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onderwerp 
(Verdaagde) Algemene Vergadering d.d. 29 september 2011 te Utrecht 

Geachte mevrouw, geachte heer. 

Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering van de vereniging Interprovinciaal 
Overleg (IPO) op donderdag 29 sep tember 2 0 1 1 van 18.00 t o t 20 .00 uur op een 
nader te bepalen locat ie te Ut recht . Het betreft de verdaagde Algemene Vergadering 
die oorspronkelijk op donderdag 23 juni j l . zou plaatsvinden. 

Vooruitlopend op de reguliere zending van de vergaderstukken zijn, conform de statuten 
van de vereniging IPO, de vergaderstukken behorend bij de volgende voorstellen 
bijgevoegd: 

IPO-jaarverslag 2010; en 
- IPO-jaarrekening 2010 (incl. accountantsverklaring). 

Deze stukken zijn reeds op 21 april j l . gestuurd, maar conform afspraak worden de 
stukken in verband met de verdaging van de Algemene Vergadering nogmaals gestuurd. 
Dit mede vanwege het feit dat de samenstelling van de Algemene Vergadering op dat 
moment nog niet bekend was en de stukken alleen via de Statengriffiers zijn verspreid. 

De overige vergaderstukken worden conform de reguliere termijn van drie weken op 
8 september 2011 verstuurd. 

Met v r i end^ j ke groet, 
INTERPR^INCIAAJ^IDVEF 

Inlictitingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

drs. F.J.M. (Ferdi) de Lange 
(070) 888 12 22 
diverse 



Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 29 september 2011 

I n t e r p r o v i n c i a a l O v e r l e g 

Paraaf secretaris 

Datum : 21 juli 2011 
Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Ferdi de Lange 
Doorkiesnummer : (070) 888 12 22 
Bijlagen : 1 

Onderwerp IPO-Jaarverslag 2010 

Voorstel 

Het IPO-Jaarverslag 2010, zoals op 21 april 2011 vastgesteld door het bestuur van de 
vereniging IPO, goedkeuren. 

Toelichting 

In 2007 is een scheiding aangebracht 
tussen een interne en externe versie van 
het jaarverslag. Bijgevoegde Jaarverslag 
2009 betreft de interne versie (b i j lage) . 
Het jaarverslag is grotendeels gebaseerd 
op de voortgangsverslagen die in mei en 
oktober 2010 en is bedoeld voor het 
bestuur en de Algemene Vergadering van 
de vereniging IPO, de colleges van 
Gedeputeerde Staten en Provinciale 
Staten. Doel is om op een overzichtelijke 
en beknopte wijze aan te geven in 
hoeverre de doelstellingen, zoals 
vastgelegd in het Jaarplan 2010, zijn 
gerealiseerd. 

In het verslag worden de resultaten in 
drie kolommen gepresenteerd. De eerste 
kolom bevat de inzet zoals vastgesteld 
voor het Jaarplan 2010. In de tweede 
kolom wordt via s-zmbolen aangegeven of 

de doelstelling behaald (V) of 
(gedeeltelijk) niet behaald (X) 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. Het 
bestuur heeft het jaarverslag in de 
vergadering van 21 april 2011 
vastgesteld. 

Op basis van het Jaarverslag 2010 zal het 
IPO-secretariaat een voor externe 
doeleinden beknopte versie redigeren, die 
online beschikbaar komt. 

De Jaarrekening 2010 is apart voor uw 
vergadering geagendeerd. 

Bijlage 

IPO-Jaarverslag 2010, vastgesteld door het bestuur d.d. 21 april 2011. 



Vergadering Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 29 september 2011 
bijlage 

I n t e r p r o v i n c i a a l O v e r l e g 

JAARVERSLAG 

2010 

y 

Vastgesteld door het bestuur op 21 april 2011 en goed te keuren door de 
Algemene Vergadering op 29 september 2011. 
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Inleiding 

1.1 Voorwoord 

Hoewel het jaar 2010 het voorlaatste jaar is in de bestuurscyclus van het IPO waren de 
ogen in 2010 al veelal gericht op 2011. Niet in de laatste plaats door de voortijdige val 
het kabinet-Balkenende IV en de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer die 
daarop in juni volgden. 

De provincies hebben in 2010 werk gemaakt van hun voornemen om, in reactie op de 
brede heroverweging, in IPO-verband een offensief standpunt te formuleren op het 
openbaar bestuur in het algemeen en de positie van de provincies daarbinnen in het 
bijzonder. Dat standpunt is gebaseerd op een aanscherping en actualisatie van de 
adviezen van de commissies Geelhoed en Lodders. Het heeft geresulteerd in het 
document 'Profiel Provincies' dat, door de vroegtijdige val van het kabinet, tevens de 
inzet van de provincies werd voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de gepresenteerde 
verkiezingsprogramma's sloten in algemene zin goed aan bij de voorstellen in het 
document 'Profiel provincies'. 

Het regeer- en gedoogakkoord van het kabinet-Rutte/Verhagen dat in oktober aantrad 
gaf blijk van een duidelijke positiebepaling voor de provincies, maar lang niet alle 
wensen, zeker niet in financieel opzicht, werden ingewilligd. Het regeerakkoord bood 
voldoende aanleiding om de onderhandelingen te starten voor een bestuursakkoord 
2011-2015; een akkoord niet alleen tussen provincies en het rijk, maar tussen rijk, 
provincies, gemeenten en waterschappen. Het is streven is gericht op een 
hoofdlijnenakkoord dat verdere uitwerking zou kunnen krijgen in deelakkoorden. De 
gesprekken hiervoor zijn in de laatste weken van 2010 gestart en lopen door in 2011. 

Los van de nationale omwentelingen neeft het IPO in 2010 actief gewerkt aan de 
belangenbehartiging op verschillende terreinen, zoals beïnvloeding van 
wetgevingstrajecten, maar ook de verdere uitvoering en interprovinciale coördinatie van 
meerjarige dossiers zoals de OV-chipkaart, de uitvoering van het advies van de 
commissie-Oosting over interbestuurlijk toezicht, de totstandkoming van 
omgevingsdiensten, de aanpak van bedrijventerreinen en de regionale bereikbaarheid. 
Ook het dossier jeugdzorg heeft in 2010 veel aandacht gevraagd niet in de laatste plaats 
door de voornemens in het regeerakkoord. 

Op basis van gehouden evaluatie wordt in de aanloop naar een nieuwe bestuursperiode 
gewerkt aan voorstellen voor transitie naar het IPO Nieuwe Stij l waardoor het nieuwe 
IPO-bestuur, dat aantreedt naar aanleiding van de nieuwe samenstelling van Provinciale 
Staten en Gedeputeerde Staten op grond van de Provinciale Statenverkiezingen van 2 
maart 2011, een vliegende start kan maken. Inzet daarbij is onder meer om de 
kerntaken van het IPO scherper definiëren en de contacten tussen het IPO en de 
provincies, zowel ambtelijk als bestuurlijk, te intensiveren. Dit mede in relatie tot het feit 
dat de maatschappelijke en politieke context waarbinnen het IPO opereert, de afgelopen 
jaren flink veranderd is. •. 

Het zijn slechts een aantal voorbeelden van activiteiten die in dit jaarverslag worden 
toegelicht. Uiteraard kunt u ons werk ook dagelijks volgen via onze recentelijk 
vernieuwde website www.ipo.nl of wekelijks via de IPO Nieuwsbrief. 

Gerard Beukema 
algemeen directeur ; 



1.2 Opzet jaarvers lag 2010 

Het IPO heeft sinds 2007 een scheiding aangebracht tussen een interne én externe versie 
van het jaarverslag. Dit is het interne jaarverslag. Het externe jaarverslag wordt na 
vaststelling van het interne jaarverslag online gepubliceerd voor belangstellenden en 
heeft een meer journalistieke inslag. 

Dit interne jaarverslag 2010 is grotendeels gebaseerd op de voortgangsverslagen van 
mei en oktober 2010 en is bedoeld voor het bestuur en de Algemene Vergadering van de 
vereniging IPO, de colleges van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Doel is om 
op een overzichtelijke en beknopte wijze aan te geven in hoeverre de doelstellingen, 
zoals vastgelegd in het Jaarplan 2010, zijn gerealiseerd. 

Het jaarplan 2010 is zoveel mogelijk kernachtig geformuleerd. Dit maakt het ook 
mogelijk om het jaarverslag, net als de voortgangsverslagen, overzichtelijk en kernachtig 
te presenteren. In het verslag worden de resultaten in drie kolommen gepresenteerd. De 
eerste kolom bevat de inzet zoals vastgesteld voor het jaarplan 2010. In de tweede 
kolom wordt via symbolen aangegeven of de doelstelling behaald (V) of (gedeeltelijk) 
niet behaald (X) 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. 

De opzet van het jaarverslag 2010 is als volgt. In hoo fds tuk 2 komen de resultaten aan 
bod van de dossieroverstijgende onderwerpen: de bestuurlijke en financiële 
verhoudingen, de verkiezing voor Tweede Kamer en Provinciale Staten, de projecten 
(Mooi Nederland, Ruimte voor Klimaat en Gebiedsprofilering), het Olympisch Plan 2028 
en van 'Verantwoording en monitoring'. In hoo fds tuk 3 worden de resultaten 
gepresenteerd van de veertien IPO-dossiers (Bestuur, Financiën, Europa, Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Wonen, Landelijk Gebied, Mobiliteit, Economie, Water, Milieu, Sociaal 
Beleid, Cultuur, Elektronische Dienstverlening en Werkgeverszaken). Ten slotte gaat 
hoo fds tuk 4 in op de Algemene Vergadering, de organisatie van het IPO, de 
platformfunctie, de belangenbehartiging en de communicatie. 

Het jaarverslag wordt afgesloten met het sociaal jaarverslag (b i j lage 1) , het overzicht 
van de bestuurlijke overleggen in 2010 (b i j lage 2) en een overzicht van de IPO-
publicaties in 2010 (b i j lage 3) . De Jaarrekening 2010 wordt separaat opgesteld en 
vastgesteld, maar dient wel in samenhang te worden gelezen met het jaarverslag. Zo 
wordt inzichtelijk wat de werkzaamheden van het IPO in 2010 hebben gekost. 



2. Resultaten Jaarplan 2010 

2.1 Bestuur l i jkeen Financiële Verhoudingen 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

Uitvoering Bestuursakkoord 
• Coördinatie van de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak voor de 

uitvoering van het Bestuursakkoord 2008-2011; 

Verzorgen (twee keer per jaar) van een voortgangsverslag; 

Voorbereiding strategische (bestuurlijke) conferentie met het rijk begin 2010; 

Effectuering van de decentralisatieagenda en specifieke thema's uit het 
bestuursakkoord; 

Aansturing van 'nationale' acties uit het plan van aanpak voor de implementatie van 
de voorstellen voor interbestuurlijk toezicht. 

Zelfanalyse en externe visitatie naar uitvoering van bestuursakkoord en het 
interprovinciale uitvoeringsprogramma. 

Duurzame financiële verhoudingen 
• Voorbereiding van overleg en coördinatie van de uitvoering van de afspraken tussen 

rijk en provincies over de financiële verhoudingen voor 2011 en volgende jaren. 
Inzet is om, op basis van de in 2009 uitgevoerde verdiepingsslag naar de 
noodzakelijke omvang van het Provinciefonds, met het kabinet te komen tot 
duurzame afspraken over de financiële verhoudingen, waarbij voor 2011 de uitname 
wordt beperkt tot de afspraak uit het bestuursakkoord. Ook zal worden bezien of de 
eventuele structurele uitname kan worden ingevuld door  
decentralisatiearrangementen en investeringsprogramma's.  

V 

V 

V 

De uitvoering van de nog niet 
afgehandelde afspraken worden 
betrokken bij de onderhandelingen voor 
het bestuursal<koord 2011 -2015. 

In verband met de heroverwegingen en 
de val van het kabinet is het draagvlak 
voor een dergelijke conferentie vervallen. 

De uitvoering van het bestuursakkoord 
Rijk-provincies is (extern) geëvalueerd. 
Deze evaluatie is afgerond en besproken 
in bestuurlijk overleg op 8 juli. Van de 
eigen acties heeft het bestuur in dat 
perspectief afgezien. 

De provincies zijn in IPO-verband niet tot  
een gezamenlijk voorstel gekomen. Voor  
2011 hebben de provincies ingestemd  
met een in IPO-verband overeengekomen  
tijdelijke verdeling van € 290 miljoen  
korting op het provinciefonds en een  
incidentele verhoging van de taakstelling  
in 2012 met € 10 miljoen. De 



Op basis van het advies van de onafhankelijke Commissie Stuiveling (december 
2009) wordt een door alle provincies gedragen voorstel aan de Fondsbeheerders 
voorbereid voor herziening van het verdeelmodel provinciefonds. Het IPO is nauw 
betrokken bij de uitwerking van het nieuwe verdeelmodel, dat uiterlijk 1 januari 2012 
zal worden geïmplementeerd. ;. 

Positionering provincies 
• De interprovinciale werkgroep 'Bestuurlijke inrichting' bereidt een voorstel voor over 

de bestuuriijke (her)inrichting gebaseerd op een aanscherping en actualisatie van de 
adviezen van de commissies Geelhoed en Lodders. Het advies wordt uiteriijk in 
februari 2010 in een werkconferentie van de colleges van Gedeputeerde Staten 
vastgesteld. 

fondsbeheerders zullen de volledige regie 
nemen om tot een nieuw verdeelmodel te 
komen per 1 januari 2012. Het IPO voert 
alleen een 'systeemtoets' uit (dat wil 
zeggen de vraag beantwoorden of het 
nieuwe model uitlegbaar, transparant, 
consistent en duurzaam is). Overigens 
worden bij de voorbereiding van het 
model de afzonderlijke provincies 
betrokken. Onderdelen van het 
verdeelmodel zijn de uitgavenijkpunten, 
een nieuwe vermogensmaatstaf en de 
actualisering van het rekentarief MRB. 

De werkzaamheden van de (hernoemde) 
interprovinciale werkgroep 'Profiel 
Provincies' (PI4) hebben geleid tot het 
document 'Profiel Provincies' gekoppeld 
aan een financieel bod. Het 
interprovinciaal standpunt is 22 april 
2010 door het bestuur vastgesteld. Dit 
profiel vormde de basis van de inzet van 
het IPG bij de kabinetsformatie. 

2.2 Voorbereiding verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer in 2011 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

Provinciale Statenverkiezingen 
• Opstellen van een plan van aanpak (maart 2010) voor de gezamenlijke inzet en 

activiteiten. Het zwaartepunt van deze activiteiten ligt op provinciaal niveau. 
V 

Tweede Kamerverkiezingen 

In overleg met de provincies is 
afgesproken dat de gezamenlijke inzet 
voor de campagne zich beperkt tot een e-
Magazine over de Statenverkiezingen, 
onder andere ten behoeve van 
(kandidaat-)Statenleden. Het e-Magazine 
is via www.provincies.nl, in samenhang 
met een Twitterpagina, onder de 
aandacht gebracht van alle 
(kandidaat)Statenleden. 



Een bestuuriijke werkgroep bereid in het voorjaar 2010 een inzet 
gezamenlijke provincies voor. Deze inzet wordt uiteriijk in juni vastgesteld. 

van De verkiezingen voor de Tweede Kamer 
zijn vervroegd naar 9 juni 2010. De 
planning is hierop aangepast. Het bestuur 
heeft op basis van het document 'Profiel 
provincies' een inzet vastgesteld. Tevens 
is een analyse van de adviezen van de 
heroverwegingswerkgroepen, relevant 
voor de verkiezingsprogramma's, en een 
krachtenveldanalyse op grond van de 
verkiezingsprogramma 's opgesteld. 

2.3 Projecten 

Mooi Nederland 

Doelstetiing Jaarplan 2010 

Agenderen van de resultaten van de Expeditie Mooi (interprovinciaal platform 
ruimtelijke kwaliteit) voor de maatschappelijke en politieke agenda. Eén van de 
acties is de voorbereiding van een (regionale) ruimtelijke investeringsagenda voor de 
langere termijn als inzet voor de Staten- en Kamerverkiezingen. Een tweede 
aandachtspunt hierbij is het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot de 
ruimtelijke opgave voor energie en klimaat; 

Verspreiden van de ontwikkelde methodiek voor het borgen van ruimtelijke kwaliteit 
(Expeditie Mooi) bij provincies en andere organisaties. 

Agenderen van de uitkomst van het (voor)onderzoek naar de kosten en de  
financiering van het landschapsbeheer op de maatschappelijke en politieke agenda 

Resultaat 

V 

V 

Toelichting 

Project wordt afgerond met conferentie 
ruimtelijke kwaliteit t.b.v. agendering 
aanpak ruimtelijke kwaliteit in regionale 
ontwikkeling door nieuwe besturen 
provincies. De uitkomsten worden 
verwerkt in 3^ en laatste IPO uitgave 
m.b.t. Expeditie Mooi. Nagenoeg alle 
provincies hebben rond een leervraag 
een eigen Expeditietraject uitgevoerd. 
Zes provincies hebben daarin - mede als 
voorbereiding op de 9^ EoWijersprijsvraag 
- nieuwe beleidsthema's als krimp en 
energietransitie uitgewerkt. 

Bij de uitvoering hebben provincies 
gewerkt met een partnerprovincie. Ook 
vindt uitwisseling plaats via de IPO-
uitgave en de komende conferentie. 

IPO, LNV en VROf^ hebben Plan van  
Aanpak financieringsstrategie 



(Staten- en Kamerverkiezingen). In aansluiting op het nieuwe subsidiestelsel voor het 
beheer van natuur en landschap (SNL), dat zich vooralsnog beperkt tot subsidiëring 
van landschapselementen, wordt een systeem ontwikkeld voor subsidiëring voor het 
beheer van het landschap. 

Begeleiden van de beleidsevaluatie Nationale Landschappen en het voorbereiden van 
een reactie op de uitkomst van de evaluatie (in kader midterm review ILG). 

vastgesteld. Door Rijksbezuinigingen is 
de realisering vooralsnog een kansloze 
opgave. 

De beleidsevaluatie is afgerond. 
Rijksbezuinigingen maken de toekomst 
van het concept Nationale Landschappen 
ongewis. 

Ruimte voor klimaat 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

Het project Klimaat en Energie maakt systematisch zichtbaar welke cruciale bijdrage 
de provincies leveren om Nederland duurzaam en klimaatbestendig in te richten. In 
de loop van het jaar worden verschillende projecten en initiatieven gepresenteerd 
met concrete provinciale bijdragen aan duurzame energie, energiebesparing en 
aanpassing van de ruimte aan veranderend klimaat; 

Er wordt een model ontwikkeld dat zichtbaar maakt waar in de provincies kansen 
liggen om duurzame energieproductielocaties te ontwikkelen die aansluiten op de 
regionale sterkte. Het model brengt de ruimtelijke maatregelen in beeld die 
provincies moeten nemen om de Nederlandse doelstelling van 20 procent duurzame 
energie in 2020 te halen; 

V 

V 

Wet communicatieplan dat begin 2010 is 
opgesteld is uitgevoerd. Op de IPO 
jaarconferentie op 4 oktdber''i^ ' een 
Milieuwerk Special uitgebracht over de 
successen van het programma Klimaat, 
Energie en Ruimte in de provincies. 
Daarnaast zijn veel rapportages 
uitgebracht als resultaat van de 
verschillende projecten. 

De uitwerking van het 
energietransitiemodel naar twaalf 
provinciale modules is voor de zomer 
2010 afgerond. Het model is gebruikt in 
een aantal debatten over het 
energiebeleid in provinciale 
Statencommissies en in de IPO-
adviescommissie Milieu en EZ. Het 
rapport "Uitwerken en actualisering 
duurzame energieambities Klimaat en 
Energieakkoord" dat in september werd 
uitgegeven presenteert de laatste stand 
van zaken bij de kansen voor 
"specialisaties" van provincies op 
duurzame energieproductie.  



• Actieve inzet naar departementen, pariement en maatschappelijke partners om tot 
werkbare regels te komen die duurzame energie stimuleren. De nadruk ligt op 
stimuleringsregels (opvolger van de Subsidieregeling Duurzame Energie) en op het 
opzetten van een energiedistributie-infrastructuur die geschikt is voor de decentrale 
productie van duurzame energie, onder meer met smart grids; 

X Door de kabinetsval zijn veel activiteiten 
stilgevallen. 

• Een bijdrage leveren aan het opstellen van het nationale actieplan 'Duurzame 
Energie' (in het kader van de Europese Richtlijn voor duurzame energie); 

• Coördinatie van de uitvoering van het Klimaatakkoord in het programma 'Provincies, 
schakel voor klimaat en energie' en organisatie (in het kader van de 
'provincieacademie') van initiatieven voor een lerende organisatie van de provincies 
(bestuuriijk, ambtelijk en samen met belangrijke externe partners); 

X 

V 

Het Nationale Plan is voor de zomer 
uitgebracht en zet bestaand beleid voort. 
Door de val van het kabinet is het een 
beleidsarm stuk gebleven. 

