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Inleiding, algemeen beeld en leeswijzer 
 
Doelstelling najaarsnota 
Met de najaarsnota verantwoorden wij - naast de voorjaarsnota - de voortgang van de begroting.  
De najaarsnota wordt ter vaststelling aangeboden aan het IPO-bestuur en ter informatie aan de 
Algemene Vergadering (AV). De najaarsnota kan gepaard gaan met een wijziging van de begroting. 
Deze begrotingswijziging dient door het bestuur te worden vastgesteld en vervolgens te worden 
goedgekeurd door de AV.  
 
Plaats najaarsnota in de planning en control-cyclus 
Iedere nieuwe jaarcyclus start met de vaststelling van de kaderbrief door het IPO-bestuur. Hiermee 
ontstaat het kader voor het opstellen van de begroting.  
In de begroting wordt vastgelegd aan welke beleidsopgaven de samenwerkende provincies wil 
werken, welke resultaten ze wil bereiken en wat dat gaat kosten. De begroting wordt door het IPO-
bestuur vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 
Gedurende het begrotingsjaar kan de begroting via de voorjaarsnota en de najaarsnota worden 
bijgesteld aan actuele ontwikkelingen.  
In de rekening wordt eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de resultaten.  
 
Beeld Najaarsnota 2021 
Via een kleurensystematiek verantwoorden wij de voortgang van de in de Begroting 2021 
opgenomen inhoudelijke prestaties en daarmee samenhangende lasten.  
 
Inhoudelijk beeld 
In de najaarsnota is de inhoudelijke voortgang van de activiteiten via een kleurenindicator 
aangegeven. In de grafiek hierna is het totaalbeeld hiervan weergegeven. Per programma is 
aangegeven bij hoeveel activiteiten de indicator groen, oranje of rood is gehanteerd. Tevens is het 
totaalbeeld gepresenteerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Begroting 2021 van IPO Den Haag bestaat uit 59 beleidsopgaven. Hierbinnen zijn bijna 190 
activiteiten opgenomen die dit jaar worden uitgevoerd.  
Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 zien we op totaalniveau een kleine afwijking op de 
voortgang: 
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• Uit de rechtergrafiek blijkt dat 82% van de activiteiten op schema ligt. Bij de Voorjaarsnota 2021 
ging het om 84%. 

• Bij 18% dreigt zich een afwijking voor te doen (was bij Voorjaarsnota 2021 15%).  
• In de Najaarsnota 2021 is bij geen enkele activiteit een rode indicator gehanteerd. In de 

Voorjaarsnota 2021 ging het om één activiteit (betrof toen Route 35). 
 

Financieel beeld 
In de najaarsnota hebben we ook de financiële voortgang van de activiteiten via een kleurenindicator 
aangegeven. Wij hebben bij geen enkele activiteit een rode indicator gehanteerd (bij de 
Voorjaarsnota 2021 ging dit om vijf activiteiten). Bij deze najaarsnota hebben wij dan ook geen 
begrotingswijziging opgenomen. 
 
In de tabel hieronder hebben wij de omvang van de gewijzigde Begroting 2021 IPO Den Haag 
weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De grafiek hiernaast geeft de besteding weer van het totale 
programmabudget (€ 21,4 miljoen). Hiervan is € 7,2 miljoen nog 
niet besteed, oftewel 34%. In de Voorjaarsnota 2021 bedroeg dit 
percentage 36%.   
 
De komende maanden worden nog diverse bestedingen gedaan 
ten laste van het nog niet bestede budget ad € 7,2 miljoen. Naar 
verwachting doet zich ultimo 2021 bij een aantal budgetten 
onderuitputting voor: 

• Bij de programmalasten voorzien we op diverse budgetten een onderuitputting, dit schatten 
we nu in op € 0,1 miljoen. 

• Op personeelslasten zien we een onderuitputting, deels door dat niet alle vacatures vanaf 1 
januari 2021 100% zijn ingevuld en deels dat de bezetting van de formatie in 2021 niet op 
100% van het maximum van de begrote schaal zijn bezet. We verwachten een 
onderuitputting van 0,5 miljoen en werken ondertussen aan het invullen van de nog 
openstaande vacatures. 

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
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• Overige bedrijfsvoering: € 0,1 miljoen. Door het thuiswerken is de verwachting dat lagere 
kosten ontstaan voor o.a. dienstreizen, woon-werkverkeer, schoonmaakkosten, 
energiekosten en vergaderkosten. Om deze reden is bij de VJN al een budget van € 150.000 
afgeraamd. Op basis van de huidige verwachtingen denken we nog een bedrag van 0,1 
miljoen op deze kosten over te houden dit jaar. 

Per saldo schatten we op dit moment de totale hoogte van de te verwachten onderuitputting in op € 
0,7 miljoen. 
 
Omdat de AV  pas op 7 december een eventuele begrotingswijziging bij de NJN zou goedkeuren zien 
wij op dit moment af van het maken van een begrotingswijziging. Dit zou namelijk dan een 
herverdeling van de provinciale bijdragen aan het IPO betekenen, die vrij kort daarna door de 
werkelijkheid, namelijk de Jaarrekening 2021, wordt ingehaald en dan weer aangepast moet worden. 
De werkelijke onderuitputting over 2021 zal bij de Jaarrekening 2021 aan de provincies worden 
gerestitueerd. 
 
Structuur najaarsnota 
In 2020 is door het IPO-bestuur besloten om de opzet van begroting IPO Den Haag te herzien en de 
P&C-cyclus verder door te ontwikkelen.  
Dit heeft geresulteerd in een nieuwe begrotingsopzet IPO Den Haag, die opgezet is in programma's 
en beleidsopgaven waarbij alle lasten integraal toegerekend zijn aan de beleidsopgaven. De 
najaarsnota sluit aan op deze opzet. De opzet van BIJ12 is gelijk gebleven. 
 
De najaarsnota IPO Den Haag bestaat uit 9 programma's waarin verantwoording wordt afgelegd over 
alle activiteiten (output 2021) uit de Begroting 2021. Hiervoor gebruiken we een kleurindicator 
waarbij activiteiten met een oranje of rode indicator toegelicht zijn. Ook als activiteiten van rood of 
oranje bij de VJN naar oranje of groen bij deze NJN zijn gegaan is dat toegelicht. Het betreft  
afwijkingen op inhoud of geld. 
 
Duiding groen-oranje-rode indicatoren 
• Groen 

o Geen afwijkingen in prestatie, planning of middelen 
• Oranje  

o Prestatie wordt niet volledig behaald of aard opgave is niet meer consistent met sturing 
die hieraan is gegeven. 

o Prestatie loopt achter op planning maar is niet problematisch of  
o Middelen dreigen tekort te komen 

• Rood  
o Prestatie wordt niet of nauwelijks behaald of  
o Prestatie loopt achter op planning, realisatie is problematisch of  
o Middelen vertonen tekort, begrotingswijziging is nodig  

 
Ieder programma sluit af met een financiële paragraaf. In deze paragraaf geven wij via een tabel en 
een grafiek inzicht in de besteding van het programmabudget (peilmoment 1 september 2021).   
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1. Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en wonen 
 

1.1. Ruimtelijke ontwikkeling 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. In de Omgevingswet is een zelfbindende Nationale Omgevingsvisie 

(NOVI) opgenomen. Provincies hebben hun ‘aanbod’ afgegeven. De 
samenwerking moet zich de komende jaren verder uitkristalliseren. De 
vinger aan de pols is nodig om de provinciale belangen te behartigen. 

