afstemmen werkzaamheden Informatiehuis Water en 

Gemeenschappelijke Beheer Organisatie Provincies. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

Hiertoe heeft op 4 oktober 2012 een 

bestuurlijke werkconferentie 

plaatsgevonden met bestuurders van 

provincies en waterschappen.  

 

 

Vernieuwing 

Omgevingsrecht 

 

- Formuleren gezamenlijk provinciaal standpunt (mede 

in relatie tot ‘Vitaal Platteland’); 

 

- Reactie uitbrengen op voorontwerp Omgevingswet 

(Ow) (april) en standpunt opstellen voor Tweede 

Kamer over het wetsvoorstel (late najaar); 

 

- Met rijk en koepels van decentrale overheden 

afspraken maken over inhoud samenwerkingsagenda 

voor uitvoering Ow en instemming bereiken over de 

financiële effecten  Ow. 

√ 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

De ontwerpversie Ow is pas op 1 

maart 2013 aan de koepels ter 

consultatie voorgelegd.   

 

 

Vertraagd naar 2013. 
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Provinciale rol in 

nationale wetgeving en 

structuurvisies 

- Provinciale kaders en verantwoordelijkheden 

bewaken en borgen in de rijksstructuurvisies 

windenergie en ondergrond, met mogelijke vertaling 

naar wetgeving, zoals de Mijnbouwwet. 

 

 

- Provinciale belangen bewaken en borgen in lopende 

wetgeving, zoals Huisvestingwet, Spoedwet Wro en 

verlenging Crisis- en herstelwet. 

 

X 

 

 

 

 

 

√ 

Rijksstructuurvisie Ondergrond  is nog 

in voorbereiding. Rijksstructuurvisie 

Wind op Land is in maart 2013 door 

het kabinet vastgesteld, na intensieve 

onderhandelingen met het IPO. 

 

Huisvestingwet en vCHW zijn door TK 

vastgesteld. Spoedwet Wro is door EK 

vastgesteld.  

 

Agenda stedelijke 

vernieuwing 

 

- Entameren strategisch debat door provincies ter 

bepaling van hun rol, verantwoordelijkheid en inzet 

in de stedelijke vernieuwing.  

 

- Met Rijk, VNG, steden en marktpartijen opgave 

formuleren.  

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

Provinciale rol in 

nationale 

kennisinfrastructuur  

- Identificeren gezamenlijke kennisvraag provincies. 

 

 

- Afspraken met Rijk over borging 

kennisontwikkelingsvraag in een gezamenlijke 

kennisagenda voor het domein ruimte.  

 

X 

 

 

X 

 

Door herprioritering in 2012 is deze 

activiteit vertraagd.  

 

Vertraagd door uitloop studie PBL 

naar meerwaarde nationale 

kennisontwikkeling voor decentrale 

overheden.   

 

Innovatie & 

uitwisseling 

 

Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 

Provinciale rol 

Deltaprogramma 

 

- Beïnvloeding strategiekeuzen en borging provinciale 

rol en instrumentatie in Deltaprogramma 2013. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Beïnvloeding strategiekeuzen heeft in 

2012 wel plaatsgevonden en is ook 

gebruikt voor bijeenkomst over 

Deltaprogramma op 15 maart 2013 

voor alle provinciale bestuurders met 

water en/of ruimte in hun portefeuille. 

Instrumentatieproject (regionale) 

borging Deltabeslissingen, getrokken 
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- Provinciale standpunten zijn geformuleerd over het 

3e Hoogwaterbeschermings-programma, de nieuwe 

normering waterveiligheid en de betrokkenheid van 

provincies bij de klimaatbestendige stad. 

 

 

 

√ 

door IPO, is in afrondende fase. 

 

IPO-bijdrage nieuwe normering 

waterveiligheid via Bestuurlijke 

Begeleidingsgroep Waterveiligheid 

gerealiseerd. Standpunt beperkte 

betrokkenheid provincies bij 

klimaatbestendige stad ingenomen. 

    

 

3.2.  Regionale Bereikbaarheid en openbaar vervoer 

 

Belangenbehartiging 

 

Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 

Decentralisatie BDU (BA) 

 

 

- Per 1 januari 2013 is de BDU Verkeer en Vervoer 

samenhang met het wetsvoorstel tot afschaffing 

WGR+  gedecentraliseerd naar het provinciefonds 

(zie ook paragraaf 3.5 ‘Kwaliteit openbaar bestuur’). 

 

X 

 

Met de val van het kabinet Rutte I 

decentralisatie van de BDU vertraagd. 

Nieuw kabinet zet voornemen door. 

  

Realiseren landsbrede 

aanpak ‘Beter benutten 

van infrastructuur’  

 

 

- De rijksbijdrage voor de regionale 

maatregelenpakketten is door decentralisatie van de 

BDU per 1 januari 2013 overgeheveld naar het 

provinciefonds; en 

 

- De landelijke maatregelen van het Programma beter 

benutten zijn in overleg met het IPO uitgewerkt 

waarbij wetsvoorstellen over fiscaliteit bij de Tweede 

Kamer zijn ingediend. 

 

- Vaststellen van een position paper om maximaal 

rendement te halen uit het TEN-T programma 2013-

2019 ten behoeve van investeringen in transport 

infrastructuur (weg, water, spoor), in het bijzonder 

de grensoverschrijdende verbindingen. 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

√ 

 

Deze decentralisatie hangt samen met 

de decentralisatie van de BDU, maar 

ook na dit jaar zal de rijksbijdrage 

nog via de BDU lopen. 

 

Met de val van het kabinet is de 

ontwikkeling van de landelijke 

maatregelen vertraagd en met  name  

die welke wetgeving vergen. 

 

Een lobbyfiche is opgesteld en 

besproken in het IPO-bestuur van 8 

november 2012.  

 

Het programma is regionaal 

georiënteerd. De rol van het IPO is 

beperkt, zeker nu de rol van het 

Nationaal Beraad Beter Benutten ter 



9 

 

discussie staat. 

 

Openbaar vervoer 

 

- Er is een business plan ontwikkeld voor een 

gemeenschappelijk tarievenbureau dat jaarlijks de 

belangrijkste landelijke tariefbeslissingen voorbereidt 

en het landelijk tarievenkader actualiseert; en 

 

 

 

 

 

- Door goede communicatie voorkomen dat 

overgangsproblematiek rond de OV-chipkaart leidt 

tot het ter discussie stellen van de provinciale 

bevoegdheden op OV-gebied. 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Met het oog op het op afstand 

plaatsen van uitvoerende 

werkzaamheden zal het IPO in overleg 

met de betrokken partijen een 

voorstel opstellen over hoe en waar 

de werkzaamheden van het 

Tarievenbureau in de toekomst 

kunnen worden geborgd. 

 

Op 4 juli 2012 is overleg geweest 

tussen IPO, SkVV en de minister van 

I&M waarbij is afgesproken dat voor 

de Permanente Structuur van de 

commissie Meijdam naast het model 

van I&M ook het model van het IPO 

(uitbreiding ROVB met bindende 

arbitrageregeling)  zal worden 

uitgewerkt. Eind december is de 

intentieovereenkomst getekend om 

tot oprichting van een Permanente 

Structuur over te gaan. 

 

Tevens heeft het IPO sinds 21 juni 

2012 deelgenomen aan de 

Initiatiefgroep van ROVER om tot een 

gezamenlijke Manifest te komen om 

het OV aantrekkelijker te maken.  

 

OV-Chipkaart - Onder meer middels participatie in de commissie 

Meijdam is invloed uitgeoefend om de aansturing van 

TLS op de agenda te zetten, waardoor de provinciale 

overheden voldoende  invloed krijgen om de 

belangrijkste financiële en beleidsmatige besluiten 

rond de OV-chipkaart adequaat te beïnvloeden. 

 

√ Het ministerie van I&M heeft 

aangegeven dat de toekomst van TLS 

samenhangt met de permanente 

structuur.  
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Verkeersveiligheid: 

herijking afspraken 

‘Duurzaam veilig’ 

- Eind 2012 is een geactualiseerd strategische plan 

verkeersveiligheid vastgesteld, mede gebaseerd op 

input van het IPO over specifieke 

doelgroepenbenadering en doelstellingen voor 

minder verkeersslachtoffers in 2015 en 2020. 

 

√ Het geactualiseerde strategische plan 

is in de vorm van een beleidsimpuls  

in het BKO van 25 juni 2012 

vastgesteld.  

Spoorvervoer: 

belangenbehartiging bij 

wetgeving concessies en 

beheer  spoorvervoer 

infrastructuur 

 

- Eind 2012 is de vervoersconcessie van NS in concept 

gereed, waarin bepalingen zijn opgenomen over de 

te leveren prestaties van NS en over de 

opdrachtgever-opdrachtnemer relatie tussen 

provincies en NS;  

 

 

 

 

- Er is overeenstemming met I&M over  voorwaarden 

over decentralisatie van nieuwe stoptreindiensten; 

en 

 

 

 

 

 

- Eind 2012 is beheerconcessie van Prorail in concept 

gereed, waarin bepalingen zijn opgenomen over de 

zeggenschap van provincies over het door Prorail 

uitgevoerde beheer en onderhoud van spoor. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Door de val van het kabinet is het 

Algemeen Overleg over het 

Hoofdrailnet pas gehouden op 19 

december 2012. Formeel is de 

voorbereiding van vervoerconcessie 

op 2 januari 2013 gestart en wordt 

deze per 2 januari 2014 gegund aan 

de NS.   

 

Het AO van 19 december 2012  heeft 

geleid tot het voornemen om twee 

lijnen in Limburg te decentraliseren, 

waarbij ook een motie is aangenomen 

om tijdens de looptijd van de 

concessie geen nieuwe lijnen te 

decentraliseren en aan te besteden.  

 

Het Algemeen Overleg over de 

tijdelijke commissie Spoor is 

gehouden op 26 november 2012. Het  

concept-beleidsvoornemen was nog 

niet gepubliceerd.  

 

Wetgeving luchtkwaliteit  

 

 

 Er is succesvol gelobbyd om de voor 2012/2013 

geplande herziening van de Europese grenswaarden 

haalbaar en praktisch uitvoerbaar te doen zijn;  

 Hetzelfde geldt voor de herziening van de nationale 

emissieplafonds; 

 De 3e monitoringsronde van het NSL over 2011 is 

tijdig afgerond. Er is inzet gepleegd voor goede 

aanpalende regelgeving, zoals een gewijzigde 

√ Om tot een succesvolle lobbystrategie 

te komen is voor bespreking in het 

IPO-bestuur op 8 november 2012 een 

lobbyfiche vastgesteld.  
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ministeriële regeling ‘niet in betekende mate’. 

 

Wetgeving geluid  

 

(Swung 2 - vernieuwing 

wetgeving voor 

decentrale infrastructuur 

en industrielawaai) 

 

 Belangen effectief behartigd bij voorbereiding en 

parlementaire behandeling Swung 2 op basis van 

eerder bestuurlijk geformuleerde randvoorwaarden. 

X In de Bestuurlijke adviescommissie is 

het provinciale position paper over 

SWUNG 2 vastgesteld als basis voor 

nadere onderhandelingen met I&M.  

  

Innovatie & 

uitwisseling 

Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 

Provinciale 

mobiliteitstaken  

 De voor- en nadelen van de door provincies 

gehanteerde concessiemodellen zijn naast elkaar 

gezet. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van 

concessiemodellen die een betere kwaliteit van de 

ov-diensten opleveren en flexibeler zijn; 

 Er is inzicht gekomen in de vraag hoe je met minder 

publiek geld betere dienstverlening krijgt, met name 

bij de “dunne” ov-lijnen die een sociale functie 

vervullen. Integratie met WMO vervoer wordt daarbij 

meegenomen; 

 Er is actief kennis gedeeld over het opzetten van  

handhavingscampagnes ter verbetering van de 

verkeersveiligheid. Maak van nul een punt uit 

Limburg is zo’n voorbeeld; en 

 Er is beter inzicht in de rol van de fiets in regionale 

mobiliteitsplannen. Interprovinciale 

(grensoverschrijdende) fietsproblemen zijn in kaart 

gebracht. 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Is onderwerp van bestuurlijke 

gedachtewisseling geweest in de 

adviescommissie van 22 maart 2012, 

waarbij de opdracht is gegeven om 

ambtelijk de verschillende 

concessiemodellen nader te 

onderzoeken. 

 

 

 

Is onderwerp van actieve bestuurlijke 

kennisdeling geweest in de 

adviescommissie van 21 juni 2012, 

dat heeft geleid tot het aanbod van 

Noord-Brabant om de ervaringen met 

het opzetten van een massamediale 

campagne te delen met de andere 

provincies. 

 

3.3 Regionale Economie en Energie 

 

Belangenbehartiging Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 

Topsectorenbeleid 

 

- Inventarisatie van onderwerpen die voor provincies 

op systeemniveau spelen en agendering hiervan 

√ 

 

Afgesproken is om, aanvullend op de 

landsdelige overleggen, twee keer per 
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 (inclusief oplossingsrichtingen) bij het Rijk. 

 

jaar een overleg in te plannen tussen 

minister Kamp en de IPO-

kerndelegatie. 

Europe2020/NHP 

(Nationaal 

HervormingsPlan) en 

EFRO 

- Ondersteuning bij lobbystrategie (inclusief nieuwe 

IPO-structuur i.s.m. Vitaal Platteland) om regionale 

zeggenschap EFRO en POP veilig te stellen; 

 

- Ondersteuning bij onderhandeling 

partnerschapscontract met Rijk (moet af zijn in 

2013) waarin regionale zeggenschap 

structuurfondsen en POP geregeld zijn, alsmede 

cofinanciering EFRO door Rijk; en 

 

 

 

 

- Met het oog op het partnerschapscontract is het 

NHP 2012 dusdanig beïnvloed dat de rol van 

provincies bij behalen doelen Europe2020 goed 

benoemd zijn. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

Is onderwerp van afstemming tussen 

IPO en Managementautoriteiten.  

Er is een werkgroep 

partnerschapscontract ingesteld 

waarin alle landsdelen 

vertegenwoordigd zijn vanuit de Pop 

en de EFRO hoek, die strategie helpt 

uitvoeren. 

 

Door rechtstreekse lobby gericht op 

ministerie (inclusief tekstschrijvers 

NHP) geeft het NHP 2012 aandacht 

aan voor provincies belangrijke 

onderwerpen inclusief de belangrijke 

rol van provincies daarin. 

 

Randvoorwaarden 

hernieuwbare energie 

 

 

- Lobbystrategieën ontwikkeld (inclusief vormgeven 

mogelijke coalities) en in uitvoering voor het 

oplossen van knelpunten voor windenergie, 

restwarmte / duurzame warmte en rijden op groen 

gas. 

 

√ 

 

 

Op 5 juli heeft de succesvolle lobby 

windenergie geleid tot  moties in de 

Tweede Kamer die de IPO lijn 

ondersteunen. 

 

Dit is uitgemond in een akkoord met 

het rijk over Het behalen van het 

aantal MegaWatt Windenergie in 

2020, dat begin 2013 werd getekend. 

Als gevolg van het kabinetsbesluit om 

het aandeel duurzame energie te 

verhogen van 14 naar 16% vinden in 

2013 overleg en onderhandelingen 

plaats over de samenstelling van de 
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daarvoor benodigde Energiemix. 

 

De lobbydoelen voor systeem-

verandering en rijden op groen gas 

zijn opgesteld. 

Resultaat is eensgezinde aanpak van 

decentrale overheden, stevige 

samenwerking met de sector en 

betere contacten met de betrokken 

departementen. 

Aanpak vergt continuering in 2013. 

 

Voor warmte is besloten het opstellen 

van lobbydoelen uit te stellen omdat 

eerst nader onderzoek nodig is. 

 

Systeemaanpak 

hernieuwbare energie 

- Bij het Rijk wordt aangedrongen om EU-regels en 

gelden in te zetten voor de energietransitie in de 

provincies. 

√ 

 

Dit heeft geleid tot voor provincies 

gunstige aanpassingen van de 

hoofdtekst van het NHP. 

 

Innovatie & 

uitwisseling 

Wat heeft het IPO hiervoor in 2012 gedaan? 

 

Voortgang Toelichting 

Actieprogramma 

Routekaart IPO-Gastvrij 

Nederland 

- Actieplan is ingedikt, vastgesteld en besluitvorming 

over eventueel vervolgtraject (incl. mogelijke rol 

IPO) heeft plaatsgevonden. 

 

√ 

 

Het Actieprogramma uitwerking 

routekaart Gastvrij-NL-IPO is 

vastgesteld. Het heeft geen 

verplichtend karakter om maatwerk 

per provincie mogelijk te houden en 

naar eigen inzicht met private partijen 

aan de slag te gaan. 

