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Kern van het onderwerp 
In de Najaarsnota 2021 wordt gerapporteerd over de financiële voortgang van de 
werkzaamheden van onze vereniging, IPO Den Haag en BIJ12. De Najaarsnota 2021 bevat 
geen voorgestelde begrotingswijziging. 
 
Voorstel/gevraagd besluit:  
Het bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de najaarsnota 2021 voor IPO Den Haag 
en voor BIJ12, en deze najaarsnota – ondanks dat er geen sprake is van een voorgestelde 
begrotingswijziging – ter informatie aan te bieden aan de Algemene Vergadering. 
 

1. Plek in de P&C cyclus  

In de Planning & Control cyclus plant, 
stuurt en verantwoordt het IPO-bestuur 
de uitvoering van de werkzaamheden die 
de samenwerkende provincies hebben 
belegd bij de vereniging IPO, bestaande 
uit IPO-Den Haag en BIJ12. Bij IPO-Den 
Haag gaat het vooral om beleidskeuzes 
ten aanzien van de belangenbehartiging 
en bij BIJ12 over uitvoering en 
ondersteuning van de opdrachten van de 
gezamenlijke provincies. In beide gevallen 
betreft het werkzaamheden die bij IPO 
Den Haag en/of BIJ12 zijn of worden 
ondergebracht om op deze wijze de gedeelde provinciale opgave efficiënter en effectiever uit 
te voeren.  
 

2. Najaarsnota 
 
De Najaarsnota is een rapportage over de financiële en inhoudelijke voortgang van de 
werkzaamheden van onze vereniging.  
 
IPO Den Haag  
 
Voor IPO Den Haag zijn er – ten opzichte van de voortgangsrapportage in de Voorjaarsnota 
2021 – een aantal ontwikkelingen, te weten:  

- De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Het bestuurlijk overleg van 
koepels en rijk heeft geconstateerd dat de opgave te groot was voor verantwoorde 
inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2022. Besloten is daarom de 
inwerkingtredingsdatum uit te stellen naar 1 juli 2022. Ook richting 1 juli blijft de 
opgave groot en vergt dit veel inspanningen van alle betrokken partijen. 
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Op 6 oktober 2021 
Agendapunt 3a 

- De voortgang op meerdere dossiers is afhankelijk van de kabinetsformatie. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de uitvoering van het Klimaatakkoord, daaraan gerelateerd de 
regionale mobiliteitsprogramma’s, en de vrachtwagenheffing.  

- De voortgang op meerdere dossiers is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in het 
stikstof-dossier, en daarmee ook weer deels afhankelijk van de kabinetsformatie, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de duurzame landbouw, en beheerplannen Natura 2000. 

- Vooraankondiging van een mogelijke onderbesteding als gevolg van de covid-pandemie 
en de uitdaging bij het invullen van vacatures. Indien aan de orde wordt deze verwerkt 
in de jaarstukken 2021 en gerestitueerd aan de provincies.  

 
Hieronder schematisch het overzicht voor IPO Den Haag:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJ12  
 
Voor BIJ12 zijn er – ten opzichte van de voortgangsrapportage in de Voorjaarsnota 2021 – een 
aantal ontwikkelingen die nu al gedeeld kunnen worden, dit betreft een aantal verwachte 
onder- en een aantal verwachte overschrijvingen. De verwerking hiervan vindt plaats in de 
jaarrekening 2021 en/of in de Voorjaarsnota 2022. Dit betreft o.a.: 

- Een noodzakelijke bijstelling van de (raming van de) open einde regeling faunaschade; 
en zoals elk jaar wordt bij de Jaarrekening op basis van de werkelijke uitbetalingen 
afgerekend met de provincies. 

- Het bewerkstelligen van voldoende capaciteit, (expert-) kennis en een adequate 
bedrijfsvoering voor de (snelle) toename van bestuurlijke opdrachten aan BIJ12. 

 
  

Primaire 
Begroting 

2021

Mutatie 
Voorjaarsnota 

2021

Doorgeschoven 
vanuit  
2020

Gewijzigde 
Begroting 

2021

Mutatie 
Najaarsnota 

2021

Gewijzigde 
Begroting 

2021

Lasten
1. ROWW 4.744.114 145.000 1.055.145 5.944.259 0 5.944.259

2. Milieu, Energie en Klimaat 2.635.326 0 50.000 2.685.326 0 2.685.326

3. Vitaal Platteland 2.868.944 0 0 2.868.944 0 2.868.944

4. Mobiliteit 3.460.064 0 0 3.460.064 0 3.460.064

5. Regionale Economie 806.214 0 0 806.214 0 806.214

6. Cultuur 157.695 0 0 157.695 0 157.695

7. Kwaliteit Openbaar Bestuur 5.850.472 243.000 143.842 6.237.314 0 6.237.314

8. Werkgeverszaken 719.914 0 0 719.914 0 719.914

9. Overig 9.300.750 -229.000 1.436.851 10.508.601 0 10.508.601

Totaal lasten IPO Den Haag 30.543.492 159.000 2.685.838 33.388.330 0 33.388.330

Baten
Bijdragen provincie 30.543.492 159.000 2.685.838 33.388.330 0 33.388.330

Totaal baten 30.543.492 159.000 2.685.838 33.388.330 0 33.388.330

Saldo 0 0 0 0 0 0



 

Pagina 3 van 3 
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Hieronder schematisch het overzicht voor BIJ12: 
 

 
 
Tijdpad 
 
Het tijdpad van voorbereiden en aanbieden van de Najaarsnota aan het bestuur, het 
vervolgens tijdig aanbieden van een eventuele begrotingswijziging aan de Algemene 
Vergadering (AV), en besluitvorming daarover in de AV, leidt tot een proces waarbij (dit jaar) 
in december akkoord kan worden gegeven op een begrotingswijziging die wenselijk was voor 
de maanden voorafgaand aan dat akkoord. Minimaal 2,5 maanden zijn nodig voor het 
adequaat doorlopen van een begrotingswijziging in de Najaarsnota. Zowel financieel-technisch 
als voor de inhoudelijke doelstellingen is dit geen werkbaar tijdpad. De vereniging IPO heeft 
niet zoals provincies de mogelijkheden om eventuele overschotten aan het einde van het 
lopende jaar een andere bestemming te geven via mutaties van reserves en voorzieningen, 
deze worden gerestitueerd aan de provincies. Het instrument van de verantwoording bij de 
jaarstukken zal – indien nodig en zoals te doen gebruikelijk – worden ingezet om eventuele 
verrekeningen als gevolg van de ontwikkelingen in het najaar te verwerken, evenals de 
Voorjaarsnota (in combinatie met een bestuursvoorstel).     
 
Bijlagen 
1. Najaarsnota 2021 IPO Den Haag 
2. Najaarsnota 2021 BIJ12 
 
 
 
 
 