 
  

2. Nieuwe afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(I&W) en gemeenten over bodemtaken.  

 

  

3. Uitwerken integrale en intercompartimentale aanpak van de Zeer 
Zorgwekkende Stoffen (ZZS). 
 

  

 

1.2. Water 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Bestuurlijke afspraken over waterkwaliteit met het oog op de 

Kaderrichtlijn Water (KRW-)doelstellingen. 
 

  

2. Belangenbehartiging in het kader van ruimtelijke adaptie. 
 

  

3. Samenwerking met waterschappen en gemeente inzake grondwater, 
drinkwater en droogtegevoelige natuurgebieden. 
 

  

4. Regionale keringen ontwikkelprogramma. 
 

 

  

5. Deelname in Delta aanpak waterkwaliteit. 
 

 

  

6. Informatiehuis Water (bijdrage en detachering).   

7. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). 
 

  

 
 
Toelichting 
2. Belangenbehartiging ruimtelijke adaptatie   
De in de VJN aangekondigde inventarisatie inzake de position paper klimaaadaptatie is inmiddels 
afgerond, waarbij nu duidelijk is waarop de belangenbehartiging zich op korte en langere termijn 
gaat richten. Naar verwachting wordt daarmee in de komende maanden het resterende budget 
besteed. 
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6. Informatiehuis Water (IHW) 
Met de middelen die zijn toegevoegd bij de Voorjaarsnota is niet langer sprake van een financieel 
knelpunt voor 2021. 

 

1.3.  Wonen 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Verkenning van de door de provincies gewenste rol binnen de brede 

woonagenda.  
 

  

2. Aanbod aan kabinet, partijpolitieke programma’s en de 
kabinetsformatie om te pleiten voor afschaffing verhuurdersheffing en 
positionering van de provincies in de aanpak van de 
woningbouwopgave.  

 

  

3. Bijdrage intensiveringsprogramma binnenstedelijke transformatie van 
platform 31. 
 

  

 

1.4. Implementatie Omgevingswet 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Handreiking omgevingsverordening. 

 
 

  

2. Alle provincies in staat stellen om per 01-01-22 volgens omgevingswet 
te werken. 

 

  

3. Deelname programmaraad, Opdrachtgeversberaad (OGB), 
Interbestuurlijke afstemming. 
 

  

4. Maandelijks overleg provinciale programmamanagers. 
 
 

  

5. Nieuwsbrieven en internetberichten. 
 

  

 
Toelichting 
 2. Alle provincies in staat stellen om per 1 januari 2022 volgens Omgevingswet te werken. 
Voor inwerkingtreding van de wet zijn provincies afhankelijk van de landelijke voorzieningen van 
DSO. Hoewel de provincies op schema lagen voor 1 januari, liep de ontwikkeling van DSO achter op 
planning. Het bestuurlijk overleg 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. Er vindt overleg plaatst met het Rijk om in de Miljoenennota extra middelen 
beschikbaar te stellen voor de bevoegd gezagen en hun Koepelorganisaties. Het uitstel betekent ook 
dat er extra financiële middelen nodig zijn om het programmateam richting inwerkingtreding op volle 
kracht in de lucht te houden.  
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1.5. Digitaal Stelsel Omgevingswet 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. In het bestuursakkoord Omgevingswet uit 2015 en het Financieel 

Akkoord uit 2016 is afgesproken dat de provincies bijdragen aan het 
beheer van het Digitaal Stelstel Omgevingswet. De totale beheerkosten 
voor het huidige dienstverleningsniveau bedragen jaarlijks € 25,9 mln., 
een bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd.  
 

  

2. De provincies dragen € 1,6 mln. bij. Wij hebben de lasten met € 50.000 
verhoogd vanwege indexatie. 

 

  

3. Afhankelijk van het dienstverleningsniveau dat bereikt wordt, kunnen de 
beheerskosten oplopen tot jaarlijks € 57 mln. Dit is het geval wanneer 
scenario 3 uit het bestuursakkoord wordt gerealiseerd. De provinciale 
bijdrage loopt in dat geval op naar € 3,3 mln. per jaar, exclusief 
indexatie. 
 

  

 
 
Toelichting 
2. De provincies dragen € 1,6 mln. bij 
Eind 2020 is bestuurlijk de afspraak gemaakt dat provincies alleen de beheerbijdrage leveren indien 
het DSO het zogenoemde inwerkingtredingsniveau in 2021 op zou leveren. Inmiddels is al zeker dat 
dit niveau dit jaar niet wordt opgeleverd. Dit betekent dat de provincies moeten besluiten of de 
beheerbijdrage dit jaar wordt overgemaakt en onder welke voorwaarden, bijv. aantoonbaar nadere 
afspraken over scenario 3.  
 

1.6. Nederlands Hydrologisch Instituut 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voorziet in de 

nodige hydrologische modellen die voor provincies en partners van 
essentieel belang zijn bij het maken van beleidsplannen en 
toekomstscenario’s. Het IPO-bestuur heeft ingestemd met de 
samenwerkingsovereenkomst. Deze voormalige kassiersfunctie is nu in 
de begroting opgenomen.  
 

  

2. Het beheer van deze voorziening is ondergebracht bij BIJ12 en er wordt 
nader onderzocht wat hiervoor is benodigd. 
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Financiën 
 

In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting  
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma. 

 
Toelichting  
Er was nog een bedrag van 2,8 miljoen niet uitgegeven op het moment van het opstellen van de NJN. 
Naar verwachting wordt dat grotendeels wel uitgegeven, dit betreft o.a. de budgetten  voor de 
beleidsopgaves 1.2, 1,4, 1.5 en 1.6.  

Beleidsopgave
Begroting

na wijz.
Begr.wijz. 
NJN 2021

Begroting
na wijz.

Realisatie Verplicht Restant

1.1 - Ruimtelijke ontwikkeling 98 0 98 27 28 43
1.2 - Water 820 0 820 440 250 130
1.3 - Wonen 47 0 47 0 0 47
1.4 - Implementatie Omgevingswet 1.717 0 1.717 524 564 629
1.5 - Digitaal Stelsel Omgevingswet 1.650 0 1.650 0 0 1.650
1.6 - Nederlands Hydrologisch Instituut 325 0 325 0 0 325
Totaal 4.656 0 4.656 990 842 2.823

x € 1.000
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2. Milieu, energie en Klimaat 
 

2.1. Gezondheid 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Verkenning van de mogelijkheden en gezamenlijke ambities over 

bijdrage van Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH) binnen 
het thema gezondheid. 
 

  

2. Kennisuitwisseling rondom Schone Lucht Akkoord en doorwerking in 
omgevingsvisies. 

 

  

 

2.2. Circulaire Economie VTH 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Ontwikkelen en opschalen van circulaire pilots en experimenten. 

 
 

  

2. Kennisdeling succesfactoren en belemmeringen op basis van een 
programma. 

 

  

3. Handreiking Cross-Compliance voor omgevingsdiensten. 
 

  

 

2.3. Klimaat en Energie 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Lobby en beleidsbeïnvloeding wijzigingswetgeving: Verbreding 

energiebesparingsplicht bedrijven, Normering werkgerelateerde 
mobiliteit, opvolging Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3/MEE) 
-convenanten en koolstofdioxide (CO2)-heffing industrie.  
 

  

2. Kennisopbouw relatie Omgevingswet – VTH-taken – Klimaatakkoord. 
 

  

 

2.4. Omgevingsveiligheid 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Opzet en uitvoeren meerjarenagenda voor de zes Brzo (Besluit risico's 

zware ongevallen) - omgevingsdiensten gericht op de verbetering van de 
uitvoeringspraktijk. 
 