 

Vergroten van kansen op 

private en Europese 

cofinanciering (bovenop 

Structuurfondsen en 

GLB/POP) door 

samenwerking tussen 

projecten 

- Opstellen van een overzicht van EU-subsidies en -

fondsen en financieringsinstellingen die aansluiten 

op de geïnventariseerde projecten in de provincies. 

Analyse kansen en noodzaak tot samenwerking om 

deze gelden te benutten (mei 2012), inclusief Plan 

van aanpak. 

X 

 

 

Het rapport is gereed. Bestuurlijke 

bespreking heeft niet in 2012 plaats 

gevonden. 
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Hernieuwbare energie en 

energiebesparing 

- PM. De provincies stellen de agenda hiervoor op. 

De inhoud van deze agenda is niet eerder dan 

medio februari 2012 beschikbaar. 

√ 

 

De uitvoeringsagenda Kennis en 

Uitwisseling Energietransitie en 

Innovatie is besproken en is in 

september definitief bestuurlijk 

vastgesteld. 

 

Schaarste biomassa - Inventariseren van het aanbod en de vraag aan 

afval/biomassa en in kaart brengen van mogelijke 

marktknelpunten. 

 

√ 

 

De inventarisatie is in het vierde 

kwartaal van 2012 uitgezet in de 

vorm van een onderzoek op basis van 

bestaande literatuur. Uitvoering is 

voorzien in het eerste kwartaal van 

2013. 

 

 

3.4 Vitaal Platteland 

 

Belangenbehartiging 

 

Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 

Uitwerking en 

implementatie 

decentralisatie beleid 

natuur / landelijk gebied 

(BA) 

- Een bindend / zwaarwegend advies van de 

externe commissie over de verdeling van de 

ontwikkelopgave voor de herijkte EHS, waarover 

voor 15 oktober een besluit wordt genomen; en 

 

- Er een tijdelijke interprovinciale 

projectorganisatie voor de implementatie is 

ingericht. Voor de werkzaamheden van deze 

organisatie is een werkplan opgesteld. 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

Nieuwe wetgeving 

inrichting landelijk gebied 

/ integrale natuurwet 

 

 

- Effectieve beïnvloeding  in het wetgevingstraject  

van de beide wetsvoorstellen, waarbij het advies 

van het IPO op de ontwerp wetsvoorstellen (8 

december 2011) het uitgangspunt vormt; 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wetsontwerp WILG is door EZ 

aangepast aan het IPO-advies. Er 

komt geen rijksbevoegdheid tot 

toepassing van het instrument 

landinrichting bij nationale belangen. . 

Parlementatire behandeling vindt in 

2013 plaats.  

 

Wetsvoorstel is door TK controversieel 

verklaard en zal naar verwachting niet 
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- Toereikende   financiering voor bestuurs- en 

handhavingskosten nieuwe Wet natuur; en 

 

 

 

 

- Goede overgangsregeling voor 

(gedecentraliseerd) Faunafonds onder vigerende 

wetgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

eerder dan najaar 2013 in gewijzigde 

vorm door nieuwe kabinet bij 

parlement worden ingediend.   Zie 

bovenstaand, wordt bezien in 

samenhang met wetgevingstraject. 

Coördinatie 

beheerplannen Natura 

2000 / KRW en 

uitvoeringsprogramma 

PAS 

 

- Actieve belangenbehartiging en coördinatie bij 

totstandkoming D-PAS en definitieve 

aanwijzingsbesluiten Natura 2000. 

√/X 

 

 

Actieve belangenbehartiging heeft 

plaats gevonden. D-PAS en definitieve 

aanwijzigingsbesluiten zijn nationaal 

ernstig vertraagd. Op 10 oktober is 

een bestuurlijk akkoord met het rijk 

bereikt over de financiering van de 

PAS-maatregelen (beheer en 

inrichting in en om aangewezen 

N2000-gebieden). Het gaat om een 

totale jaarlijkse bijdrage van € 75,6 
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miljoen van EZ, I&M en provincies. 

 

Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid 2014-

2020 (waaronder 

voorbereiding POP 3) 

  

 

- Goede integrale provinciale (landsdelige) inbreng 

bij voorbereiding partnerschapscontract om 

regionale zeggenschap  in GLB/POP veilig te 

stellen en ondersteuning bij voeren overleg 

hierover met kabinet. (samenwerking met 

Regionale Economie); en  

 

 

- Duidelijkheid over transitie agrarisch 

natuurbeheer en afstemming met  GLB/POP na 

2014. 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√/X 

 

Een gezamenlijke lobbystrategie voor 

(landsdelige) inbreng is vastgesteld. 

 

Met EZ vindt overleg en afstemming 

plaats over transitie agrarisch 

natuurbeheer en over mogelijkheden 

van de collectieve benadering. In 

2013 ontstaat duidelijkheid over inzet 

nieuw kabinet.  

 

Kabinetsvisie Natuur / 

reactie op voorstellen 

taskforce biodiversiteit 

 

- Kabinetsvisie is gebaseerd op uitgangspunt 

decentralisatie natuurbeleid. Bij 

belangenbehartiging wordt nog op te stellen 

reactie van het IPO op het advies van de 

taskforce biodiversiteit betrokken. 

 

X 

 

In verband met val kabinet in 2012 

niet actueel. Najaar 2013 presenteert 

nieuw kabinet een visienota.  

Innovatie & 

uitwisseling 

 

Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 

Gezamenlijke agenda 

voor 

provinciegrensoverschrijd

ende acties na 

decentralisatie natuur / 

landelijk gebied  

- Goede aansturing van een tijdelijke 

interprovinciale projectorganisatie (2012/2013) 

voor de uitvoering en implementatie van het 

deelakkoord natuur. 

√ 

 

 

Uitvoering subsidiestelsel 

SNL 

 

 

- Optimaliseren  uitvoering van het subsidiestelsel in 

al zijn onderdelen; en 

- Voorbereiden aanpassing subsidiestelsel als gevolg 

van het deelakkoord natuur. 

√ 

 

 

Optimalisering van de uitvoering richt 

zich primair op het  -  in overleg met 

betrokken partijen -  verder 

stroomlijnen van de 

aanvraagprocessen, waaronder de 

verdere verbetering van de digitale 

processen die de aanvraag 

ondersteunen, en van de 
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communicatie. 

 

Er zijn principebesluiten genomen  

over heroriëntatie van SNL om 

daarmee te komen tot 

vereenvoudiging van het stelsel. Deze 

besluiten leiden in 2013 tot een 

aangepaste regeling.  

 

 

 

3.5 Kwaliteit Openbaar Bestuur  

 

Belangenbehartiging Wat heeft het IPO hiervoor in 2012 gedaan? Voortgang Toelichting 

Beïnvloeding traject visie 

inrichting openbaar 

bestuur (alleen 

onderwerpen van 

gezamenlijk provinciaal 

belang w.o. afschaffing 

Wgr-plus en herverdeling 

BDU verkeer en vervoer) 

- Zie onder 2.1 Bestuursafspraken. 

 

 

 

- Belangenbehartiging bij parlementaire behandeling 

behandeling van de intrekkingswet WGRplus 

(kabinet voorziet krappe tijdspad van intrekking per 

1 januari 2013); en 

 

 

- De BDU verkeer en vervoer is naar de provincies 

overgeheveld. 

 

 

- De provinciale rol bij gemeentelijke herindeling is 

gewaarborgd conform het beleidskader van het 

vorige kabinet. 

-  

√ 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Zie onder 2.1. Bestuursafspraken 

 

 

 

In verband met de val van het kabinet 

is het wetsvoorstel niet meer aan de 

Tweede Kamer gestuurd. Wel 

opgenomen als voornemen in het 

regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. 

 

De BDU verkeer en vervoer hangt 

samen met de intrekkingswet 

WGRplus. Zie toelichting hierboven. 

 

In verband met de val van het kabinet 

niet meer relevant. 

Interbestuurlijk toezicht  De provincies beschikken over het instrumentarium en  

de mensen en de middelen om het herziene  

interbestuurlijk toezicht op de gemeenten uit te voeren.  

Om dit te bereiken zijn de volgende doelstellingen  

bereikt: 
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- De wet Revitalisering Generiek Toezicht en 

bijbehorende AmvB Toezichtinformatie zijn in 

werking getreden; 

- De overdracht van de taken van de voormalige 

VROM Inspectie heeft medio 2012 plaatsgevonden; 

 

 

 

- Compensatie voor de financiële gevolgen van de 

nieuwe taken; 

 

 

- Er zijn aanvullende beleidskaders opgesteld voor het 

interbestuurlijk toezicht op het gebied van 

ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en archief; 

 

- De wettelijke taakcriteria van de voor het 

interbestuurlijk toezicht cruciale gemeentelijke 

medebewindstaken zijn vastgelegd; en 

 

- Voor de informatievoorziening van de provincies aan 

het rijk als interbestuurlijk toezichthouder zijn 

afspraken gemaakt. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

X 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

Wet en AmvB zijn op 1 oktober 2012 

in werking getreden. 

 

De inventarisatie van de over te 

dragen taken is afgerond. Overdracht 

vindt plaats bij inwerkingtreding van 

de wet op 1 oktober 2012. 

 

Bestuurlijk overleg heeft geen 

resultaat opgeleverd. Loopt in 2013 

door. 

 

Er zijn beleidskaders voor archief en 

ruimtelijke ordening opgesteld. Voor 

het omgevingsrecht wordt een 

beleidskader niet meer nodig geacht.   

Vermindering regeldruk 

en administratieve lasten 

/ Uitvoeringsagenda (BA) 

/ Belangenbehartiging e-

Overheid 

- Opstellen plannen van aanpak voor de zeven 

onderwerpen uit de uitvoeringsagenda 

rijk/provincies 2011-2015; en 

- Ondersteuning implementatie rijkssubsidiekader in 

de twaalf provincies per 1 januari 2012 door o.a. 

organisatie van trainingen.  

 

- Goede aansluiting van de provincies bij de landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van e-Overheid 

(waaronder geo-informatie).  door 

belangenbehartiging en ondersteuning van het IPO 

in de relevante landelijke en Europese gremia 

(doorlopende doelstelling). 

      √ 

 

 

       

 

 

 

√ 
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-  

Overhedenoverleg - In het Overhedenoverleg is waar nodig de voortgang 

van de Bestuursafspraken besproken en bewaakt. 

Sectoroverstijgende knelpunten of ontwikkelingen 

met gevolgen voor provincies zijn geagendeerd en 

besproken; en 

 

 

 

- De opdrachtverlening voor de periodieke 

beschouwing van de Raad van State is vastgesteld. 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

Op 4 juni 2012 heeft het 

Overhedenoverleg plaats gevonden, 

mede naar aanleiding van de 

kabinetsval en de gevolgen voor de 

Bestuursafspraken en lopende 

(wets)trajecten waaronder de Wet 

HOF. 

 

Is vastgesteld in het 

Overhedenoverleg van 4 juni 2012. 

Strategisch 

Startdocument Europa 

 

- Het strategisch startdocument Europa is door het 

bestuur in het voorjaar van 2012 besproken en 

vastgesteld. De uitvoering ervan is ter hand 

genomen. Tevens is hierbij de bestuurlijke en 

ambtelijke samenwerking tussen IPO bestuur, 

adviescommissies, delegatie Comité van de Regio’s 

geborgd. Inhoudelijk vertrekpunt voor de Europese 

strategie zijn de IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 

en het IPO-Jaarplan 2012. 

 

- De vragen die samenhangen met de positie van 

decentrale overheden zijn breed in beeld gebracht 

met betrokkenheid provincies en ondersteund door 

onderzoeksbureau. Op basis daarvan is inzet 

bepaald en traject naar mogelijke versterking in 

gang gezet. 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Het bestuur heeft de definitieve versie 

van de Europastrategie op 24 mei 

2012 vastgesteld. De uitwerking is ter 

hand genomen. 

 

 

 

 

 

 

Opdracht is in november door bestuur 

verleend aan de Radboud Universiteit. 

Rapport wordt in 2013 geleverd. 

Acteren bij nieuw beleid, 

geformuleerd in ‘Den 

Haag’ of ‘Brussel’ 

wanneer het gezamenlijk 

belang van de provincies 

in het geding is (o.a. 

consultatie 

wetsvoorstellen en 

- Is een voortdurende activiteit voor alle kerntaken  

waarop het IPO actief is. 

√ 

 

Is een voortdurende IPO-activiteit. 
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beleidsvisies). 

 

Financiële verhoudingen 

rijk-provincies  

- De aangekondigde extra bezuinigingen door het Rijk 

per 1-1-2013 werken niet bovenproportioneel door 

op de provincies; 

 

- Rijk, VNG, IPO en UvW hebben gezamenlijk een 

uniforme monitor ontwikkeld van de lokale lasten; 

 

 

- Voor het Provinciefonds is een technisch systeem 

van ‘groot onderhoud’ vormgegeven, waarbij de 

open huishouding het uitgangspunt blijft. 

 

 

- Bij het actualiseren van het plafond voor het EMU-

tekort van de medeoverheden zal het aandeel van 

de provincies proportioneel zijn. Inzet is dat dit 

plafond niet te beperkend is voor de provincies; en  

 

- In het overleg met het Rijk over schatkistbankieren 

is overeengekomen dat schatkistbankieren alleen op 

vrijwillige basis mogelijk is. 

 

√ 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Het Rijk heeft aan Coelo opdracht 

gegeven de monitor te ontwikkelen. 

Deze wordt in 2013 uitgebracht. 

 

Geen capaciteit beschikbaar bij BZK 

door reorganisaties en 

personeelswisselingen aldaar. 

Verdaagd naar 2013. 

 

De EMU-normen voor 2013 zijn niet 

veranderd t.o.v. 2012. In 2013 wordt 

besluit genomen over 2014 en 

volgende jaren. 

 

In het Lenteakkoord en daarna het 

regeerakkoord is vastgelegd dat het 

schatkistbankieren verplicht wordt 

opgelegd.  

 

Financiële afspraken 

Bestuursafspraken (BA)   

- De BDU Verkeer en Vervoer wordt per 1-1-2013 

voor het nog nader te bepalen provinciale deel 

overgeheveld naar het provinciefonds; 

 

- Om de eerste jaren de herverdeeleffecten te 

beperken, zullen de gedecentraliseerde middelen 

voor natuur en voor verkeer en vervoer in eerste 

instantie als decentralisatie-uitkering in het 

provinciefonds worden opgenomen; en 

 

- In samenwerking met en onder regie van BZK is in 

2012 onderzoek gestart naar kostengeoriënteerde 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

De BDU verkeer en vervoer hangt 

samen met de intrekkingswet 

WGRplus. Zie toelichting daarbij. 

 

Het overleg met BZK en EZ over 

gedecentraliseerde middelen natuur is 

in 2012 niet afgerond, loopt door in 

2013. 

 

 

Zie boven.  
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verdeling middelen natuur vanaf 2014. 

 

 

Verbetering financieel 

stelsel 

- In 2012 is het gezamenlijk onderzoek van Rijk, VNG 

en IPO afgerond naar de vraag in hoeverre de 

kasgeldlimiet en de renterisiconorm toereikend zijn 

in het licht van de diverse decentralisaties;  

- Met het Rijk en de VNG is op basis van de evaluatie 

van SiSa gezamenlijk besloten of de 

rapporteringstolerantie voor specifieke uitkeringen 

kan worden afgezwakt; en  

- Met Rijk, VNG en UvW is gezamenlijk besloten of het 

accountantsoordeel over de rechtmatigheid kan 

worden vervangen door een accountantsoordeel over 

een door het dagelijks bestuur op te stellen 

rechtmatigheidsverklaring in de jaarlijkse 

verantwoordingsstukken. 

 

√ 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

In de kabinetsreactie op de evaluatie 

is voorrang gegeven aan het 

verbeteren van de single reviews, om 

tegemoet te komen aan de kritiek van 

de Algemene Rekenkamer. In het 

gezamenlijke plan van aanpak blijft de 

inzet gericht op het verminderen van 

de administratieve lasten. 

Innovatie en 

uitwisseling 

Wat heeft het IPO daarvoor in 2012 gedaan?    

Provinciale rol bij het 

oplossen van bestuurlijke 

en financiële knelpunten 

van gemeenten. 

 

- De provincies wisselen ‘best practices’ uit over deze 

rolinvulling 

X 

 

Vanwege prioriteitsstelling niet 

uitgevoerd.  

Risicomanagement - Uitwisseling van ‘best practices’ uit op het gebied 

van risicomanagement. 

X 

 

Vanwege prioriteitsstelling niet 

uitgevoerd. 