• Organisatie en versterking van de provinciale rol in de uitvoering van de 
Klimaatakkoorden van Kopenhagen (december 2009) en de daaruit voortvloeiende 
Europese en nationale maatregelen. 

X Door de uitkomsten van 'Kopenhagen' is 
op dit onderdeel geen voortgang geboekt 
in 2010. 

Gebiedsprofilering 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

• Uitvoering geven aan de gemeenschappelijke leeragenda, die naar aanleiding van de 
nulmeting gebiedsontwikkeling in 2009 is vastgesteld. Per thema wordt een 
verdiepingsslag gemaakt. In 2011 worden de resultaten van de leeragenda 
verantwoord. 

V Op 18 maart is een Statenconferentie 
over gebiedsontwikkeling gehouden. In 
voorbereiding is een training 
gebiedsontwikkeling onder de vlag van de 
Provincieacademie. 

• Gebiedsontwikkeling een duidelijke plaats geven in de 'provincieacademie' 
(Uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord). 

V 



2.4 Olympisch Plan 2028 

Doelstelling Jaarplan 2010 

Vertegenwoordigen van provincies in coördinatieoverleg op nationaal niveau en 
coördinatie van interprovinciale werkgroep voor stroomlijning provinciale initiatieven. 

Resultaat 

V 

Toelichting 

De vertegenwoordiging in de Council 
Olympisch Vuur heeft plaatsgevonden. 
Het IPO-bestuur heeft in oktober 2010 
het position paper Olympisch Plan 2028 
met daarin de bijdrage van het IPO aan 
het OP28, vastgesteld. Daarbij is er een 
bestuurlijke kerndelegatie OP28 
geformeerd. De betrokken overheden in 
het plan hebben samen het Overheden 
Overleg OP29 ontwikkeld. Op nationaal 
niveau is bijgedragen aan de ruimtelijke 
ambitie met participatie in de 
begeleidingscommissie van de 
Sportlandkaart en de Olympische 
hoofdstructuur. 

2.5 Verantwoording en monitoring 

Doelstelling Jaarplan 2010 

Bijdragen aan de afronding van het kwaliteitskader voor bestuurskrachtmeting van 
rijk, provincies en gemeenten onder verantwoordelijkheid van het ministerie van 
BZK. 

Verzorgen van de provinciemonitor 2009 (www.watdoet1eprovincie.nl). Uitvoeren van 
de personeelsmonitor 2009 en de benchmark jeugdzorg. 

In het kader van het uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord worden de  
(inter)provinciale initiatieven voor bestuurskrachtmeting en benchmark uitgevoerd.  
Op basis hiervan wordt uiteriijk najaar 2010 voor de komende jaren een  
gezamenlijke strategie bepaald, waarbij ook over de (wijze van voortzetting van de) 

Resultaat 

x/V 

V 

V 

Toelichting 

De Handreiking Bestuurskrachtonderzoek 
is afgerond en door BZK breed verspreid. 
Verdere activiteiten (o.a. Convenant) 
worden opgehouden, tot meer 
duidelijkheid komt over de ambities van 
het nieuwe kabinet. 

Inmiddels is besloten dat geen vervolg 
wordt gegeven aan de provinciemonitor. 
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provinciemonitor wordt besloten. 

. Uitvoering van zelfanalyse en externe visitatie naar de uitvoenng van het 
bestuursakkoord. Een plan van aanpak daartoe wordt begin 2010 vastgesteld. 

X/V Een evaluatie van de bestuursakkoorden, 
waaronder het bestuursakkoord rijk
provincies, uitgevoerd door Twynstra 
Gudde in opdracht van BZK, IPO en VNG 
is gestart. Van de eigen acties heeft het 
bestuur in dat perspectief afgezien. 
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3. Resultaten IPO-dossiers 2010 

3.1 Bestuur 

Doelstelling Jaarplan 2010 Voortgang Toelichting 

Wgr-plus 
• Beïnvloeden van de aanpak en uitvoering van de evaluatie van de Wgr-plus volgens 

de inzet (bestuur IPO, mei 2009) dat de samenwerking in de stedelijke gebieden 
moet worden voortgezet binnen de reguliere Wgr. 

Interbestuurli jk toezicht 
• Afronden van alle projecten uit het gezamenlijk uitvoeringsplan van rijk, IPO en VNG 

(mei 2009) voor de inwerkingtreding van het nieuwe Interbestuuriijk Toezicht op 1 
januari 2011. Het IPO participeert in alle projecten; 

Volgen van de wetgevingstrajecten ter revitalisering van het generiek 
toezichtinstrumentarium en afschaffing van de specifieke toezichtinstrumenten; 

Opstellen van sectorspecifieke beleidskaders waarbij de provincies per domein 
aangeven op welke manier zij het toezicht vormgeven; 

V 

V 

V 

BZK heeft de evaluatie eenzijdig en 
daarmee in strijd met het 
bestuursakkoord voorbereid. Het IPO 
heeft de medewerking aan de 
begeleidingscommissie gestaakt. Wel is 
zorg gedragen dat informatie van de 
provincies over de werking van de Wgr-
plus en het IPO-standpunt bij de 
evaluatie worden betrokken. De 
uitkomsten van de evaluatie leiden tot 
een positief beeld over het functioneren 
van de WGRplus. Het regeerakkoord van 
het kabinet-Rutte spreekt, conform het 
IPO-standpunt, echter het voornemen uit 
de WGR-plus af te schaffen. 

Projecten liggen op schema, maar zijn 
aangepast aan de nieuwe voorziene 
datum van inwerkingtreding: 1 januari 
2012. 

De formele consultatie over het 
wetsvoorstel Revitalisering Generiek 
Instrumentarium en het beleidskader 
Schorsing en Vernietiging is afgerond. De 
voorstellen liggen nu bij de Tweede 
Kamer. 

Het model-beleidskader Indeplaatsstelling  
is afgerond en is vastgesteld door het  
IPO-bestuur en Ministerraad. Er zijn  
werkgroepen geformeerd die specifieke  
beleidskaders opstellen voor Milieu, 
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Ruimtelijke Ordening en Archief. 

• Maken van afspraken met de betrokken Rijksinspecties over de wijze waarop de 
taken aan de provincies worden overgedragen; 

V De inhoudelijke voorbereiding bij de 
provincies heeft plaatsgevonden, zodat 
nu afspraken kunnen worden gemaakt 
over overdracht van expertise en 
berekening van benodigde middelen. 

• In kaart brengen van de consequenties voor de provinciale organisaties van de 
overdracht van het toezicht; 

• Onder de aandacht brengen van de nieuwe rol van de provincies in het 
interbestuuriijk toezicht bij alle relevante partijen. 

V 

V 

Er is een gezamenlijke visie op de 
implementatie bij provincies door de 
kring van provinciesecretarissen 
vastgesteld, op basis waarvan de 
provincies nu zelf aan de slag kunnen. 

Integriteit 
• Provincies ondersteunen bij de versterking van het integriteitbeleid (afspraak 

Bestuursakkoord). Dit houdt in dat provincies (uiteriijk) in 2011 dienen te voldoen 
aan alle basisnormen voor integriteit, gebruik maken van het uniforme 
registratiesysteem voor integriteitschendingen, werken aan bewustwording en 
integriteitrisico's in kaart brengen; 

V 

• Als vervolg op de maatregelen van 2009 om de positie van klokkenluiders te 
verbeteren, meewerken aan de totstandkoming van 

O een onafhankelijk, laagdrempelig advies- en verwijspunt klokkenluiden voor 
de publieke en private sector; en 

O een onafhankelijk Centraal Meldpunt integriteitschendingen voor de publieke 
sector dat de bevoegdheid krijgt om bij vermoedens van een misstand een 
onderzoek in te (laten) stellen. 

V De Stichting van de Arbeid en de Raad 
voor het Overheidspersoneelsbeleid 
(waarin het IPO is vertegenwoordigd) 
hebben een gezamenlijk advies 
uitgebracht over het advies- en 
verwijspunt klokkenluiden. 
Besluitvorming in het kabinet is nog niet 
afgerond. 

Rechtspositie Statenleden en gedeputeerden 
• Verbetering van vergoedingen voor fractie- en commissievoorzitters en andere 

rechtspositionele voorzieningen van Statenleden en gedeputeerden, voor zover in 
deze kabinetsperiode nog aan de orde; 

• 
V Voor voorzitters van statenfracties en 

leden van tijdelijke 'zware' 
statencommissies is een extra toelage 
geregeld. De wetsvoorstellen voor 
versobering van het wachtgeld van 
politieke bestuurders, de invoering van 
de sollicitatieplicht en de 
openbaarmaking en korting van 
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Aanpassing van de pensioenvoorziening van gedeputeerden overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Commissie Dijkstal (fondsvorming, kapitaaldekking en 
uitvoering door ABP); 

Provincies ondersteunen bij de actualisering 
rechtspositie van statenleden en gedeputeerden. 

van modelregelingen voor de 

neveninkomsten zijn inwerking getreden. 
De provincies hebben hierover een in 
overleg met het IPO opgestelde brochure 
van BZK ontvangen. IPO en UvW zijn een 
gezamenlijke (Europese) aanbesteding 
gestart voor de uitvoering van de 
wachtgeld- en pensioenregeling (inclusief 
sollicitatieplicht) voor de provinciale en 
waterschapbestuurders. BZK heeft in 
overleg met IPO, VNG en UvW de 
onkostenregelingen afgestemd op de 
fiscale werkkostenregeling die per 1 
januari 2011 van kracht is geworden. 

Besluitvorming door het Kabinet is 
uitgesteld. 

3.2 Financiën 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

Provinciaal belastinggebied 
• In het kader van de invoering van de kilometerprijs is het kabinet voornemens de 

motorrijtuigenbelasting (MRB) in de periode 2012-2016 geleidelijk af te schaffen. De 
introductie van een nieuw provinciaal belastinggebied ter vervanging van de provinciale 
opcenten op de MRB wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. De afspraak uit het 
bestuursakkoord 2008-2011 dat de provincies een eigen belastinggebied behouden en de 
condities daarvoor, worden bij de totstandkoming van de wetsvoorstellen 
Kilometerheffing bewaakt. Dit dossier is van belang bij de voorbereiding van de inzet 
voor de Tweede Kamerverkiezingen; 

Conform het eind 2009 gesloten convenant met de belastingdienst over de inning en 
verdeling van de opcenten MRB, vindt regulier ambtelijk overleg plaats met de 
belastingdienst over de ramingen en andere zaken die van belang zijn voor het 
provinciale begrotingsproces.  

De kabinetsval heeft geleid tot het 
controversieel verklaren van de invoering 
van de KM-heffing. Het nieuwe kabinet 
gaat niet over tot invoering van de KM-
heffing en daarmee is de noodzaak 
vervallen voor de vervanging van de 
provinciale opcenten MRB door een nieuw 
provinciaal belastinggebied. 

Doordat is uitgegaan van invoering van  
de kilometerheffing is de afronding van  
het convenant getemporiseerd. In het  
najaar 2010 zijn de overleggen met de 
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Financiële verhoudingen 
• Inzet richten op bewaken en bevorderen van adequate financiële verhoudingen tussen 

rijk en provincies. In het halfjaariijks bestuurlijk overieg financiële verhoudingen komen 
alle belangrijke onderwerpen aan de orde. Het IPO-secretariaat bereidt dit overieg voor. 
Voor de financiële verhoudingen tussen rijk en provincies wordt verwezen naar hoofdstuk 
2.2, 'Financiële verhoudingen'; 

• Financieel uitwerken van de decentralisatievoorstellen in het Bestuursakkoord over de 
omvang van de middelen, de vormgeving (soort uitkering binnen het Provinciefonds) en 
de verdeling; 

• Monitoring van de ontwikkeling van het EMU-saldo van de gezamenlijke provincies, onder 
andere door een enquête; 

• De integratie-uitkering Rivierdijkversterking — die nog wordt uitgekeerd aan drie 
provincies — zal per 1 januari 2013 ophouden te bestaan. Om ervoor te zorgen dat de 
betreffende provincies per 31 december 2012 schuldenvrij zijn, zal op basis van een 
evaluatie een voorstel worden voorbereid voor de verdeling van de integratie-uitkering in 
2011 en 2012. 

• Bewaken van de uitvoering van het besluit van het bestuur van het IPO om de provincie 
Flevoland tot invoering van het nieuwe verdeelmodel Provinciefonds door zes provincies 
voor 5 miljoen euro te compenseren. 

BTW-compensatiefonds 
• Op basis van de eind 2009 gestarte evaluatie van de effectiviteit van het BTW-

compensatiefonds wordt in overieg met rijk en VNG een standpunt bepaald over de 
wenselijkheid van voortzetting. 

Verantwoording specifieke uitkeringen en subsidies 
• In overleg met rijk en VNG wordt de verantwoordingsinformatie voor specifieke 

uitkeringen via SiSa verder gestroomlijnd. Verantwoording volgens het baten
lastenstelsel wordt mogelijk gemaakt. De toepassing van SiSa voor bijdragen aan 
gemeenten uit autonome provinciale middelen wordt interprovinciaal voorbereid; 

Voor het verminderen van administratieve lasten wordt in interprovinciaal verband de 

V 

V 

V 

V 

V 

V/x 

belastingdienst hervat. Het convenant 
wordt begin 2011 alsnog gesloten. 

In 2010 niet aan de orde door met 
kabinet gemaakte nadere afspraken rond 
crisisbestrijding. 

V 

Voorstel is door het bestuur vastgesteld 
op 22 april 2010. 

Evaluatie is afgerond. Aan het rijk is 
schriftelijk meegedeeld dat de provincies 
geen aanleiding zien om het BCF ten 
principale ter discussie te stellen. 

Met ingang van het verslagjaar 2010 
worden de specifieke uitkeringen 
verantwoord volgens het baten-
lastenstelsel. De toepassing van SiSa 
voor bijdragen aan gemeenten uit 
autonome provinciale middelen krijgt in 
2011 uitwerking. 
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verantwoording door instellingen en bedrijven over ontvangen subsidies vereenvoudigd. 

Treasuryfunctie 
• Een platform bieden voor de bevordering van de professionalisering van de 

treasuryfunctie. 
V 

Financieel toezicht 
• Evaluatie van de uitgevoerde pilots in Noord-Brabant en Limburg voor vernieuwing 

van het financieel toezicht op gemeenten. 
V De evaluatie is uitgevoerd. Het overleg 

met rijk en VNG over modernisering van 
het financieel toezicht is gestart en zal in 
2011 worden afgerond. 

3.3 Europa 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

Betere regelgeving 
• Inzetten op Europese regelgeving die de decentrale overheden meer beleidsruimte 

laat en minder administratieve lasten oplevert. IPO-inzet moet een plaats krijgen in 
de standpunten van het rijk. Het IPO gebruikt de concrete voorstellen voor 
vermindering van administratieve lasten en deregulering die het in de Commissie 
Stoiber bij de Europese Commissie inbracht. 

V De IPO inzet voor vermindering van 
administratieve lasten is een continu 
proces. 

EU-coördinatie 
• Bewaken van de afspraken in het Bestuursakkoord over de bestuurlijke verhoudingen 

Europa-rijk-provincies en het actieplan 'Europa en Decentrale Overheden'. Belangrijk 
onderdeel daarvan is het betrekken van decentrale overheden bij de Nederiandse 
besluitvorming in de Europese Unie en het in een vroegtijdig stadium maken van 
goede impactanalyses van de gevolgen voor decentrale overheden van EU-
regelgeving. 

V Het Actieplan Europa en decentrale 
overheden is geëvalueerd en waar nodig 
geactualiseerd. Decentrale overheden 
worden steeds meer in een vroegtijdig 
stadium bij de Europese besluitvorming 
betrokken. 

• Op gezamenlijke Europese prioriteiten samenwerken met rijk en VNG (Europese 
Agenda voor het Binnenlands Bestuur), zoals bij het dossier 'Toekomst Regionaal 
Beleid'. 

V Op 23 juni 2010 is samen met het rijk en 
de VNG het Position paper Regionaal 
Beleid na 2013 vastgesteld. Dit paper 
vormde een goede basis voor de reactie 
van provincies en gemeenten op het 
Vijfde Cohesieversiag van de Europese 
Commissie, gepubliceerd in november 
2010. 
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• Uitbreiden samenwerking met rijk en VNG in interbestuurlijke teams naar andere dan 
milieuonderwerpen. 

Synergie dossiers Toekomst Europa 
• Opstellen van een geïntegreerde visie op de Europese dossiers toekomst 

cohesiebeleid, territoriale cohesie, landbouwbeleid, toekomst Lissabonstrategie en 
klimaat & energie, waarop de gezamenlijke belangenbehartiging en 
beleidsbeïnvloeding bij deze onderwerpen zal worden gebaseerd. Het kader hierbij is 
de herziening van de Europese begroting en de uitdagingen voor Europa. 

Mededinging en staatssteun 
• Werken aan het verkrijgen van goedkeuring voor de decentrale milieuomnibus. Het 

gaat om staatssteun aan bedrijven voor milieu-investeringen, waarvoor de Europese 
Commissie vooraf goedkeuring moet geven. 

Op 24 juni is het strategiedocument 
Future Challenges vastgesteld. De FC-
strategie is bij belanghebbende partijen 
in het najaar van 2010 onder de 
aandacht gebracht. Het FC-kader zal als 
raamwerk voor de toekomstige integrale 
lobby activiteiten worden gebruikt. 

Inmiddels is gebleken dat de Europese 
Commissie geen goedkeuring zal 
verlenen. Men wil gedetailleerde 
informatie per te subsidiëren project. 
Deze activiteit is gestopt. 

3.4 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

Uitvoering Nota Ruimte 
• Vaststellen Samenwerkingsagenda Mooi Nederiand voor 2010 en coördineren van de 

(inter)provinciale acties. 
V De samenwerkingsagenda is in het najaar 

van 2010 afgesloten met een brief van de 
minister VROM aan de Tweede Kamer. 

• Beïnvloeden van de tweede tranche van de Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte en 
mogelijke aanscherpingen van de Nota Ruimte (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe 
nationale structuurvisies) die doorwerken naar provincies; 

x De voorbereiding van de AMvB Ruimte is 
opgeschort tot komst nieuw kabinet. 
Voorbereiding voor nieuwe structuurvisies 
(cultureel erfgoed, buisleidingen) vonden 
wel doorgang. 

• Stimuleren van het invoeren van nieuwe provinciale sturingsconcepten voor regionale 
samenwerking in het ruimtelijk-economisch domein (zoals voor krimp en 
bedrijventerreinen). 

V IPO is betrokken bij totstandkoming 
Actieprogramma Leegstand Kantoren 
waarvan, naar voorbeeld van 
bedrijventerreinen, regionale afstemming 
van de pianningsopgave deel uit maakt. 

• Samen met VNG en VROM in 2010 twee nieuwe evaluatiestudies Nota Ruimte beginnen. Beleidsevaluatie Nationale Landschappen 
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waaronder de tussenevaluatie Nationale Landschappen, en uitwerking geven aan de 
conclusies van de in 2009 uitgevoerde evaluatiestudies. 

Beïnvloeden van het in najaar 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel voor 
wijziging van de FES-wet, waarbij wordt ingezet op verruiming van decentrale middelen 
voor gebiedsontwikkeling. 

Beïnvloeden van de totstandkoming van de Rijksagenda voor ruimtelijke investeringen na 
2014. Hiertoe wordt een ruimtelijke investeringsagenda van de provincies opgesteld. 
Hierbij wordt een relatie gelegd met de gebiedsagenda's en hun betekenis voor het MIRT 
{zie ook onder Mobiliteit). 

Ruimtelijk Instrumentarium 
• Bijdrage leveren aan het VROM-actieprogramma, waaronder de voorbereiding van een 

Wet Gebiedsontwikkeling en Milieu. 

Coördineren van de provinciale bijdrage aan de Wro-monitor. Samen met VROM en VNG 
aanbevelingen formuleren aan Tweede en Eerste Kamer over de eerste Wro-monitor. 

Beïnvloeden van mogelijke wetgevingsinitiatieven voor financiering van niet-stedelijke 
functies en onrendabele transformaties (planbaatheffing en verplichte bovenplanse 
verevening). 

Woningbouw, woningmarkt en stedelijke vernieuwing 

• Overeenstemming bereiken over de decentralisatie van ISV-middelen naar het 
Provinciefonds per 1 januari 2011 en beïnvloeden van het wetsvoorstel tot intrekken van 
de Wet ISV, dat hierop betrekking heeft. 

Samen met de betrok ken provincies nadere uitwerking geven aan het Landelijke 

V 

V 

V 

V 

is in juli afgerond evenals provinciale 
rapportage over uitvoering provinciale 
panorama 's. 