  

2. Opzet en uitvoering gezamenlijke agenda omgevingsveiligheid 2021-
2024 met Rijk en gemeenten. 

 

  

3. Deelnemen en bijdragen aan Safety Delta Nederland. 
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2.5. VTH-stelsel en Omgevingswet 
 
Output 2021 Inhoud Geld 
1. Provinciale visie op de ontwikkeling van het VTH-stelsel. 

 
 

  

2. Instrumentenkoffer waaronder uitwerking bestuurlijke boete, 
handreiking financiële zekerheidsstelling. 

 

  

 
Toelichting 
1. Provinciale visie op de ontwikkeling van het VTH-stelsel: 
Met het uitkomen van het rapport “Om de leefomgeving” van de Adviescommissie 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (commissie Van Aartsen) in maart dit jaar en het 
rapport “Handhaven in het duister” van de Algemene Rekenkamer in juni dit jaar is dit onderwerp 
volop in beweging en staat in de politiek bestuurlijke schijnwerpers. Dit trekt een wissel op de IPO-
inzet en lobby om de provinciale belangen en positie binnen het VTH-stelsel te behartigen. Hierop 
moet stevig worden ingezet. 
 

2.6. Abonnementen/Kennisdeling/Internationaal 
 
Output 2021 Inhoud Geld 
1. IMPEL (European Union Network for the Implementation and 

Enforcement of Environmental Law): Cofinanciering van projecten met 
Inspectie Leefomgeving en Transport, Omgevingsdienst.nl, ministerie 
I&W en EU-partners. Gericht op kwaliteit en slagkracht van provincies 
op het gebied van toezicht en handhaving. 
 

  

2. Milieuverkenning: Kenniscentrum Europa Decentraal is de beheerder. 
Brengt in kaart wat provincies doen aan verbetering EU-wet- en 
regelgeving. 

 

  

 
2.7. Coördinatie Klimaatakkoord 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Oplevering advies en ontwikkeling voorstellen hoe om te gaan met 

uitvoeringslasten Klimaatakkoord en nieuwe financiële arrangementen. 
 

  

2. Oplevering plan voor data en monitoring voortgang Klimaatakkoord. 
 
 

  

3. Voorbereiding van klimaattafels en organiseren kennisdeling tussen 
vakcommissies. 
 

  

4. Signalering, advisering en standpuntbepaling in AAC en BAC en 
uitvoeren belangbehartiging via consultaties, position papers, webinars 
etc. 
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Output 2021 Inhoud Geld 
 

5. Organiseren van afgestemde lobby en communicatie-activiteiten met 
provincies. 

 

  

 
Toelichting 
1. Uitvoeringslasten Klimaatakkoord 
Het artikel 2 onderzoek van de Raad van Openbaar Bestuur (ROB) is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de 
gemeenten en provincies financiën nodig hebben voor het uitvoeren van het klimaatakkoord (485 
miljoen, jaarlijks). BZK/Financiën kan echter bij de Voorjaarsnota niet meer vrij maken dan  
€ 70 miljoen (waarvan € 20 miljoen voor de RESén). 
 

2.8. 6000 Megawatt op land 
 
Output 2021 Inhoud Geld 
1. Het IPO faciliteert en organiseert platform voor kennisuitwisseling 

middels werkgroepen over wind en zonne-energie en stelt adviezen op 
voor de provincies om de 6000 MW op land te realiseren. 
 

  

2. Het IPO analyseert de monitor “Wind op Land” en adviseert provincies 
omtrent de verdelingsopgave rekening houdend met de afspraken van 
het versnellingspakket dat onderdeel is uit de opgave van het 
energieakkoord dat loopt tot 2023 en de afspraken uit het 
klimaatakkoord. 

 

  

 

2.9. Regionale Energie Strategie 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO draagt bij aan het halen van de ambities om via de Regionale 

Energie Strategieën (RES’n) 35 terrawattuur (TWh) grootschalige 
elektriciteitsproductie op land in 2030 te realiseren door deel te nemen 
in het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP-RES) en 
brengt als belangenbehartiger knelpunten en kansen in namens de 
provincies in het Interbestuurlijk Management Team en het 
Opdrachtgevend Beraad.  
 

  

2. IPO agendeert casuïstiek bij betrokken ministeries en koepels, gericht op 
invulling afspraak uit RES’en. 

 

  

3. IPO adviseert over de landschappelijke kwaliteit en ruimtelijke 
verankering en vertaling van de RES 1.0 in het ruimtelijk 
instrumentarium en organiseert hierover de kennisdeling. 
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2.10. Route 35 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Op 1 februari 2021 levert IPO een verdelingssystematiek op die direct of 

op langere termijn ingezet kan worden als opgave 35 TWh via RES’n niet 
wordt gehaald.  
 

  

2. IPO verzorgt projectleiding van implementatie verdelingssystematiek en 
werkt hierin samen met VNG en UvW en richt het proces binnen NP-
RES. 

  

3. IPO agendeert en adviseert over actuele issues t.a.v. route 35 voor 
besprekingen in stuurgroepen, bestuurlijke commissies en 
koplopergroepen. 
 

  

4. IPO organiseert samen met NP-RES de kennisdeling door o.a. peer-to-
peer gesprekken en kennisdelingsgesprekken over de kwalitatieve PBL- 
(Planbureau voor de Leefomgeving) analyse. 

 

  

 
Toelichting 
1. Bij de VJN is besloten dit op andere wijze vorm te geven. 
 

2.11. Industrie en bedrijventerreinen 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO levert een verkenning op van de opgave voor 

verduurzamingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen. 
 

  

2. IPO behartigt provinciale belangen als bevoegd gezag omtrent CO2-
heffing en volgt de uitwerking van de normering van de CO2. 

 

  

3. IPO organiseert de afstemming van de energietransitie voor de 
industrieclusters met de beleidsopgaven van Regionale Economie. 
 

  

4. IPO stelt advies op over hoe besparingspotentieel kan worden benut 
t.b.v. doelstellingen klimaatakkoord samen met VNG, UvW en BZK en 
ziet hierbij toe op provinciale belangen en zoekt naar win-win 
mogelijkheden. 

 

  

 

2.12. Warmtetransitie 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO brengt als belangenbehartiger standpunten in bij de totstandkoming 

van de warmtewet. 
 

  

2. IPO organiseert platform voor kennisuitwisseling Warmte voor o.a. 
nieuwe ontwikkelingen en botsproeven samen met VNG, UvW en het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 
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Output 2021 Inhoud Geld 
3. IPO is in rol van opdrachtgever namens provincies vertegenwoordigd in 

programma aardgasvrije wijken en faciliteert kennisuitwisseling tussen 
provincies en tussen provincies en gemeenten. 
 

  

4. IPO volgt ontwikkelingen biobrandstoffen en ontsluit deze voor 
provincies. 

 

  

 
Toelichting 
2. Platform kennisuitwisseling 
Het organiseren van een platform voor kennisuitwisseling warmte met de interbestuurlijke partners 
is tot op heden niet gebeurd. Wel zijn er afspraken gemaakt om dit in het najaar van 2021 in gang te 
zetten, met het oprichten van de interbestuurlijke werkgroep HEAT, waarin IPO een trekkende rol 
heeft. 

2.13. Energie-infrastructuur 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO levert een advies en strategie op voor de aanpak van 

netinfrastructuur passend bij de rol provincies en ontwikkelt aanpak 
regionale afstemming. 
 