 

3.6  Jeugdzorg 

 

Belangenbehartiging 

 

Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 

Wettelijke taak Jeugd-

zorg 

- Zorgdragen voor voldoende budget in 2013 in 

overeenstemming met de verwachte prestaties. Dit 

vraagt ook om het bijhouden van belangrijke 

kengegevens van de jeugdzorg. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

In 2012 is geen overeenstemming 

bereikt tussen het Rijk (met name 

VWS) en het IPO over het Landelijk 

Beleidskader Jeugdzorg 2013. Het rijk 

verstrekt onvoldoende middelen aan 

provincies om verplichtingen aan te 
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- Een goede uitgangspositie bij evaluatie van de 

jeugdbescherming en jeugdreclassering half 2013 

vraagt in 2012: 

a. Verbetering van de governance, 

b. Verbetering van de administratie t.b.v. 

transparantie in de kosten, 

c. Verkorting van de duur van de 

kinderbeschermingsmaatregelen, 

d. Verlaging ziekterverzuim; 

e. Verbetering van de beleidsinformatie, 

f. Daadwerkelijke uitvoering Deltaplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

gaan op het niveau die het rijk zou 

willen.  Al jaren geen 

prijscompensatie, geen compensatie 

voor toenemend beroep en er komt 

nog bij dat VWS eind 2012 een 

korting van 2,65% aankondigde (dit 

komt neer op een structureel bedrag 

van € 36 mln.). 

Wel is toegezegd dat provincies er 

alles aan zullen doen de wachtlijsten 

zo beperkt mogelijk te houden, maar 

ook heeft IPO dat zij daartoe geen 

garanties kunnen geven. 

Pas in maart 2013 heeft VWS 

ingestemd met een tekst die deze 

inspanningsverplichting i.p.v. een 

resultaatsverplichting uitdrukt. Op 

basis daarvan is alsnog 

overeenstemming over het Landelijk 

Beleidskader 2013 bereikt. 

Provincies blijven bezwaar maken 

tegen de opgelegde korting van VWS 

van 2,65%. Het IPO coördineert bij de 

procedure waarmee provincies de 

korting bestrijden. 

 

Er zijn op alle punten  vorderingen 

gemaakt, waardoor we op schema 

liggen met oog op de evaluatie half 

2013, op basis waarvan opnieuw 

onderhandeld zal worden met 

staatssecretaris Teeven over de 

hoogte van de tarieven in de 

jeugdbescherming en 

jeugdreclassering in 2014. 

Terwijl IPO/provincies zich inspannen 

de deal met staatssecretaris Teeven 
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jeugdbescherming, 

g. Vasthouden aan caseload van gemiddeld 1 

gezinsvoogd op 15 kinderen met een 

maatregel, 

h. Bijhouden van belangrijke kengegevens. 

 

waar te maken, heeft hij eind 2012 

eenzijdig (eveneens i.v.m. 

ontbrekende OVA-middelen) een 

korting van 1,4% per 1-1-2014 

opgelegd. Een budgetkorting strookt 

niet met de wettelijke regels en 

bovendien grijpt de staatssecretaris 

daarmee eenzijdig in in de deal en de 

doorwerking daarvan in 2014. De 

procedure, via welke provincies 

(gecoördineerd door het IPO) deze 

korting aanvechten, loopt nog. 

Transitie Jeugdzorg - In 2012 worden daartoe goede landelijke 

randvoorwaarden gecreëerd (wettelijk kader, 

overgangsmaatregelen, transitieplan, etc.); 

 

 

- In 2012 wordt door Rijk en VNG nader bepaald welke 

gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden 

ingesteld voor de juiste schaal van de jeugdzorg. IPO 

gaat hier niet over, maar zal dit wel kritisch volgen; 

 

 

 

 

 

- Samen met Rijk en VNG uiterlijk half 2012 uitwerken 

van de overgangsmaatregelen t.b.v. personeel en 

cliënten (mede om financieel risico zo beperkt 

mogelijk te houden); 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijk kader: Op 18 juli ging een 

concept Jeugdwet in consultatie. Het 

IPO heeft zijn advies daarover begin 

oktober uitgebracht.  

 

De VNG heeft een  eerste inzicht 

geboden in welke 

samenwerkingsverbanden gemeenten 

aangaan. Beeld is dat 40 regio’s 

ontstaan, maar sommige daarvan zijn 

(veel) te klein. Het IPO heeft 

aangedrongen op meer inzicht in aard 

van die samenwerkingsverbanden.  

 

Overgangsmaatregelen: Het IPO heeft 

met Rijk en VNG een rapport laten 

opstellen over de transitierisico’s. 

Vervolgens heeft het IPO met Rijk en 

VNG een advies gevraagd over de 

kwestie van de aansprakelijkheid. Ten 

slotte is nadere opdracht gegeven tot 

doorrekening van de frictiekosten 

(Rapport Panteia). Naar aanleiding 

daarvan is al vastgesteld dat i.i.g 

overgangsmaatregelen komen ter 
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- Half 2012 met Rijk en VNG beslissen over toedeling 

invoeringsmiddelen transitie 2013 e.v. (€ 64 mln. 

minus de middelen die voor 2012 al zijn toegekend); 

en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Met Rijk en VNG volgens de gezamenlijk opgestelde 

en begin 2012 overeengekomen transitieagenda de 

transitie van de jeugdzorg aansturen (inclusief de 

landelijke transitiecommissie). Deze transitieagenda 

met Rijk en VNG verder uitwerken tot een 

transitieplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantie van continuïteit in de zorg 

aan cliënten. Het IPO heeft een notitie 

uitgebracht waarin wordt aangetoond 

wat nodig is om die continuïteit van 

zorg te garanderen en bovendien de 

financiële transitierisico’s te 

bestrijden. 

 

IPO staat op standpunt dat 

gereserveerde invoeringsmiddelen pas 

verdeeld kunnen worden als duidelijk 

is dat de frictiekosten van de Transitie 

Jeugdzorg werkelijk zo beperkt 

mogelijk worden gehouden. Met Rijk 

en VNG is overeengekomen dat vóór 

31 maart 2013 besloten zal zijn over 

de overgangsmaatregelen en daarmee 

samenhangend de verdeling van de 

nog resterende invoeringsmiddelen (€ 

24 mln.). 

 

Transitieplan: Het IPO heeft het Rijk 

voorzien van een uitgewerkte notitie 

wat allemaal moet gebeuren, en om 

gevoel voor urgentie te kweken. Met 

de bedoeling dat er begin 2013 een 

gedegen en concreet transitieplan tot 

stand zal komen. Dit plan zal in een 

BO Rijk, IPO, VNG van 3 april 2013 

worden vastgesteld. 

 

 

Innovatie & 

uitwisseling 

Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 

Wettelijke taak Jeugd-

zorg  

- Naar behoefte enige malen uitwisseling van 

ervaringen van provincies wat betreft het gaande 

houden van de jeugdzorg, terwijl de transitie voor de 

√ 

 

 

Er is regelmatig uitgewisseld hoe 

provincies/stadsregio’s omgaan met 

het beperken van de wachtlijsten in 
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deur staat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Faciliteren en stimuleren van die vernieuwingen die 

relevant blijven voor de jeugdzorg, ook na 

overheveling naar gemeenten, t.b.v. een meer 

preventieve, efficiënte en effectieve jeugdzorg;  

-  

- Uitwisselen en stimuleren van de verbeteringen van 

de jeugdbescherming en jeugdreclassering, zoals 

overeengekomen in de deal V&J-IPO in 2011; en 

 

 

- Het op orde houden en verbeteren van de 

beleidsinformatie (VWS-deel en V&J-deel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

de jeugdzorg, en hoe de veiligheid 

van jeugdigen op de wachtlijst 

gegarandeerd kan worden. Ook werd 

een monitor/benchmark over de 

Advies- en Meldpunten 

Kindermishandeling voorgelegd, 

waarmee de provincies hun voordeel 

konden doen. 

 

Nog steeds relevante vernieuwingen 

in de jeugdzorg zijn waar mogelijk 

doorgezet, zoals doorbraakprojecten 

bij de zorgaanbieders. 

 

Regelmatig zijn deelonderwerpen 

m.b.t. de verbeteringen in de 

jeugdbescherming en 

jeugdreclassering besproken. 

 

Verbetering van de beleidsinformatie 

stond regelmatig op de agenda van de 

AAC-Jeugdzorg en indien nodig ook 

van de BAC-Jeugdzorg. Daar zijn de 

noodzakelijke besluiten genomen. 

 

Transitie Jeugdzorg 

 

- Naar behoefte enige malen uitwisseling van de 

ervaringen van de afzonderlijke provincies met de 

transitie jeugdzorg naar gemeenten, ter 

ondersteuning van de provincies bij hun regionale 

transitie van de jeugdzorg i.s.m. hun gemeenten en 

jeugd(zorg)organisaties. 

 

√ 

 

Het thema transitie jeugdzorg stond 

als vast punt op de agenda van zowel 

de AAC-Jeugdzorg alsook de BAC-

Jeugdzorg. Er werden ervaringen met 

de transitie jeugdzorg tussen 

portefeuillehouders jeugdzorg 

uitgewisseld. 

 

 

3.7 Culturele Infrastructuur en Monumentenzorg 

 

Belangenbehartiging Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 
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Regionale omroepen* - Afspraken maken met de minister van OCW en met 

de regionale omroepen over een (nieuw) bestuurlijk 

en financieel arrangement 

X 

 

Voorbereiding van de afspraken is 

aangehouden met de val van Rutte 

I. Het nieuwe kabinet wil financiering 

regionale omroep centraliseren. 

Voorbereiding van afspraken voor 

nieuw bestuurlijk en financieel 

arrangement zijn niet meer 

opgepakt. Provincies hebben in IPO 

verband eerst een opstelling 

bepaald. 

Monumentenzorg** - Werkbare afspraken maken met de staatssecretaris 

van OCW over de decentralisatie van de regiefunctie 

van het restauratiebeleid van rijksmonumenten naar 

provincies, en 

 

 

- Afstemming met andere partijen in het 

monumentenveld over het restauratie- en 

instandhoudingsbeleid van rijksmonumenten  

√ 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

Afgerond. Daarnaast is een concept 

bestuurlijke afspraak provinciale 

steunfunctie monumentenzorg en 

archeologie (2013 en verder) 

voorbereid.  

 

In werkconferentie met rijksdienst 

cultureel erfgoed en nationaal 

restauratiefonds is uitwerking 

afspraken nader verkend. Op basis 

daarvan hebben provincies 

individueel maatwerkafspraken 

gemaakt. 

 

 

Bibliotheekwerk - Voorbereiding basistaken provincies bibliotheekwerk 

 

- Voorbereiden IPO-bijdrage Bibliotheekwetgeving 

√ 

 

 

Het IPO-bestuur heeft op 19 april 

2012 “Bibliotheekwetgeving” aan de 

IPO-agenda toegevoegd.  Het IPO 

heeft commentaar geleverd op de 

nieuwe bibliotheekwet. 

 
* Het onderwerp ‘Regionale omroepen’ is door het bestuur ondergebracht in een tijdelijke ad-hoc commissie. Minimaal jaarlijks spreekt het bestuur actief 
uit of de ad-hoc commissie wordt doorgezet. 
 
** Decentralisatie restauratie rijksmonumenten wordt (ambtelijk) behartigd via de ambtelijke adviescommissie Middelen. 
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3.8  Regionale Uitvoeringsdiensten* 

 

Belangenbehartiging 

 

Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 

Bestuurlijke 

voorwaarden inzake 

vorming regionale 

uitvoeringsdiensten 

(RUD’s) 

 

 

 

- Optimale vervulling randvoorwaarden voor de RUD-

vorming (bestuurlijk, financieel, organisatorisch) 

door overleg en onderhandeling met bestuurlijke en 

maatschappelijke partners en stakeholders; 

 

 

 

 

 

- Er wordt volgens een landelijke handhavingsstrategie 

gewerkt; de kwaliteit van het Brzo toezicht in 

gespecialiseerde RUD’s wordt geborgd;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het RUD-stelsel is beschreven en is de basis voor 

wettelijke borging en bestuurlijke 

verantwoordelijkheid; 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

De randvoorwaarden zijn geregeld. 

de praktijk is echter weerbarstig. 

Nog niet alle regionale 

uitvoeringsdiensten blijken 

voldoende mandaat te hebben om, 

om indien nodig, tot handhaving 

over te gaan. In 2013 moet dit 

alsnog geregeld worden. 

 

De voorbereiding op een landelijke 

handhavingstrategie heeft door de 

weerstand bij partijen vertraging 

opgelopen. In 2013 moet de 

strategie en visie daarachter gereed 

komen.  

De kwaliteit van het BRZ-toezicht 

van provincies en gemeenten is 

geborgd in zes daartoe 

gespecialiseerde operationele RUD’s. 

 

Het Vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH)-stelsel is 

beschreven en wordt in april 2013 

bestuurlijk vastgesteld.  

Het wetsvoorstel VTH ligt ter 

consultatie bij de Raad van State. 

Deze wet is de basis voor de borging 

van het VHT-stelsel, waaronder de 

(BRZO)RUD’s en de coördinatietaken 

van de provincies. IPO heeft veel 

tekstvoorstellen gerealiseerd in de 

wetstekst. 

Innovatie & Wat wil het IPO in 2012 bereiken? Voortgang Toelichting 
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uitwisseling 

 

Regie totstandkoming 

RUD’s & 

opdrachtgeverschap 

(BA) 

 

 

 

- Programma IPO ondersteunt provincies bij 

kennisuitwisseling en tot stand brengen 

landsdekkend RUD-stelsel en bij 

provinciegrensoverschrijdende gespecialiseerde 

(Brzo) rud’s; 

 

- Afstemming, coördinatie optreden provincies en 

signalering voor belangenbehartiging bij rijk en 

andere bestuurlijke en maatschappelijke partners.  

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

Per 1 januari hebben alle RUD’s een 

bedrijfsplan en een directeur. Niet 

alle RUD’s waren per 1 januari al 

operationeel. 2013 Is voor velen een 

startersjaar. 

 

De provincies hebben sinds eind juni 

de regie op de ICT-ontwikkeling van 

de RUD’s. Dit zorgt voor onderlinge 

afstemming, uitwisselbare en 

eenduidige informatie.  

 

De opdrachtgeversrol krijgt steeds 

meer invulling. Kwartiermakers en 

directeuren zijn benoemd. De 

opdrachtverlening en mandatering 

aan de RUD’s is grotendeels 

beschreven en vastgesteld. De  

(aansturing van de) inhoudelijke 

beleidsontwikkeling zal in praktijk in 

de komende jaren verder worden 

ontwikkeld.  

 

 
* Het onderwerp ‘Regionale Uitvoeringsdiensten’ is door het bestuur ondergebracht in een tijdelijke ad-hoc commissie. Minimaal jaarlijks spreekt het 
bestuur actief uit of de ad-hoc commissie wordt doorgezet. ‘Externe veiligheid’ is, voor zover gerelateerd aan het dossier RUD’s, onderdeel van de IPO-
agenda en ondergebracht bij deze tijdelijke ad-hoc commissie. 

 

3.9 Werkgeverszaken 

 

Belangenbehartiging Wat heeft IPO daarvoor in 2012 gedaan?  Voortgang Toelichting 

Cao-onderhandelingen - CAO voor de periode 2011-2012 afgesloten; 

 

- CAO voorbereiden voor de volgende periode;  

√ 

 

√ 

 

 

Het IPO-bestuur heeft na het sluiten 
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- Werkgeversinzet en mandaat vaststellen voor de 

implementatie van het pensioenakkoord; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Er is één landelijk dekkend sociaal beleidskader 

vastgesteld voor de RUD-vorming. Indien dit niet 

mogelijk blijkt: coördinatieafspraken over regionaal 

overleg;  

 

 

 

- Met twee aanbieders collectieve contracten 

afgesloten, betreffende de ziektekostenverzekering 

voor provincies, die ingaan per 01-01-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       √ 

 

 

 

 

 

 

       √ 

van de cao 2011-2012 afgesproken 

de komende tijd te benutten om 

fundamenteel te kijken naar de cao 

voor de toekomst in relatie tot de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Traject is gestart. Parallel is start 

gemaakt met overleg voor  een cao 

2012-2013.  

 

Werkgeversinzet en mandaat 

vastgesteld voor herziening 

(elementen: ambitie, zekerheid en 

premie) pensioenregeling ABP. 

Bovensectorale onderhandelingen 

met de vakbonden, hebben niet 

geleid tot de gewenste herziening. In 

2013. De pensioenpremie is 

daardoor gestegen met 1,3%. In 

2013 wordt dooronderhandeld. 

Aanpassing pensioenregeling 

noodzakelijk per 1-1-2014 vanwege 

“Witteveen 1” om te voorkomen dat 

onze pensioenregeling fiscaal niet 

meer zuiver is ten gevolge van 

nieuwe wetgeving.  