Nieuwe kabinet heeft het FES opgeheven 
(en wetsvoorstel is ingetrokken). 

Naar aanleiding van versobering 
rijksinvesteringsprogramma door nieuw 
kabinet is actie aangepast en gericht op 
ontwikkelen van creatieve 
financieringsvormen t.b.v. versterking van 
provinciale investeringsstrategie. 

Vanwege inzet nieuwe kabinet op 
vernieuwing omgevingsrecht is het 
actieprogramma ingetrokken. 

De eerste Wro-monitor van het PBL is in 
mei gepubliceerd. In overleg met IPO en 
VNG is in het najaar door lenM afgezien 
van een reactie aan de TK. 

Het eindrapport van het VROM-onderzoek 
over financiering landschap, 
planbaatheffing en bovenplanse 
verevening is in april naar de TK 
gestuurd. Begin 2011 zal het nieuwe 
kabinet een reactie geven in de 
beleidsbrief grondbeleid. 

Uitgaande van decentralisatie op 1 januari 
2011 zijn de beschikkingen voor ISV 3 
2010 t/m 2014 in februari aan de 
provincies afgegeven. Het wetsvoorstel is 
in procedure bij de TK. Voor de periode na 
2014 zijn geen ISV-middelen meer 
beschikbaar. 

Op 2 december is een tweede bestuurlijke 
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Actieprogramma bevolkingsdaling/-krimp. 

Inzetten op verdere integratie van de in 2009 gemaakte Verstedelijkingsafspraken 2010-
2020 met het MIRT en de gebiedsagenda's. Vasthouden aan de inzet op decentralisatie 
van rijksmiddelen naar provincies. 

Overleg voeren met VROM over een nieuwe invulling van de jaarlijkse interprovinciale 
verantwoording voortgang woningbouw en inventarisatie plancapaciteit 
bestemmingsplannen (in 2009 opgeschort). 

Overieg voeren met het rijk over de huisvesting van statushouders (vanuit het wettelijke 
toezicht hierop door de provincies). Uitwerking geven aan gemaakte bestuuriijke 
afspraken (najaar 2009) over onderzoek naar aanpassing van de verdeelsystematiek. 

Beïnvloeden van het wetsvoorstel Huisvestingswet (te verwachten eind 2009) voor de 
provinciale rol bij het functioneren van de regionale woningmarkt en de overdracht van 
het interbestuurlijke toezicht naar provincies. 

• Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheid en de wenselijkheid om op regionaal niveau 
een meer regisserende rol te krijgen bij de totstandkoming van prestatieafspraken tussen 
woningbouwcorporaties en gemeenten. 

Europa 
• Lobby, samen met de VNG, bij het beïnvloeden van Europees beleid voor ruimtelijke 

ontwikkeling, waarbij bijzondere aandacht is voor de verdere uitwerking van de thema's 
territoriale cohesie (n.a.v. Groenboek) en de territoriale agenda. 

top gehouden. Aan een 
voortgangsrapportage wordt gewerkt. 

Integratie heeft plaatsgevonden via de 
landsdelige MIRT-afspraken. Na 2014 zijn 
geen middelen voor ruimtelijke 
investeringen meer bij het rijk 
beschikbaar. 

Provinciale verantwoording via IPO is 
gestopt. Monitoring is voortaan 
verantwoordelijkheid van het rijk zelf. 

Op 1 juli is een Taskforce Thuisgeven 
ingesteld voor het wegwerken van 
achterstanden. De verdeelsystematiek 
wordt daarin betrokken. 

Het wetsvoorstel is in december 2009 aan 
de TK aangeboden. Kamerbehandeling is 
najaar 2010 voortgezet. IPO heeft een 
aangepast positionpaper aan de TK 
gestuurd. 

De verkenning is in december 2010 
ingevuld met een overleg tussen 
portefeuillehouder IPO en voorzitter 
Aedes. 

Naar aanleiding van consultatie van alle 
betrokken BOAG's is ingezet op inbedding 
in de nieuwe voorstellen voor de EU-
begroting 2014-2020. 

3.5 Landelijk Gebied 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

19 



Coördineren van de uitvoering van de midterm review van het ILG, volgens het plan 
aanpak dat in november 2009 is vastgesteld. Inzet is verdergaande deregulering en 
decentralisatie van het beleid voor het landelijk gebied en het oplossen van financiële 
knelpunten, Het plan van aanpak (november 2009) dat is opgesteld voor uitvoering 
van de aanbevelingen van de visitatiecommissie ILG (Commissie Hendrikx) wordt 
uitgevoerd; 

Afronden van de implementatie en coördineren van de uitvoering (vanaf 2010) van 
het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer door de provincies. In 2010 
wordt het Weidevogelverbond, waarvoor het IPO het secretariaat vervult, 
geëvalueerd. 

Uitvoeren van de besluitvorming (november 2009) over de decentralisatie van het 
Faunafonds. Voorbereiden van een wetswijziging voor decentralisatie van Flora- en 
Faunawet, zoals in het bestuursakkoord tussen rijk en provincies overeengekomen. 

Coördineren van de inzet van bij de voorbereiding van de nieuwe integrale Natuurwet 
(samenvoeging van de Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet), 
waarvan het wetsvoorstel in 2010 gereed moet komen; 

Actieve betrokkenheid bij de werkzaamheden van de nationale regiegroep 
(afstemming van beleid) en het interbestuurlijk regiebureau Natura 2000. Het 
regiebureau ondersteunt de provincies en het regiebureau Natura 2000. Het 
regiebureau ondersteunt de provincies en faciliteert de onderiinge afstemming. 

De MTR-rapportage ILG is in oktober 
aangeboden aan Tweede Kamer. De 
bezuinigingstaakstelling in het 
regeerakkoord doorkruist de afhandeling 
van de financiële knelpunten en andere 
aanbevelingen uit de MTR. De 
decentralisatie van het beleid voor het 
landelijk gebied is opgenomen in het 
regeerakkoord. 
De aanbevelingen van de 
visitatiecommissie ILG zijn vanwege de 
omslag in het beleid vooralsnog niet 
verder opgepakt. 

Openstelling SA/L-agrarisch natuurbeheer 
heeft in 2010 plaatsgevonden. 
Openstelling SNL-natuur is voorbereid en 
vindt in 2011 plaats. Evaluatie 
Weidevogelverbond afgerond. Op basis 
hiervan wordt in januari 2011 bestuurlijk 
standpunt bepaald. 

Stilgelegd in afwachting nieuw kabinet. 
Maakt nu onderdeel uit van uitwerking 
decentralisatie. 

Door wijziging projectopzet en her-
prioritering bij EL&I geen voortgang in 
2010. 

Ook actieve betrokkenheid bij 
voorbereiding Programmatische Aanpak 
Stikstof als uitwerking van de Crisis- en 
Herstelwet. 
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3.6 Mobiliteit 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

Regionale bereikbaarheid 
• Begeleiden van de evaluatie van de wet BDU, conform de afspraak in het 

Bestuursakkoord Dit resulteert ook in een bestuuriijk advies over de balans tussen 
ambities en middelen als input voor de kabinetsformatie 2011; 

V Rapport fase 2 opgeleverd. Fase 3 
bestuurlijke besluitvorming start in 2011 
met regeerakkoord als uitgangspunt. 

• Bestuurlijk en juridische implementatie van de aanbevelingen van de Commissie 
Elverding, 'Snelleren Beter', afronden; 

V Afgerond met conferentie op 22 
november. Projectdirectie per 1 januari 
2011 opgeheven. Behandeling Tracéwet 
in Tweede Kamer in 2011. 

• Op grond van de ervaringen in 2009 met MIRT verkenningen, gebiedsagenda's en 
herziene Tracéwet het MIRT-spelregelkader verbeteren, passend binnen de 
uitgangspunten van het bestuursakkoord. 

X Geen vorderingen vanwege val kabinet. 

• Beïnvloeding van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse van 2010, zodanig dat de 
rol van het regionale wegennet en het regionale OV-stelsel goed tot zijn recht komt, 
zoals afgesproken in de Nota Mobiliteit. 

Spoor 
• De IPO-visie Spoor wordt inhoudelijk verder vert'ijnd en via de lobby ingebracht bij 

het pariement. Dit moet in 2015 resulteren in meer provinciale treindiensten, meer 
provinciale zeggenschap over de spoorinfrastructuur, een controleerbare toedeling 
van de spoorinfrastructuur en decentrale treindiensten en meer rijkssturing op de 
prestaties en werkwijze van NS en ProRail. 

V 

V 

Uitkomsten op hoofdlijnen zijn verstuurd 
aan Tweede Kamer. Gebiedsuitwerking 
start in 2011 als nieuwe modellen 
beschikbaar zijn. 

Luchthavens 
• Organiseren en onderhouden van periodiek bestuuriijk overieg met de 

luchtvaartsector in IPO-verband. 

Kllometerheffing 
. Beïnvloeding van het wetsvoorstel Anders Betalen voor Mobiliteit zodanig dat er geen 

provinciale opcenten in het basistarief worden versleuteld en dat de (niet 
vrijblijvende) invloed van provincies op de vaststelling van (regionaal 
gedifferentieerde) spitstarieven en de locaties in de wet is geborgd. 

V 

X 

De door I&M (DG-niveau) aangekondigde 
korting van 25% op de bestuurlijk 
vastgestelde rijksbijdrage voor de 
provincies is afgewend. 

Op 25 oktober is het wetsvoorstel 
ingetrokken. 
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Verkeersveiligheid 
• Coördinatie van de uitvoering door de provincies van de afspraken uit het 

Strategische Plan Verkeersveiligheid, zoals overeengekomen met VenW, SkVV, VNG 
en UvW. 

OV Visie 
• Samen met VenW een OV-visie opstellen, naar aanleiding verzoek Tweede Kamer. In 

deze visie zal goede en zekere financiering van het regionale OV geregeld moeten 
zijn. 

OV Chipkaart 
• Bestuuriijk voorbereiden en begeleiden van de huidige uitrol van de OV Chipkaart 

overeenkomstig de gemaakte afspraken met VenW en de vervoersbedrijven; 

Bestuurlijk afstemmen in stuurgroep en regiegroep van de dossiers die onder de 
verantwoordelijkheid van andere partijen vallen. Bijvoorbeeld de invoering bij de NS, 
het distributienetwerk, het kaartassortiment, de techniek en communicatie die voor 
de invoering nodig zi jn; 

Het in beeld brengen van de politieke en financiële risico's, die met de invoering 
gepaard gaan evenals het aandragen van oplossingen voor die risico's; 

Het bewaken van de afspraken uit het convenant, het signaleren van 
kostenoverschrijdingen en het inzetten op kostenbeheersing bij vervoerders; 

Het initiëren van een tariefautoriteit conform de uitgangspunten van het landelijk 
tarievenconvenant; 

Door de val van het kabinet ging de 
rijksvisie niet door. IPO heeft wel in 
overleg met de Adviescommissie een 
eigen visie opgesteld. In het kader van 
de actualisatie van de Nota Mobiliteit zal 
ook de visie weer opgepakt worden. Het 
IPO-document dient als input hiervoor. 

Uiteindelijk is in 2010 het niet gelukt om 
de chipkaart in te voeren als enige 
betaalmiddel in het OV. 

Met succes hebben provincies afscheid 
genomen van de implementatiestructuur 
en een eigen overleg gestart met 
vervoerders zodat er weer een regionaal 
platform is. 

Risico's zijn in beeld gebracht en kunnen 
daardoor op tijd aangepakt worden. 

Provincies houden vast aan de afspraken 
uit de Bestuursakkoorden. 

Het landelijk tariefbureau heeft 
vertraging opgelopen en zal nu in 2011 
starten. 
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3.7 Economie 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 
Innovatie 

Werkgroep Innovatie 
• Stimuleren van provincieoverschrijdende samenwerking in clusters (samenwerking 

tussen de landsdelen op thema's). Onder andere door de organisatie van ten minste 
één congres voor uitwisseling van kennis en ervaring en een gerichte lobby naar het 
rijk. Inzet is dat instrumenten en allocatie van gelden grensoverschrijdende 
samenwerking en samenwerking tussen de landsdelen beter mogelijk moeten maken. 

Lissabonstra tegie 
• Ontwikkeling en uitwerking van initiatieven (samen met rijk, VNG en sociale 

partners) van de Lissabonstrategie na 2010; 
e Uitwerken provinciale actiepunten in vervolg op 'De Lissabon Strategie in 

Nederiandse regio's en gemeenten' (rapport voor IPO en VNG); 

Sociale innovatie 
• Besluit nemen over voortzetting van sociale innovatie als gezamenlijk dossier dan wel 

als deelaspect van innovatie. 

Bedrijventerreinen 
• Coördineren en bewaken uitvoering afspraken Convenant Bedrijventerreinen 2010-

2020. Coördineren totstandkoming provinciaal herstructureringsprogramma en 
participeren in totstandkoming Kenniscentrum Bedrijventerreinen. Nadere analyse 
van marktwerking opdat private financiering aanpak bedrijventerreinen van de grond 
komt. 

V 

V 

V 

V 

De werkgroep innovatie heeft haar 
werkzaamheden met succes afgerond. 
Inmiddels is besloten om een nieuwe 
werkgroep met een nieuwe opdracht aan 
de slag te laten gaan. Aandachtspunten: 
Europe 2020, kennisuitwisseling en 
Pieken in de Delta (zie verder onder 
Regionaal beleid). 

Met behulp van het Buck-onderzoek is 
met succes gelobbyd bij het Rijk. Gevolg 
is dat decentrale overheden gezamenlijk 
met Rijk optrekken naar Europa bij vast 
stellen Europe 2020 (opvolging 
Lissabonstrategie). Ambtelijk is inmiddels 
overeengekomen om te werken aan een 
gezamenlijke "kick-off", waarbij doelen 
en acties vallend onder Europe 2020 
worden vastgesteld. 

Besloten is om werkgroep sociale 
innovatie op te heffen en het onderwerp 
onder te brengen bij de werkgroep 
innovatie. 

Alle provincies hebben op tijd hun 
Provinciaal Herstructurerings Programma 
ingediend, targets uit Convenant zijn 
ruimschoots gehaald. Kenniscentrum 
(netwerk): besloten is aan te haken bij 
een initiatief vanuit de Regionale 
Ontwikkelings Maatschappijen. Private 
financiering (verzakelijking): er is een 
roadmap vastgesteld en voor nadere 
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Recreatie & Toerisme 
• Stimuleren van de provincies om de regionale beeldverhalen verder vorm te geven in 

een kennis- en innovatietraject. Onderdeel hiervan is de integratie van regionale 
beeldverhalen met ondernemersinnovatie in de Stichting Innovatie Platform Vrije 
Tijd, Recreatie & Ruimte; 

• Actieve verspreiding onder provincies, onderzoekers en andere relevante partijen van 
de landelijke standaard voor de monitoring van de economische betekenis van 
recreatie en toerisme; 

Regionaal beleid 
• De afspraken uit het Bestuursakkoord rijk-provincies over regionaal economisch 

beleid worden uitgewerkt. Veranderingen die geen wijziging van wet of regels 
vereisen, worden geïmplementeerd. Veranderingen die dat wel vereisen worden 
voorbereid ter implementatie in 2011; •••• . •• • - . 

Structuurfondsen; lobby voeren (samen met VNG) dat in de Europese 
Meerjarenbegroting ook na 2013 geld voor Nederiandse regio's beschikbaar blijft uit 
Doelstelling I I (concurrentie en innovatie) en Doelstelling I I I (grensoverschrijdende, 
interregionale en transnationale samenwerking); 

uitwerking is een opdracht uitgezet bij 
onderzoeksbureau Buck.. 

Door het aftreden van staatssecretaris 
Heemskerk kwam de weg vrij voor 
financiering vanuit EZ, waardoor de 
STIRR aan de slag kon met begeleiding 
van het kennistraject. Traject verloopt 
volgens planning. 

De werkgroep Ybema is opgeheven, het 
ministerie van EZ heeft twee rondgangen 
gemaakt langs provincies en steden om 
te bepalen welke pieken er komen. In 
juni heeft het IPO-bestuur de 
onderhandelingen stopgezet in 
afwachting van een nieuw kabinet. 
Intussen is met EZ overeengekomen om 
het huidige beleid met één jaar door te 
zetten, zodat een nieuw beleid pas in 
gaat per 2012. Deze afspraak is 
achterhaald door het Regeerakkoord 
waarin het Regionaal-economisch beleid 
(inclusief Pieken in de Delta) geschrapt 
is. Verdere onderhandelingen, ook in het 
kader van het Bestuursakkoord, vinden 
plaats in 2011. 

Samenwerking met VNG verloopt goed op 
dit dossier; standpunt wordt bij elke 
geschikte gelegenheid naar voren 
gebracht. 

24 



3.8 Water 

Doelstelling Jaarplan 2010 

De provinciale rol in de uitvoering van het Deltaprogramma verankeren in regionale 
stuurgroepen, die uitvoeringsorganisaties voor gebiedsgerichte deelprogramma's 
aansturen. In IPO-verband pakken de gezamenlijke provincies de uitwerking van 
generieke deelprogramma's (w.o. zoetwatervoorziening) van het Deltaprogramma 
op; 

Vaststellen van de provinciale inbreng voor het beleidsterrein water voor de midterm 
review van het ILG en ter voorbereiding van de evaluatie van het Nationaal 
Bestuursakkoord Water-Actueel in 2011; 

Het uitvoeren van de provinciale speerpunten van het Bestuursakkoord Waterketen 
2007. 

Het vaststellen van standpunt over de normering van waterveiligheid ter 
voorbereiding van het principebesluit dat het rijk zal nemen over nieuwe normen in 
2011; 

Afspraken maken met de Inspectie Verkeer en Waterstaat over het uitvoeren van de 
2^ lijnstoezichtstaak van de inspectie in relatie tot de rol van provincies als 
toezichthouder op de waterschappen; 

De overdracht van de muskus- en beverratbestrijding van provincies naar  
waterschappen regelen via de Wijzigingswet bij de Waterwet. Het ondertekenen van  
een bestuursovereenkomst tussen IPO en Unie van Waterschappen waarin de 

Resultaat 

V 

V 

V 

V 

Toelichting 

De regionale stuurgroepen zijn begin 
2010 ingesteld. In het Nationaal 
Wateroverleg van 10 maart 2010 is de 
organisatie van de uitwerking van de 
deelprogramma 's vastgesteld. 

Input is geleverd voor de midterm review 
van het ILG (met name t.a.v. het 
beleidsthema verdroging). 

Met bestuurlijke afspraken tussen VNG en 
Unie van Waterschappen voorjaar 2010 is 
het Bestuursakkoord Waterketen 
achterhaald. De staatssecrètaris van I&M 
heeft najaar 2010 aan de Tweede Kamer 
aangegeven met de provincies, 
waterschappen en gemeenten 
bestuurlijke afspraken te willen maken 
over doelmatig waterbeheer. De 
(afval)waterketen zal hier onderdeel van 
uitmaken. 

Heeft stilgelegen i.v.m. demissionair 
kabinet en aantreden nieuw kabinet. 
Onderwerp wordt in 2011 opgepakt. 

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft 
te kennen gegeven momenteel de eigen 
rol tegen het licht te houden. De relatie 
provincie en inspectie wordt opgepakt in 
de uit te werken bestuurlijke afspraken in 
het kader van doelmatig waterbeheer. 

De Tweede Kamer heeft najaar 2010 een  
voorstel voor wijziging van de Waterwet  
en de Waterschapswet (zgn. Spoedwet 
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overdrachtszaken nader zijn geregeld. 100 miljoen) aangenomen waarin wordt 
voorzien dat per 1 januari 2011 de 
waterschappen verantwoordelijk zijn voor 
de bestrijding van de muskus- en 
beverrat en voor de financiering.  

3.9 Milieu 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

Geluld 
• Inzetten op een voor de provincies goede uitwerking van de wet SWUNG 2, waarin 

een nieuwe systematiek voor geluid langs provinciale en gemeentelijke wegen is 
opgenomen. Tevens wordt een lobby ingezet voor voldoende financiële middelen voor 
het dichten van het handhavinggat (overschrijding geluidsnormen door toenemende 
verkeersintensiteit); 

X Uitgangspunt is dat de financiering van 
het handhavingsgat een taak voor het 
rijk is. Het overleg hierover loopt. 

• • Bewerkstelligen van uniformiteit bij de uitvoering door de provincies van 2" tranche 
activiteiten in het kader van de EU provinciale geluidsbelastingkaarten en 
actieplannen aan de hand van de in 2009 uitgevoerde PRISMA-evaluaties. 

V In opdracht van het IPO is een draaiboek 
en script samengesteld voor onder 
andere het opstellen van actieplannen 
door provincies. 