  

2. IPO organiseert kennisdeling en coördineert verkenning naar regionale 
programma’s en governance omtrent energie-infrastructuur. 

 

  

3. IPO brengt als belangenbehartiger standpunten in ten behoeve van de 
beleidsvisie marktordening van het Rijk over o.a. rolverdeling van 
overheden, netbeheerder en bedrijfsleven op het gebied van 
elektriciteit, warmte, waterstof en biomassa. 
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Financiën 
 
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting  
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma.  

 

Toelichting  
Naar verwachting worden de budgetten van dit programma vrijwel volledig uitgegeven. 

 

 

  

Beleidsopgave
Begroting

na wijz.
Begr.wijz. 
NJN 2021

Begroting
na wijz.

Realisatie Verplicht Restant

2.1 - Gezondheid 0 0 0 0 0 0
2.2 - Circulaire Economie 125 0 125 0 63 62
2.3 - Klimaat en Energie 0 0 0 0 0 0
2.4 - Omgevingsveiligheid 88 0 88 0 0 88
2.5 - VTH-stelsel en Omgevingswet 100 0 100 32 58 10
2.6 - Abonnementen VTH-kennisdeling int 41 0 41 6 6 29
2.7 - Coördinatie Klimaatakkoord 0 0 0 0 0 0
2.8 - 6000 mw op land 0 0 0 0 0 0
2.9 - Regionale Energie Strategie 1.0 0 0 0 0 0 0
2.10 - Route 35 50 0 50 0 0 50
2.11 - Industrie en bedrijventerreinen 0 0 0 0 0 0
2.12 - Warmtetransitie 0 0 0 0 0 0
2.13 - Energie-infrastructuur 0 0 0 64 36 -100 
Totaal 404 0 404 102 163 139

x € 1.000
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3. Vitaal platteland 
 

3.1. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Een gedragen Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP), dat ruimte biedt 

voor provinciale invulling beleid en uitvoering. IPO zal om dit te 
realiseren actief participeren in het totstandkomingsproces van het GLB-
NSP door mee te schrijven aan dit plan en procesgeld ter beschikking te 
stellen en geeft hiermee invulling aan mede-opdrachtgeverschap. 
 

  

2. IPO bewaakt bestuurlijke afspraken over transitieperiode tussen 
provincies en LNV en bereidt standpuntbepaling voor, voor het nieuwe 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). 

 

  

3. IPO zet als belangenbehartiger in op werkbaarheid uitvoeringsregels 
met specifiek aandacht voor provinciale rol met gebruikmaking van 
ervaringen uit provincies. 
 

  

 
Toelichting 
1. GLB-NSP 
De definitieve besluitvorming in Europees verband zal naar verwachting in september plaatsvinden 
waarna de uitvoeringswetgeving nog moet worden vastgesteld. Vanwege het uitblijven van de 
formatie van een nieuw kabinet is de nationale inzet nog ongewis. Hierdoor is onzeker welke invloed 
we kunnen uitoefenen op de invulling van het beleid en de uitvoering. De actieve participatie in de 
totstandkoming van het GLB-NSP is voldoende. Provincies zijn hiervoor, samen met LNV, gezamenlijk 
opdrachtgever. Op het gebied van communicatie en stakeholderparticipatie is een mogelijk een 
knelpunt, voornamelijk voor 2022.  
Het begrote procesgeld (€195.000 in 2021) zal deels worden ingezet voor het voortzetten van de 
externe inhuur t.b.v. de stationering bij het ministerie van LNV. Met het ministerie van LNV wordt op 
dit moment bekeken of het bestaande programmabudget hiervoor toereikend is. Indien dat niet het 
geval is zal hiertoe een extra bestuursbesluit worden genomen dat bij de jaarrekening wordt 
verantwoord. Daarnaast zal een externe commissie worden verzocht een voorstel te doen voor de 
verdeling van budgetten voor agrarisch natuurbeheer. De bijbehorende kosten zullen uit bestaand 
budget worden bekostigd.  
 
3. Uitvoeringsregels 
Loopt via het programma GLB-NSP, waarbij gekeken wordt naar een nieuwe governancestructuur en 
uitvoeringsstructuur. Over de rol van het IPO, op het moment dat de bestuurlijke afspraken gereed 
zijn, zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt. 
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3.2. Duurzame Landbouw 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO behartigt provinciale belangen bij realisatie landbouwvisie van LNV 

en stemt beleidsontwikkelingen af met andere beleidsopgaven zoals 
stikstof, de realisatie van een gunstige staat van instandhouding natuur 
en de opgaven uit Klimaatakkoord.  
 

  

2. IPO bereidt interprovinciale standpuntbepaling voor en levert in 2021 
naast GLB inbreng over de doorvertaling van “Farm to Fork”. 

 

  

 
Toelichting 
1. Landbouwvisie 
De focus ligt op de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. De relatie met de andere 
landbouw onderwerpen komt nog moeizaam op gang en gebeurt vooral ad hoc. Tevens zal het 
onderwerp door de maatschappelijke ontwikkelingen zich verbreden naar de voedselketen aangezien 
landbouw meer is dan de productie van voedsel alleen. Een heldere bestuurlijk opdracht en inzet op 
duurzame landbouw en de voedselketen ontbreken op dit moment. Landelijk zijn de mogelijkheden 
van een landbouwakkoord door de SER verkend. Indien een nieuw Kabinet besluit tot een 
landbouwakkoord te komen zal dit naar verwachting tot extra inzet op dit onderdeel moeten leiden.  
Verwacht wordt dat er bij de Kabinetsformatie hierover meer duidelijkheid zal komen. 
 

3.3. Klimaatakkoord Landbouw gebruik 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO bereidt afronding bestuurlijke afspraken voor, voor zover nog niet 

vervat in het klimaatakkoord over o.a. regelgeving, instrumenten, 
middelen en provinciale rol m.b.t. bossenstrategie, natuur en de 
structurele aanpak van het veenweidedossier. 
 

  

2. IPO signaleert, adviseert en bereidt standpuntbepaling voor over de 
activiteiten waar in het klimaatakkoord ook een trekkende of regierol 
voor provincies is benoemd (m.n. veenweide en natuurbeleid) en 
bevordert dat deze ook in samenhang met andere beleidsopgaven 
wordt opgepakt.    

 

  

 
Toelichting 
2. Activiteiten klimaatakkoord 
De focus is de afgelopen maanden sterk gericht op de totstandkoming van bestuurlijke afspraken 
over veenweide en de bossenstrategie. Meer inzet op de advisering op breedte van de 
uitvoeringstafel landbouw en landgebruik, in samenhang met andere opgaven, is gewenst. Hierover 
worden afspraken gemaakt met IPO-delegatie en de betrokken ambtelijke ondersteuners. Bij de 
Kabinetsformatie zal duidelijk worden in hoeverre een versteviging van de ambitie, en daarmee ook 
nieuwe afspraken en een grotere inzet van provincies, aan de orde is. 
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3.4. Programma Natuur 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO bereidt gezamenlijk proces voor dat op basis van bestuurlijke 

afspraken leidt tot uitwerking van een gezamenlijke programma natuur, 
met een uitvoeringsprogramma en richt zich hier onder meer op zaken 
als programmering, monitoring en rapportage en evaluatie. 
 

  

2. Exacte uitwerking krijgt nog vorm in gezamenlijk plan van aanpak voor 
de lobby en beleidsbeïnvloeding wijzigingswetgeving, waarbij inzet o.a. 
gericht is op gewenste provinciale rol en verantwoordelijkheid en 
bewaakt IPO of dit voldoende geborgd en ondersteund wordt door het 
programma (tot 2030 € 300 mln./jr aanvullend beschikbaar op 
bestaande middelen). 