 

Eén landelijk dekkend SBK bleek niet 

af te spreken met de vakbonden. 

Plan B is vervolgens in werking 

getreden: coördinatie afspraken met 

concept tekst “beleidskader” als 

gemeenschappelijke basis. 

 

Zilveren Kruis Achmea en IZA 

Zorgverzekeraar N.V.  

Innovatie & 

uitwisseling 

Wat heeft het IPO daarvoor in 2012 gedaan? 

 

Voortgang Toelichting 
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Samenwerking 

werkgeverszaken IPO, 

UvW en VNG 

- Een onderzoek naar de mogelijkheden is afgerond, 

evenals besluitvorming hierover.  

       √ Gezamenlijk ambtelijk onderzoek  

heeft plaatsgevonden. Heeft geleid 

tot bestuurlijk groen licht in de drie 

koepels om nadere verkenning te 

laten plaatsvinden naar 

mogelijkheden van één gezamenlijke 

cao, nauwere samenwerking tussen 

de A&O Fondsen (c.q. komen tot één 

gezamenlijk fonds) en de 

mogelijkheden om te komen tot één 

werkgeversorganisatie. Eerste helft 

2013 vindt dit onderzoek plaats; 

resultaten worden tweede helft 2013 

besproken in bestuur van de drie 

koepels. 

 

Jaarlijkse 

personeelsmonitor 

- Besluitvorming hierover is afgerond. √ 

 

Personeelsmonitor vanaf 2013 

(personeelsmonitor over het jaar 

2012) uitgevoerd en bekostigd door 

A&O Provincies.  
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4. Interne Organisatie IPO 

 
 Wat heeft het IPO hiervoor in 2012 gedaan? Voortgang Toelichting 

Transitie IPO - Volledige implementatie van de nieuwe 

bestuurlijke en ambtelijke IPO-adviesstructuur; 

 

- De noodzakelijke statutenwijziging is vastgesteld 

door het bestuur en goedgekeurd door de AV; 

 

 

 

 

- Het bestuur heeft, o.g.v. een voorstel van de Kring 

van Provinciesecretarissen, een besluit genomen 

over toekomst van de (aansturing van de) 

uitvoerende IPO-activiteiten; 

 

- Bestuurlijke besluitvorming over en implementatie 

van de voorstellen van de werkgroepen 

‘Informatiestromen IPO-Provinciehuizen’ en 

‘Communicatie en externe belangenbehartiging’ 

heeft plaats gevonden; en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√/X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutenwijziging is vastgesteld door 

het bestuur en door de Algemene 

Vergadering op 2 oktober 2012 

goedgekeurd. De statutenwijziging is 

op 14 november 2012 formeel 

gepasseerd. 

 

 

 

 

 

Het bestuur heeft op 22 maart 2012 

de uitkomsten van de werkgroep 

‘Informatiestromen IPO-

Provinciehuizen’ vastgesteld. Onder 

regie van de Kring van 

Provinciesecretarissen is de 

implementatie op de provinciehuizen 

en het IPO-bureau ter hand 

genomen. 

 

De werkgroep ‘Communicatie en 

externe belangenbehartiging’ voert 

haar werkzaamheden uit via een 

aantal pilotdossiers, waaronder de 

Wet HOF. De werkzaamheden van 

de werkgroep zijn met een jaar 

verlengd. In 2013 is afronding van 

het traject voorzien. 
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- Het IPO-bureau start met een traject van cultuur-  

en organisatieverandering. 

 

- In het najaar heeft het bestuur een ‘lichte’ 

evaluatie uitgevoerd van de transitie van het IPO. 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

Betreft een doorlopend actiepunt die 

in 2013 wordt voortgezet. 

 

Het plan van aanpak voor de ‘lichte’ 

evaluatie is door het IPO-bestuur op 

24 mei 2012 vastgesteld. De 

evaluatie heeft, onder regie per 

provincie van cdK en 

provinciesecretaris, in de zomer 

plaats gevonden. De evaluatie is 

besproken en conclusies naar 

aanleiding hiervan zijn vastgesteld 

door het bestuur in september en 

gedeeld met de colleges van GS. De 

‘lichte’ evaluatie is eind 2012 

gestuurd aan de Algemene 

Vergadering en wordt geagendeerd 

voor de eerstvolgende bijeenkomst 

van de Algemene Vergadering in 

2013. 

 

Algemene Vergadering - De AV is driemaal bijeen geweest. Tweemaal 

regulier en eenmaal vanwege de statutenwijziging 

en de vaststelling van het Jaarplan 2012 en de 

Meerjarenagenda 2012-2015; 

 

 

 

 

 

 

- De nieuwe inrichting van de AV, o.g.v. de 

besluitvorming van de AV d.d. 8 december 2011, is 

tot stand gekomen; en 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

De Algemene Vergadering is op 21 

juni en 2 oktober 2012 bijeen 

geweest. Op 21 juni zijn het 

Jaarplan 2012 en de 

Meerjarenagenda 2012-2015 

vastgesteld. De statutenwijziging is 

geagendeerd voor 2 oktober 2012. 

Een derde bijeenkomst bleek in 2012 

niet noodzakelijk. 

 

De nieuwe inrichting van de AV is 

met het formele sluitstuk van de 

wijziging van de statuten afgerond. 

De statutenwijziging is op 14 

november 2012 gepasseerd. 
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- Een plan van aanpak n.a.v. de uitkomsten van de 

enquête onder statenleden (november 2011) over 

de relatie PS-IPO is opgesteld, besproken met de 

AV en ten uitvoer gebracht.  

 

 

√ 

 

Het plan van aanpak is besproken en 

vastgesteld door de AV op 21 juni 

2012. Uitvoering is ter hand 

genomen. 

 

IPO-bureau - De formatie van het IPO-bureau is, per 1 januari 

2013, met 7,17 fte afgenomen waarvan 3,5 fte 

reductie is bereikt als gevolg van het buiten de 

begroting plaatsen van de uitvoerende activiteiten. 

Over de positionering van de uitvoerende 

activiteiten wordt uiterlijk 1 juni 2012 een besluit 

genomen. 

 

- Bezien wordt of het mogelijk is, en indien een flinke 

besparing kan worden geboekt, of herhuisvesting 

naar voren kan worden gehaald. 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Taakstelling voor 2012 is 

gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheden zijn verkend, maar 

hebben in 2012 nog geen resultaat 

opgeleverd. 

 

Communicatie  - De colleges van GS worden wekelijks geïnformeerd 

via de Haagse Lobbybrief en Statenleden via de 

wekelijkse digitale nieuwsbrief. 

 

- Actieve communicatie via de website, social media, 

e-mail en (openbare) brieven. 

 

- Het IPO-Jaarcongres 2012 heeft plaatsgevonden in 

Leeuwarden. Gastprovincie was Fryslân. 

 

- In april 2012 is het Bestuursdiner georganiseerd.  

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het IPO-Jaarcongres te Leeuwarden 

vond plaats op 2 en 3 oktober 2012. 

 

Het IPO-Bestuursdiner vond op 23 

april 2012 te Den Haag plaats. 

Gastspreker was de minister van 

BZK mevrouw Liesbeth Spies. 

Conform afspraak was het diner 

beperkter en soberder van opzet. 

Tevens is in 2012 besloten om met 

ingang van 2013 voortaan de 

Bestuursdiners van IPO, VNG en 
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Unie van Waterschappen samen te 

voegen tot één Bestuursdiner. 
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5. SOCIAAL JAARVERSLAG 2012  
 

 

HRM beleid 

De uitkomsten uit de laatste cao zijn vertaald naar het IPO en doorgevoerd in de 

arbeidsvoorwaardenregeling van het IPO. In het kader van de personele taakstelling is 

een flankerend beleid opgesteld met als doel de medewerkers van het IPO te begeleiden 

van werk naar werk.  

 

Preventie ziekteverzuim 

Net zoals in voorgaande jaren heeft het IPO de medewerkers het IZA-bedrijfszorgpakket 

aangeboden en de mogelijkheid gegeven om aan bedrijfsfitness deel te nemen. De 

deelnemers die in 2011 aan de workshop voeding en beweging zijn begonnen, hebben 

deze in 2012 met succes afgerond.  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim over 2012 was 5,68% inclusief langdurige zieken (3). Exclusief 

langdurig zieken was het 1,47% (langdurige zieken 2011: 5,72%, exclusief langdurige 

zieken was het 2,32%) 

 

Arbo 

In 2012 is het IPO overgegaan naar een andere arbodienst, MaetisArdyn. De reden van 

de overstap naar MaetisArdyn is dat de kwaliteit van de dienstverlening van de oude 

arbodienst niet meer voldeed aan onze eisen. MaetisArdyn is een professionele 

organisatie met een groot scala aan diverse expertises op het gebied van arbeid en 

gezondheid, waarbij met name preventie een belangrijke plaats inneemt.   

 

Opleiding en IRK’s 

In 2012 zijn met alle medewerkers van het IPO twee gesprekken in de cyclus 

jaargesprekken gevoerd. Speciale aandacht is daarbij gegeven aan de 

competentieontwikkeling van de medewerker en individuele opleidingsmogelijkheden.  

 

Transitie 

Het jaar 2012 stond in het teken van de transitie van het IPO. Het cultuurtraject werd 

ondersteund door het externe bureau ‘7Zebra’s’. Er zijn diverse activiteiten gestart om de 

interne en externe samenwerking te verbeteren. Daarnaast zijn er activiteiten ontplooid 

om de cultuurverandering binnen het IPO in werking te zetten. Een kleine greep uit de 

activiteiten: 

- Het instrument Insights Discovery is ingezet om inzicht te krijgen in de eigen 

gedragsstijl, natuurlijke teamrol en die van collega’s;    

- Nieuwe werkoverlegvormen zijn ingevoerd, zoals het strategisch overleg en 

actualiteitenoverleg; 

- Er heeft een herverdeling van de dossiers plaatsgevonden met als doel te komen 

tot een nauwere samenwerking;  

- In het najaar zijn er workshops georganiseerd, zoals overtuigend schrijven, 

relatiebeheer, feedback. 

 

Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad bestaat uit vijf medewerkers. In 2012 hebben er geen personele 

wijzigingen plaats gevonden. De OR heeft gebruik gemaakt van haar opleidingsbudget en 

in 2012 een training gevolgd en tweemaal coaching tijdens haar vergadering.  

 

De ondernemingsraad is veelvuldig geraadpleegd voor advies en instemming. In 2012 is 

daarbij veelvuldig overleg gevoerd tussen de algemeen directeur met de OR over de 

transitie. Vanaf 1 januari 2012 vond er bijna maandelijks een overleg directie-OR plaats. 
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De belangrijkste werkzaamheden van de OR richten zich in 2012, net als het voorgaande 

jaar, op de transitie van het IPO-secretariaat en op de vernieuwing die ingezet is door de 

afdeling bedrijfsvoering op procedures en beleid van de organisatie.   

 

 

Kerngegevens 

 

 

periode Vaste formatie (fte’s) Bezetting 

01-01-2012 55,07 53,88 

31-12-2012 50,14 47 

 Tijdelijke formatie  

Kassiersfunctie¹ 3,5 3,5 

Flexpoolers² 4,00 3,86 

Projectmedewerkers³ 0,00 1,94 

Projectmedewerkers GBO⁴ 0,00 13,59 

Projectmedewerkers VP⁵ 0,00 15,36 

Uitzendkrachten 0,00 0,00 

 

¹ medewerkers in dienst van het IPO die via de kassiersfunctie (voor interprovinciale 

uitvoerende activiteiten) worden gefinancierd.  
2 Flexpoolers zijn medewerkers van provincies die voor een periode van minimaal 1 jaar 

bij het IPO worden gedetacheerd; 
3 Projectmedewerkers zijn tijdelijke medewerkers die voor een bepaalde periode bij het 

IPO werkzaam zijn op basis van financiering door derden. 

⁴ Projectmedewerkers die op detacheringsbasis voor het GBO ingehuurd zijn (lastend het 

GBO budget), maar elders hun standplaats hebben. 

⁵ Projectmedewerkers die op detacheringsbasis voor het VP ingehuurd zijn, maar in 

Utrecht hun standplaats hebben. 

 

 



Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 20 juni 2013 
agendapunt  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Paraaf secretaris  

 

 

Datum : 18 april 2013 

Inlichtingen bij : Gerard Beukema / Jacqueline Kooman 

Doorkiesnummer : (070) 888 12 32 

Bijlagen : 2 

 

Onderwerp : IPO-jaarrekening 2012 

 

 

 

 

 

 

Voorstel 

 

De jaarrekening 2012 van de vereniging IPO, vastgesteld door het bestuur op 18 april 

2013 vaststellen, instemmen met de bestemming van de diverse saldi. 

 

 

Toelichting 

 

IPO-Jaarrekening 2012 

De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een goedkeurende con-

troleverklaring bij de jaarrekening. De jaarrekening 2012 is opgesteld conform de Richt-

lijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’, welke specifiek 

van toepassing is voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen.  

 

Artikel 16, lid 7 van de statuten van de vereniging IPO luidt als volgt: ‘Het bestuur brengt 

op de jaarvergadering, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Verga-

dering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde 

beleid. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de 

ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen 

melding gemaakt’.  

 

Bestemming saldi 

De resultatenrekening toont een resultaat van € 710.283.  
Het is gebruik om het resultaat van het IPO-secretariaat te restitueren aan de provincies. 

Het bestuur stelt uw Algemene Vergadering voor de saldi op de volgende wijze te be-

stemmen: 

 

IPO-secretariaat 

Het resultaat ad € 710.283 te restitueren aan de provincies. 

De vooruit ontvangen baten programmakosten ad € 205.030 over te hevelen naar 2013 

in verband met reeds aangegane verplichtingen. 

 

PRISMA-kassiersfunctie 

De vooruit ontvangen baten ad € 817.641 over te hevelen naar 2013 in verband met 

reeds aangegane verplichtingen. 
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SNL-kassiersfunctie 

De vooruit ontvangen baten ad € 41.685 over te hevelen naar 2013 in verband met 

reeds aangegane verplichtingen. 

 

Kassiersfunctie 

Van de vooruit ontvangen baten ad € 1.792.303 een bedrag ad € 1.663.406 over te he-

velen naar 2013 in verband met doorlopende activiteiten en € 128.897 terug te storten 

naar de provincies. 

 

 

Bijlagen 

 

1. Concept-IPO-jaarrekening 2012 inclusief controleverklaring; en 

2. door het bestuur ondertekend besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2012 van de 

vereniging IPO, 18 april 2013. 
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Conceptbesluit 

Het bestuur van de vereniging IPO, kennis genomen hebbend van de jaarrekening 2012 
van de vereniging IPO, alsmede van de daarop betrekking hebbende stukken, behorend 
bij agendapunt 4c van de vergadering van 18 april 2013, 

BesiuSt: 

Deze jaarrekening vast te stellen. 

Den Haaf, 18 april 2013 

drs, G. Beukema 
secretaris. 

MJ.D. Witteman 
provincie Fievoland 

drs. P.F.C. van der Broeck 
provincie Limburg 

Iabdoelkariem
Typemachine
Vergadering van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 20 juni 2013agendapunt             



H.H. van de Boer 
provincie Drenthe 

W.J, Moorlag 
provincie Groningen 

mevrouw C. Schokker-Strampel 
provincie Frvslan 

Jrs. T.W. Rietkerk 
y&yjncie Overijssel 

mevrouw J.P.M. Meijers 
provincie Geiderland 

f\ G.R.: G.RJ. van Heukelomj 
I I provincie Zeeiand r 

de Boer 
Noord-Brabant 
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Paraaf secretaris  

 

 

Datum   : 18 april 2013 

Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Ferdi de Lange 

Doorkiesnummer : (070) 888 12 22 

Bijlagen  : 1 

 

Onderwerp  : Geactualiseerd IPO-Jaarplan 2013 

 

 

 

 

Voorstel 

 

Het geactualiseerde IPO-Jaarplan 2013, vastgesteld door het bestuur op 18 april 2013, 

goedkeuren.  

 

 

Toelichting 

 

Geactualiseerd IPO-Jaarplan 2013 

Conform de afspraken gemaakt met uw Algemene Vergadering heeft het bestuur op 11 & 

12 september 2012 het IPO-Jaarplan 2013 vastgesteld. Uw Algemene Vergadering heeft 

het Jaarplan (en de begroting) voor 2013 op 2 oktober 2012 goedgekeurd. Daarbij is 

afgesproken dat op grond van het (toen nog) op te stellen regeerakkoord van het 

kabinet-Rutte-Asscher een actualisatie van het Jaarplan zou volgen. Bijgevoegd treft u de 

geactualiseerde versie van het IPO-Jaarplan 2013 aan (bijlage).  