Luchtkwaliteit 
• Opzetten van de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit 2009-2014 (NSL); 
V Het eerste monitoringrapport NSL (over 

de luchtkwaliteit in 2009) is op 24 
november naar de Eerste en Tweede 
Kamer gestuurd en op 9 februari 2011 
door de Tweede Kamer besproken. De 
verbetering van de luchtkwaliteit gaat 
minder snel dan verwacht. 

• Lobby voor ambitieuze maar haalbare nationale emissieplafonds [National Emission 
Ceilings, NEC) voor zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof (PM2,5), ammoniak en 
vluchtige organische stoffen bij de herzieningen van het Gothenburg-protocol en de 
Europese Richtlijn; 

V De IPO-inzet is vastgesteld. Een 
gezamenlijk position paper met de VNG 
wordt voorbereid. De Europese 
commissie heeft nog geen voorstel met 
emissieplafonds voor 2020 
gepresenteerd. 

• Behartigen van de provinciale belangen bij de aanpassing van de 
luchtkwaliteitregelqeving (zoals de regeling beoordeling luchtkwaliteit). 

V Het Rijk heeft nog geen concepttekst ter 
uitbreiding van het "Besluit 
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Biodiversiteit 
• Formuleren van interprovinciale doelstellingen voor biodiversiteit; 

• Bijdragen aan het Internationale Biodiversiteitjaar 2010 (uitgeroepen door de VN) via 
de taskforce die voor dit doel is opgericht. Doelstelling is met name het betrekken 
van burgers bij het onderwerp biodiversiteit door communicatieve uitingen. 

Bodemkwaliteit 
• Uitwerking van de convenantafspraken gericht op verdere decentralisatie van taken 

en verantwoordelijkheden en integratie van het bodembeleid met het energie- en 
waterbeleid en beleid voorde ondergrond. 

Informeren burgers 
• Afronding van de Atlas leefomgeving. 

X/V 

V 

V 

ammoniakemissie huisvesting 
veehouderij" met fijn stof gepresenteerd. 
Het IPO heeft 18 oktober per brief 
verzocht om duidelijkheid over niet-
wettelijke luchtkwaliteitsnormen voor 
andere belastende stoffen. VROM heeft in 
een antwoordbrief van 22 november 
hierover toezeggingen gedaan. 

Het "Advies interprovinciaal plan 
biodiversiteit" van bureau CREM is in april 
verspreid onder de leden van de 
ambtelijke milieucommissie. De inventa
risatie van provinciale taken, verantwoor
delijkheden en bevoegdheden zal in 2011 
tot een provinciale 'overall visie' op 
biodiversiteit leiden. De mogelijke 
bijdragen van landbouw bij versterking 
van biodiversiteit in landelijk gebied 
worden begin 2011 vastgesteld. 

De officiële aftrap vond plaats op 28 
januari. De verklaring van de Coalitie 
Biodiversiteit 2010 is door 9 provincies 
ondertekend (Dr, Fl, Fr, Gr, Li, NB, Ut, Ze 
en ZH) 

Het uitvoeringsprogramma is opgesteld 
en de uitvoeringsorganisatie is reeds op 
poten. De kabinetsvisie voor duurzaam 
gebruik van de ondergrond is na een 
bestuurlijk overleg met het IPO naar de 
Kamer gestuurd. Het IPO-bestuur heeft 
de visie op 18 maart 2010 besproken. 

In de eerste helft van 2012 moet de Atlas 
overgedragen worden aan de eigenaren 
van een definitieve beheerorganisatie. 
Het IPO zal in de loop van 2011 over 
deelname aan het project besluiten. 
Tot de eerste helft van 2012 zal GBO-
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Leren voor duurzame ontwikkeling 
• Uitvoering van activiteiten in het kader van het programma 2008-2011, met accent 

op klimaat en energie; 

• Herdefiniëring milieu-inbreng in omgevingsbeleid en positionering bij integrale 
gebiedsontwikkeling. 

Wabo 
Implementatie van de Wabo volgen en begeleiden; 

Monitoren van de kosten bezwaar en beroep implementatie Wabo (2010 en 2011) als 
onderdeel kostenverrekenafspraak met VROM. 

Organisatie vergunningverlening, toezichi en handhaving 
• Ontwikkelen van kaders van en door provincies voor de toetsing van gemeenten aan 

de in 2009 opgestelde kwaliteitscriteria voor vergunningveriening, toezicht en 
handhaving van de VROM-regelgeving en coördinatie van de aanpak en afstemming 
tussen provincies daarvoor; 

Coördineren en begeleiden van de voorbereiding van regionale 
uitvoeringsorganisaties (RUD's) door de provincies door het bieden van een platform 
voor de provinciale projectleiders die belast zijn met de ontwikkeling en de 
implementatie; 

Faciliteren van de ontwikkeling van de provinciale regierol met bijvoorbeeld modellen 
en handleidingen; 

V 

V 

V 
X 

V 

V 

V 

provincies 
voorzien. 

in het tijdelijke beheer 

Onderzoek is afgerond als basis voor IPO-
inbreng in programma vernieuwing 
omgevingsrecht. 

Er wordt geen monitor gemaakt, 
vanwege een decentralisatie voeren 
provincies deze taak per 1 oktober 2010 
niet meer uit. 

De VNG heeft een document over output-
en outcome-indicatoren opgesteld opdat 
er zicht is opeen wijze van 
resultaatbeoordeling. Een 
zelfevaluatietool is onder leiding van de 
provincies opgeleverd. Alle gemeenten 
worden gestimuleerd gebruik te maken 
van de zelfevaluatietool voor een 
beoordeling van de achterblijvende taken 
voor juli 2011. 

Een sociaal beleidskader, een rekenmodel  
voor transitie en efficiency van regionale  
uitvoeringsdiensten (RUD's), een  
document over robuustheid en een  
stappenplan zijn ontwikkeld. Notities over  
de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol. 
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Faciliteren van de vernieuwing van toezicht door de provincies op de domeinen 
chemie en afval. 

Europees milieubeleid 
• Vroegtijdig beïnvloeden van Europese beleidsvorming via de Kerngroep Europees 

Milieubeleid (KEM) voor bestuurlijk prioritaire dossiers; 

• Invulling geven aan de uitkomsten van het Klimaatakkoord Kopenhagen, onder 
andere door implementatie naar Nederiandse wetgeving; 

• Lobby voor een werkbare Europese richtlijn Directive Industriële Emissies (DIE) als 
opvolger van de IPPC-richtlijn; 

Implementatie van de Kaderrichtlijn Afval in de Nederiandse wetgeving en coördinatie 
van de IPO-inbreng voor de herziening van het stortbesluit;  

V 

V 

V 

vervolg op kwaliteit en verdieping van de 
grondplaat (RUD's in een VTH-omgeving 
van gemeenten, provincie, 
waterschappen en OM) met ontwikkeling 
van inhoud en de kennis van VTH zijn in 
voorbereiding. 

Vernieuwing toezicht chemie is 
opgenomen in het programma 
risicobeheersing grote bedrijven voor 
2011. De ontwikkeling van RUD's wordt 
zoveel mogelijk afgestemd op dit 
programma. Vernieuwing toezicht op 
afvalbedrijven wordt opgenomen in de 
provinciale werkprocesssen.. 

Dit loopt via de interbestuurlijke 
dossierteams. 

Kopenhagen heeft niet geleid tot 
aanpassing Nederlandse wetgeving. 

Afgerond. De Europese Ministerraad en 
het Europarlement hebben de DIE 
vastgesteld. Voor Nederland weinig 
verandering. IPO-inzet om DIE en NEC 
voorschriften niet te koppelen (omdat 
anders een individuele vergunning aan 
een nationaal plafond moet worden 
getoetst) is gehonoreerd. Echter naar 
aanleiding van de inzet van milieu 
organisaties rondom vergunningen voor 
energiecentrales stelde de Raad van 
State prejudiciële vragen aan het 
Europees Hof van Jusitie . In 2011 komt 
als gevolg daarvan mogelijk tot toch een 
vorm van koppeling. 
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Externe veiligheid 
• IPO werkt de programmafinanciering en de decentralisatie externe veiligheid uit, 

conform het Bestuursakkoord rijk-provincies 2008-2011; 
V Het uitvoeringsprogramma externe 

veiligheid 2011-2014 is 3 juni bestuurlijk 
vastgesteld. Dit moet leiden tot een 
stabiele beheersituatie na 2010 zodat alle 
partijen de wet en regelgeving adequaat 
uit kunnen voeren. 

• Provinciale belangen behartigen bij het tot stand komen van het Basisnet vervoer 
gevaarlijke stoffen. 

V Met het bestuurlijk overleg van 8 juli is 
het Basisnet afgerond. 

3.10 Sociaal Beleid 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 
Jeugdzorg 

• - Betrokkenheid IPO bij de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg in 2009-2010. 
Beïnvloeden van de koersbepaling wat betreft de positie van de jeugdzorg door 
kabinet en Tweede Kamer. Vormgeven aan de gevolgen van de landelijke 
besluitvorming over de toekomst van de jeugdzorg; 

V De jeugdzorg is opgenomen in het IPO-
fiche ter beïnvloeding (in)formatie nieuwe 
kabinet. Daarnaast is er een IPO-
lobbydocument Jeugdzorg opgesteld met 
daarbij een weergave van de prestaties 
die de provincies de afgelopen jaren in de 
jeugdzorg hebben bereikt. Tenslotte is de 
IPO-inzet in het IPO-bestuur, inclusief de 
jeugdzorg, vastgesteld met oog op een 
af te sluiten bestuursakkoord. 

• Intensivering van de communicatie (public affairs), dat provincies er wat betreft de 
cliënt in de jeugdzorg toe doen, mede met het oog op de evaluatie van de Wet op de 
Jeugdzorg; 

V Met de hierboven genoemde documenten 
is gelobbyd. Over het bestuursakkoord 
wordt nog onderhandeld. 

• Beïnvloeden van te verwachten wijzigingen in wet- en regelgeving op het terrein van 
het jeugdbeleid/de jeugdzorg; 

V In wetswijziging jeugdbescherming zijn 
wensen IPO overgenomen. 

« Bevorderen dat de in (hoofdstuk 3.11 van) de IPO-meerjarenagenda aangegeven 
essentiële doelen door de afzonderiijke provincies worden bereikt door intensivering 
van de platformfunctie (verbetering provinciale benchmark jeugdzorg, uitwisseling 
van best practices, (werk)conferenties, enz.); 

V IPO heeft meerdere themabijeenkomsten 
voor provincies en stadsregio's 
georganiseerd op het terrein van 
jeugdzorg en sociaal beleid. O.a. via een 
tweedaagse werkconferentie voor 
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Onderhandelen met het rijk over een voldoende financieel kader op basis waarvan de 
provincies de Wet op de jeugdzorg zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit 
kunnen waarmaken. Verdere invoering van het nieuwe financieringssysteem tussen 
rijk en provincies/regio's (op basis van afspraken over advies-Kaiser). Deelname aan 
de Stuurgroep Kaiser; 

Zorg dragen voor een goede aansluiting tussen enerzijds de gemeentelijke Centra 
voor Jeugd en Gezin (CJG's) en de Zorgadviesteams (ZAT's) in het onderwijs en 
anderzijds de provinciale jeugdzorg. Deelname aan de landelijke stuurgroep CJG's; 

Verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de jeugdzorg door:  
O Verbeteringen bij Bureaus Jeugdzorg (landelijke invoering producten Bureaus  

Jeugdzorg, borging van de verbetering indicatiestelling (VIB-project), integrale  
indicering, doorbraakmethode, verkorting dooriooptijden, intensivering aanpak 

V 

gedeputeerden Jeugdzorg. 
Het waarmaken afsprakenkader 
jeugdzorg 2010-2011 is gemonitord en 
op gezette tijden besproken in de 
adviescommissie Sociaal Beleid, waarbij 
ook best practices zijn gewisseld. IPO 
heeft een tweede monitorrapportage 
Advies- en Meldpunten 
Kindermishandeling (AMK) opgesteld, 
welke door provincies vervolgens actief is 
benut voor hun sturing op de AMK's. 

Er is een overeenkomst gesloten tussen 
rijk en IPO over financieel kader 
jeugdzorg 2010-2011. Dit heeft in 2010 
een extra structureel bedrag van € 3 
miljoen opgeleverd en een incidenteel 
bedrag van € 20 miljoen. In 2011 kwam 
daar t.o.v. 2010 nog eens een structut-eei 
bedrag van €41 miljoen bij. Voorstellen 
voor een betere verdeling (50% op 
historische grondslag, 50% op basis van 
het SCP-model) van de middelen tussen 
provincies/stadsregio's zijn door het Rijk 
overgenomen. 
Voorbereiding onderhandeling budget 
2012-1013 wordt getroffen. 

O.a. ten behoeve van die afstemming 
neemt IPO deel aan landelijke stuurgroep 
CJG's. Daar waar nodig is aandacht 
besteed aan de aansluiting tussen CJG's 
en ZAT's enerzijds en het provinciale 
jeugdzorgbeleid anderzijds. Provincies 
bevorderen deelname van het Bureau 
Jeugdzorg aan de CJG's en ZAT's. 

Het VIB-traject is afgerond. 
De doorlooptijden zijn jeugdzorgbreed 
verkort. 
De stuurgroep kindermishandeling heeft 

31 



kindermishandeling, enz.). Deelname 
kindermishandeling (Stuurgroep Opstelten); 

aan landelijke stuurgroep 

Verbetering jeugdbescherming (borging Deltaplan gezinsvoogdij, verbetering 
voogdij, verdere invoering en borging nieuwe werkwijze Samenwerking in de 
keten). Doorlooptijd in de jeugdbescherming terugbrengen in minimaal 75 
procent van de casussen van 9 naar maximaal 2 maanden. Deelname aan 
landelijke stuurgroep Beter Beschermd; 

O Verbetering jeugdreclassering (invoering kwaliteitshandboek, uitbreiding nazorg, 
enz.); 

O Verbeteringen bij provinciale zorgaanbieders (terugdringen wachtlijsten, 
flexibilisering zorgaanbod, verkorten behandelduur, landelijke invoering 20 
zorgeenheden); en 

V' /X 

V 

V 

haar opdracht afgerond en haar 
werkzaamheden beëindigd. 
Er is een start gemaakt met de 
Doorbraakmethode bij zorgaanbieders. 

Het Deltaplan gezinsvoogdij is overal 
ingevoerd. 
De doorlooptijd in de 
jeugdbeschermingsketen is van ruim 10 
maanden teruggebracht naar gemiddeld 
3 maanden en in 25% van de gevallen is 
dat al binnen de 2 maanden. De 
doorlooptijden worden via de 
beleidsinformatie gevolgd om tot reële 
normen te komen. De stuurgroep Beter 
Beschermd is opgeheven. 
Er is € 5 miljoen extra aan rijksgeld aan 
de provincies ter beschikking gesteld voor 
de 'carieven gezinsvoogdij ter borging van 
de goede resultaten van het Deltaplan. 
Er is bovendien een herijkingsonderzoek 
uitgevoerd naar de tarieven 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
De onderhandeling over het benodigde 
budget zijn vastgelopen. Het rijk laat de 
landelijk Rekenkamer extra onderzoek 
plegen. 

Kwaliteitshandboek ingevoerd op 1 
januari 2010. De netwerk- en 
trajectberaden nazorg zijn ingevoerd en 
functioneren naar wens. 

Met de uitvoering van Afsprakenkader 
2008-2009 zijn de wachtlijsten eind 2009 
nagenoeg op nul gebracht. In 2010 zijn 
de afspraken uit het Afsprakenkader 
2010-2011 (geen onverantwoorde 
wachtlijst, crisiszorg binnen 24 uur) 
gerealiseerd. 
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Landelijke invoering van de afgesproken 10 prestatie-indicatoren {outcome-
sturing) en stimulering gebruik van evidence based methoden (landelijke 
databank). 

V/X 

Verbetering beleidsinformatie en registratie (Beter, Anders, Minder) en vermindering 
ervaren regeldruk (25 procent minder), die past bij de sturingsvisie van de 
provincies. Deelname aan landelijke stuurgroep BAM/regeldruk; 

Bevorderen van professionalisering van de jeugdzorg zonder daarbij het initiatief van  
het rijk over te nemen. Deelname aan landelijke stuurgroep professionalisering 

V 

Aan het SEJN is door IPO de opdracht 
verschaft tot zinvolle clusterindeling van 
cliënten (naar aard en ernst 
problematiek) te komen om prestaties 
tussen instellingen goed te kunnen 
vergelijken. Het SEJN heeft inmiddels een 
eerste aanzet gegeven. Over een 
opdracht voor nadere uitwerking moet 
nog besloten worden. 
Ook kreeg SEJN van het IPO de opdracht 
om de rapportage prestatie-indicatoren 
tot ontwikkeling te brengen. 
Gezamenlijk met VWS is IPO 
opdrachtgever en financier van het 
project invoering prestatie-indicatoren 
door Jeugdzorg Nederland. Eind 2010 is 
ingestemd met een verzoek van 
Jeugdzorg Nederland tot verlenging van 
het project tot medio 2011. Op basis van 
een rapportage van de stand van zaken 
eind 2010, verwacht Jeugdzorg 
Nederland dat medio 2011 de 
voorwaarden voor levering van de 
prestatie-indicatoren door het veld, 
grotendeels vervuld zullen zijn. 

Er is met ministerie voor J&G en 
Jeugdzorg Nederland overeenstemming 
bereikt over een nieuw rapportageformat, 
gegevenswoordenboek en 
informatieprotocol beleidsinformatie 
jeugdzorg, met substantiële vermindering 
van te leveren informatie. Dit wordt per 
1-4-2011 ingevoerd. 
Bij alle provincies/stadsregio's is een plan 
aanpak ervaren regeldruk in uitvoering. 
De eindmeting is in voorbereiding en 
wordt in 2011/2012 uitgevoerd. 

Loopt via landelijke commissie Kalsbeek, 
waar het IPO aan deelneemt. 
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jeugdzorg (stuurgroep Kalsbeek); 

Bewaken belangen provincies wat betreft de jeugd-GGZ en jeugd-LVG (toegang via 
bureau jeugdzorg en één financiering) alsmede wat betreft de decentralisatie van de 
Landelijk Werkende Instellingen naar de provincies/grootstedelijke regio's 

: Scïnvioeden. vurs. do • apreiditig van. vcurzisningei-v vün. gesloten^-jeugdzcrg;--Tsve»3: 
beïnvloeden dat dit onderdeel voor de uitvoering waarvan nu Jeugd en Gezin zelf 
verantwoordelijk is, goed naar de provincies wordt overgedragen per 2013; 

Zorg/Welzi jn 
• Aandacht voor zorgvragersbeleid, voor zover daarvoor landelijke afstemming tussen 

provincies onderling en tussen provincies en rijk van belang is. 

In de voorstellen van een werkgroep van 
de TK en in regeerakkoord staat 
inderdaad dat de jeugdzorg naar 
gemeenten moet, inclusief de zware 
provinciale jeugdzorg, de jeugd-GGZ, de 
jeugd-LVG en de gesloten jeugdzorg van 
VWS. Nu bewerken dat dit ook zo terecht 
komt in het transitieplan jeugdzorg. 
Eind 2010 was overeenstemming beraii<t 
met VWS over de decentralisatie van de 
landelijk werkende instellingen. Echter, 
de betreffende instellingen hebben te 
elfder ure hun instemming daarmee 
ingetrokken. Onduidelijk is nog hoe VWS 
hiermee wil omgaan. 

Eerste resuitsaij: door het rijk is een 
spreiding gerealiseerd in vijf 
zorggebieden voor de gesloten 
jeugdzorg. Als gevolg van het 
regeerakkoord inzake jeugdzorg 
(jeugdzorg naar gemeenten) wenst VWS 
de beoogde decentralisatie naar 
provincies niet meer door te zetten. 
Verdere spreiding van het aanbod 
gesloten jeugdzorg zal dan onderdeel 
moeten worden van de transitie van de 
jeugdzorg naar gemeenten. 

Het probleem van afbouw van deze 
zinvolle organisaties als gevolg van 
provinciale bezuinigingen is aangekaart 
bij VWS. 

3.11 Cultuur 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 
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. In de eerste helft van 2010 is het onderzoek gereed naar een objectieve normering 
van de kosten van de uitvoering van verschillende functies door kunst- en 
cultuunnstellingen die overheidssubsidie ontvangen met het ooq oo het 
subsidieplan 2013-2016; 

V Onderzoek is vervangen door cijfermatige 
bewerking van de publicatie "Kunst in 
Cijfers" (uitgebracht door OCW). 

. Uitwerken van bestuurlijke afspraken over de decentralisatie van de regionale 
historische centra (RHC); 'cyiuiioie X Wordt betrokken bij voorbereiding nieuw 

bestuursakkoord eerste helft 2011. 
Vanwege rijksbezuiniging van 25 procent 
op RHC nieuwe IPO-inzet bepaalt. 