 

  

3. IPO agendeert kansen en provinciale ambities voor de natuurinclusieve 
samenleving voor de langere termijn bij het Rijk in de agenda 
“natuurinclusief”, met versterkte aandacht voor de natuur in nabije 
omgeving zowel binnen als buiten natuurgebieden. 
 

  

 

Toelichting 
1. Uitvoering programma natuur 
In afstemming met AAC en Rijk wordt gewerkt aan uitwerking van het programma. Een belangrijke 
mijlpaal is de afronding van 12 financiële afspraken, in de vorm van specifieke uitkeringen, die voor 
zomer 2021 per provincie worden afgesloten. De nadruk van het programma komt daarmee sterk te 
liggen op uitwerking en uitvoering in gezamenlijke provincies, en de ontwikkeling van gezamenlijke 
onderdelen van het programma. In het kader van de besluitvorming interprovinciale programma 
stikstof en natuurherstel (IPSN) is vastgesteld dat het uitvoeringsprogramma natuur verbonden zal 
worden aan de interprovinciale stikstofaanpak. Dit krijgt vorm binnen het budget van IPSN. 
De totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief lift dit jaar mee op procesgelden van het 
Programma Natuur. In afwachting van het regeerakkoord (beleidsbrede begroting) zal duidelijk 
worden hoe de verdere ontwikkeling zijn plek zal vinden. 
 
2. Gezamenlijk plan van aanpak voor lobby en beleidsbeïnvloeding 
De uitwerking van het programma krijgt vorm. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de samenloop 
met het stikstofdossier en de actualisatie doelensystematiek Natura2000. 
Geconstateerd wordt dat er op het raakvlak van het Programma Natuur en het stikstofdossier zich 
een aantal urgente vraagstukken voordoen, die in de begroting nog niet voorzien waren. Hierbij gaat 
het in het bijzonder om de toegenomen bestuurlijke urgentie op de uitwerking van 
natuurdoelanalyses, en de onderliggende informatievoorziening en actualisatie van habitatkaarten. 
Tijdens de recente BO’s stikstof heeft de minister provincies gevraagd deze dossiers met urgentie op 
te pakken. Dit vraagt extra inzet in 2021 en 2022, onder meer voor projectleiderschap, dat inmiddels 
wordt ingevuld. De projectleider wordt in 2021 bekostigd uit het budget Programma Natuur. 
 
3 Agenda Natuurinclusief 
Met het Programma Natuur is ook een Agenda Natuurinclusief aangekondigd. Dit is tevens een 
vervolg op het ambitiedocument van Rijk en Provincies “Nederland Natuurpositief”. Een eerste 1.0 
versie moet eind 2021 het levenslicht zien. Op dit moment is er geen apart budget gereserveerd voor 
de ontwikkeling van de agenda, laat staan dat er geld is gereserveerd om sectoren te gaan 
ondersteunen om natuurinclusiviteit te bevorderen. Alles hangt af van wat hierover in het 
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regeerakkoord zal worden opgenomen. De totstandkoming van de agenda rust nu vooral op de 
schouders van medewerkers van LNV, IPO-bureau en de drie betrokken terreinbeherende 
organisaties. Vraag is of deze organisch en dynamisch gegroeide werkorganisatie voldoende dekking 
biedt qua rol en verantwoordelijkheden. Mogelijk zal op termijn ook hier een meer professionele 
project- danwel programma-organisatie voor opgetuigd moeten worden. Ook dat hangt af van wat 
de werkingskracht gaat worden van de agenda 1.0. 
 

3.5. Natuurwetgeving 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO brengt provinciale belangen in bij beleidsontwikkelingen Rijk op 

deze wettelijke provinciale taak en zet o.a. in op beleidsneutraliteit 
implementatie natuur in omgevingswet. 
 

  

2. IPO adviseert provincies en Rijk over beleidsontwikkelingen over 
stijgende faunaschades (najaar 2021), implementatie Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Aanvullingswet Natuur en 
eventuele gezamenlijke aanpak ontheffingverlening Wet 
Natuurbescherming. 

 

  

3. Gedragscodes worden getoetst op de provinciale uitvoeringservaring. 
 

  

 
3.6. Faunabeheer 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Gezamenlijk wolvenplan dat geactualiseerd blijft op basis van recente 

ontwikkelingen wolvendossier. 
 

  

2. IPO adviseert en ontwikkelt innovatief faunabeleid en zorgt voor 
standpuntbepaling dat leidt tot minder kosten voor provincies voor 
faunaschade. 

 

  

3. IPO stemt lijst met invasieve soorten (waarvoor provincies 
verantwoordelijkheid dragen) af met provincies om haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid te kunnen toetsen. 
 

  

 
Toelichting 
IPO Den Haag verzorgt de lobby aangaande het faunabeleid. BIJ12 voert namens de provincies 
wettelijke taken uit voor de uitbetaling van faunaschades en coördineert de uitvoering van het 
wolvenplan. In de najaarsnota actualiseert BIJ12 de ramingen voor de open-eind-regeling 
afhandeling/uitbetaling faunaschades inclusief toelichting daarbij. 
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3.7. Natuurbeleid 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO brengt provinciale belangen in bij beleidsontwikkelingen Rijk en 

stemt via werkgroepen hierover af met de provincies. 
 

  

2. IPO levert de jaarlijkse voortgangsrapportage natuur op. Dit betreft een 
rapportage voor Provinciale Staten over de voortgang van de afspraken 
in het natuurpact.  

 

  

3. IPO stemt nieuwe beleidsontwikkelingen af met provincies. 
 

  

 
Toelichting 
De provincies zijn voornemens om een Natuurtop in 2022 te organiseren. Als op basis van een eerste 
verkenning over thematiek, bestuurlijk karakter en kostenplaatje bestuurlijk akkoord wordt gegeven 
op doorgang dan zal met gastprovincie Flevoland afspraken worden gemaakt over de kosten die in 
2021 worden gemaakt, ter voorbereiding op de top in 2022. Mogelijk draagt ook het ministerie van 
LNV financieel bij. De verwachting is dat organisatie Natuurtop past binnen de begrotingen 2021 en 
2022. 
 

3.8. EU-Biodiversiteit 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO brengt als belangenbehartiger van provincies input in EU-

besluitvorming biodiversiteit. EU-kaders zijn van grote impact op 
provinciale beleidsinvulling. 
 

  

2. IPO levert inbreng in nieuwe beleidsstukken, waaronder het strategische 
plan Natura 2000, wordt mede beleid bepaald over Natura2000 en 
doelbereik.  

 

  

3. IPO organiseert gezamenlijke processen ter verbetering 
doelensystematiek Natura2000 en beheerplannen Natura2000.  
 

  

4. IPO faciliteert kennisuitwisseling over voortgang en voert regie op 
verbetering van de afstemming van de provincies met andere 
voortouwnemers van N2000-beheerplannen.  