 

In het Jaarplan zijn de geactualiseerde onderdelen zijn schuingedrukt en gearceerd  

zodat voor uw Algemene Vergadering de wijzigingen op grond van deze actualisatie 

inzichtelijk zijn. De overige doelstellingen zijn al goedgekeurd en vallen daarmee in 

principe buiten de besluitvorming. Daarbij wordt u erop gewezen dat paragraaf 3.8 ‘VTH 

en RUD’s’ (voorheen ‘Regionale uitvoeringsdiensten’) volledig vernieuwd is. Dit conform 

de besluitvorming van het bestuur op 13 december 2012 waarbij het bestuur heeft 

ingestemd met de opdrachtverlening voor dit dossier conform de afspraken gemaakt 

inzake het ‘beheer’ van de ‘smalle doch betekenisvolle’ IPO-agenda. 

 

U wordt voorgesteld om de geactualiseerde versie van het IPO-Jaarplan 2013, 

vastgesteld door het bestuur op 18 april 2013, goed te keuren. 

 

Relatie met de IPO-begroting 2013 

De actualisatie van het IPO-Jaarplan 2013 leidt niet tot een herziene IPO-begroting 2013. 

Conform gebruik worden tussentijdse wijzigingen op de vigerende begroting separaat aan 

uw Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. U wordt hierbij verwezen naar 

het betreffende agendapunt van uw vergadering. 

 

 

Bijlage 

 

Geactualiseerd IPO-Jaarplan 2013, 18 april 2013. 
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IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 & 

 

IPO-Jaarplan 2013  

 
Geactualiseerde versie vastgesteld door het bestuur op 18 april 2013 en 

goed te keuren door de Algemene Vergadering op 20 juni 2013 
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1. Inleiding 

 
1.1 Gecombineerde IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 & IPO-Jaarplan 2013 

 

In het kader van de transitie van het IPO heeft het bestuur in november 2011 de matrix 

van de ‘smalle doch betekenisvolle agenda’ vastgesteld. Deze matrix bevat de limitatieve 

lijst van onderwerpen van onderwerpen waarop het IPO acteert en binnen welke rol: 

‘belangenbehartiging’ of ‘innovatie en uitwisseling’. Om deze focus te handhaven kunnen 

onderwerpen, al dan niet tijdelijk, alleen door het bestuur worden toegevoegd of 

aangepast. Op basis van deze matrix is de IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 opgesteld 

die op 22 maart 2012 door het bestuur is vastgesteld en op 21 juni 2012 door de 

Algemene Vergadering is goedgekeurd. Het IPO-Jaarplan vloeit voort uit deze 

meerjarenagenda en bevat de (deel)doelstelling voor dat jaar om de algemene 

doelstelling voor de periode 2012-2015 te behalen. Ieder opeenvolgend IPO-Jaarplan is 

daarmee de operationalisering van de meerjarenagenda. Daarom wordt ieder Jaarplan 

gecombineerd met de IPO-Meerjarenagenda aangeboden. 

 

Geactualiseerde versie IPO-Jaarplan 2013 

Een eerdere versie van dit Jaarplan is door het IPO-bestuur op 11 & 12 september 2012 

vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 2 oktober 2012. Daarbij is 

met de Algemene Vergadering op 21 juni 2012 de afspraak gemaakt dat met het oog op 

de val van het kabinet-Rutte/Asscher in april 2012 en de daaropvolgende verkiezingen 

voor de Tweede Kamer in september 2012 en presentatie van het nieuwe regeerakkoord 

‘Bruggen slaan’ een actualisatie van het IPO-Jaarplan zou worden doorgevoerd. Dit 

geactualiseerde Jaarplan 2013 is een weerslag van die afspraak. 

 

In het document zijn actualiseringen van doelstellingen schuingedrukt en gearceerd. 

Overige doelstellingen zijn gelijk aan de eerste versie van het IPO-Jaarplan 2013 die 

vastgesteld is door het bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

 

1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan 

 

De gecombineerde meerjarenagenda en jaarplan bestaat uit drie onderdelen. Het eerste 

deel betreft de doelstellingen van de themaoverstijgende onderwerpen 

‘Bestuursafspraken 2011-2015’, ‘Provinciale ruimtelijke regisseursrol’ en 

‘Toekomstperspectief: Positie en profiel provincies 2015 / Stip aan de horizon’. Het 

tweede deel betreft de doelstellingen uitgesplitst naar de provinciale kerntaken en de 

wettelijke taak Jeugdzorg. Ten slotte zijn in het laatste deel de doelstellingen voor de 

interne organisatie van het IPO opgenomen. 

 

De wijze van presenteren van de doelstellingen is uniform: per thema wordt het 

onderwerp weergegeven zoals vastgesteld in de matrix gevolgd door de doelstellingen 

die in 2015 gerealiseerd moeten zijn (‘Wat heeft het IPO in 2015 bereikt?’) gevolgd door 

de doelstellingen die hiervoor in 2013 moeten zijn bereikt (‘Wat heeft het IPO in 2013 

hiervoor gedaan?’). Jaarlijks wordt die laatste kolom aangepast en vormt daarmee het 

Jaarplan voor dat jaar in nauwe samenhang met de meerjarenagenda. 
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2. Themaoverstijgende dossiers  

 
2.1 Bestuursafspraken 2011-2015 

 

Belangenbehartiging 

 

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Regie uitvoering en monitoring 

(decentralisatie)afspraken 

bestuursakkoord 

- De Bestuursafspraken die voor de provincies 

van toepassing zijn, zijn gerealiseerd. 

 
NB: De afzonderlijke afspraken gemaakt in de 
Bestuursafspraken zijn bij de verschillende onderwerpen 
ondergebracht en aangemerkt via ‘(BA)’ 

 

- De uitvoering van de Bestuursafspraken, voor 

zover niet achterhaald door het regeerakkoord 

ligt op schema. Het IPO-bestuur monitort de 

voortgang. Ook vindt een gezamenlijke 

monitoring plaats op de voortgang van Rijk, 

IPO, VNG en UvW als onderdeel van de 

Bestuursafspraken. 
 

 

2.2  Provinciale Ruimtelijke Regisseursrol 

 

Innovatie & uitwisseling Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? 

 

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Gevolgen vervallen nationale 

ruimtelijke belangen  

- Beeld van gevolgen vervallen nationale 

ruimtelijke belangen is positief in de publieke 

opinie.   

- Gezamenlijk beeld bepaald van provinciale 

aanpak van vervallen nationale ruimtelijke 

belangen; 

- Afstemmen landelijke Monitor Infrastructuur en 

Ruimte (SVIR) op provinciale monitoring van 

gedereguleerde ruimtelijke rijksbelangen; en 

- Uitwisseling over het omgaan met de ladder 

voor duurzame verstedelijking. 

 

Verdienmodellen en 

financieringsarrangementen  

De innoverende uitwisseling is gericht op: 

- Versterking van betrokkenheid marktpartijen 

bij voorbereiding en aanbesteding in kader van 

gebiedsontwikkeling. 

- Bevordering van (door)ontwikkeling van 

nieuwe financieringsvormen en  bundeling van 

kennis.  

- Verbreding van de provinciale 

- Uitwisseling van succesvolle ervaringen met 

regionale gebiedsfondsen, revolving funds en 

lifecycle management.  

- Verkenning van de mogelijkheden voor 

doorontwikkeling van provinciaal 

financieringsinstrumentarium  binnen nationale 

advies- en programmatrajecten. 

- Uitwerking rolinvulling provinciale 
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investeringsstrategie naar beheer. 

- Versterking van samenwerking tussen 

provincies bij nieuwe Europese financiering (zie 

3.3 Regionale economie en energie). 

 

uitnodigingsplanologie 

Provinciale rol programmering 

ruimtelijke ontwikkelingen  

De innoverende uitwisseling is gericht op: 

- Professionalisering van de provinciale rol in de 

regionale en interprovinciale, afstemming van 

vraag en aanbod op gebied van wonen 

(programmeren woningbouw), werken 

(bedrijventerreinen en kantorenlocaties), 

detailhandel en opgaven in het landelijk 

gebied.   

- Goed in beeld brengen voor provincies van 

interventiemogelijkheden op de financiële 

gevolgen van stagnatie in ruimtelijke 

ontwikkelingen en het gebruik daarvan.  

 

- Verkenning aard en omvang leegstand 

detailhandel  

- Afspraken gemaakt over methodiek en 

afstemming monitoring ruimtelijke regionale 

planning. 

- Conferentie georganiseerd over de rol en 

aanpak door provincies van nieuw ruimtelijk 

speelveld.    

 

2.3  Toekomstperspectief: ‘Positie en Profiel Provincies 2015’ / ‘Stip aan de horizon’ 

 

Toekomstperspectief 

 

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Positie en profiel provincies 

2015 

- In de aanloop naar de Statenverkiezingen 

(maart 2015) en de Tweede 

Kamerverkiezingen (mei 2015) bestaat een 

helder beeld over de performance van 

provincies op de taken uit het kernprofiel; 

- De uitkomst van ‘positie en profiel provincies 

2015’ is leidend voor de beïnvloeding van de 

partijprogramma’s voor de Tweede Kamer- en 

Statenverkiezingen; en 

 

- De IPO-Jaarcongressen 2012 en 2014 staan in 

het teken van ‘positie en profiel provincies 

2015’. 

 

- De voorbereiding van het herijkt profiel 

provincies voor de statenperiode 2015-2019, de 

agenda 2015-2019 en de TK-verkiezingen 2017 

conform het plan van aanpak Profiel provincies 

ligt op schema; 

- Met het kabinet zijn afspraken gemaakt over 

versterking van het profiel van de provincies 

conform het plan van aanpak Profiel provincies. 
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Stip aan de Horizon - Vaststellen van de trends en ontwikkelingen op 

de lange termijn (2025/2030), de provinciale 

rol daarin en de bijbehorende maatschappelijke 

opgaven; en 

- ‘Stip aan de horizon’ is het thema van het IPO-

Jaarcongres 2013. 

 

- De trends en maatschappelijke opgaven zijn 

vertaald naar een toekomstbeeld van de  taken 

en rol van de provincies; en 

- Bij het ontwikkelen van het toekomstbeeld is 

gebruik gemaakt van provinciale interactieve 

bijeenkomsten en het IPO-Jaarcongres 2013.  
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3. Thema’s 

 

3.1 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 

 

Belangenbehartiging 

 

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Uitvoering Deelakkoord 

Water  

 

- Bijdragen aan vestigen beeld dat provincies hun 

rol van gebiedsregisseur op het terrein van 

water waarmaken; 

- Er zijn voor alle partijen heldere toezichtrelaties 

met de waterschappen ontstaan;  

- Integratie regionaal waterbeheer in beleid voor 

de fysieke leefomgeving; 

- Samenwerking met partners is doelmatig o.a. 

via het Informatiehuis Water; 

- Borging provinciale belangen bij: 

- grondwater, zwemwater en vaarwegbeheer, 

waterveiligheid en toezicht op primaire en 

regionale waterkeringen. 

 

- Bestuurlijke verhoudingen tussen provincie en 

waterschap zijn herijkt mede op grond van 

uitkomsten van de interbestuurlijke masterclass van 4 

oktober 2012, de implementatie van het 

Bestuursakkoord Water en de herijking van de 

wateropgaven van het NBW-actueel.  

- Succesvolle inbreng uitgangspunten voor rol en 

taakverdeling in het waterbeheer in de opzet voor een 

nieuwe Omgevingswet. 

- Voorbereiding evaluatie BAW in 2014 

 

Vernieuwing 

Omgevingsrecht 

 

- Instrumentering voor provinciale doelen en rol 

m.b.t. fysieke leefomgevingskwaliteit zijn goed 

ingebed in de in werking getreden 

Omgevingswet (Ow).  

- Bereiken interbestuurlijke overeenstemming over 

toedeling overheidszorg in de Ow; 

- Uitbrengen reactie op concept-wetsvoorstel Ow. 

- Organiseren van een ‘masterclass/conferentie’ over de 

Omgevingswet. 

- Bijdrage leveren vanuit de provinciale 

uitvoeringspraktijk aan het IenM-initiatief ‘Nu al 

Eenvoudig Beter’. 

- Uitwerken van flexibele instrumenten in de Ow ter 

ondersteuning nieuwe sturing provincies. 

- Met rijk en koepels van decentrale overheden 

afspraken maken over samenwerkingsagenda voor de 

uitvoering van de Ow; 

- Instemming bereiken over de financiële effecten  van 

de Ow; 

- Beïnvloeden wetsvoorstel Ow na indiening bij de 
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Tweede Kamer. 

 

Provinciale rol in nationale 

wetgeving en 

structuurvisies 

- De provinciale ruimtelijke rol is stevig verankerd 

in nieuw rijksbeleid en nieuwe wetgeving gericht 

op optimale invulling en instrumentele 

ondersteuning van de eigen provinciale 

beleidsruimte  en uitvoering. 

- Bewaken en borgen provinciale kaders en 

verantwoordelijkheden in de  rijksstructuurvisies 

windenergie en ondergrond (verbrede STRONG). 

- In aansluiting daarop verankeren provinciale rol op 

fysieke domein in wetgeving. 

- Concreet: overeenstemming bereiken over wijziging 

van de Mijnbouwwet. 

 

Agenda stedelijke 

vernieuwing 

 

- Gedeeld beeld over de opgave voor de 

(middel)lange termijn met uitvoeringsstrategie 

- Opties voor financiering van stedelijke 

vernieuwing na 2014 bepaald.  

- Aan de hand van opgave en voorbeelden-publicatie 

beïnvloeden debat over betrokkenheid rijk bij 

stedelijke vernieuwing. 

 

 

Provinciale rol in nationale 

kennisinfrastructuur  

- Betrokkenheid van provincies bij de nationale 

programmering van kennisontwikkeling en 

adviesraden gewaarborgd (conform de 

Bestuursafspraken en gericht op de thema’s 

DROW en Vitaal Platteland). 

  

- Gezamenlijke kennisvraag provincies bepaald. 

- Voor het domein ruimte afspraken met rijk over 

borging vraag naar kennisontwikkeling in een 

gezamenlijke kennisagenda vastgelegd.     

  

Innovatie & uitwisseling 

 

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO in 2013 hiervoor gedaan? 

Provinciale rol 

Deltaprogramma 

 

- De provinciale rol, conform ‘Profiel Provincies’ is 

onderdeel van de deltabeslissingen 

waterveiligheid, zoetwaterstrategie en 

ruimtelijke adaptatie.  

- Ook is de provinciale rol geborgd in de 

Deltabeslissingen Rijn-Maasdelta en 

IJsselmeergebied  door bundeling van kennis en 

ervaring.  

- Heldere positionering van het Deltaprogramma 

in het MIRT en de rol van provincies daarin. 

 

- Beïnvloeding strategiekeuzen, (dummy-) 

deltabeslissingen en borging provinciale rol in de 

beslissingen van het Deltaprogramma 2014. 

- Provinciale standpunten zijn geformuleerd over het 3e 

Hoogwaterbeschermingsprogramma, de nieuwe 

normering waterveiligheid en de betrokkenheid van 

provincies bij de klimaatbestendige stad. 
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3.2.  Regionale Bereikbaarheid en openbaar vervoer 

 

Belangenbehartiging Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Decentralisatie BDU (BA) 

 

- Per 1 januari 2013 is de BDU opgenomen in het 

provinciefonds (zie ook bij paragraaf 3.5 kwaliteit 

bestuur) 

- Beïnvloeding kabinetsbesluit tot overheveling BDU per 

2014 naar de provincies.  

Realiseren landsbrede 

aanpak ‘Beter benutten van 

infrastructuur’  

 

- De Rijksbijdrage voor de regionale 

maatregelenpakketten is gedecentraliseerd naar 

het provinciefonds; en 

- De landelijke maatregelen van het Programma 

beter benutten zijn in werking getreden. 

- De landelijke maatregelen van het Programma beter 

benutten zijn in overleg met het IPO uitgewerkt 

waarbij wetsvoorstellen over fiscaliteit bij de Tweede 

Kamer zijn ingediend. 

 

 

Openbaar vervoer - Er is een goed werkend gemeenschappelijk 

tarievenbureau dat jaarlijks de belangrijkste 

landelijke tariefbeslissingen voorbereidt en het 

landelijk tarievenkader actualiseert; en 

- De beslissingsbevoegdheid rond het Regionaal 

Openbaar Vervoer blijft een provinciale 

verantwoordelijkheid.  

- Er is een business plan ontwikkeld voor een 

gemeenschappelijk tarievenbureau dat jaarlijks de 

belangrijkste landelijke tariefbeslissingen voorbereidt 

en het landelijk tarievenkader actualiseert.  

- Door goede communicatie voorkomen dat 

overgangsproblematiek rond de OV-chipkaart leidt tot 

het ter discussie stellen van de provinciale 

bevoegdheden op OV-gebied. 