. Uitwerken van bestuuriijke afspraken over de modernisering van de 
monumentenzorg; X Wordt vervolgd in 2011. 

* ' ^ ° ° ' y f . ' ^ ' f ^ ' ' IPO-inzet voor de evaluatie van het landelijke subsidieplan 2009-
2012 (inclusief cultuurconvenanten); V 

. Voorbereiden IPO-inzet voor de evaluatie van de Wet op de archeologische 
monumenLönzoi'Q (War.iz):; a V Medio 2011 is evaluatie gereed. 

. Uitvoeren van afspraken over de bibliotheekvemieuwing uit het Bibliotheekcharter 
waaronder de bestuuriijke taakverdeling; V Afspraken lopen tot en met 2012. 

. Uitvoeren actiepunten ter versterking van de regionale omroepen en het toezicht 
van de provincies op de uitvoering van de taak van de omroepen; V Resultaat verwacht in 2011. 

. Voorbereiden inzet positie provincies op het terrein van kunst en cultuur voor de 
verkiezingsprogramma's Provinciale Staten en Tweede Kamer in 2011. V De kerntaken cultuur uit Profiel Provincies 

zijn nader uitgewerkt. Heeft agenda 
opgeleverd voor 2011. 

L 

3 .12 Elektronische dienstverlening 

Doelstelling Jaarplan 2010 

Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) 
• Coördineren en stimuleren van: 

c het vervolmaken van de reeds geïmplementeerde provinciale aansluiting op de  
Dgüsrgfljstraties Kadaster en TOPIONL (topografie 1:10.000) en op de 

Resultaat Toelichting 

Oplevering door het rijk van het  
Overheidsdiensten-platform vertraagt; 
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onderdelen van het Overheidsdienstenplatform; 

het leveren van provinciale inbreng in de ontwikkeling van overige 
basisregistraties; 

het aansluiten op de generieke centrale functionele voorzieningen voor de 
frontoffice (Mijn Overheid, Antwoord voor bedrijven, e-Formulieren, Klant 
Contact Centra, DigiD/DigiD-f-/Gemeenschappelijke Machtiging Voorziening voor 
burgers) en de e-Herkenningsvoorziening voor bedrijven; 

het aansluiten op landelijke loketten in het kader van de voorbeeldprojecten en 
de ondersteuning van beleidsinhoudelijke projectactiviteiten (het 1-loket 
Europese dienstenrichtlijn. Antwoord voor bedrijven, landelijke voorziening 
Omgevingsloket voor de implementatie van Wabo en Waterwet). 

Provincies 
afspraken. 

voldoen op 31 december 2010 aan de in het NUP gemaakte 

In aanvulling op het NUP wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de generieke 
Referentie Informatiebeveiliging en het generieke Referentiehandboek Informatie op 
Orde. 

Provinciale Referentie Architectuur of Domeinarchitectuur (PETRA) 
In 2009 is onder regie van het IPO de eerste versie gereedgekomen van de Referentie-/  
Domeinarchitectuur Provincies. Deze architectuur wordt verder ontwikkeld en in het bijzonder 

V 

V 

V 

V 

V 

nog niet afgerond 

Inbreng in de basisregistraties NHR en 
BGT verloopt goed. RNI voor provincies 
nog niet relevant. 

Provincies nemen deel in de nieuwe 
Programmaraden E-Overheid voor 
burgers en voor Bedrijven. Provinciale 
pilot project E-Herkenning voor bedrijven 
gestart. 
Burgergerichte onderdelen hebben lage 
prioriteit. 

Aansluitingen op het Dienstenloket en het 
Omgevings Loket Online zijn afgerond. 

Provincies voldoen niet aan alle afspraken 
Cf. het NUP. 
Komt grotendeels doordat het rijk niet op 
tijd levert. 
Los daarvan loopt alleen het aansluiten 
op de BAG en op enkele onderdelen van 
de Front Office voor burgers wat achter. 
Beide hebben geen hoge prioriteit in 
tegenstelling tot interactie met bedrijven. 

Beide Baselines afgerond. Voorstellen 
voor verdere implementatie liggen nu bij 
BOAG Middelen. 

In 2010 is PETRA versie 1.0 vastgesteld 
door de BOAG Middelen en is een 
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gericht op het optimaal kunnen aansluiten op de overheidsbrede generieke voorzieningen die in 
2010 beschikbaar komen. Daarbij zal telkens ondersteuning worden gegeven aan het maken 
van gemeenschappelijke afspraken of het ontwikkelen van gemeenschappelijke voorzieningen 
voor alle provincies, die bij GBO-provincies kunnen worden ondergebracht. 

ProGideon 
Het programma ProGideon (interprovinciale uitwerking van initiatieven op het gebied van geo-
informatica) wordt in nauwe afstemming met het NUP uitgevoerd. Daarbij is aansluiting op de 
provinciale referentiearchitectuur een voorwaarde. Dit leidt tot de volgende activiteiten: 

Aanbodoptimalisering 
• Er wordt een vervolg gegeven aan het harmoniseren of vergelijkbaar maken van 

provinciale gegevens die onder de Europese richtlijn INSPIRE vallen; 

• Provinciale Georegister: er worden nieuwe functionaliteiten ontwikkeld-

V 

V 

. GEO 2.0: uitwerking van diensten aan burgers en bedrijven die gebruik maken van 
Web 2.0 technologie; en 

Doorontwikkeling Flamingoviewer: nieuwe, door andere organisaties ontwikkelde 
functionaliteit, wordt getest en, indien geschikt, toegevoegd aan de broncode van de 
Flamingoviewer. 

Toepassingsprojecten 
• Keten Natuuri 

kwaliteitscrite 
Mieuwe Wro-keten: starten van project toegesneden op provinciale taken; en 

Keten Natuurbeheer: het informatiemodel uitbreiden met resultaten nulmeting EHS en 
kwaliteitscriteria; 

V 

V 

V 

V 

geo-architectuur (PGA) provinciale 
ontwikkeld. 
Ook is gewerkt aan 
gemeenschappelijk procesmodel 
provincies. 

een 
voor 

Onder de paraplu van het programma 
ProGideon draaiden in 2010 zeventien 
projecten. Deze zijn allemaal met goed 
resultaat afgerond. Hieronder een aantal 
belangrijkste resultaten: 

INSPIRE Dataharmonisatie 
De eerste harmonisatieslag is gereed. Het 
gaat om 6 gegevenssets Beschermde 
Gebieden, waaronder de EHS (de 
Ecologische Hoofdstructuur). De wettelijk 
'verplichte deadline is gehaald. 

Project Provinciaal Georegister (PGR): 
Begin 2011 kwam een geheel nieuwe 
versie beschikbaar. In dit register voeren 
de provincies samen de regie en stellen 
steeds meer eenduidige informatie 
beschikbaar. Alle gegevens worden op 
één plek aangeboden. 

Het Portaal Natuur en Landschap (N&L), 
centraal punt voor informatie over het 
Stelsel N &L en op termijn knooppunt 
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• Mooi Nederiand: het begrip 'ruimtelijke kwaliteit binnen de nationale landschappen' 
wordt geconcretiseerd, onder andere met behulp van 3D-visualisatie. 

voor alle overheidsinfo voor N&L is medio 
2010 live gegaan. Daarmee is de 
ruggengraat van de Digitale Keten Natuur 
een feit. 
In 2010 is overeenstemming bereikt over 
het Project Uitbreiding Informatiemodel 
Natuur met Nulmeting op Kaart van EL&I. 

GBO-ProvIncies 
• De organisatie van GBO-provincies wordt versterkt en verder geprofessionaliseerd. Dit 

, .... ..-is. noodzakelijk door toename van producten die voor de gezamenlijke provincies in 
beheer worden genomen. Voor de volgende producten is behalve beheer ook sprake 
van doorontwikkeling: 

V Voor alle producten en diensten is een 
functioneel beheerder vanuit de 
provincies aangesteld. De werkprocessen 
zijn beschreven ter voorbereiding op de 
europese aanbesteding die in 2011 van 
start zal gaan. De governance afspraken 
met de provincies zijn belegd en ingericht 

O Risicokaart. Door de nieuwe Wet op de veiligheidsregio's zal de risicokaart als 
>,:,.-•-.; . . .e- .M;. ; : • b35iS:tii:'5fion.yocr-je door de veiligheidsregio's verpiicnt 'ij) te stellen regiondle 

risicoprofielen. Voorzien is dat de 25 veiligheidsregio's meer en op een andere 
wijze gebruik willen maken van de gegevens. De vraag naar wijzigingen zal 
hierdoor toenemen; 

V De risicokaart heeft in 2010 een 
metaformose ondergaan, er is naast een 
aantal wijzigingen, een nieuwe website 
gemaakt en meertaligheid is ingebracht. 

O De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening zal leiden tot een groot aantal 
verplichte wijzigingen bij provincies, waardoor nieuwe systemen in beheer 
worden genomen; 

V De Durptools zijn in 2010 formeel in 
beheer genomen. 

O Landelijke Databank Overstromingsscenario's wordt in overeenstemming met 
andere betrokken overheden (Rijk, waterschappen) ondergebracht bij GBO-
provincies; 

V De overstromingsdatabase is in 2010 
formeel in beheer genomen. Het project 
richtiijnen overstromingsrisico's is van 
start gegaan vanuit Verkeer en 
Waterstaat. 

O Beheren van Informatiemodellen en Architectuurstandaarden van de 
gezamenlijke provincies; 

O Idem Baselines Informatie op Orde en de Baseline Informatiebeveiliging; 

X Zijn wel gereed maar wacht nog op 
formele besluitvorming van provincies . 
Heeft iets vertraging opgelopen. • 
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Centrale inkoop/aanschaf luchtfoto s en meer GEO-bestanden-

Natuurbeheer: verdere ontwikkeling 
Natuurbeheer. van systemen voor de Digitale Keten 

Is in 2010 naar volle tevredenheid 
in.productie. 

Is in doorontwikkeling, is in 2010 deels 
in beheer genomen. Vervolgproject fase 2 
is opgestart. 

Is in 2010 formeel in beheer genomen. 

Is in 2010 formeel in beheer genomen. 

3 .13 Werkgeverszaken 

DoeisfeHirrtf Jaarplan 2010 

• De huidige Cao Provincies loonr af in 9n in 
afgesloten; ^ ^'^ J^^^ «ordt een nieuwe cao 

ï iesüitaat 

V 

~ s Z r S ! S S u n e ^ Z Z Z ' ' ' ' ' ' ' ^ - ^ ' 9 
werkgelegenheid voo zwakke groépen^o^^^ het bijzonder betrekking op 
ontwikkelbudget en verbetennglan^ d l ï L V s L g ^ ^ a n S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Uitvoenng van de Personeelsmonitor en waar mogelijk verbreden van de monitor; 

V 

Toél ic f i t i r .g " ' 

Organiseren van een HRM-conferenti 
bij provincies; e voor HRM-beleidsmedewerkers en -adv iseurs 

V 

V 

Op 31 mei is een 
onderhandelaarsakkoord gesloten voor 
een nieuwe CAO. Het IPO-bestuur heeft 
dit op 17 juni bevestigd. De uitwerkingen 
van het akkoord zijn in de Collectieve 
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 
opgenomen. 

In de cao zijn afspraken gemaakt over 
een Persoonlijk Ontwikkel Budget en 
verbetering van het beloningssysteem 
Ondersteuning m.b.t. werkgelegenheid 
gebeurt door het A+O-fonds Provincies. 

De mor7/for 2009 is 1 juni verschenen 
Over verbreding ervan moeten nog 
afspraken gemaakt worden. 

De conferentie heeft op 4 februari 
plaatsgevonden en is bezocht door 80 
HRM-medewerkers. 
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Onderzoeken van de mogelijkheden om de samenwerking met VNG en UvW rond 
werkgeverszaken te versterken. Intensiveren van de samenwerking tussen 
overheidswerkgevers door deelname aan het Verbond Sectorwerkgevers Overheid, 
waarin de portefeuille Arbeidsmarktcommunicatie wordt vervuld; 

Participatie in het (dagelijks) bestuur van het A+O-fonds Provincies door participatie 
in het (dagelijks) bestuur en deelname aan diverse projecten. Meewerken aan de 
samenwerking met de fondsen van gemeenten en waterschappen. Ondersteunen van 
ontwikkeling kenniscentrum Belonen van het A+O-fonds; , - ,• . ... ., 

Onderzocht wordt of de organisaties 
gezamenlijk een offertetraject 
ziektekosten kunnen doen. 
Standpuntbepaling in VSO wordt 
gecoördineerd. 

Drie fondsen voeren gezamenlijk de 
subsidieregeling Diversiteit uit. 
Kenniscentrum Belonen is in 
ontwikkeling. Discussie over • versterking 
van de samenwerking loopt. 
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4. De organisatie en de kerntaken van het IPO 

4.1 Algemene vergadering 

Doelstelling Jaarplan 2010 

• De Algemene Vergadering komt in 2010 twee keer bijeen: 24 juni en 9 december; 

• Organisatie van themabijeenkomsten voor AV- en/of Statenleden. De onderwerpen 
voor de themabijeenkomsten worden in overieg rnet de Algemene Vergadering 
vastgesteld; 

Resultaat 

V 

V 

Het opstellen van een voortgangsverslag per 1 mei en 1 oktober om de voortgang 
van de uitvoering van de werkzaamheden in het Jaarplan 2010 voor Provinciale 
Staten inzichtelijk te maken. Dit voortgangsverslag wordt toegezonden aan de leden 
van de Algemene Vergadering, de colleges van Gedeputeerde Staten en aan de 
Statengriffies ter verspreiding onder de leden van Provinciale Staten; 

De leden van de AV tussentijds informeren over zaken die van belang zijn voor de 
uitoefening van de governancetaak van de AV. 

V 

V 

Toelichting 

Het IPO heeft een ontmoeting tussen 
Statenleden ën de Vaste ' conimissie 
Europese Zaken van de Tweede kamer op 
18 maart 2010 gefaciliteerd. Tevens 
heeft een conferentie voor Statenleden 
over gebiedsontwikkeling plaats 
gevonden op dezelfde datum en is tijdens 
het IPO-Jaarcongres 2010 een 
netwerkbijeenkomst voor jonge 
Statenleden georganiseerd. 

Het eerste voortgangsverslag is op 22 
april 2010 door het bestuur vastgesteld. 
Het tweede voortgangsverslag is op 11 
oktober 2010 door het bestuur 
vastgesteld. 

Tevens zijn de AV-leden specifiek 
geïnformeerd over de interprovinciale 
aanpak 'Profiel Provincies' en de 
samenhangende financiële trajecten. 

Ook zijn de leden van de AV expliciet 
betrokken bij de evaluatie van het IPO. 
Uit de leden van de AV is een delegatie 
gevormd die op 27 september 2010 met 
de externe commissie 'Evaluatie IPO' 
heeft gesproken. 

41 



4.2 De organisatie van het I P G 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

• Uiteriijk februari 2010 wordt een plan van aanpak vastgesteld voor de evaluatie van 
het IPO, die najaar 2010 wordt afgerond; 

V Het plan van aanpak is door het bestuur 
op 18 maart 2010 vastgesteld. Een 
externe commissie heeft de evaluatie 
uitgevoerd. Op grond hiervan heeft het 
bestuur, in nauw overleg met de colleges 
van GS, besloten tot de instelling van een 
commissie 'Transitie IPO' die de transitie 
van het IPO, op grond van de evaluatie, 
moet vormgeven. De leden van 
Provinciale Staten zijn via de Algemene 
Vergadering betrokken bij de evaluatie en 
tussentijds geïnformeerd over de stand 
van zaken. 

• -i Uitvoefrng-vjo^'-cn- aan hei furmstieplan 2008-2011; • zoals oiiasciHreven - i-n -de-
Meerjarenagenda 2008-2011. De inhoudelijke doelen van het Jaarplan 2010 worden 
uitgevoerd binnen de taakstellende formatie (en de aanvulling van zeven 
formatieplaatsen uit de zogenoemde flexpool). In 2010 komt in afwijking op het 
formatieplan 2008-2011 een extra formatieplaats beschikbaar voor een nieuwe 
activiteit: coördinatie van de uitvoering van het nieuwe provinciale subsidiestelsel 
voor beheer van natuur en landschap (zie hoofdstuk 3.5.) 

V In juni 2Ü1C heeft het bestuur besloten 
15% te bezuinigingen op het IPO. Deze 
bezuiniging is in de vastgestelde 
begroting 2011 gerealiseerd. Een van de 
onderdelen hiervan is de afkondiging van 
een vacaturestop bij het IPO-secretariaat. 

4.3 De platformfunctie 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

• Ondersteunen van elf bestuurlijke adviescommissies van het IPO, waarin alle 
provincies zijn vertegenwoordigd met een lid van GedepLiteerde Staten. De 
Adviescommissies komen minimaal vier en maximaal zes keer per jaar bijeen en 
richten zich op de volgende beleidsterreinen: Bestuur/Financiën/e-
Dienstverlening/Werkgeverszaken, Cultuur, Economische Zaken, Europa, Landelijk 
Gebied, Milieu, Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Sociaal 
Beleid/Jeugdzorg en Water; 

V 

• Uitvoering geven aan de ambtelijke ondersteuning van de bestuuriijke V «ef bestuur heeft op 18 maart 2010 
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adviescommissies door de Brede Overieg- en Adviesgroepen (BOAG's). Het 
voorzitterschap en het secretariaat van de BOAG's wordt op basis van een goede 
spreiding vervuld door één van de provincies. Er zijn dertien BOAG's: Bestuur, 
Communicatie, Cultuur, Economie, Europa, Juridische Zaken, Landelijk Gebied, 
Middelen, Milieu, Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Sociaal Beleid en 
Water. 

besloten de BOAG-Juridische Zaken op te 
heffen en de taken onder te brengen bij 
de Werkgroep BOAG-bestuur. 

4.4 Belangenbehartiging 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

• Onderhouden van het netwerk gericht op pariementariërs (en hun medewerkers), 
Haagse en Brusselse departementen, overheidsorganisaties en relevante 
maatschappelijke organisaties met als doel verbetering van de condities waaronder 
de twaalf provincies werken. Het bestuur geeft sturing aan de belangenbehartiging 
aan de hand van een (voortschrijdende) strategische agenda. Hiertoe worden onder 
andere het de volgende activiteiten ontwikkeld: 

O organisatie van (thematische) bijeenkomsten tussen provinciale bestuurders 
en leden van het pariement, dan wel IPO-medewerkers en adviseurs van 
leden van het pariement; 

O organisatie van afstemmingsoverieg met provinciale lobbyisten ter 
bevordering van consistent en samenhangend beeld van de (inter)provinciale 
inzet. 

V 

• Coördinatie van de 'Europese' belangenbehartiging en opereren als de verbindende 
schakel tussen de op de Europese Unie gerichte belangenbehartiging in Den Haag en 
Brussel. Het bestuur geeft sturing aan de belangenbehartiging aan de hand van de 
(voortschrijdende) strategische agenda (zie ook hoofdstuk 3.3 Europa). 

V 

4.5 Communicatie 

Doelstelling Jaarplan 2010 Resultaat Toelichting 

Platform/netwerk 
• Versterken van samenwerking tussen en met provinciale communicatieadviseurs; V Hieraan is door deelname aan de 



Statenverkiezingen: PM 

Media 
• Een actief mediabeleid voeren op de dossiers die een goed beeld geven van de 

bestuuriijke rol van provincies en daarmee bijdragen aan de positionering van de 
provincies. 

Website 
• Herinrichting van www.ipo.nl zodat de website toegankelijker, sneller en effectiever 

informatie verschaft aan de provinciale achterban, in het bijzonder de Statenleden, 
:. . , over (strategische) IPO-dossiers. Prioriteit wordt gegeven aan de communicatie over 

de uitvoering van het Bestuursakkoord. 

Maandblad Provincies 
• Voortzetten van de huidige opzet van 'Provincies', waarbij onderzoek plaats vindt 

naar ruimte in de oplage om nieuwe doelgroepen te benaderen. 

Lobbybrief 
• De wekelijkse Haagse Lobbybrief informeert op vertrouwelijke wijze de colleges van 

Gedeputeerde Staten over het werk en de waarnemingen van het IPO. 

Nieuwsbrieven 
• Verzorgen van drie periodieke thematische nieuwsbrieven voor Jeugdzorg, Financiële 

Verhoudingen en Uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord. De nieuwsbrieven worden 
verstuurd aan de (relevante) provinciale achterban. Op termijn worden deze 
nieuwsbrieven ondergebracht in de vernieuwde website en worden daarmee integraal 
onderdeel van de website. 

Jaarcongres en overige bijeenkomsten 
» Organisatie van het IPO Jaarcongres 2010. Gastprovincie is Overijssel.  