  

 
Toelichting 
 1. EU-besluitvorming 
Gebeurt voornamelijk reactief en ad hoc: wanneer er input gevraagd wordt vanuit Europa - via Rijk. 
Geput wordt uit relatief kleine kerngroep met voornamelijk inbreng vanuit IPO-werkgroep 
natuurbeleid en vanuit IPO-bureau. Meer input wenselijk vanuit IPO-werkgroep Landbouw, Water en 
Energie. Vooral in relatie tot kaderrichtlijn water (kwaliteit), Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en 
verduurzaming landbouw, energietransitie en gebruik biomassa. LNV/Rijk biedt ruimte voor meer 
pro-actieve inbreng van IPO/provincies, maar de vraag is of we dat voldoende kunnen invullen. Het 
vaststellen van een position paper ten aanzien van het actieplan van de Europese Commissie voor de 
komende 10 jaar is wel een stap om een en ander structureler op te pakken. 
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3. Doelensystematiek Natura2000 en beheerplannen Natura2000 
Het betrekken van de provincies bij dit traject is moeilijker dan gedacht. Dit komt doordat er op dit 
moment te veel zaken rondom programma Natuur, Monitoring en Stikstof spelen en vaak een 
beroep doen op dezelfde mensen die ook andere onderwerpen aan de lat staan.  Hierdoor moet het 
programma ingevuld worden met een beperktere provinciale capaciteit dan vooraf ingeschat. 
 
4. N2000-beheerplannen 
Punt 3 en 4 hangen nauw samen met elkaar. Zeker kennisuitwisseling is een punt van aandacht, waar 
komende tijd meer aandacht voor moet komen. Maar hiervoor is een duidelijke opdracht nodig om 
te starten met een werkgroep Natura 2000.  
 

3.9. Stikstof 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Het IPO Bestuur heeft op 8 juli besloten tot een doorontwikkeling van 

IPS naar een programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN). Het 
borgen van de nauwe samenhang van de stikstofopgave met het thema 
natuur, maar ook met de andere transitiethema’s staat hierin centraal.  
Besloten is om de bestuurlijke constructie van de BC Stikstof voorlopig in 
stand te houden (heroverweging vindt eind 2021 plaats), maar de 
ambtelijke organisatie al wel in te richten op deze integrale aanpak. 
 

2. De programmaorganisatie stikstof maakt in 2021 gebruik van een 
kassiersfunctie en is daarmee geen onderdeel van de reguliere 
begroting. Dat betekent dat er in deze najaarsnota geen inhoudelijke 
stoplichtrapportage is opgenomen voor stikstof. Vanaf 2022 zal stikstof 
onderdeel uitmaken van de reguliere (meerjaren-)begroting en 
meelopen met de bijbehorende reguliere IPO-rapportages. De hiervoor 
te gebruiken indicatoren worden in 2021 opgesteld en bestuurlijk 
afgestemd. 
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3.10. Nationale Databank Flora en Fauna 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) levert flora- en fauna- 

informatie die nodig is voor provincies en andere overheden voor het 
bepalen van trends, beleids- en beheerevaluaties en planvorming.  
 

  

2. De wijze waarop deze data worden ingewonnen en gevalideerd via een 
gezamenlijk netwerk van vrijwilligers en professionals levert aanzien op 
in Europa. 

 

  

3. Via de begroting van BIJ12 zal op advies van de BAC VP (Vitaal 
Platteland) een voorstel worden gedaan om in 2021 € 900.000 via de 
kassiersfunctie beschikbaar te gaan stellen. 
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Financiën 
 
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting  
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma. 

 

 
Toelichting 
De uitputting van de budgetten loopt volgens planning. 
 

 

  

Beleidsopgave
Begroting

na wijz.
Begr.wijz. 
NJN 2021

Begroting
na wijz.

Realisatie Verplicht Restant

3.1 - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 195 0 195 0 58 137
3.2 - Duurzame Landbouw 0 0 0 0 0 0
3.3 - Klimaatakkoord Landbouw Landgebru 0 0 0 0 0 0
3.4 - Programma natuur 104 0 104 5 2 97
3.5 - Natuurwetgeving 0 0 0 0 0 0
3.6 - Strategisch beleid Faunabeheer 0 0 0 0 0 0
3.7 - Natuurbeleid 10 0 10 0 0 10
3.8 - EU-Biodiversiteit 26 0 26 0 0 26
3.9 - Stikstof 0 0 0 0 0 0
3.10 - Nationale Database Flora en Fauna 900 0 900 0 900 0
Totaal 1.235 0 1.235 5 960 270

x € 1.000
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4. Mobiliteit 
 

4.1. Duurzame Mobiliteit 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Ontwikkelen kennisagenda en leerplatform.  

 
 

  

2. Doorontwikkeling methodiek “Een nieuwe kijk op bereikbaarheid”. 
 

 

  

3. Community of practice met trekkers van de Regionale mobiliteits 
programma's (RMP’s). 
 

  

4. Kwaliteitsborging en monitoring effecten RMP’s i.r.t. klimaatakkoord. 
 

 

  

5. Strategische agendering voor het BO MIRT en het Nationaal 
Mobiliteitsprogramma. 

 

  

6. Uitwerking Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen (BAZEB tot 2025). 
 

  

 
Toelichting 
4. Kwaliteitsborging en monitoring effecten RMP’s i.r.t. klimaatakkoord. 
Hoewel er vorderingen zijn, is niet zeker of de output in 2021 gehaald zal worden. De publicatie: 
Klimaatbeleid: De ambitie van de regio, De stand van zaken rondom de Regionale 
Mobiliteitsprogramma’s (2021) van respectievelijk de Stichting Natuur & Millieu en KpVV/CROW laat 
de complicaties goed zien. Als gevolg van de publicatie is er, ook vanuit rijksoverheid, meer aandacht 
voor de stand van zaken van RMP’s en de bijbehorende monitoring en wordt er extra inzet gepleegd. 
Hierbij is voldoende betrokkenheid en inzet vanuit de provincies belangrijk. 
 
5. Strategische agendering voor het BO MIRT en het Nationaal Mobiliteitsprogramma. 
Als gevolg van de continue lobby is er aandacht voor de rijksafspraak uit het klimaatakkoord over het 
Nationaal Mobiliteitsprogramma. Ten aanzien van de betrokkenheid van provincies bij herinrichting 
van het MIRT proces heeft het ministerie van I&W niet genoeg oog voor de problematiek van 
medeoverheden. Medeoverheden trekken hierin gezamenlijk op en blijven het punt ambtelijk en 
bestuurlijk voor het voetlicht te brengen.  
 

4.2. Openbaar vervoer 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Uitwerking agenda Toekomstbeeld OV. 

 
 

  

2. Agenderen richting IenW, ProRail en vervoerders. 
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Output 2021 Inhoud Geld 
3. Organiseren netwerk en standpuntbepaling op gezamenlijke 

(spoor)dossiers. 
 

  

4. Beantwoorden en coördineren van inhoudelijke vragen met betrekking 
tot het regionaal openbaar vervoer. 

 

  

5. Behartigen van de gezamenlijke belangen van de provincies bij diverse 
onderzoeken en wetgevingstrajecten vanuit de Rijksoverheid.    

 

  

6. Begeleiden en behartigen belangen bij omvorming van ProRail tot 
Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO). 

 

  

7. Begeleiden en behartigen van belangen bij de Hoofdrailnet-concessie 
vanaf 2025 ev. 
 

  

8. Het organiseren en invullen van strategische spoorgroep.   
 
 

  

9. Uitwerking de opgave ‘knooppunten’ (De Sprong, Contourennota 
Toekomstbeeld OV). 
 

  

 
Toelichting 
2. Agenderen richting IenW, ProRail en vervoerders.   
Was oranje. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 is er na de beschikbaarheidsvergoeding 
2020/21 opnieuw een goede afspraak met het rijk gemaakt ten aanzien van de transitieprogramma’s 
en een financiële oplossing tot en met september 2022. Een afspraak voor de periode 2022-2025 om 
het OV toekomstbestendig te houden is onmisbaar.  
 