 

OV-Chipkaart - De aansturing van TLS is aanzienlijk verbeterd 

en de provinciale overheden hebben voldoende 

invloed om de belangrijkste financiële en 

beleidsmatige besluiten rond de OV-chipkaart 

adequaat te beïnvloeden. 

 

- Sluiten van een convenant inzake de Permanente 

Structuur, waardoor de provinciale overheden 

voldoende  invloed krijgen om de belangrijkste 

financiële en beleidsmatige besluiten rond de OV-

chipkaart adequaat te beïnvloeden. 

- Ontwikkelen van een nieuw Producten/-Tarievenhuis. 

 

Verkeersveiligheid: 

herijking afspraken 

‘Duurzaam veilig’ 

- De herijking van de 

verkeersveiligheidsdoelstellingen heeft geleid tot 

betaalbare en haalbare doelstellingen voor 

provincies, inclusief instrumentarium.  

 

- Inzet op het laten ontwikkelen van een methodiek om 

op een proactieve manier verkeersonveiligheid te 

meten ter implementatie van de beleidsimpuls voor 

de provincies, waarbij de focus is gericht op 

specifieke doelgroepen. 
 

Spoorvervoer: - In 2015 gaat de nieuwe vervoerconcessie van NS - Eind 2013 is de vervoersconcessie van NS  gereed, 
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belangenbehartiging bij 

wetgeving concessies en 

beheer  spoorvervoer 

infrastructuur 

 

in waarmee provincies invloed hebben op de 

prestaties van NS en tenminste vijf nieuwe 

stoptreindiensten worden tijdens de looptijd van 

de concessie  gedecentraliseerd; en 

- In 2015 gaat de nieuwe beheerconcessie van 

Prorail in, waarmee provincies zeggenschap 

krijgen over het door Prorail uitgevoerde beheer 

en onderhoud van spoor waarover 

gedecentraliseerde treindiensten rijden. 

waarin bepalingen zijn opgenomen over de te leveren 

prestaties van NS en over de opdrachtgever-

opdrachtnemer relatie tussen provincies en NS;  

- Er is overeenstemming over  voorwaarden over 

decentralisatie van nieuwe stoptreindiensten; en 

- Eind 2013 is beheerconcessie van Prorail  gereed, 

waarin bepalingen zijn opgenomen over de 

zeggenschap van provincies over het door Prorail 

uitgevoerde beheer en onderhoud van spoor.  

 

Wetgeving luchtkwaliteit  

 

 

- Het IPO heeft provincies ondersteund bij het 

voldoen aan Europese normen voor luchtkwaliteit 

in 2015. Na afloop Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

in 2014 zijn afspraken gemaakt met kabinet over 

follow-up teneinde te blijven voldoen aan de 

normen. 

- Er is succesvol gelobbyd om het voor oktober 2013 

geplande EC-voorstel voor de herziening van de 

Europese grenswaarden haalbaar en praktisch 

uitvoerbaar te doen zijn;  

- Hetzelfde geldt voor de herziening van de nationale 

emissieplafonds; 

- De 4e monitoringsronde van het NSL over 2012 is 

tijdig afgerond.  

- Er is een besluit genomen over een eventuele 

opvolger van het NSL en de rol van de provincies 

daarin. 

 

Wetgeving geluid  

 

(Swung 2 - vernieuwing 

wetgeving voor decentrale 

infrastructuur en 

industrielawaai) 

 

- Als Swung 2 in werking treedt biedt deze 

voldoende mogelijkheden om de geluidsproductie 

van weg- en spoorverkeer te beheersen of te 

verminderen en is deze voor provincies financieel 

en praktisch uitvoerbaar. 

- Belangen effectief behartigd bij voorbereiding en 

parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 

Swung 2 op basis van eerder bestuurlijk 

geformuleerde randvoorwaarden. 

Er is gelobbyd voor een werkbaar en uitvoerbaar EC-

voorstel tot herziening van de EU-richtlijn 

omgevingslawaai.  

Innovatie & uitwisseling 

 

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Provinciale mobiliteitstaken - Het IPO heeft bijgedragen aan de organisatie van 

de discussie in provinciale kring ter verbetering 

van de aan de provincies opgedragen 

mobiliteitstaken.  

- Discussie faciliteren over de provinciale ervaringen 

met aanbestedingen van openbaar vervoer, dat leidt 

tot de ontwikkeling van concessiemodellen die een 

betere kwaliteit van de ov-diensten opleveren en 

flexibeler zijn; 

- Er is inzicht gekomen in de vraag hoe je met minder 
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publiek geld betere dienstverlening krijgt, met name 

bij de “dunne” ov-lijnen die een sociale functie 

vervullen. Integratie met WMO vervoer wordt daarbij 

meegenomen; 

- Er is actief kennis gedeeld over het opzetten van  

handhavingscampagnes ter verbetering van de 

verkeersveiligheid.  

- beheer wordt de komende jaren steeds belangrijker, 

vanwege de toenemende onderhoudsbehoefte 

(verouderd areaal, gestegen grondstofprijzen, 

benutten in plaats van bouwen). Wegbeheerders 

verschuiven de focus van investeren naar beheren. 

Kennisdeling over dit onderwerp (assetmanagement, 

innovatieve contractvormen) is nodig ter 

voorbereiding op de agenda na 2015.  

 

 

3.3 Regionale Economie en Energie 

 

Belangenbehartiging Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Topsectorenbeleid 

 

 

- In het nationale overleg (op systeemniveau) zijn 

randvoorwaarden  vervuld en knelpunten opgelost, 

zodat provincies een eigen regionaal-economisch 

beleid kunnen blijven voeren ook in relatie tot het 

topsectorenbeleid. 

 

- Doorgaan met inventarisatie van onderwerpen die die 

voor provincies op systeemniveau spelen en 

agendering hiervan (inclusief oplossingsrichtingen) bij 

het Rijk.  

- Er is invloed uitgeoefend op inhoud en structuur van 

Topconsortia voor Kennis en Innnovatie vanwege het 

belang van kennisvalorisatie voor het regionaal 

economisch beleid. 

 

Europe2020/NHP (Nationaal 

HervormingsPlan) en EFRO 

- In het  NHP is jaarlijks de rol van provincies bij 

behalen doelen Europe2020 goed benoemd; en 

- 2012/2013: ondersteuning bij voorbereiding en 

overleg voor partnerschapscontract met Rijk met 

daarin geregeld  regionale zeggenschap 

structuurfondsen en POP evenals cofinanciering 

EFRO. 

- Ondersteuning bij lobbystrategie (samen met Vitaal 

Platteland) om regionale zeggenschap EFRO en POP 

veilig te stellen; 

- Ondersteuning bij onderhandeling 

partnerschapscontract met Rijk (moet af zijn in 2013) 

waarin regionale zeggenschap structuurfondsen en 

POP geregeld zijn, alsmede cofinanciering EFRO door 
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Rijk; en 

- Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid om geen 

lobbyinzet meer te plegen op het NHP 2013, aangezien 

de strategische inschatting is gemaakt dat dit geen 

invloed zal hebben op de daadwerkelijke positie van 

provincies in de Europese dossiers. 

 

Randvoorwaarden 

hernieuwbare energie 

 

 

- De belangrijkste knelpunten zijn opgelost en de 

comparatieve nadelen voor de productie van 

duurzame energie ten opzichte van grijze energie 

zijn weggenomen. 

- De lobbydoelen voor windenergie, rijden op groen gas, 

restwarmte en duurzame warmte krijgen concreet een 

verankering in een Energieakkoord met het Rijk en een 

nationaal Energieakkoord onder regie van de SER. 

 

Systeemaanpak 

hernieuwbare energie 

Afspraken over de energiemix en de uitvoering van 

het energieakkoord voldoen aan de provinciale 

randvoorwaarden 

- samenstelling van de mix met maximum voor 

windenergie, rollen rijk en provincies in uitvoering 

en systeemaanpak 

- Wettelijke en fiscale systemen in Nederland zijn 

aangepast ten behoeve van  de transitie naar een 

koolstofarme economie 

- De mogelijkheden en verplichtingen uit Europa 

zijn beter benut om de energietransitie in de 

provincies te versnellen 

 

- De lobbydoelen voor de systeemaanpak worden 

uitgewerkt in het Energieakkoord. 

- Kansen Europa worden beter benut door 

gebruikmaking van diverse beleidssporen zoals NHP en 

regionale zeggenschap EFRO/POP. 

- Als gevolg van het kabinetsbesluit om het aandeel 

duurzame energie te verhogen van 14 naar 16% 

vinden in 2013 overleg en onderhandelingen plaats 

over de samenstelling van de daarvoor benodigde 

Energiemix én de te leveren bijdrage daaraan vanuit 

de provincies. 

Innovatie & uitwisseling Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

 

Actieprogramma Routekaart 

IPO-Gastvrij Nederland 

- In 2012 is besloten het traject af te sluiten met 

een inspiratiedocument voor samenwerking tussen 

private partijen en provincies. 

-  Afgerond in 2012. 

Vergroten van kansen op 

private en Europese 

cofinanciering (bovenop 

Structuurfondsen en 

GLB/POP) door 

samenwerking tussen 

projecten. 

- Meer samenwerking tussen provincies waardoor 

meetbaar substantieel meer financiering uit 

Europese fondsen (naast Structuurfondsen en 

GLB/POP) voor projecten is binnengehaald dan in 

de huidige periode. 

- Op basis van afspraken najaar 2012 wordt plan van 

aanpak uitgevoerd om (samen) meer middelen 

beschikbaar te krijgen. 
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Hernieuwbare energie en 

energiebesparing 

- De inzet van de IPO uitvoeringsagenda 2012-

2013 wordt opgenomen in de 

uitvoeringsafspraken van het Energieakkoord met 

het rijk en/of het Nationaal Energieakkoord van 

de SER. 

 

- De uitvoeringsagenda Kennis en Uitwisseling 

Energietransitie en Innovatie 2012-2013 heeft tot 

kennisopbouw voor belangenbehartiging (zie boven) 

geleid. Voorts is een samenwerkingsagenda innovatie 

en uitwisseling in uitvoering; en 

- De samenwerking voor de doelen 2016 van het 

energieakkoord met het rijk zijn onderdeel van een 

gezamenlijke uitvoeringbegeleiding van het 

energieakkoord. 

 

Schaarste biomassa - Vraag t.b.v. nader onderzoek zal najaar 2012 

bestuurlijk nader vast gesteld worden. 

 

- Onderzoek biomassa is afgerond. Als de uitkomst van 

de inventarisatie leidt tot een verdelingsvraagstuk 

tussen provincies zal er geen vervolg zijn. 

 

3.4 Vitaal Platteland 

 

Belangenbehartiging Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Uitwerking en 

implementatie 

decentralisatie beleid natuur 

/ landelijk gebied (BA) 

- Deelakkoord natuur is uitgewerkt en 

geïmplementeerd;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tijdelijke interprovinciale projectorganisatie voor 

de implementatie is per 31-12-2013 opgeheven) 

en een (voor zover noodzakelijk) shared service 

organisatie is opgericht voor uitvoeringstaken 

die interprovinciaal moeten worden opgepakt; 

en 

 

- Het ILG is financieel afgewikkeld en de middelen zijn 

bij mei- en september circulaire  toegevoegd aan het 

Provinciefonds. 

- Met de staatssecretaris van EZ en de maatschappelijke 

organisaties zijn afspraken gemaakt over realisatie van 

de robuuste EHS en over de toevoeging  aan het 

provinciefonds van de € 200 miljoen aanvullende en 

structurele middelen voor uitvoering van het 

natuurbeleid (Hoofdlijnennotitie Natuur). 

 

- De tijdelijke interprovinciale projectorganisatie voor de 

implementatie van het deelakkoord natuur voert het 

separaat vastgestelde werkplan 2013 uit en wordt per 

31 december 2013 opgeheven. 
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- Evaluatie in 2016 is voorbereid.  

 

- Met de staatssecretaris van EZ zijn afspraken gemaakt 

over een adequaat moment van evaluatie voor de 

uitvoering van het beleid in het licht van de nieuwe 

afspraken die zijn gemaakt voor het realiseren van de 

robuuste EHS. 

 

Nieuwe wetgeving inrichting 

landelijk gebied / integrale 

natuurwet 

 

- Verantwoordelijkheidsverdeling rijk/provincie 

voor Europese biodiversiteitsdoelen in nieuwe 

wet natuur conform deelakkoord natuur; 

- Decentralisatie van Boswet, FF-wet en 

Faunafonds conform deelakkoord natuur; en  

- Nieuwe wet natuur en  wijziging Wet inrichting 

landelijk gebied is tot stand gekomen in lijn met 

advies IPO op ontwerp wetsvoorstellen.  

 

- Effectieve beïnvloeding  in het wetgevingstraject  van 

de beide wetsvoorstellen, waarbij het advies van het 

IPO op de ontwerp wetsvoorstellen (8 december 2011) 

en de inbreng in het gewijzigde ontwerp (voorjaar 

2013) het uitgangspunt vormen; 

- Toereikende   financiering voor bestuurs- en 

handhavingskosten nieuwe Wet natuur; en 

- Goede afspraken voor de overgangsperiode voor 

(gedecentraliseerd) Faunafonds onder vigerende 

wetgeving. 

Coördinatie beheerplannen 

Natura 2000 / KRW en 

uitvoeringsprogramma PAS 

 

- Coördinatie interprovinciale inzet op nationaal 

niveau. 

- Actieve belangenbehartiging en coördinatie bij 

totstandkoming D-PAS en definitieve 

aanwijzingsbesluiten Natura 2000.  

-  

Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid 2014-2020 

(waaronder voorbereiding 

POP 3) 

 

- Coördinatie belangenbehartiging bij 

voorbereiding GLB/POP 3. Positie van de 

provincies bij  uitvoering GLB/POP3 is vanaf 

2014 versterkt.   

 

- Goede afstemming met transitie agrarisch 

natuurbeheer. 

- Goede integrale provinciale (landsdelige) inbreng bij 

voorbereiding partnerschapscontract om regionale 

zeggenschap  in GLB/POP veilig te stellen en 

ondersteuning bij voeren overleg hierover met kabinet. 

(samenwerking met Regionale Economie); en  

- Duidelijkheid over transitie agrarisch natuurbeheer en 

afstemming met  GLB/POP na 2014. 

 

Kabinetsvisie Natuur / 

reactie op voorstellen 

taskforce biodiversiteit 

 

- Kabinetsvisie Natuur is in lijn met 

uitgangspunten  onderhandelingsakkoord 

natuur.   

 

- Kabinetsvisie is gebaseerd op uitgangspunt 

decentralisatie natuurbeleid.  

Innovatie & uitwisseling 

 

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 
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Gezamenlijke agenda voor 

provinciegrensoverschrijden

de acties na decentralisatie 

natuur / landelijk gebied  

 

- De shared service organisatie voert (voor zover 

noodzakelijk) een aantal taken uit op het gebied 

van gezamenlijke innovatie en uitwisseling. 

 

- Goede aansturing van de tijdelijke interprovinciale 

projectorganisatie (2012/2013) voor de uitvoering en 

implementatie van het deelakkoord natuur. Hiervoor is 

het werkplan 2013 uitgevoerd.  

- Op grond van businesscases wordt najaar 2013 

besloten welke onderwerpen gezamenlijk door de 

provincies in 2014 zullen worden uitgevoerd en in 

welke vorm de uitvoering zal plaatsvinden. 

Uitvoering subsidiestelsel 

SNL 

 

 

- Uiterlijk 31-12-2013 is  de interprovinciale 

uitvoeringsorganisatie SNL, die nu nog door IPO 

wordt aangestuurd en vanaf 2012 onderdeel 

uitmaakt van de projectorganisatie voor de 

implementatie deelakkoord natuur, 

‘verzelfstandigd’.   

 

- Implementatie van de in 2012 herziene SNL; 

- Optimaliseren  uitvoering van het subsidiestelsel in al 

zijn onderdelen; en 

- Uivoeringsorganisatie SNL wordt per 1-1-2014 

ondergebracht bij de interprovinciale 

Gemeenschappelijke Werkorganisatie. 

 

3.5 Kwaliteit Openbaar Bestuur 

 

Belangenbehartiging Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? 

 

Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Beïnvloeding traject visie 

inrichting openbaar bestuur 

(alleen onderwerpen van 

gezamenlijk provinciaal 

belang w.o. afschaffing 

Wgr-plus en herverdeling 

BDU verkeer en vervoer) 

- Er is sprake van een duidelijk geprofileerd 

middenbestuur. De decentralisaties, zoals 

opgenomen in de bestuursafspraken, zijn 

afgerond en versterken het profiel.  