V 

V 

V 

V 

V 

V 

vergaderingen van de 
Communicatie gevolg gegegven 

BOAG 

Zie hoofdstuk 2.2 'Voorbereiding 
verkiezingen Provinciale Staten en 
Tweede Kamer in 2011'. 

In 2010 is een aanvang gemaakt met het 
inventariseren van mediacontacten. Deze 
inventarisatie moet in het voorjaar van 
2011 zijn voltooid. 

De bouw van de nieuwe website is in 
2010 ter hand genomen. Eind 2010 was 
de bouw en vormgeving van de site 
gereed. 

Het IPO-bestuur heeft besloten om het 
blad Provincies per 1 januari 2011 niet te 
continueren en in te zetten op eën 
versterkte communicatiefunctie via de 
nieuwe IPO-website. Dit mede vanwege 
de voorgenomen bezuiniging van 15% op 
de begroting van het IPO. 

In 2010 verschenen er digitale 
nieuwsbrieven over het onderwerp Profiel 
Provincies. 

Het IPO-Jaarcongres  
gevonden in Zwolle. 

heeft plaats 

44 



BIJLAGE 1: Sociaal Jaarverslag 

HRM beleid 
In 2010 is een voorzichtige start gemaakt tot verdere professionalisering van het HRM-
beleid. Het opstellen van een verzuimbeleid is een van de eerste maatregelen geweest 
De huidige regelgeving was niet meer up to date en de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van verzuimbeleid waren hierin niet verwerkt. 

Preventie tbv 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 
griepprik is ook het afgelopen jaar weer aangeboden. 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim over 2010 was 6,69% (2009: 12,32%). De hoogte van het 
percentage wordt met name veroorzaakt door het aantal langdurige zieken die we het 
afgelopen jaar nog hebben gehad. 

Opleiding en IRK's 
In 2010 zijn met alle medewerkers van het IPO drie gesprekken in de cyclus 
jaargesprekken gevoerd. Speciale aandacht is daarbij gegeven aan de 
competentieontwikkeling van de medewerker en individuele opleidingsmogelijkheden. 

• 

Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad bestaat uit 5 medewerkers. In december heeft 1 lid te kennen 
gegeven zijn functie binnen de OR neer te leggen. De OR heeft de procedure uitgezet om 
een nieuw lid te werven. Deze procedure loopt nog door in 2011. 
De ondernemingsraad is waar nodig voor instemming c.q. advies ingeschakeld. 
Het afgelopen jaar zijn er 7 overleg gevoerd tussen de algemeen directeur met de OR. 

/Cerngegevens 

periode Formatie (fte's) Bezetting 
31-12-2009 58,31 62 
31-12-2010 60,06 67 

2010 Flexpoolers 6,84 7 
2010 projectmedewerkers^ 4,92 7 
2010 projectmedewerkers^ 4,35 11 
2010 uitzendkrachten 0,37 3 

^ Flexpoolers zijn medewerkers van provincies die voor een periode van minimaal 1 jaar 
bij het IPO worden gedetacheerd; 
^ Projectmedewerkers zijn tijdelijk medewerkers die voor een bepaalde periode bij het 
IPO werkzaam zijn op basis van financiering door derden. 
3 Projectmedewerkers die op detacheringsbasis voor het GBO ingehuurd zijn, maar elders 
hun standplaats hebben. 
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BIJLAGE 2: Overzicht bestuurlijke overleggen 2010 

JANUARI 2010 
- 27 januari 

Bestuurlijk overleg uitvoerings
diensten WABO met minister Cramer 
(VROM), minister Hirsch Ballin 
(Justitie) en de VNG. 

28 januari 
Nationaal Mobiliteitsberaad (NMB) 
met minister Eurlings. 

FEBRUARI 
- 8 februari 

Bestuurlijk overleg IPO-VNG 
heroverweging openbaar bestuur 

- 18 februari 
Bestuurlijk overleg met minister 
Cramer over klimaat en energie
akkoord 

- 18 februari 
Bestuurlijk overleg met minister 
Rouvoet over jeugdzorg 

- 22 februari 
Bestuurlijk overleg IPO, VNG, Unie, 
V&W over doelmatig waterbeheer 

MAART 
- 18 maart 

Nationaal Mobiliteitsberaad (NMB) met 
minister Euriings (V&W) 

- 25 maart 
Bestuurlijk overleg financiële 
verhoudingen met minister Bos en 
Staatssecretaris Bijleveld en IPO 

- 31 maart 
Bestuurlijk overieg uitvoeringsplan 
herziening IBT met minister Ter Horst 
(BZK) en de VNG 

APRIL 
- 7 april 

Bestuurlijk overleg financiële 
verhoudingen met minister Bos en 
Staatssecretaris Bijleveld, IPO, VNG 
en UvW 

7 april 
Bestuurlijke werkconferentie met 
minister Verburg en gedeputeerden 
LG over MTR ILG 

- 7 april 
Bestuurlijk overleg met minister Van 
der Hoeven over regionaal beleid 

- 20 april 
Overhedenoverleg met het kabinet, 
het IPO en de VNG 

- 28 april 
Bestuurlijk overleg waterketen 

- 29 april 
Bestuurlijk overleg IPO-Unie van 
Waterschappen 

MEI 
- 10 mei 

Informeel bestuuriijk overieg met 
minister Rouvoet ( Jeugd & Gezin) 
over Jeugdzorg. 

JUNI 
- 8 juni 

Bestuuriijk overleg met minister 
Verburg (LNV) over MTR ILG 

- 10 juni 
Bestuurlijk overleg IPO-MOgroep 
Jeugdzorg 

- 16 juni 
Bestuurlijk overieg met minister 
Huizinga (VROM en minister Hirscfi 
Ballin (Justitie) over WABO/MANS 

16 juni 
Bestuurlijk overleg met minister 
Verburg (LNV) over programmatische 
aanpak stikstof (PAS) en Natura 2000 

16 juni 
Bestuurlijk Nationaal Wateroverleg 
met staatssecretaris Huizinga (V&W) 

17 juni 
Nationaal Mobiliteitsberaad (NMB) met 
minister Eurlings (V&W) 
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• 21 j u n i 
Bestuurlijk overleg met minister 
Huizinga (VROM) en minister Eurlings 
(V&W) over Basisnet 

23 juni 
Bestuuriijk overieg financiële 
verhoudingen met minister Jager 
(Financiën) en staatssecretaris 
Bijleveld (BZK) 

23 juni 
Bestuurlijk overleg met minister Van 
der Hoeven (EZ) over Europa 2000 en 
Cohesiebeleid. 

24 juni 
Bestuuriijk overleg ruimte met 
minister Huizinga (VROM) 

24 juni 
Bestuuriijk overleg Milieu (DUIV) met 
minister Huizinga (VROM) 

JULI 

- 1 juli 
Bestuuriijk overieg tussen het IPO en 
de NS over verschillende 
mobiliteitsonderwerpen 

- 5 juli 
Bestuuriijk overleg met minister 
Euriings over de OV-chipkaart 

- 6 juli 
Bestuuriijk overieg met minister 
Verburg over MTR ILG 

8 juli 
Bestuurlijk overieg met minister 
Huizinga (VROM) en minister Euriings 
(V&W) over Basisnet 

8 juli 
Bestuuriijk overieg financiële 
verhoudingen met minister De Jager 
(Financiën) en staatssecretaris 
Bijleveld (BZK) 

SEPTEMBER 

- 9 september 

Bestuurlijk overleg Ruimte met 
minister Huizinga 

- 13 september 
Bestuurlijk overieg ILG met minister 
Verburg 

- 15 september 
Bestuurlijk overleg financiële 
verhoudingen (Bofv) met de ministers 
De Jager en Klink en staatssecretaris 
Bijleveld 

- 23 september 
Nationaal Mobiliteitsberaad met 
minister Euriings 

- 29 september 
Nationaal Wateroverieg 

- 29 september 
Bestuurlijk overieg met de NS 

OKTOBER 

- 6 oktober 
Bestuuriijk overieg cultuur IPO VNG 
en OCW 

NOVEMBER 

- 4 november 
Nationaal Mobiliteitsberaad 

- 8 november 
Kennismakingsbijeenkomst tussen de 
minister-president en minister Donner 
(BZK) en de voorzitters van het IPO 
de VNG en UvW 

- 18 november 
Kennismakingsbijeenkomst tussen 
staatssecretaris Veldhuijzen van 
Zanten (VWS) 

- 24 november 
Nationaal Wateroverieg 

DECEMBER 

- 8 december 
Overhedenoverieg 
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9 december 
Bestuurlijk overleg tussen Stichting 
Regionale Omroep Overleg en 
Samenwerking (ROOS) en het IPO • 
over regionale media 

9 december 
Bestuurlijk overleg met 
staatssecretaris Zijlstra (OCW) en de 
VNG over verschillende 
cultuuronderwerpen. 

15 december 
Bestuurlijk overleg met 
staatssecretaris Bleker over ILG 

16 december 
Overleg Nationaal 
(NMB) 

Mobiliteitsberaad 
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BIJLAGE 3 IPO-publicaties 2010 

Publ. Nr. Onderwerp/tf tel Maand 

288 Eindrapport Uitwerking en actualisering duurzame 
energie ambities Klimaat - en Energieakkoord 

Augustus 2010 

289 Prisma 2010 November 2009 
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Vergadering van de Algemene Vergadering van df: vereniging IPO op 29 september 2011 

I n t e r p r o v i n c i a a l Over I 

Paraaf secretaris: 

Datum : 21 jul i 2011 
Inlichtingen bij : Jan Ploeger/Jacquelien Kooman 
Doorkiesnummer : (070) 888 12 32 
Bijlagen : 2 

eg 

Onderwerp : IPO-jaarrekening 2010 

.O 

Voorstel 

keVren,- e n ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vastgesteld, goed- 

2. de bestemming van de diverse saldi, zoals door het bestuur vastgesteld, goedkt  

Toelichting 
ceuren 

Ad 1 . 
De accountantscontrole heeft plaatsge
vonden en heeft geleid tot een goedkeu
rende ccntroleverklaring bij de jaarreke
ning. De jaarrekening 2010 is opgesteld 
conform de Richtlijn voor de Jaarver-
slaggeving 640 "Organisaties zonder 
winststreven", welke specifiek van toe
passing is voor niet-commerciële vereni
gingen en stichtingen. 

Ariiikel 16, lid 7 van de statuten van de 
vereniging IPO luidt als volgt: ^Het be
stuur brengt op de jaarvergadering, be
houdens verienging van deze termijn 
door de algemene vergadering, zijn jaar
verslag uit over de gang van zaken in de 
vereniging en over het gevoerde beleid. 
Deze stukken worden onderi:ekend door 
de leden van het bestuur; ontbreekt de 
ondertekening van een of meer hunner, 
dan wordt daarvan onder opgave van 
redenen melding gemaakt'. 

Ad 2. 
De resultatenrekening toont een resul
taat van € 181.228. Het is gebruik om 
het resultaat van het IPO-secretariaat t -
restitueren aan de provincies. Uw be
stuur wordt voorgesteld de saldi volgen.s 
het volgende schema te bestemmen. 

IPO-secretar iaat 
Van het resultaat ad € 181.228 
€ 137.228 te restitueren aan de provin
cies en C 44.000 toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve ICT in verband met 
noodzakelijke investeringen op het ge
bied van ICT en telefonie. 
De vooruit ontvangen baten program
makosten algemeen platform en belan
genbehartiging ad € 54.229, de vooruit 
ontvangen baten flexpool ad € 25.000 en 
de vooruit ontvangen baten programma
kosten communicatie ad € 25.110 over 
te hevelen naar 2011 m verband met 
reeds aangegane verplichtingen. 
De vooruit ontvangen baten program
makosten Subsidiestelsel Natuur- en 
Landschapsbeheer ad € 18.236 over te 
hevelen naar 2011 in verband met reeds 
aangegane verplichtingen. 
De vooruit ontvangen baten program
makosten algemeen en voor beheer on
der e-dienstveriening ad t" 83.243 over 
te hevelen naar 2011 in verband met 
reeds aangegane verplichtingen. 
De vooruit ontvangen voor Verantwoor
ding en monitoring ad € 223.000 over te 
hevelen naar 2011 in verband met reeds 
aangegane verplichtingen. 

PRISM A-kassiersfunct ie 
Van de vooruit ontvangen baten ad 
€ 883.506 een bedrag van € 565.000 



over te hevelen naar 2011 in verband 
met reeds aangegane verplichtingen en 
€ 318.606 terug te storten naar de prg-
vincies. 

Kassiersfunctie 
De vooruit ontvangen baten € 2.909.774 
een bedrag ad € 243.615 terug te stor
ten naar de provincies en € 2.666.159 
over te hevelen naar 2011 in verband 
met doorlopende activiteiten. 

Bijlagen . 

1. IPO-jaarrekening 2010 inclusief controleverklaring, vastgesteld door het IPO-bestuur 
op 21 april 2011; en 

2. ondertekend besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2010 van de vereniging IPO. 



Deloitte 
Vergadering Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 29 september 2011 
BijlSQG 1 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant , 

Aan het bestuur van de vereniging Het Inteiprovinciaal Overleg 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaa^ekening 2010 van de vereniging Het Interprovinciaal Overleg OPO) te Den 
I ln L r ° ° 7 ? Deze jaanrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de staat 
van baten en lasten over 2010 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Yerantwoordel^kheid van het bestuur 

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richüijn 
voor de jaarverslaggevmg 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken v ^ de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordel^kheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederiandse conixolestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
bd^g bevaf verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten v ^ de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg 
van fraude of fouten. & B 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aamnerkmg die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gencht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukkmg te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging 



Deloitte 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van de vereniging Het Interprovmciaal Overleg per 31 december 2010 en van het 
resultaat over 2010 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
"Organisaties zonder winststreven". 

Den Haag, 24 maart 2011 
Deloitte Accountants B.V, 

Was getekend, 
drs. R.D.H. Killeen RA MGA 



JAARSTUKKEN 2010 

D I R E C n E V E R S L A G 

De Vereniging Intiarprovindaal Overieg, gevestigd te Den Haag, heeft ais doelsteHIng het 
behartigen van de belangen van provincies, het Weden van een ptetfom» voor 
uttwisseilng van Icennis en ervaring en het stimuleren en entameren van 
yernleuwingsproceaen binnen de provlndes. Het bestuur van de vereniging bestaat utt 
13 bestuure^eden (één lid van het college van Gedeputeerde Staten per provinde en een 
voorzJtter die door het bestuur vrordt voorgedragen. Daarnaast heeft het bestuur drie 
adviseurs: twee Commissarissen van de Koningin en één provindasecrataris 
respectfevel(Jk voorgedragen door de ICrtng van Commissarissen en de Kring van 
ProvIndesecTBtarissen. De algemeen directeur van het IPG stuurt het secretariaat aan. 

Do opzet van de jaarralcening 2010 Is conform de opzet van de begroöng 2010 en de 
Jaarrekening 2009. 

Naast de balans p r ^ n t e r e n we ook de resultatenrekening op geconsolideerd niveau 
Hiermee tonen we een overElchteliJk beeid van de organisatieonderdelen en 
aandadit^ebleden en de daarmee samenhangende directe kosten van het IPO. 
De totale uitgaven in 2010 van het IPO bedragen C 15.091.708 (exd. BTW). Ongeveer 
negenenvijftig procent van de uitgaven (€ 8.912.205 exd. BTW) heeft betrekking op de 
kosten van het IPO-secretariaat Hiermee worden de kemftjncöes van het IPO Ingevuld 
Een groot deel van de kosten van het IPO secretariaat wordt gevormd door 
perwneelskosten. 

Uitgaven In € percentage 
Secretariaat 8.912.205 5 9 % 
Kasslersfuncde 6.179,503 41 % 
Subtotaal 15.091.708 100% 
BTW 1.270.683 
Totaal 16.362.391 

Het bestuur heeft biJ de vaststelling van jaarplan en begroting 2010 (29 september 
2009) de formatie van het IPO-bureau voor het Jaar 2009 vastgesteld op 60,06 fte. De 
weriffiillke bezetting per 31 december 2010 bedraagt 61,09 door de aanstelling van een 
tijdelijke adviseur communicatie in verband met ziektevervangingin vertwnd met 
openstaande vacatures per ultimo 2009 zijn begin 2010 zes nieuwe medeweriters bij het 
IPO In dienst getreden. Door het aanvaarden van een fünctte elders heeft één 
medewericer het IPO veriaten. Vanaf Juni 2010 geldt een vacaturestop. Eventuele 
vacatures worden alleen nog door tijdelijke contracten vervuld. Het IPO is eigen 
rtslcodrager voor de werkloosheidswet. Vanaf Jull 2005 betaalt het IPO de WW-ul«<ering 
voor één medewericer, die In het kader vsn de toenmalige rrorganlsatle (2003-2004) bIJ 
het IPO Is vertrokken. Daarnaast ontstond In 2010 een niéuwe ulticertngsverplichOng. 
Evenals In voorgaande Jaren zijn er mednwericers van de provincies bij het IPO 
gedetacheerd voor de vervulling van de kemftjncUe van het IPO. In het jaarplan 2010 
heeft het bestuur vastgesteM dat de gewenste omvang van deze flexpool 7 fte. bedraagt 
In 2010 bedraagt de bezetting voor deze flexpool vanuit de provlndes 5,57 fte Het 
verschil tussen de feitelijke levering door de provlndes is ftnandeel verrekend tussen de 
provlndes onderiing en het IPO. 



In de begroting van het IPO wordt de kasslersfunctie onderscheiden. Het gaat hierty om 
de uitgaven voor Interprovlndale (nlet-IPO) acdvttetten. Om administratieve redenen 
worden de provindale bijdragen aan deze activiteiten 'gekassierd' vla de IPO-begroting. 
Vaak betreft het hier activiteiten waar ook bijdragen van of samenweridng met andere 
partijen (ministeries, grootstedelijke regio's, UvW) aan de orde zijn. Het gaat hier onder 
andere om de gelden voor milieubeleid (IPM/Prisma), watertraield (IPW) en de 
Gemeenschappelijke Beheersorganisatie (GBO). De kassferfunctie zorgt voor 4 1 % van de 
uitgaven. 

Aan de Inkomstenkant van deze Jaarrekening zien we dat de provlndes door het betalen 
van contributie een groot deel van de kosten dragen. Bijdragen van andere overheden, 
rechtstreeks aan het IPO, vormen met C 1.370.122 een tweede substanööie bron van 
inkomsten voor verschillende projecten en programma's. 

In de volgende tal>ei zijn de resultaten voor het jaar 2010 samengevat. 

IPO-McratarUiat 

PRISMA-kaulervfuncUe 

Voorgesteld wordt om 

Van het resultaat ad € 181.228 een bedrag ad € 137.228 te 
restitueren ean de provlndes en e 44.000 toe te voegen aan 
de bestemmingsreserve ICT (het budget 2011) ln verband 
met noodzakelijke Investeringen op het gebied van ICT en 
telefonie. Dit bedrag Is gelijk aan de onderbestedingen op 
deze posten in 2010 (zie toelichting) 
e vooruit ontvangen baten programmakosten algemeen 
platform en belangenbehartiging ad € 54.229, de vooruit 
ontvangen baten flexpool ad € 25.000 en de vooruit 
ontvangen baten programmakosten communicatie ad € 
25.110 over te hevelen naar 2011 ln vertwrwl met reeds 
aangegane verplichtingen. 

De vooruit ontvangen baten programmakosten 
Subsidiestelsel Natuur^ en Landschapsbeheer ad € 18.236 
over te hevelen naar 2011 In verband met reeds aangegane 
verpitehttngen. 

De vooruit ontvangen baten programmakosten algemeen en 
voor beheer onder e-dlenstveriening ad € 83.243 over ta 
hevelen naar 2011 in verband met reeds aangegane 
verplichtingen. 

De vooruit ontvangen baten voor verantwoording en  
monitoring € 223.000 over te hevelen naar 2011 In veriMnd  
met reeds aangegane verpllchangen. 
Van de voonilt ontvangen baten ad C 883.606 een bedrag  
ad € 565.000 over te hevelen naar 2011 In verband met  
reeds aang^jane verplichtingen en € 318.606 terug te  
storten naar de provincies. 
Van de vooruit ontvangen baten ad C 2.909.774 een bedrag 
ad € 243.615 terug te storten naar de provlndes en C 
Z666.159 over te hevelen naar 2011 In verband met 
dooriopende activiteiten en vooruit ontvangen subsidies. 