4.3. Verkeersveiligheid 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030.  

 
 

  

2. Uitvoering, afronding en afstemming regionale uitvoeringsplannen in 
kader van SPV. 

 

  

3. Bijdragen aan wetsvoorstel 'APK, registratie en kentekenplicht voor 
landbouwvoertuigen''. 
 

  

4. Implementatie Road infrastructure safety management (RISM) II 
richtlijn. 

 

  

5. Aanpassing Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990.  
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Toelichting 
2. Uitvoering, afronding en afstemming regionale uitvoeringsplannen in het kader van het SPV. 
Was oranje. De bijgestelde planning die partijen hebben afgesproken, namelijk dat de regionale 
uitvoeringsplannen in het kader van het SPV uiterlijk eind 2021 zijn afgerond, lijkt bij provincies te 
worden gerealiseerd. Desondanks zijn er, vanuit de provinciale rol als regievoerder, zorgen bij 
gemeenten gezien het gebrek aan bekendheid met risicogestuurd werken, evenals beperkte 
menskracht en middelen die de uitvoering van de plannen beïnvloeden.  
 
4. Implementatie Road infrastructure safety management (RISM) II richtlijn. 
Sinds de Voorjaarsnota 2021 wordt er hard gewerkt aan de implementatie (21 december 2021) van 
de richtlijn. De drieslag 1) betrokkenheid bij het wetgevingsproces, 2) deelname aan de werkgroepen 
voor de nadere uitwerking en 3) het eigen proces gereed maken, zodat per december 2021 aan de 
Richtlijn kan worden voldaan, verloopt volgens verwachting. Het proces vereist blijvende inzet en 
aandacht in het algemeen en ten aanzien van de beheerorganisatie in het bijzonder.  
 
5. Aanpassing Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990.  
De punten van provincies ten aanzien van RVV 1990 zijn bekend bij het ministerie van IenW. Mogelijk 
gaat dit in 2022 weer spelen, wanneer de regelgeving moet worden aangepast naar aanleiding van 
het Kader Lichte Elektronische Voertuigen (LEV-kader). 

 

4.4. Fiets 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Uitvoering van het Bestuursakkoord fietsparkeren.  

 
 

  

2. Fiets in Duurzame Mobiliteit: ‘Normen fietsparkeren bij nieuwe 
ontwikkelingen’. 

 

  

3. Participeren Tour de Force (TdF): monitoren van de voortgang bij de 
individuele provincies m.b.t. hoogwaardig fietsnetwerk.  
 

  

4. Inbreng standpunten bij de Tourorganisatie (Tourbureau). 
 
 

  

5. Via Tour de Force kennisinfrastructuur/kennisbank voor doelrealisatie 
fietsgebruik. 

 

  

6. Educatie en voorlichting.  
 

  

 
Toelichting 
1. Uitvoering Bestuursakkoord 
In Q3 gaat een bemiddeling van start, geïnitieerd voor het ministerie van IenW, om het proces te 
hervatten en zoeken naar alternatieve mogelijkheden om de Uitvoering Bestuursakkoord 
Fietsparkeren bij Stations uit de impasse te halen.  
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4.5. Kennisplatform Verkeer en Vervoer 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
Opdrachtgeverschap zo invullen dat het programma goed aansluit op 
prioriteiten provincies.  

 

  

 

4.6. Goederenvervoer & Logistiek 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Stimuleren modal shift van weg naar water en spoor. 

 
 

  

2. Lobby vrachtwagenheffing. 
 
 

  

3. Bijdrage aan ambitiedocument Goederenvervoer & Logistiek I&W.  
 

  

 
Toelichting 
2. Lobby vrachtwagenheffing 
Het onderwerp is controversieel verklaard na de val van het kabinet. De Kamer heeft een motie 
aangenomen waarin de minister is gevraagd voor het zomerreces uitspraak te doen over 
vrachtwagenheffing. Hieraan is niet tegemoet gekomen. Bespreking van het voorstel in de Tweede 
Kamer is vooralsnog niet bekend. Onze inzet op de vrachtwagenheffing brengen wij steeds meer in 
samenhang met de inzet op betalen naar gebruik.  
 
3. Ambitiedocument Goederenvervoer & Logistiek 
De ambitie krijgt steeds meer vorm in samenhang met duurzame mobiliteit en Europa. 
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Financiën 
 
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting  
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma. 

 

Toelichting 
Naar verwachting zullen de nu nog niet besteedde budgetten volledig worden uitgegeven. 

  

Beleidsopgave
Begroting

na wijz.
Begr.wijz. 
NJN 2021

Begroting
na wijz.

Realisatie Verplicht Restant

4.1 - Duurzame Mobiliteit 90 0 90 0 0 90
4.2 - Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0
4.3 - Verkeersveiligheid 0 0 0 0 0 0
4.4 - Fiets 149 0 149 0 88 61
4.5 - KpVV 1.800 0 1.800 0 1.800 0
4.6 - Goederenvervoer & Logistiek 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.039 0 2.039 0 1.888 151

x € 1.000
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5. Regionale economie 
 

5.1. Stimuleren innovatief en breed MKB 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO en Rijk komen eind 2020, begin 2021 tot een -in samenhang met 

5.5.- aangepaste c.q. nieuwe samenwerkingsagenda, waarin de 
herstelplannen (IPO-Taskforce) van Rijk en provincies zijn geïntegreerd 
en indien mogelijk de VNG is aangesloten. 
 

  

2. IPO stemt provinciale inzet af met provincies en Rijk in de kennis- en 
innovatieagenda’s (KIA’s) 2020-2023 en deze wordt begin respectievelijk 
medio 2021 vastgelegd voor 2021 respectievelijk 2022, inclusief de 
governancestructuur. IPO houdt hierbij rekening met koppeling KIA’s 
met regionale innovatiestrategieën, integratie van regionale/ 
nationale/Europese inzet KIA’s en maakt nieuwe afspraken over o.a. de 
MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling), 
ecosystemen, groeifonds. 

 

  

 
Toelichting 
2. Afstemming provinciale inzet in de KIA’s 
Provincies hebben de enquête over KIA’s en KIC-convenant ingevuld en daaruit bleek de 
betrokkenheid en interesse van provincies hierbij niet groot. De doorontwikkeling KIC/KIA’s zal in de 
komende periode wederom aan de orde komen. 
 

5.2. Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, Digitalisering 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Met het Rijk eind 2020, begin 2021 komen tot nieuwe 

samenwerkingsagenda, waarin de herstelplannen (IPO-Taskforce) van 
Rijk en provincies zijn geïntegreerd. 
 

  

2. In 2021 wordt duidelijk of het uitwisselings- en kennisplatform 
“Kennisnetwerk regionale economie” via Platform 31 voor provincies 
werkbaar is om als platform te dienen om kennis, vragen en 
documenten rond regionale economie en MBK uit te wisselen. 

 

  

3. IPO organiseert dat er eind 2021 stevige kennisnetwerken staan. 
 

  

4. IPO faciliteert de kennisuitwisseling uit de regiodeals en proeftuinen 
(Interbestuurlijk Programma) in 2021.  

 

  

5. IPO komt tot een afspraak met het Rijk om (gezamenlijk) in te zetten op 
programma’s doorstroming onderwijs-arbeidsmarkt, om 
experimenteerruimte en ontkokerde inzet van middelen.  

 

  

6. Het IPO biedt ondersteuning aan de provinciale ronde Circulaire 
Economie. 
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Output 2021 Inhoud Geld 
7. IPO organiseert standpuntbepaling omtrent afspraak met het Rijk om 

(gezamenlijk) (breed) MKB te ondersteunen in circulaire bedrijfsvoering. 
 