 

- De Wgr-plus is ingetrokken en er zijn geen 

samenwerkingsverbanden meer met een 

zogenaamde plusstatus. De BDU verkeer en 

vervoer is naar de provincies overgeheveld.  

 

- De provinciale rol  bij gemeentelijke herindeling 

is gewaarborgd conform het beleidskader van 

het vorige kabinet (gerealiseerd in 2012).  

 

- Zie onder 2.1 Bestuursafspraken. 

 

 

 

 

- Belangenbehartiging bij parlementaire behandeling 

behandeling van de intrekkingswet WGRplus; en 

- Beïnvloeding kabinetsbesluit tot overheveling BDU per 

2014 naar de provincies.  

 

- De provinciale rol bij gemeentelijke herindeling is 

gewaarborgd in een nieuw Beleidskader gemeentelijke 

herindeling. 

 

Interbestuurlijk toezicht  - Vanaf 2013 oefenen provincies het 

interbestuurlijk toezicht op de gemeenten uit, 

gestoeld op vertrouwen, soberheid en efficiëntie;  

- Voorbereiding van de evaluatie van de wet Revitalisering 

   Generiek Toezicht die op 1-10-2012 in werking is 

   getreden. 
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- De bestuurlijke drukte en bestuurlijke lasten zijn 

afgenomen; en 

- Evaluatie van de werking van de wet 

Revitalisering Generiek Toezicht wordt 

voorbereid. 

 

 

 

 

 

Vermindering regeldruk en 

administratieve lasten / 

Uitvoeringsagenda (BA) / 

Belangenbehartiging e-

Overheid 

- Realisatie van de uitvoeringsagenda 

regeldruk/dienstverlening Rijk/provincies 

waardoor de administratieve lasten voor burgers 

en bedrijven van autonome provinciale regels 

als ook medebewindsregelgeving sterk zijn 

verminderd. Deze vermindering wordt meer 

kwalitatief dan kwantitatief benaderd; de 

ervaren lasten staan centraal. 

 

- Goede aansluiting van de provincies bij de 

landelijke ontwikkelingen op het gebied van e-

Overheid (waaronder geo-informatie).  door 

belangenbehartiging en ondersteuning van het 

IPO in de relevante landelijke en Europese 

gremia (doorlopende doelstelling) 

 

- Uitvoeren van de plannen van aanpak voor de zeven 

onderwerpen uit de uitvoeringsagenda rijk/provincies 

2011-2015; en 

 

 

 

 

 

 

- Goede aansluiting van de provincies bij de landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van e-Overheid 

(waaronder geo-informatie).  door 

belangenbehartiging en ondersteuning van het IPO in 

de relevante landelijke en Europese gremia 

(doorlopende doelstelling). 

 

Overhedenoverleg - De inbreng van het IPO in het Overhedenoverleg 

is erop gericht dat   de provincies hun rol 

kunnen nemen bij het realiseren van de 

maatschappelijke opgaven (uit o.m. het 

regeerakkoord).  

 
NB: Het Overhedenoverleg vindt regulier tweemaal per 
jaar plaats. Aan het overleg nemen deel: een delegatie 
van het kabinet (w.o. minister-president, minister van 

Financiën en minister van BZK) en de voorzitters en 
vicevoorzitters van IPO en VNG en de voorzitter van de 
UvW. 

 

- In het Overhedenoverleg is waar nodig de voortgang 

van de Bestuursafspraken besproken en bewaakt. 

Sectoroverstijgende knelpunten of ontwikkelingen met 

gevolgen voor provincies zijn geagendeerd en 

besproken; en 

- Bespreking van de derde periodieke beschouwing van 

de Raad van State en het voorbereiden van een 

(gezamenlijke) reactie hierop. 

 

 

 

Strategisch Startdocument 

Europa 

- Uitvoering van het strategisch startdocument 

Europa dat door het bestuur in het voorjaar van 

- De Europastrategie wordt uitgevoerd; 

- Onderzoek naar versterking eigen rol decentrale 



17 

 

 2012 is besproken en vastgesteld; inhoudelijke 

inzet en organisatie van Europa als facetbeleid 

zijn vastgesteld en leidend voor actieve inzet in 

portefeuille Europa; en 

- Europese instrumenten en posities zijn optimaal 

benut om meerjarenagenda IPO te realiseren. 

 

- Mogelijkheden tot versterking van de 

eigenstandig rol van decentrale overheden in 

Europa zijn optimaal benut 

 

overheden in Europa met betrekking tot 

gedecentraliseerde dossiers Europa is gestart; 

- Op basis van de aanbevelingen van de Radboud 

Universiteit (februari 2013) worden de bestaande 

mogelijkheden van beleidsbeïnvloeding op Europese 

dossiers verbeterd; en 

 

- Tevens wordt een plan van aanpak uitgewerkt om onze 

positie in de  Europese beleidsbeïnvloeding te 

verbeteren. 

 

Acteren bij nieuw beleid, 

geformuleerd in ‘Den Haag’ 

of ‘Brussel’ wanneer het 

gezamenlijk belang van de 

provincies in het geding is 

(o.a. consultatie 

wetsvoorstellen en 

beleidsvisies). 

 

- Beïnvloeding van nieuw beleid conform de 

gezamenlijke inzet van de provincies. 

- Is een voortdurende activiteit bij alle kerntaken  

waarop het IPO actief is. 

Financiële verhoudingen 

rijk-provincies  

- Extra bezuinigingen doorgevoerd in de lopende 

kabinetsperiode werken niet bovenproportioneel 

door op de provincies; 

 

- Voorbereiden van het bestuurlijke overleg 

financiële verhoudingen dat tweemaal per jaar 

met de fondsbeheerders plaats vindt; 

 

 

 

 

- De eisen om aan de EMU-begrotingsnormen te 

voldoen, zijn niet onnodig extra beperkend voor 

de provincies; en 

 

 

- Schatkistbankieren blijft alleen mogelijk op 

- Extra bezuinigingen door het Rijk werken niet 

bovenproportioneel door op de provincies; 

 

 

- Rijk, VNG, IPO en UvW hebben gezamenlijk een 

uniforme monitor opgesteld van de lokale lasten; 

- Met het oog op de continuïteit van de uitkeringen in 

het Provinciefonds is een technisch systeem van ‘groot 

onderhoud’ vormgegeven; 

 

 

- Bij het actualiseren van het plafond voor het EMU-

tekort van de medeoverheden en het aandeel van de 

provincies daarin wordt het plafond van de provincies 

verhoogd. 
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vrijwillige basis. 

 

 

Financiële afspraken 

Bestuursafspraken (BA)   

- De financiële afspraken uit het bestuursakkoord 

over o.a. decentralisaties worden uitgevoerd 

zonder extra nadelige effecten voor de 

provincies en met aanvaardbare verdeeleffecten. 

De gedecentraliseerde middelen zullen op een 

kostengeörienteerde wijze worden verdeeld. 

  

- De BDU Verkeer en Vervoer wordt per 1-1-2014 voor 

het nog nader te bepalen provinciale deel 

overgeheveld naar het provinciefonds; 

- Om de eerste jaren de herverdeeleffecten te beperken, 

zullen de gedecentraliseerde middelen voor natuur en 

voor verkeer en vervoer in eerste instantie als 

decentralisatie-uitkering of integratie-uitkering in het 

provinciefonds worden opgenomen; en 

- De verdeelvraagstukken met betrekking tot de 

overdracht van VTH-taken aan gemeenten, de 

recentralisatie van de regionale omroepen en de 

herziening van enkele verdeelmaatstaven in het 

provinciefonds worden in samenhang met elkaar 

behandeld. 

 

Verbetering financieel 

stelsel 

- Knelpunten (o.a. te hoge controle- en 

administratieve lasten) in het financieel stelsel 

zijn  weggenomen, zoals bij de Wet Fido, SiSa 

en het BTW-compensatiefonds 

 

- Met het Rijk en de VNG is op basis van de evaluatie 

van SiSa gezamenlijk besloten of de 

rapporteringstolerantie voor specifieke uitkeringen kan 

worden afgezwakt; en  

- Met Rijk, VNG en UvW is gezamenlijk besloten of het 

accountantsoordeel over de rechtmatigheid kan 

worden vervangen door een accountantsoordeel over 

een door het dagelijks bestuur op te stellen 

rechtmatigheidsverklaring in de jaarlijkse 

verantwoordingsstukken. 

 

Innovatie en uitwisseling Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? 

 

Wat heeft het IPO daarvoor in 2013 gedaan?  

Provinciale rol bij het 

oplossen van bestuurlijke 

en financiële knelpunten 

van gemeenten. 

 

- Het IPO heeft waar nodig activiteiten 

gefaciliteerd die bevorderen dat provincies goed 

in staat blijven deze rol te vervullen. 

 

- De provincies wisselen ‘best practices’ uit over deze 

rolinvulling 

Risicomanagement - Door uitwisseling van ‘best practices’ wordt 

bijgedragen aan de verbetering van het  

- Uitwisseling van ‘best practices’ uit op het gebied van 

risicomanagement. 
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risicomanagement bij provincies. 

 

 

 

3.6  Jeugdzorg  

 

Belangenbehartiging Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan 

Wettelijke taak Jeugdzorg - Voor de periode tot overheveling jaarlijks 

zorgdragen voor voldoende budget in 

overeenstemming met de verwachte 

prestaties; en 

- Zorgdragen voor een goede uitgangspositie 

bij evaluatie van de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering half 2013, t.b.v. 

besluitvorming over de definitieve tarieven 

voor de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering per 2014 (zie afspraken 

daarover in deal V&J en IPO van 2011) 

- Zorgdragen voor voldoende budget in 2013-2014. 

Dit vraagt ook om het bijhouden van belangrijke 

kengegevens van de jeugdzorg. 

- Zorgdragen voor een goede uitgangspositie bij 

evaluatie van de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering half 2013 t.b.v. adequate tarieven 

per 2014. Dit vraagt in 2013: 

a. Verbetering van de governance, 

b. Verbetering van de administratie t.b.v. 

transparantie in de kosten, 

c. Verkorting van de duur van de 

kinderbeschermingsmaatregelen, 

d. Verlaging ziekterverzuim; 

e. Verbetering van de beleidsinformatie, 

f. Daadwerkelijke uitvoering Deltaplan 

jeugdbescherming, 

g. Vasthouden aan caseload van gemiddeld 1 

gezinsvoogd op 15 kinderen met een maatregel, 

h. Bijhouden van belangrijke kengegevens. 

 

Transitie Jeugdzorg - In samenwerking met Rijk en VNG is de 

jeugdzorg uiterlijk 1-1-2015 overgeheveld 

naar de gemeenten; 

- Met behoud van de noodzakelijke kwaliteit 

van de jeugdzorg (aansturing, schaal, 

beschikbaarheid, etc.); 

- Samen met Rijk en VNG uitwerken van de 

overgangsmaatregelen t.b.v. personeel en 

cliënten (mede om financiële risico zo 

- IPO heeft eraan bijgedragen dat goede landelijke 

randvoorwaarden zijn gecreëerd (wettelijk kader, 

overgangsmaatregelen, transitieplan, etc.); 

- Ook wordt door Rijk en VNG nader bepaald welke 

gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden 

ingesteld voor de juiste schaal van de jeugdzorg. 

IPO gaat hier niet over, maar zal dit wel kritisch 

volgen; 

- Samen met Rijk en VNG uiterlijk eind maart 2013 
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beperkt mogelijk te houden) en in 

samenhang daarmee; 

 

- Met Rijk en VNG beslissen over toedeling 

invoeringsmiddelen transitie (€ 64 mln. 

minus de middelen die voor 2012 al zijn 

toegekend); en 

 

 

- Met Rijk en VNG volgens de gezamenlijk 

opgestelde en begin 2012 overeengekomen 

transitieagenda de transitie van de jeugdzorg 

aansturen (inclusief de landelijke 

transitiecommissie). Deze transitieagenda 

met Rijk en VNG verder uitwerken tot een 

transitieplan. 

 

uitwerken van de overgangsmaatregelen t.b.v. 

personeel en cliënten (mede om financiële risico’s 

zo beperkt mogelijk te houden); 

-  Eind maart 2013 wordt besloten over de verdeling 

van de resterende 24 miljoen euro 

invoeringsmiddelen. IPO legt voor instemming met 

besteding daarvan verband met afspraken over 

overgangsmaatregelen om de frictiekosten zo 

beperkt mogelijk te houden; en 

- Met Rijk en VNG stuurt IPO de feitelijke transitie 

van de jeugdzorg aan (inclusief de landelijke 

transitiecommissie). De transitieagenda met Rijk en 

VNG verder uitwerken tot een transitieplan. 

 

Innovatie & uitwisseling 

 

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Wettelijke taak Jeugdzorg - Uitwisseling van ervaringen van provincies 

wat betreft het gaande houden van de 

jeugdzorg, terwijl de transitie voor de deur 

staat; 

- Faciliteren en stimuleren van die 

vernieuwingen die relevant blijven voor de 

jeugdzorg, ook na overheveling naar 

gemeenten, t.b.v. een meer preventieve, 

efficiënte en effectieve jeugdzorg; 

- Uitwisselen en stimuleren van de 

verbeteringen van de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering, zoals overeengekomen in 

de deal V&J-IPO in 2011; en 

- Het op orde houden en verbeteren van de 

beleidsinformatie (VWS-deel en V&J-deel) 

 

- Naar behoefte enige malen uitwisseling van 

ervaringen van provincies wat betreft het gaande 

houden van de jeugdzorg, terwijl de transitie voor 

de deur staat; 

- Faciliteren en stimuleren van die vernieuwingen die 

relevant blijven voor de jeugdzorg, ook na 

overheveling naar gemeenten, t.b.v. een meer 

preventieve, efficiënte en effectieve jeugdzorg;  

- Uitwisselen en stimuleren van de verbeteringen van 

de jeugdbescherming en jeugdreclassering, zoals 

overeengekomen in de deal V&J-IPO in 2011; en 

- Het op orde houden en verbeteren van de 

beleidsinformatie (VWS-deel en V&J-deel) 

 

Transitie Jeugdzorg - Uitwisseling van de ervaringen van de 

afzonderlijke provincies met de transitie 

- Naar behoefte enige malen uitwisseling van de 

ervaringen van de afzonderlijke provincies met de 
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jeugdzorg naar gemeenten, ter 

ondersteuning van de provincies bij hun 

regionale transitie van de jeugdzorg i.s.m. 

hun gemeenten en jeugd(zorg)organisaties. 

transitie jeugdzorg naar gemeenten, ter 

ondersteuning van de provincies bij hun regionale 

transitie van de jeugdzorg i.s.m. hun gemeenten en 

jeugd(zorg)organisaties. 

 

3.7 Culturele Infrastructuur en Monumentenzorg  

 

Belangenbehartiging Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Regionale omroepen* - Een onafhankelijke regionale nieuws- en 

informatie functie in een gewijzigd publiek 

mediabestel.  

- Het IPO maakt afspraken met de staatssecretaris van 

OCW over waarborgen op het terrein van budget, 

kwaliteit en verantwoording van de regionale nieuws- 

en informatiefunctie. Deze zijn verankerd in de 

aangepaste Mediawet 2013. 

 

Monumentenzorg** - Het restauratiebeleid van provincies voor 

rijksmonumenten is effectief en efficiënt; en  

- Provincies maken afspraken met partijen over 

restauraties, prioriteren de restauraties en 

stellen de hoogte van de subsidies vast.  

 

- Afstemming met andere partijen in het 

monumentenveld (o.a. Nationaal Restauratiefonds) 

over het restauratie- en instandhoudingsbeleid van 

rijksmonumenten. 

Bibliotheken *** - De ondersteuningstaken van provincies in het 

bibliotheekwerk zijn verankerd in de Wet stelsel 

openbare bibliotheekvoorzieningen (2015) 

- Het IPO maakt afspraken met de minister van OCW en 

de VNG over de ondersteuningstaken van provincies in 

het bibliotheekwerk met het oog op het wetsvoorstel 

stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (2015).  

- Het IPO maakt afspraken met de minister van OCW en 

de VNG afspraken over het bibliotheekstelsel en de 

taken van provincies (2013 – 2014) ter overbrugging 

van het aflopen van het Bibliotheekcharter (2012) en 

de inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen (2015)  

 

Archieven  Provincies beschikken over bruikbare producten 

(duurzaamheid en kwaliteit) om de (nieuwe) 

wettelijke zorgplicht voor het provinciaal archief 

waar te maken.  

- Het IPO heeft met andere partijen (OCW, NA, VNG, 

UvW) de voortgang en kwaliteit van de uitvoering van 

de innovatieagenda archieven aangestuurd en 

bewaakt. 
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* Het onderwerp ‘Regionale omroepen’ is door het bestuur ondergebracht in een tijdelijke ad-hoc commissie. Minimaal jaarlijks spreekt het bestuur actief 
uit of de ad-hoc commissie wordt doorgezet. 
 