Kasalenrfunctic (overig) 



Totaal wordt goraotituMrtt: 

Secretariaat 137 228 
PRISMA-kasslersfuncüe ^IL'inl 
Kasslersfunctie overig .i il^'f^l 
Totaal '̂ i2a*fil5 6 9 9 ^ 9 

Rlako'a 
J S l ^ n ^ ü I WW-verpliditlngen hanteert het IPO de gedragslijn dat deze In de 
begroting worden opgenomen wanneer deze verplldiöngen daadwertceiijk ontstaan WW-
verpllchtlngenkunnen ontstaan door het wertcen'mat mLewertcera die op p , ^ ^ ^ 
«^rden aangesteld (voor bepaalde tijd, zonodig voor onbepaalde tijd D? rtSS'smS 
betrekking tot dergelijke WW-verpIfchtingen worden beperkt door ien «lequwt 
personeelsbeleid en door waar mogelijk gebruik te maken van 

u ' ^ S " ^ " ' ? ' ' ^ ' ' ' ^ ' ' ® " ®" freelance overeenkomsten. WW-verplidiüngen kunnen ook ontstaan door organlsadeaanpasslngan. Huwiungen Kunnen 

In 2004 is voor een medewericer een ontslagbesluit genomen. Voor deze medewericer is 
Z ' L T r ^ ^ ^ l ? ^ ' ^ ^ " '"«lewericer bij de detedïertngsorganteïÏÏTSS 
Services In dienst Is getreden. Maandelijks wordt 80% van de s a l a r i s k o ^ aanhet IPO 
S Ï ^ ^ T " * " " T opbrengsten die P&O ServiSs o S S S ^ ^ ^ J r 
detodiering van de medewericer. Omdat de omvang en de mate van de d^dwrino kan 
étlSSJL^Z^^H ' ^ ^ " ^ ^ " ^ ° ^ detachering om te zetten S T S Ï Ï a S ' 
dtenstvertand z«n de opbrengsten die P8iO-servlC8S in mindering brengt niet goed In te 
schatten. Dit bemoeilijkt het maken van een betrouwbare sdwtSng vaS^de toSen vïn de 
regeling. Om het risico op te vangen wonJt 90% van de maximale s a t e r i s t o S n i J ^ ^ ^ ^ 
Oeze verpltehöng eindigt per 1 april 2011. "i^wten oegroot. 

Weoratandavormogen 
Het IPO be^lkt niet over eigen vermogen, aangezien het batig saldo vla de 
resuiteatverdeling Jaariijks wordt gerestitueerd aan de provlndes dan wel wordt 
doorgesdioven naar het volgende jaar. De verplldidngen die zön aangegaan en worden 

ï '^"•"^ opgenomen verplld^OnSen l e ^ n ^ E ^ a g op 
h « weerstandsvermogen van het IPO ln de toekomst. In de vereniging partidperen 
solide provindes, dit geeft waarborg voor eventuele op dit moment ntet voorSVn^ 
rinancieie risico s. 

Treasury 
^Air?ï '"*Ü^«'"!f""='°^ jaariöks op grond van de vastgestelde begroting het IPO-
secretoriaat. Op basis van de jaarrekening vindt jaariöks met de prov?nTe?deSnldeve 
afrekening plaats waartïlj als gedragsregel wordt gehanteerd dat niet b e ^ S e m^ddete^ 
terugvloeien naar de provlndes. iniuueien 

bevocirschottlng van de provincies én de liquiditeiten het toelaten worden in 
vooricwnende sItuatiM gelden bij de Bank Nederiandse Gemeenten ( S T G ) op êeS 
depositorekening gezet. De looptijd Is drie, hooguit zes maanden. ^ 
In vertand met de overgang van het IPO van gemeenschappelijke regeling naar 
' ^^ ' ! 2?M^" S ^ J Ü ' " * ' ' ^ ^« '«>P ^̂ 8" een akte van v S n Z a ^Westeld ter hoogte van € 680.670. Dit bedrag stoat niet ter vrije ^ S l n J T a n het 

Het bestuur van het IPO Is niet zelfstandig bevoegd tot het aangaan van aeidleninoen 
Hiervoor Is krachtens da statuten goedkeuring nodii van de aigeJSTe vrrgaderlng ^ 



De begroting voor 2011 Is op hoofdlijnen als volgt: 

losten 
Begroot 

2011 

Personeelskosten 
Huisvestingskosten 
Overige kosten 
BTW 
Kasslersfunctie 
Totaal laatwn 

5.100.223 
1.169.599 

934.074 
1.302.433 
4.799.027 

13.30S.358 

Baten 
contributie provlndes 
bijdragen andere overheden 
dh/erse baten 
rente  

7.431.810 
171.000 

9.000 
100.000 

Subtotaal baton IPO 7.711.<10| 

bijdragen provindes 
Kasslersfuncde  
Totaal batan 

5.593.546 
13.308.356 

Den Haag, 22 maart 2011 



MARREKENZNG 

Grondslagen voor waardering en resuttaatbcpalino 
iMgfliMnfl aroniManfm voor ém ̂ m a m ^ ^ nn w f u i f n m m i i n j 

Sï.Sf^S'n ^ ° i o f « o v e r e e n s t e m m i n g met de RlditilJn voor de 
Jaan/erslaggeving 640'Organisaties zonder winststreven'. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van acüva en passiva en de 
gebaseerd op historisdw kosten. Voor zover niet aS^rs te^eW 

worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. vermeio, 

Brendf liHen voor do waamorino v— „^^^ 
Immaterfefe vaste activa 
De immatertflle vwte acttva worden gewaardeerd tegen vericrtjgingsprtjs verminderd met 
cuimilatleve afscjirijvlrigen en cumuiadeve waarde^^rrninderingen^lS^ffSlB^^^ 
worden gebaseerd op de gesd>atte economlsdiegebrulksduur"en w o r d e n S S d o p 
S^en tuTeSd ' ï JaSS?" ' ^ ' vericrijgingsprijs, rekening houdend met een ' 

Materiele va^ activa 
^ J T f r ï ï ^ * activa zUn gewaardeerd tegen hlstorisdic aansdiafwaarde, 
verminderd met eeri lineaire afschrijving berekend op basis van de verwachte levensduur 
en rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. De afschrijvlngsperr»^ 
veirneld ln de steat van geacthreerde kapitaaluitgaven (materieel), ornleuwe 
üwötoringen wordt a^eschreven met Ingang van de maand volgend op de maand van 
aanschaf. De afschrijvingslast van de bedrijfsmiddelen Inventaris en meubilair komt ten 
laste van de post Interne organlsatla/Hulsvestlng. De afSdirIJvingsJast van de overioe 
materiele vaste acdva komt ten laste van de post Interne Organisatie/Bedrijfsvoering. 

Vorderingen en schulden 
Vorderingen en schulden worden nominaal opgenomen en worden gesplitst weergeoeven 
in vorderingen op en schulden aan publiekrechtelijke en niet-publlekrechteiijke 
organtsanes. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor 
a. In rec^ite afdwingbare of feltelQke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 
waarbij het waarschijnlijk: Is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk Is en waarvan 
de omvang op betrouwbare wijze Is te schatten. 
5; " ^ ^ ^ ' ^ ' f . ^ " ^ ^ ^ ^ begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van 
die kosten zijn oorsprong mede vindt In het verslagjaar of In een voorafgaand verslagjaar 
en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantel ^, 
begrotingsjaren. ;, -1 

*•••';] 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 57+ 
voorziening Is gevormd voor de lasten die voortvtoelen uit de 57+ regeling over de 
periode tot en met 2011. «w-niiy vv«r ue 

Het IPO heeft In geval van tekorten bij het ABP géén verplichting anders dan de 
eventueel hogere toekomstige premie. Er Is dertialve in de jaarrekening geen voorziening 
voor pensioenen gevormd. Het IPO kent een toegezegde bijdrageregeling """"^^"'"S 

Voor -dentrfTTBtte^Joeleinden 

d.d..xu..mcia/:fc..2x3u 



Liquide middelen 
De liquide middelen zQn gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij het niet vriU 
opvraagbare deel aftonderiijk wordt toegelicht. 

Overige activa en passiva 
De overige acthra en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor wat betreft 
de activa is dit zo nodig gebeurd onder aftrek van waardeverminderingen wegens 
verminderde volwaardigheid. 

De ov^schotten op de projecten worden voorultiopend op ean bestuursbesluit daartoe 
als vooruit ontvangen bijdragen onder de overiopende passiva gepresenteerd. 

Nfet ln de balans opgenomen verplichtingen 
Onder de niet In de balans opgenomen veipllchtingen worden de lopende verplichtingen 
opgenomen waartoe het IPO zldi per jaareinde heeft vastgelegd. De 
verplichtingenadministratie wordt vrUwel voor de gehele iPO-orvanisatie gevoerd. 

GraniielofiMn v a a r do r o a u l t o t l i n a l l n Q 

/Costen en opbrengsten 
Als grondslag voor de resuttaatbepaling Is het systeem van historische kostprijzen 
toegepast Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop z|) 
betrekking hebben. Eventuele veriiezen worden genomen op het moment dat deze 
worden voorzien. 

Uitgaven ten aanzien van WW-lasten worden ten laste van de resultatenrekening 
verantwoord, 

Baten provinde en andere overheden 
De reguliere provindale bijdrage wordt vastgesteld op basis van de door het bestuur 
vastgestelde begroting. Met de zogenoemde IPO-verdeelsleutel wordt de bijdrage per 
provincie berekend. De bijdragen van provlndes en andere overheden worden 
toegerekend aan het jaar waar de bijdragen op betrekking hebben door per ultimo van 
het jaar het aandeel In de kosten te bepalen. 

Kassiersfiinctie 
De kasslersfunctie wordt door de provlndes aangewend voor het gezamenlijk doen van 
betelingen. Het IPO fungeert hier als doorgeefluik van de provlndes en beschikt niet op 
eigen Initiatief over de gelden. Uitgaven ten laste van de kasslersfunctie vinden voor het 
IPO per definitie budgettalr-neutraal plaats, met uitzondering van de kosten voor 
provindale abonnementen. Ten opzichte van de totale IPO-begroting kunnen de 
betalingen via de kassiersfunctie van aanzienlijke omvang zijn. Om ongewenste 
fluctuaties ln de omvang van baten en lasten tussen jaren ln de resultatenrekening van 
het IPO te voorkomen, worden de uitgaven en Inkomsten die samenhangen met de 
kasslersfunctie en waartegenover geen directe activiteiten van het IPO staan ln de balans 
ais saidopost gepresenteerd. De posten van de kasslersfunctie waarvoor het IPO wel 
(beperkte) activiteiten verricht zijn wel ln de resultatenrekening verantwoord. In de 
toelichting zijn de dhrerse posten Integraal weergegeven. 

Voor ident(tfTcati^oeleinden 
Behorend bij dpmroleverklaring 

rL..*: d.d. .2.U..maart.."̂ Lai-i 



Baiani per 31 decOTber 2010 (T«r iwatoalbestwinning) 

idttiM2qio| ^ 
Actfn " — 

Vutsactlva 

hnnwalWe vane tcdva IXJ665 

MttilOe vute BCtiva 392.7D2 448.224 
Flmciae VBitB Kthra 68a«7D 68O.«70 

VbCtende activa 

XsnloiBBiaoudflBBUigjdta 
vaikiliHtea qp puMMnechtenjh! Hdamfn 
vailBliigm I f nlet-pubUdndtteiykB lldianeii 
imriopeade Bctivi piMcfcicctellPkB lidBiiKD 
ovBlopaide acih^ alet-|Rib]iekiectitelUkB Udiamea 

58S.166 
11.117 

10355 
331277 

1.143.929 
49A34 

683.913 
4«6J44 

i.09IJ>i5 2J45.642 
UqaUB middden 8.918.243 8L223.2I0 

ronalaetivB ~ | | 

• • 
. 11.222.1971 r 11.697.7461 

1 alHiiv 20091 

Algetnene (overige) reserw* 
Beammntagsreietve ICT 
Scnltaatlwekja 

ywHilniitgai 

Kfanlden am publiekrecttBiyioB Hrfmmm 
gcfeuldeii aan niet-pabliekrechlcmte Udnnm 
overio|KDdB paiciva pobUeknchtBiyke Udomen 
ovof opcode paaslvB aJct-publkkKciclBlijkc lichsmen 

ITtoaal paariva 

0 
0 

181.2Z8 
181.228 

49.991 

1.897.191 
1JX».II7 
7.976.949 

108.719 
10.990.978 

0 
0 

255.607 
255.607 

120.692 

789vQ30 
1.922.618 
8J6S.IB8 

41.610 
11 J21.447 

-̂1 

11.222.I97I 11.697.7461 

Voor idenj^m^^doeleinden 
Behorend bij^tmleverkiaring 



staat van baten en lasten 2010 

L/utm 
2010 gew begr 

2010 
begroot 

2010 
2009 

Dlrectk 
Salarissen m sociale lasten 
Totaal directie 

Platform cn BelangcnbehartiglDg 
Salarissen en iociale lasten 
programmakosten 

algemeen 
JragdzoTg 
SidxkUcstdse! Natuur- en Laodsdiapdwlieer  

- Hnandde vcrturadingcn  
Totaal platform en belangenbfhartigfaig 

Europa 
Salarissen en sodale lasten 
Huisvesting Brassel 
Kennisccntmm Europa 
Totaal Europa  

Ekktronische dienstverlening 
Salarissen en Bodale latten 
Tljdeiykpenoneel 
programmakosten 
- algriiifr'n 
- beheeâ  OBO-provlndes 
Totaal Elelttronisclie Dieustf eiieuLig 

Verantwoordkig fai monharing 
. viaitatfes 

-Jeugdzorg 
- PeiBonfff Ismonltnr 
- PcovfaicieniDnitDr 
Totaal Verantwoording cn miHiMoriiig 

Commonkatie 
Salarissen en sodale lastsn 
programmako sten 
provinciale aitiimialf 
Provinciesjil 
Jaarconferentic/bestuursdincr 
Communicatie uitvoering beatuuisakkooni 
Totaal commonkatie  

505/483 
505.483 

3M.393 
113.139 
162.664 
631Ji96 

284.138 
O 

90.067 
O 

374J05 

131.117 

I6.12S 
8.473 

43531 
199.249 

389.607 
25.933 

O 
375^8 
113J19 
36.331 

961.248 

513.054 
5i3J054 

267.180 
123.094 
163.061 
SS3J36 

272.074 
O 

100.000 
O 

37X074 

300.000 

37.815 
25.000 

412J15 

345.151 
63J97 

O 
380J22 
64.933 

0 
SS4JJM 

513.054 
313.054 

2.081.412 2.082J264 2.232.264 

573>W2 218.175 ^ 5 0 4 
113569 125.000 125.000 
250.621 290500 100.000 

0 0 0 
3409.044 2.715.939 2̂ .662.768 

267.180 
53.094J 

163i)61 
4S3J36i 

O 

100.000 
O 

37i074 

300.000 

37.815 
25.000 
50.000 

412.815 

345.151 
63.597 

O 
380522 
64.933 

O 
854004 

485.257 

1.871508 

361564 
121.936 

149.604 
2.504811 

258.780 
50.000 

158512 
4^X»2 

189.605 
71.817 

100.367 
1.365.979 
L727.768 

149i»0 

O 
9.788 

45.039 
203.907 

317.198 
37.904 
17.781 

354.690 
130.373 
64.853 

922.799 

Voor identifi? ind en 
Behorend bij coVtroleverklaring 
d.d. .aU..mQ£ir.(:...^OJi  



WerkgcfretsKakco  
Salarissen eo sodale lasten  
Programmakoiten  
totaal Wertyrq-saakeB 

OBderstnmlog (B BedrUlkTocring 
Salarissoi ca sodale lasteo 
prograinmalcosten 
Totaal ODdersteontai en bediQfcroni 

Orailgc luisim 
BTW 
Totaal orerige haten 

2010 om'begr 
2010 

bcgrool 
2010 

2009 

234.995 
38536 

273JS0 

250.007 
41.306 

29L313 

265.007 
76507 

341513 

228.139 
4X224 

270563 

947593 
30.175 

977568 

948.279 
51522 

999j6tt2 

988J279 
51522 

lJmj602 

883.788 
24.823 

908.611 

1.270.683 
L270.6S3 

1.289.207 
1J89J07 

1.289,207 
1J89.207 

lutaraa oiganintie 
PenoaeJe koattn 
Vergnediag woon/wokvarta» 
Omige pentoneeldmsteo 
Wervtngstawtfa 
Vanning en opleidiBg 
Raorgattfaatfâ igptimffffig 
Reis- en verblijikostea 
T|)<iel|}kpenoneel 
Totaal personele kosten 

124547 
50.162 

0 
77.458 

155.996 
124.698 
151.406 
684.026 

126566 
64596 
10J15 
91547 

133.000 
137.831 
170.418 
7 .̂873 

101.566 
89.596 
30.915 
91.347 

120.000 
97.831 
70418 

601.873 

112.683 
61513 
67.709 
34.432 
98.681 

13Z733 
437.051 
944.601 

niifaveatlng 
Kantoor Den Haag 
Vergadakusten 
Tdecomniunicatie 
ICT 
Repro 
Tbiaal Imisvestiqg 

601.097 
214.268 
51.200 

232502 
80530 

1.179597 

617531 
254.929 
60533 

187.874 
98.969 

1.219.836 

642530 
214.929 
60.533 

187.874 
98.970 

1.204.836 

eiZ634 
225.996 
31.703 

105.929 
79.197 

I.QS5.460 
Divaneo 
Accountantsoonlrole ea administratie 

R^Beseotatie 
Totaal dlvmen 

37.076 
39.032 
30.934 

1070)42 

42.433 
31.242 
38.690 

112585 

42.454 
31.242 
38.690 

112585 

35.985 
40.826 
31.103 

107J»13 
Totaal intene arKanhntk L97a6is{ 2.089.095 1.919.095 [ il07.974 

1.344.973 
15441973 

ISnlitotaal IPO ] r 10.1108801 |_ia^ftgM]| 9J87.4gy|| 10J»O556| 

heleinden Voor identiflc 

^^['°'^^^bifcoAfoleverklaring 



KassleiBftnictk 
Overig 
Diversen 

. Interprovinciale Ptojecten WtMIPW) 
Undelp Ooordinatleinint Windenergie (LCW) 
vmo 

- gatalogBS Groenblauws dleisten 
AibeïdsmBict- en qilddlngsgelden (A-K)) 
Wddevogds 
DunrzaaiD itikofta 
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Toelichting op de staat v a n baten en tasten 

LASTEN 

Over 2010 bedragen de totale lasten voor salarissen € 3.968.190, sodale lasten 
C 431.977 en pensioenen € 459.336. 

Platform «n Belangen beha rtlglnv 
De overschrydlng onder programmakosten algemeen worden veroorzaakt door de kostwi 
van doorlopende verplichtingen uit 2009 zoals voorzien blj de goedkeuring van de 
Jaarrekoilng 2009. 
Ten laste van het budget programmakosten SubskliestelseJ Natuur- en 
Landschapsbeheer z|]n In 2010 de kosten van externe begeleiding door de bestuuriijke 
trekker en procesmanager van het project Omvorming Programma Beheer geboekt 
Tevens z(Jn er kosten gemaakt voor ondersteuning door het advocatenbur^u IMysIngh ln 
vertwnd met het overieg met de Europese Commissie over het onderdeel SNL-natuur. 

Blaktronlsdia Dionstverlaning 
Sinds 2008 Is binnen het IPO de beheersorganisatie GBC-pnovIncles operationeel. In deze 
beheersorganisatie (shared service centrum) worden de gezamenlijke prxiducten van de 
provincies voor e-dlenstverienlng beheenj en vender ontwikkeld. 

Verantwoording en monitor ing 
De kosten voor de evaluatie van het IPO door oen exteme commissie zijn onder deze 
begrotingspost verantwoordt. 
Daarnaast Is In december opdracht verieend voor begeleiding van de visitatie voor de 
uitvoering van het Afsprakenkader Jeugdzorg 2010-2011 door de twaalf provincies en de 
drie stadsregio's. 

Communicatie 
Door de tijdelijke aanstelling van een adviseur communicatie in verband met 
ziektevervanging Is de post salarissen en sociale lasten overschreden 
De overschrijding op de post JaarconferentlQ/bestuursdiner wordt in belangrijke mate 
gecompenseerd door extra sponsorbydragen. 

Zntema organiaatio 
Huiaveatlng 
In 2010 heeft bij ICT de migratie plaatsgevonden naar nieuwe servers en is overgegaan 
naar besturingssysteem Microsoft. Hiervoor Is het budget benut dat bij de goedkeuring 
van de jaarrekening 2009 beschikbaar was gesteld voor deze kosten (€ 95.000). 
Omdat de hardware al geruime tijd is afgeschreven en hoognodig aan vervanging toe is, 
zal ln 2011 overgegaan worden tot de aanschaf van nieuwe beeldschermen en pc's 
Daarnaast zal ln 2011 wegens veroudering van de huidige telefoonlnstailatle en om de 
telefonische bereikbaarheid te vergroten, geïnvesteerd worden In een nieuwe 
telefooncentrale. 
Aangezien deze extra Investeringen niet z|Jn begroot voor 2011 stellen wij voor de 
onderuitputting ICT en telecommunicatie van € 44.000 Inclusief BTW over te hevelen 
naar 2011. 