 ** Decentralisatie rijksmonumenten wordt behartigd via de IPO werkgroep Cultuurhistorie  (IWC) 
 
*** Bibliotheken is tijdelijk toegevoegd aan de IPO-agenda in verband met de voorbereiding van nieuwe wetgeving op dit terrein. Zodra het 
wetgevingstraject is afgerond zal het onderwerp van de agenda worden afgevoerd.  
 

 

3.8  Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en regionale uitvoeringsdiensten * 

 

Belangenbehartiging Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Verankering van eerdere 

afspraken tussen het IPO, 

VNG en het rijk uit 2008 

(package deal) in de wet 

VTH. Ook de latere 

afspraken uit het IPO-

advies over de organisatie 

en coördinatie van de 

BRZO-taken van provincies 

en gemeenten worden via 

deze wet juridisch geregeld. 

 

De met het nieuwe VTH 

stelsel gerealiseerde positie 

voor de provincies wordt 

overgenomen in zijn 

opvolger, de omgevingswet. 

 

Provincies blijven bevoegd 

gezag voor de bedrijven die 

onder de BRZO en IPPC 

vallen. 

 

- Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving voor de Wabo is beschreven. Hierin 

staan de onderlinge verantwoordelijkheden en 

rollen tussen de betrokken overheden. Het dient 

als basis voor de zorg voor bestuurlijke en 

organisatorische condities (zoals kennis, 

informatie, voldoende gekwalificeerd personeel, 

toereikende bevoegdheden en financiële 

middelen, etc); de onderlinge afstemming en 

uitvoering door het bevoegd gezag, de regionale 

uitvoeringsdiensten en het OM, en voor het 

toezien op het functioneren van dit stelsel (mbv 

monitoring, evaluatie, vernieuwing). Naast de 

beschrijving van het stelsel is de landelijke 

afstemmingstructuur vastgesteld en 

geïmplementeerd.  

- Afspraken worden gemaakt over de inbreng van 

taken door het rijk en waterschappen in de 

regionale uitvoeringsdiensten 

- Er wordt als 1 overheid gewerkt met een 

gedeelde landelijke visie op vergunningverlening, 

toezicht, handhaving en sanctionering. Deze visie 

is uitgewerkt in een landelijke VTH-strategie, die 

- Het VTH-stelsel voor de Wabo is beschreven en in 2013 

bestuurlijk vastgesteld, door rijk, OM, IPO, VNG en de 

UvW. Het dienst als basis voor wettelijke borging en 

bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het IPO heeft mede 

richting gegeven aan de inhoud en de uitvoering van 

het stelsel en invulling gegeven aan de implementatie 

van de bijbehorende landelijke afstemmingstructuur. 

 

- IPO agendeert samen met de VNG de inbreng van 

rijkstaken en taken van de waterschappen in de RUD’s 

op de agenda en maakt daarover afspraken.  

 

- Het IPO is in afstemming met het OM trekker van een 

landelijke VTH visie en strategie. In 2013 wordt daar 

vol op ingezet. Aan het eind van het jaar moeten de 

visie en strategie bestuurlijk worden vastgesteld.  

 

- De RUD’s functioneren zowel door optimale vervulling 

van de randvoorwaarden voor de RUD-vorming 

(bestuurlijk, financieel, organisatorisch), door overleg 

en onderhandeling met bestuurlijke en 

maatschappelijke partners en stakeholders, als door 

inbreng van visie en het behartigen van de provinciale 
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door alle betrokken voerheden wordt 

gehanteerd.   

- Alle regionale uitvoeringsdiensten zijn 

operationeel en functioneren.  

- De zes RUD’s met een BRZO-specialisatie werken 

nauw samen en zorgen voor de coördinatie, 

ondersteuning en uitvoering van de BRZO-taken 

van het Wabo bevoegd gezag. . 

belangen 

 

- In 2013 is extra expertise ingezet op de 

samenwerking, coördinatie en ontwikkeling van de 

BRZO-RUD’s. 

 

 

Innovatie & uitwisseling 

 

Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Regie totstandkoming 

RUD’s & 

opdrachtgeverschap 

Inbreng evaluatie en 

ontwikkeling wetgeving en 

vernieuwing 

instrumentarium uitvoering; 

Visie ontwikkeling over 

toezicht en fysieke 

veiligheid 

 

 

 

- Bijdragen aan verbetering van wetgeving en 

regelgeving; 

- betere afstemming van bestuursrecht en 

strafrecht; 

- nieuwe inzichten over fysieke veiligheid en  de 

rol van overheid, bedrijfsleven en burgers.  

- Interprovinciaal vindt nog een half jaar ondersteuning 

van de provincies bij kennisuitwisseling en het tot 

stand brengen van de regionale diensten; 

- Afstemming, coördinatie optreden provincies en 

signalering voor belangenbehartiging bij rijk en andere 

bestuurlijke en maatschappelijke partners. 

- Visieontwikkeling naar aanleiding van de  rapportages 

van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Raad 

voor de Leefomgeving en Infrastructuur en de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, en 

de rapportages  van gezamenlijke toezichtacties met 

de rijksinspecties voorjaar 2013. 

 

 
* Het onderwerp ‘Regionale Uitvoeringsdiensten’ is door het bestuur ondergebracht in een tijdelijke ad-hoc commissie. Minimaal jaarlijks spreekt het 
bestuur actief uit of de ad-hoc commissie wordt doorgezet. ‘Externe veiligheid’ is, voor zover gerelateerd aan het dossier RUD’s, onderdeel van de IPO-

agenda en ondergebracht bij deze tijdelijke ad-hoc commissie. 

 

3.9 Werkgeverszaken 

 

Belangenbehartiging Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft IPO daarvoor in 2013 gedaan?  

Cao-onderhandelingen - CAO voor de periode 2012-2015 

afgesloten; 

- Coördinatie implementatie afspraken; 

en 

- Implementatie overige centrale 

- Onderzoek naar de ‘cao voor de toekomst’ (in relatie 

tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt) waartoe het 

IPO-bestuur in 2012 heeft besloten, is afgerond en 

aanbevelingen zijn geïmplementeerd. 

- CAO voor de periode 2012-2013 afgesloten; 
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arbeidsvoorwaarden (waaronder 

pensioenen). 

 

- Actieve betrokkenheid bij besluitvorming over 

toekomst pensioenen.   

Innovatie & uitwisseling Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO daarvoor in 2013 gedaan? 

 

Samenwerking werkgeverszaken IPO, 

UvW en VNG 

- Er wordt nauw samengewerkt tussen 

de afdelingen werkgeverzaken van IPO, 

UWV en VNG vanuit één gezamenlijke 

backoffice werkgeverszaken. Ook vindt 

samenwerking plaats van A&O fondsen 

van de sectoren provincies, gemeenten 

en waterschappen. 

 

- Eerste helft van 2013: Onderzoek naar verdere 

samenwerking tussen de afdelingen werkgeverszaken 

(1 cao, 1 A&O Fonds en 1 werkgeversorganisatie).  

Tweede helft van 2013: bestuurlijke besluitvorming 

in de drie koepels.   

Jaarlijkse personeelsmonitor - De personeelsmonitor wordt vanaf 2013 

verzorgd door de A&O stichting.  

- Presentatie personeelsmonitor 2012.  
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4. Interne Organisatie IPO 

 
 Wat heeft het IPO in 2015 bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2013 gedaan? 

Transitie IPO - De transitie van het IPO is volledig afgerond; en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Een uitgebreide evaluatie van de transitie van 

het IPO heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot 

aanbevelingen voor het nieuw aan te treden IPO-

bestuur 2015-2019. 

- De implementatie van de besluitvorming over de 

toekomst van de (aansturing van de) 

uitvoerende IPO-activiteiten (november 2012)  

is afgerond;  

- Implementatie van de bestuurlijke 

besluitvorming van de voorstellen van de 

werkgroep ‘Communicatie en externe 

belangenbehartiging’ (december 2012); 

- De uitwerking van de implementatie van de 

voorstellen van de werkgroep 

‘Informatiestromen IPO-Provinciehuizen’ wordt, 

in nauw overleg met de IPO-

contactfunctionarissen, gemonitord; en 

- Cultuur- en organisatieverandering IPO-bureau 

(is continu proces). 

 

- Implementatie van de bestuurlijke 

besluitvorming op grond van de uitkomsten van 

de ‘lichte’ evaluatie van de transitie van het IPO 

die in najaar 2012 heeft plaats gevonden. 

 

Algemene Vergadering - De nieuwe inrichting van de Algemene 

Vergadering is geëvalueerd en heeft geleid tot 

aanbevelingen voor de nieuw aan te treden 

Algemene Vergadering 2015-2019. 

- De AV is tweemaal bijeen geweest. In verband 

met de aanpassing van het IPO-Jaarplan 2013 op 

grond van het regeerakkoord kan een derde 

(extra) bijeenkomst begin 2013 gepland worden; 

- Een apart gedeelte voor Statenleden op de 

(vernieuwde) IPO-website is volledig 

operationeel; en 

- De jaarlijkse enquête onder Statenleden over de 

relatie tussen het IPO en Provinciale Staten om 

de behoefte voorziening van Statenleden te 

peilen heeft plaats gevonden en de uitkomsten 
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zijn besproken door bestuur en Algemene 

Vergadering. 

  

IPO-bureau - De formatie van het IPO-bureau is teruggebracht 

van 60,06 fte (peiljaar 2010) naar 41.20 fte.  

 

- Het IPO-bureau heeft nieuwe (goedkopere) 

huisvesting betrokken na afloop van het 

huurcontract per 1 januari 2015. 

 

- De formatie van het IPO-bureau is, per 1 januari 

2014, met 4,44 fte afgenomen. 

 

- De mogelijkheden van het naar voren halen van 

herhuisvesting zijn onderzocht  

 

Communicatie  - De colleges van GS  worden wekelijks 

geïnformeerd  via de Haagse Lobbybrief en 

Statenleden via de wekelijkse digitale 

nieuwsbrief.  

 

- Actieve communicatie via de website, social 

media, e-mail en (openbare) brieven. 

 

 

 

 

- Het IPO-Jaarcongres  heeft jaarlijks in oktober 

plaats gevonden te Fryslân (2012), Flevoland 

(2013) en Zeeland (2014). 

 

- Jaarlijkse organisatie van het Bestuursdiner. 

 

- De colleges van GS zijn wekelijks geïnformeerd 

via de Haagse Lobbybrief en Statenleden via de 

wekelijkse digitale nieuwsbrief. 

 

 

- Actieve communicatie via de website, social 

media, e-mail en (openbare) brieven. De website 

is vernieuwd en biedt betere functionaliteit voor 

de bezoekers, waaronder een apart gedeelte 

gericht op Statenleden. 

 

- Het IPO-Jaarcongres 2013 heeft plaats gevonden 

in de provincie Flevoland.  

 

 

- In 2013 is het Bestuursdiner georganiseerd als 

gezamenlijke activiteit van VNG, IPO en Unie van 

Waterschappen ter vervanging van de separate 

bestuursdiners. 

 

 



Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 20 juni 2013 
agendapunt  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Paraaf  

 

 

Datum : 18 april 2013 

Inlichtingen bij : Gerard Beukema / Carla Boot / Jacqueline Kooman 

Doorkiesnummer : (070) 888 12 32 

Bijlagen : 1 

 

Onderwerp : Wijziging begroting Kassiersfunctie 2013 

 

 

 

 

Voorstel 

 

De ophoging van € 1.142.500 in de begroting Kassiersfunctie 2013, zoals vastgesteld 

door het bestuur in de vergadering van 31 januari 2013, goed te keuren. 

 

 

Toelichting 

 

Voorgesteld wordt de vigerende begroting Kassiersfunctie 2013 (vastgesteld in de 

vergadering van uw bestuur van 11 en 12 september 2012) te wijzigen conform de 

onderstaande voorstellen. 

De wijzigingsvoorstellen tonen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013 een 

ophoging van in totaal € 1.142.500. 

Dit bedrag omvat de verwerking van goedgekeurde voorstellen. 

 

Specificatie wijzigingen: 

 conform het bestuursbesluit van 31 januari is € 295.000 opgenomen voor de onder-

 steuning van de ontwikkeling van RUD’s/VTH. 

 Conform het bestuursbesluit van 31 januari is € 18.000 opgenomen voor de Milieu-

 Verkenner, het monitoringsinstrument dat beheerd wordt door Europa Decentraal. 

 Conform het bestuursbesluit van 31 januari is € 829.500 opgenomen voor interprovin-

 ciale milieuprojecten PRISMA 2013. 

 

 

Bijlage 

 

Concept begrotingswijziging Kassiersfunctie 2013. 

 



Begroting 2013 Kassiersfunctie

Lasten 2011 Begroot Begroot Begr wijz

2012 2013 2013

Kassiersfunctie

Uitvoerende activiteiten:

Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer

- salarissen en sociale lasten 0 194.160 198.820 198.820

- programmakosten 64.646 50.000 50.000 50.000

- Catalogus groenblauwe diensten 6.772 22.643 22.269 22.269

- overhead 0 5.000 5.000 5.000

totaal SNL 71.418 271.803 276.088 276.088

 Gemeenschappelijke Beheers Organisatie

- salarissen en sociale lasten 0 103.730 106.220 106.220

- programmakosten 2.590.640 1.680.458 2.727.273 2.727.273

- programmakosten 0 1.099.155 p.m p.m.

- overhead 0 12.500 12.500 12.500

totaal GBO 2.590.640 2.895.843 2.845.992 2.845.992

PRISMA

- salarissen en sociale lasten 0 42.718 43.743 43.743

- programmakosten 1.148.156 891.684 p.m. 685.537

- overhead 0 2.500 2.500 2.500

totaal PRISMA 1.148.156 936.902 46.243 731.780

Total uitvoerende activiteiten 3.810.214 4.104.548 3.168.324 3.853.861

Provinciale abonnementen

- Geonovum 0 16.000 16.000 16.000

- STOWA 174.447 173.000 173.000 173.000

- COELO 7.590 7.590 7.590 7.590

- CEMR 42.600 42.600 42.600 42.600

totaal provinciale abonnementen 224.637 239.190 239.190 239.190

transport 4.034.851 4.343.738 3.407.514 4.093.051



Lasten 2011 Begroot Begroot  Begr wijz  

2012 2013 2013

transport 4.034.851 4.343.738 3.407.514 4.093.051

Overig 

- Interprovinciale Projecten Water (IPW) 477.484 408.008 727.273 727.273

- Landel Coordinatiep. Windenergie (LCW) 33.319 36.000 36.000 36.000

- Communicatiestrategie duurzame mobiliteit 21.960 0 0 0

- Arbeidsmarkt- en opleidingsgelden 418.817 0 0 0

- ProGideon 500.410 586.500 330.579 330.579

- Front Office 69.226 160.000 0 p.m.

- Basisregistraties 102.417 182.620 0 0

- Uitvoering Klimaat- en energieakkoord 99.942 0 0 0

- Decentralisatie ILG/EHS 196.094 0 0 0

- NJI/prestatie-indicatoren jeugdzorg 79.205 0 0 0

- NJI/clusterindeling clienten jeugdzorg 16.530 0 0 0

- Week van de jeugdzorg 39.630 0 0 0

- Procesmanagement ILG 73.437 0 0 0

- RUD's 396.958 0 0 243.802

- Milieu-Verkenner 0 0 0 14.876

- Natura 2000 138.250 0 0 0

- Samenwerkingsagenda Kring/STIP 145.890 125.000 p.m. p.m.

- Werkbudget gedeputeerden mobiliteit 46.177 285.000 628.926 628.926

- Professionaliseren gebiedsontwikkeling 117.082 100.000 100.000 100.000

- Landelijk Team BRZO 356.540 0 0 0

- Landelijk Team Risico Bedrijven 78.513 0 0 0

- Convenant Glastuinbouw 31.874 0 0 0

totaal overig 3.439.755 1.883.128 1.822.778 2.081.455

totaal kassiersfunctie 7.474.606 6.226.866 5.230.292 6.174.505

Overige kosten

BTW 965.014 1.038.553 963.127 1.161.412

Totaal overige kosten 965.014 1.038.553 963.127 1.161.412

Totaal lasten 8.439.620 7.265.420 6.193.418 7.335.918

2011 Begroot Begroot Begr wijz

2012 2013 2013

bijdragen provincies Kassiersfunctie 7.090.675 7.140.420 6.193.418 7.335.918

vooruitontvangen/nog te ontv bijdragen 0 0 0

diverse baten 28.171 0 0 0

bijdragen andere overheden 1.320.773 125.000 0 0

Totaal baten 8.439.620 7.265.420 6.193.418 7.335.918
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