Ovarlge Icoaten 
De betaalde BTW is In één bedrag verantwoord onder de post door te schuiven BTW. 
Dit bedrag kan door de provlndes worden gededareerd bU het BTW Compensatleftonds. 

V o o r i d e n ^ i c a p e d o e l e i n d e n 
Beho rend bi j Von t ro leve rk la r i ng 
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Kaaslerafunctle 
De verschillende uitgaven In de post kasslersfunctie zijn nader toegelicht onder 1.6. 
De afwijking ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door kosten van 
dooriop^de verplichtingen uit 2009 zoals voorzien bU de goedkeuring van de 
jaarrekening 2009. 

Voor het jaar 2010 zUn de kosten ten laste van de post kassiersf^jnctie overig 
e 5.002.024 (exduslef BTW). Dit Is Indusief de uitgaven voorde provindale 
abonnementen (€ 199.510 exduslef BTW). 
De vooruit ontvangen baten zijn € 2.909.774. Voorgesteld wordt om hiervan € 243.615 
terug te storten naar de provincies en € 2.666.159 over te hevelen naar 2011 in vert>and 
met dooriopende verplichtingen en vooruit ontvangen subsldlegdden. 

Specificatie terug te storten bedrag: 
Provinciale abonnementen 34.960 
Catalogus Groenblauwe Diensten 41.217 
Interprovlndale Projecten Water (IPW) 124.000 
Uitvoering klimaat- en energieakkoord 20.159 
Brede Doeluitkering (BDU) 582 
Professionaliseren gebiedsontwikkeling 22ifiSZ 
Totaal 243.615 

De vooruit ontvangen baten van de Interprovlndale activiteiten op milieugebied 
(IPM/PRISMA) zijn € 883.606. Voorgesteld wordt om hiervan € 565.000 over te hevelen 
naar 2011 In verband met dooriop«>de verplichtingen. 
Na controle van de verplichtingenadministratie heeft een opschoning plaatsgevonden. 
Voorgesteld wordt € 318.606 terug te storten naar de provlndes. 

BATEN 

De provindale bijdragen vonnen de belangrijkste Inkomsten van het IPO. Daarnaast 
ontvangt het IPO Inddentde (prolect)bljdragen van provlndes en derden, voornamelijk 
de rijksoverheid. De reguliere provinciale bedrage wordt vastgesteld op basis van de door 
het bestuur vastgestelde begroting. Met de zogenoemde IPO-verdeelsleutel wordt de 
bijdrage per provinde berekend. 

Bij de baten zijn de bijdragen van provindes en andere overheden opgenomen en de 
overiopende saldi. Voor het IPO-bureau gaat het om een gezamenlijke bijdrage door de 
prtjvincles ad € 8.939.375. Apart weergegeven is de bijdrage van de provindes aan de 
kosten voor de flexpooi (€ 167.671 ). B|J de baten zyn ook de bijdragen van andere 
overheden opgenomen. Vervolgens zijn diverse t>aten (€ 78.503) en rentebaten 
(€ 51.818) opgenomen. Indusief de rentebatoi bedraagt het resultaat € 181.228. 

V o o r iden' t f iMcat iydoeieinden 
Behorend bi j ebn t ro ieve rk la r i ng 
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Het IPO ontvangt bijdragen van verschljlande subsidiegevers. In onderstaande tabei 
worden deze subsidies, opgenomen onder de bUdragen andere overheden, nader 
toegelicht: 

Subsidle-
veriener 

Subsidie Aard Subsidie-
Voorwaarden 

Bedrag 
ontvangen 
ln 2010 

Ministerie VWS 
vla Zuid-Holland 

Bestuurskosten 
VWS Jeugdzorg 

Structureel 27-07-1998 54.454 

Ministerie 
Jeugd en gezin 

Verb^ring indicatie
stelling jeugdzorg 

Inddentael Subsidieperiode 
tot 1-5-2010 

30.000 

Ministerie SZW Arbocatalogus Inddenteel 24-11-2010 10.000 

Ministerie 
VROM 

Financieringsbehoefte 
Landschap 

Inddenteel 25-10-2010 61.624 

LAT-BRZO Incidenteel 23-11-2006 
Subsidietermijn 
01-07-2006 
t/m31-12-2010 

0 

Duurzaam Inkopen Inddenteel 21-12-2007 
Subsidieperiode 
01-01-2008 t/m 
31-12-2011 

0 

Klimaat- en Energie 
akkoord 

Inddenteel 26-11-2009 
2009 t/m 2011 

50.000 

Beheer 
Bulsleidingengegevens 

Inddenteel Subddleperiode 
01-01-2010 t/m 
31-12-2010 

55.897 

Beheer Register 
Risicosituaties 

Inddenteel Subsidieperiode 
01-01-2010 t/m 
31-12-2010 

210.250 

Front Office Chemie Inddenteel 24-09-2010 17.000 

Totstandkoming RUD's Inddenteel Subsidieperiode 
2010-2011 

300.000 

Expeditie Mooi Inddentwl 22-04-2010 
29-11-2010 

80.000 
50.000 

Lichtvervuiling IrKidenteel Bnddatum 1-4-
2010 

60.000 

Ministerie LNV 
vla Zuid-Holland 

Oecentrallsatle-impuls 
Bestuurskosten 
LandeiUk Gebied 

Structureel 06-12-1996 65.798 

Ministerie LNV MTR Inddenteel 07-12-2010 113.074 

Financieringsbehoefte 
landschap 

Inddenteel 25-10-2010 61.824 

Ministerie EZ Ollecrislskaart 
ontwikkel kosten en 
onderhoud 

Structureel 21-04-2010 36.000 

Ministerie V&W Overstramingsrisico Incklenteei 14-10-2010 40.000 

Database 
overstromingsrislco 

Inddenteel 05-11-2010 34.000 

Watarschapshuis Beheer/onderhoud 
iWSR 

Structureel Afgerekend 
20-05-2009 

40.000 

Voor iderPEjTTt^tfedoefeinden 
Behorend l>ifcontroleverk!aring 
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XPO-verdeelaleutel 
De provindale bijdragen voor het IPO-secretariaat worden door het bestuur vastgesteld 
op grond van da zogenoemde IPO-verdeelsleutel. De In 2010 gehanteerde IPO-
verdeelsleutel Is gebaseerd op de junidrculaire Provindefonds van 23 juni 2009, met ais 
kenmeric 2009-319713, waarbij de opbrengst opcenten motorrijtulgenbeiasting naar 
genormeerd tarief is opgeteld. De verdeelsleutel voor de bijzondere opdracht PRISMA is 
gebaseerd op de toenmalige doeluitkering zoals het ministerie van VROM deze op 1 
Januari 1995 heeft vastgesteld. De Jaariijkse bijdrage voorde uitvoering van het 
Nadonaal Milieubeleidsplan (NMP) is sindsdien geïntegreerd ln het Provindefonds. 

Kaaslerafunctle (PRISMA) 
Prisma 2010 bevat de Interprovlndale milieuprojecten die In 2010 door de gezamenlijke 
provincies werden uitgevoerd. Er zijn projecten gestart op het g^ ied van onder meer 
klimaat- en energiebeleid, implementatie Wet algemene bepalingen on^evingsrecht 
(Wabo), Invulling regierol « i implementatie eindbeeld Mans. De resultaten van deze 
projecten worden verwoord in het jaarverslag Prisma 2010. 
Het te verrekenen saldo is € 883.606. Voorgesteld wordt om h i ^ a n € 565.000 over te 
hevelen naar 2011 voor reeds aangegane verplichtingen. 

KMSlerafunctle overig 
Interprovlnciele projecten water 
Op het gebied van waterbeleid werlcen de provlndes bd een aantal projecten samen met 
Unie van Waterschappen en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
In 2010 zijn er kosten gemaakt voor het Instrumentarium Watersyd»em Rapportage 
(IWSR), de Informatledesk standaarden water, Veliighekl Nederiand ln kaart, het 
Landelijk Register Grondwateronttrekkingen en het ontwikkelingsprogramma regionale 
watericeringen. De besluitvorming over en verantwoording van dit budget vindt plaats In 
de IPO-advlescommissIe Water. 

Lendalljk CoiMInatlapunt Windenargie 
De provlndes zijn sinds 2001 partner In de Bestuursovereenkomst Landelijke 
Ontwikkeling Windenergie (BLOW). De coördinatie van de uitvoering is door de provlndes 
blj het IPO neergelegd. 

Catalogua Groanbiauwe dienaten 
In 2009 tot en met 2013 wordt het beheer en onderhoud van de digitale catalogus 
Groen Blauwe diensten uitgevoerd door DLG. 

Arbddamarkt en Oplaidingagelden 
Sinds 2007 is het Arbeidsmari<t- en Opleidingsfonds actief. Het fbnds stimuleert 
vernieuwing met betrekking tot HRM binnen provindes en verridit onderzoek. De 
nnandering vindt plaats door gelden die voorheen op het niveau van Iedere provinde 
afeonderiijk werden besteed. De betreffende gelden maken deel uit van de beschikbare 
arbeklsvoorwaardenrulmte. In de CAO van 2005 hebben sodale partners besloten tot 
centralisatie van deze middelen. Het A-f O-fonds wordt bestuurd door werkgevers en 
vakbonden gezamenlijk. 

Weldevogaiverbond 
Het weldevogelvertTond bestaande uit ^ n aantal provlndes, andere organisaties en 
ondersteund door het IPO is in 2006 opgericht. In het voorjaar van 2010 heefl een 
evaluatie plaatsgevonden. De inzet van het IPO eindigt op 1 januari 2011. 

Duunaam Inkopen 
Door het ministerte van VROM Is maximaal € 60.000 beschikbaar gesteld voor het project 
'Duurzaam Inkopen binnen de provlndes, de weg naar 2010 en verder". 

V o o r i d e p t T f i c a ^ d o e l e i n d e n 
Beho rend bi^(=€ontroleverklaring 
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Benchmaric Berenachet 
Conform besluitvorming in de BOAG Middelen van november 2009 is In 2010 aan 
Berenschot opdracht verieend voor een overheadbenchmark en een benchmartt 
ambtelijke formatie. 

Unifonnering Indicetlealelllnii Buraaue]eugdsoig(VXB) 
Door de MO-groep Is een uitvoeringsplan opgesteld om de Indlcatlestelllng ingrijpend te 
ver1)eteren. Besloten Is tot uitvoering van de eerste landelijke ontwlkkelfase waarin 
werkprocessen en scholingsmodules worden ontwikkeld. De prx>vindes dragen hierin C 
394.160 bij; de drie grootstedelijke regio's € 139.834. Daarnaast heeft het Ministerie 
voor jeugd en gezin een subsidie toegekend van € 300.000. 

Midterm Review Invasteringabudget LandelQIc Gebied 
Medio 2009 hebben de minister van LNV en de gezamenlijke provlndes afgesproken om 
het landelijke onderzoek ln het kader van de midterm review (MTR) van het ILG 
gezamenlijk uit te voeren. H^ IPO is gevraagd het projectmanagement voor de KTR op 
te pakkan. De kosten zijn gelijkelijk verdeeld tussen IPO en het ministerie van LNV. 
In het kader van de MTR Is het IPO gevraagd communicatieactiviteiten te ontwikkelen. 
Enerzijds ter ondersteuning van een gezamenlijke beeldvorming en anderzijds om de 
resultaten van de MTR op een positieve wijze te presenteren. 

Week van de Jeu^zerg 
In 2010 Is evenals voorgaande jaren de Week van de Jeugdzorg georganiseerd met als 
doel het bedd van de jeugdzorg onder het grote publiek, beleidsmakers, poiltld en media 
bij te stellen. 

Uitvoering Idimeet- en «nargieakkoord 
In het bestuursakkoord Klimaat, Energie en Ruimte 2009-2011 tussen R|jk en IPO Is 
afgesproken dat Rijk en provincies ieder € 50.000 bijdragen aan de uitvoeringskosten 
gedurende de looptijd van het akkoord. 

Brade Doeluitkering (BDU) 
In de adviescommissie mobiliteit van 12 februari is beslaten om de kosten van de Nota 
Mobiliteit en de Inzet van provindale middelen en BDU tot en met 2020 In beeld te 
brengen. Het onderzoek is uitbesteed aan APE en moet bijdragen aan de in 2010 te 
voeren discussie over ambities en middelen in het kader van de evaluatie BDU, als 
onderdeel van het bestuursakkoord rijk-provindes. 

Inveatoringabudget LendelQk Gebied (ILG) 
In 2010 Is aan PrioeWaterhouseCoopers opdracht verie^d voor de analyse van de LNV-
scenario's met betrekklng'tot de flnarKlering van de extra lopende verplichtingen omtrent 
hetILG. 

Nature 2000 
De provindes en het ministerie van IHM hebben In 2008 bestotan dat de uitvoering van 
Natura 2000 een impuls kan krijgen met de oprichting van een Interbestuuriijk 
regiebureau. Provlndes an LNV dragen ieder 50% bU aan de kosten. 
Voor dit regiebureau Is een medewerker van de provinde Noord-Brabant gedetacheerd 
via het IPO. Het regiebureau staat onder leiding van een programmadirecteur. 

Uitvoarlng iMetuuraakkoord 
In het jaar 2010 z|jn veel zaken uit het uitvoeringsprogramma gerealiseerd. Veel 
aandacht Is uitgegaan naar de dusters Provindeacademie, Strategisch forum en nieuwe 
werkwijzen. Daarnaast zijn er in 2010 strategische fora gehouden over het landelijk 
gebied, de regionale uitvoeringsdiensten cultuur en is er een belangrijke Impuls 
gegeven aan de communicade door middel van een aantal elektronische 
nieuwsberichten. 

Voor identrtieatredeeleinden 
Behorend Gij c^>frfroleverklaring 
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De activiteiten vinden plaats onder aansturing van de Kr^ng van Provlndesecretartesen 
die trekkers zijn van de deelonderwerpen. 

GemeenachappelIJke Beheera Organlaatle (GBO) 
In 2010 is een start gemaakt met het verder professionaliseren en versterken van de 
Gemeenschappelijke Beheer Organisatie. Voor elk te beheren pnoduct Is een landelijk 
functioneel beheerder aangesteld, de producten Risicokaart, Durptzxjis, Natuurbeheer, 
Ondergronden en Referenties, Provfndaal GeoRegister, Provindale Producten Qabalogus, 
Samenweritende Catalogi, IPDR, Fonrtdesk, Provisa zijn doorontwikkeld, en voor de 
Flamingoviewer is een lange termijn strategie bepaald. In 2010 zijn vervolgens de 
beveiligingsaspecten verder aangescherpt door voor elke in beheo* genomen toepassing 
c.q. applicatie een vericorte afhankelijkheid- en kwetsbaarheidanalyse uit te voeren. Deze 
afhankelljkheidsanalyse brengt de kwetsbaartieW btj de toepassing aan het licht, zodat 
gerichte maatregelen genomen kunnen worden om de kwet^ar i^eld te verminderen. 
Om zowel de wettelijke aanbestedingsregels te handhaven als kostenreducering te 
bereiken door schaalgrootte is in 2010 getar t met de voori>ereldingen voor de 
aanbesteding van het beheer en onderhoud van de applicaties die bq GBO provlndes zijn 
ondergebracht 

NUP/Gldeon 
Dit budget is besteed aan de uitvoering van de twee programma's NUP (Nadonaal 
Uitvoeringsprogramma Dienstveriening en e-Overheld) en ProGWeon (Interprovinciale 
projecten geo-Informatica). Wettelijke verplichtingen staan centraal bij de uitvoering van 
beide programma's. Ook de Provinciale Referentie Architectuur of Domeinarchitectuur 
PETRA is in 2010 verder uitgewerkt PETRA biedt het kader voor optimale aansluiting op 
de overheidsbrede generieke voorzieningen. 

Profesalonaiiseren gebiedaontwlkkaiing 
Er zQn uitgaven geweest voor het ontwikkelen van methoden voor ruimtelijke kwaliteit en 
de borging daarvan b|j provindes (project Expeditie Mooi), voor de organisatie van een 
Interprovinciale conferentie over de rol van PS bd gebiedsontwikkeling en voor een 
ketenanaiyse met betrekking tot digitalisering van ruimtelijke plannen onder de Wro. In 
2010 is een nagekomen subsidia van het mInIstBrte van VROM voor het stimuleren van 
digitale uitwisseling tussen ruimtelijke plannen In 2007 aan het programmabudget 
toegevoegd. 

UndeiQk Team BRZO 
Door de samenwerkende overheden wordt sinds enkele jaren gewerkt aan de uitvoering 
van het besluit Risk» Zware Ongevallen 1999 (BRZO). Voor de coördinatie van de 
uitvoering van de provindale taken Is het Landelijk Team BRZO opgericht De ko^en 
worden door het ministerie van VROM gesubsidieerd. 

Convenant Glastuinbouw 
De gezamenlijke provlndes hebben In 1997 het convenant Glastuinbouw en Milieu 
ondertekend en In 2002 een aanvullend convenant Daarin Is overeengekomen dat 
partijen bijdragen in een budget waaruit projecten worden geflnanderd. 

Provindale abonnementen 
De gezamenlijke provindes nemen deel In een aantal organisaties, te weten Stichting 
Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Centrum onderzoek economie lagere overheden 
(COELO) en CoundI of European Municipalities en regions (CEMR). 

Voor identj^itaTTè^oeleinden 
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Staat van geactiveerde ka{ritaahdtga:ven (immaterieel) 
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Staat van geactfvecTde kapitaalnttgaven (materied) 
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Staat van vora-ziexiingen 
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Overige gegevens 

Gebeurtenlaaen ne baianadetum 
Er hebban zich geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke finandfile aevoioen 

Voorstel beatemmlng betig aaWo 

Voorgasteki wortlt; 

' O"! van het resultaat over 2010 ad € 181.228 € 137.228 te restitueren ean de 
C ^ Ï A t T . f 5 * * bestemmingsrasarve ICT (het 
budget 2011) n verband met noodzakelijke Investeringen op het gebied van 
S^n*; is gelUk aan de onderbestSingen op deze p<S2n in 
2010 (zie tDellchting)om de voorrjit ontvangen baten programmSkoSen 
algemeen onder platform en belangenbehartiging ad C 54.229, de voortjit 
ontvangen baten flexpool ad € 25.000 en de voonjit ontvangen baten 
programmakosten communicatie ad € 25.110 over te hevelen naar 2011 in 
verband mat reeds aangegane verplichtingen 

- de vooruit ontvangen baten programmakosten Subsidiestelsel Natuur- en 
Landschapsbeheer ad C 18.236 over te hevelen naar 2011 in vertiand met reeds 
aangegane verplichtingen 

- om de vooruit ontvangen baten programmakosten algemeen en voor beheer 
onder e-dienatverlening ad € 83.243 over te hevelen naar 2011 ln verband met 
reeds aangegane verplichtingen 

• ontvangen baten voor Verantwoording en monitoring ad € 
223.000 over te hevelen naar 2011 In verband met reeds aanaeoane 
verplichtingen 

- om van de vooruit ontvangen baten van PRISMA-kasslersftjncüe € 883.606 € 
565.000 over te hevelen naar 2011 in varband met nseds aangegane 
verplichtingen en € 318.606 terug te storten naar de prwin des 

- om de vooruit ontvangen baten ICasslersfunctie € 2.909.774 C 243.615 temg te 
storten naar da provlndes en C 2.666.159 over te hevelen naar 2011 in 
verband met doortooende activiteiten en voonilt ontvangen subddlea.  
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Vergadering Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 29 september 2011 

I n t e r p r o v i n c i a a l O v e r l e g 

Ceaeeptbesluit 

Het bestuur van de vereniging IPO, kennis genomen hebbend van de jaarrekening 2010 
van de vereniging IPO, alsmede van de daarop betrekking hebbende stukken, behorend 
bij agendapunt van de vergadering van 21 april 2011 

Beslui t : 

Deze jaarrekening vast te stellen. 

Den Haag, 21 april 2 0 1 1 

J. Franssen, 
Voorzitter.  

provincie Noord-Hollfend 

J.W.'R. van Lunteren 
provincie Utrecht 

drs. G. Beukema 
Secretaris. 

M.J.D. Wit teman 
provincie Flevoland 

.M.J. Hessels 
provincie Limburg 
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mw. drs. T. Kllp-Martin 
provincie Drenthe 

lidncie-Eq^slan 

J+Hj. II.W.C.G. KuyieiViHiur 
provincie. 

drs. T.W. Rietkerk 
proyijncie Overijssel 

dro. I I . vuii Wu'uai'an 

ing. R.A.C. van Heugten 
provincie Noord-Brabant 
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