  

8. In 2021 voert IPO-verkenning uit naar kansen, knelpunten en risico’s van 
digitalisering van het MKB in de regio. 

  

 
Toelichting 
2 en 3 Kennisnetwerk Regionale Economie en stevige kennisnetwerken 
Provincies hebben in het voorjaar kennisgemaakt met het kennisplatform en in komende periode 
vindt een eerste oriëntatie plaats over werkbaarheid plaats. Daadwerkelijk oordeel over 
werkbaarheid volgt op z’n vroegst begin 2022.  Daartoe zal de komende periode extra energie gezet 
worden op de coördinatie van deze stevige kennisnetwerken. Eerste voorbeeld daarvan is de 
programmeringstafel Herstel RE.   
 

5.3. Circulaire economie 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO CE levert begin 2021 twaalf provinciale kansenkaarten en een IPO-

kansenkaart met focus op wat provincies als opdrachtgever (kunnen) 
doen aan circulair, waar kansen liggen en wat ze daarvoor vragen aan 
o.a. het Rijk. 
 

  

2. IPO faciliteert de provinciale inbreng in het platform waar provincies in 
samenwerking met o.a. VNG, UvW en I&W instrumentarium opleveren 
dat naar eigen keuze kan worden ingezet richting een circulaire en 
klimaat neutrale bedrijfsvoering. 

 

  

3. IPO faciliteert samenwerking tussen provincies en met m.n. Rijk en 
medeoverheden als partners van het Grondstoffenakkoord om voortaan 
in gezamenlijkheid tot het landelijk Uitvoeringsprogramma Circulaire 
Economie (UP CE) te komen, startend met het UP-CE 2021. 
 

  

4. IPO levert afsprakenkader circulair inkopen en aanbesteden op voor 
provincies, dat naar eigen keuze kan worden ingezet. 

 

  

 
Toelichting 
4. Afsprakenkader circulair inkopen en aanbesteden  
Vanwege samenhang met punt 5.3.2. en verdere uitwerking Krachtenkaart CE zal deze output leiden 
tot invulling van een ontwikkelpad begin 2022. 
 

5.4. Cohesiebeleid 
 

Output 2021 (aangepast bij VJN) Inhoud Geld 
1. Het IPO en HNP behartigen provinciaal belang om een zo groot mogelijk 

aandeel uit de Europese structuurfondsen en nieuwe generatie 
financiële instrumenten (o.a. BAR, RRF, JTF) te laten landen in de 
Nederlandse provincies en regio’s en nauw betrokken te worden bij de 
voorbereiding vanuit het partnerschapsbeginsel.  
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Output 2021 (aangepast bij VJN) Inhoud Geld 
2. Het IPO en HNP stemmen standpunten inzake het regionaal beleid af 

met provincies, nauw betrokkenen en organiseren periodieke 
kennisuitwisseling over actuele ontwikkelingen. 

  

   
 

5.5. Taskforce HRE en samenwerkingsagenda 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO levert een geactualiseerde samenwerkingsagenda eind 2020, begin 

2021 i.s.m. Rijk en andere partners, waarin de herstelplannen van Rijk 
en provincies zijn geïntegreerd (zie ook opbrengsten onder 5.1 en 5.2). 
Aansluiting VNG is onderzocht en zo mogelijk gerealiseerd.  
 

  

2. De acties uit het actieplan Taskforce herstel regionale economie (HRE), 
waarvoor IPO aan de lat staat, zijn voor zover mogelijk uitgewerkt in 
plannen van aanpak en worden in 2021 verder uitgevoerd.  
Dit betreft naar verwachting: 
− Monitoring regionale economieën i.v.m. Corona. Relatie leggen en 

adviseren over andere IPO-thema’s taskforce HRE. 
− Kennisuitwisseling tussen provincies organiseren. 
− Lobby richting Rijk en Europa over inzet middelen voor herstel 

regionale ecosystemen. 
 

  

3. Thema Regionale economie is met de inzet Taskforce HRE opgenomen in 
het nieuwe kabinetsaanbod. Hiervoor ook afstemming met Koepels. 
 

  

 
Toelichting 
1. Geactualiseerde samenwerkingsagenda Herstelplannen Rijk en provincies 
Zoals ook in de VJN vermeld, is op basis van het IPO-herstelplan in januari 2021 een dynamische 
uitvoeringsagenda gepresenteerd. Daarop volgend zijn programmeringstafels van start gegaan op de 
diverse thema’s en wordt verbinding gemaakt met het Nationaal Herstelplan en de verdere 
uitwerking van “Naar een krachtig groen herstel” 
 

5.6. Vrijetijdseconomie 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. De provinciale actieagenda op het thema vrijetijdseconomie is vertaald 

in een IPO-actieagenda waarin is bepaald wat er in IPO-verband wordt 
opgepakt. IPO werkt hierin samen met EZK en het Nederlands Bureau 
voor Toerisme & Congressen (NBTC). Inventarisatie van de gewenste 
IPO-inzet d.m.v. een provinciale ronde. Na vaststelling van de op te 
pakken acties in IPO-verband, inclusief tijdsplanning, wordt hieraan in 
2021 uitvoering gegeven. 
 

  

2. Begin 2021 is er een IPO-standpunt en wordt richting Rijk een advies 
uitgebracht, inclusief lobby op deze beleidsopgave en over inzet 
rijksmiddelen i.v.m. herstel vrijetijdssector na Covid-19. 
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Output 2021 Inhoud Geld 
3. Eind 2021 staat er een stevig (kennis)netwerk en wordt 

kennisuitwisseling gefaciliteerd. 
 

  

 

Financiën 
 

Binnen dit programma zijn geen programmamiddelen geraamd in de begroting. 
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6. Cultuur en erfgoed 
 

6.1. Toekomstperspectief Culturele Sector 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO adviseert provincies over Rijkscultuurstelsel met aandacht voor 

regionale component, werking subsidieregelingen en bereidt bestuurlijk 
overleggen voor o.a. corona-aanpak, stedelijke cultuurregio’s en 
faciliteert standpuntbepaling. 
 

  

2. Het IPO voert namens de gezamenlijke provincies overleg met het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en (OCW) en VNG 
over deze beleidsopgave waarbij de actualiteit van de coronacrisis met 
name de huidige inhoudelijke agenda bepaalt. De nieuwe strategische 
agenda vraagt om een bestuurlijke keuze of het IPO in de rol van 
belangenbehartiger meer proactief en agenderend wil gaan optreden.   

 

  

 
Toelichting 
2. Belangenbehartiging 
Bij besluit van het IPO-bestuur op 11 februari jl. is de opdracht verstrekt om op basis van de hogere 
bestuurlijke ambitie de inzet op cultuur en erfgoed te versterken. Met name de ambtelijke inzet van 
provincies is nog niet op orde.  De forse ambitie op de gewenste versterking van de positie van 
provincies (kracht en betekenis van de regio) in wettelijke kaders bij de totstandkoming van onder 
andere Rijksbeleidskaders cultuur loopt een risico. In de tweede helft van 2021 wordt hier extra op 
geïnvesteerd (komen tot een voorbereidende ambtelijk commissie/portefeuillehouders). 
 

6.2. Behoud Erfgoed 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO levert inbreng in de aanpak van OCW voor de restauratie van grote 

monumenten en zal blijvend (ook financiële) aandacht voor de grote 
restauraties met het Rijk agenderen in overleg met andere overheden. 
 

  

2. IPO is als belangenbehartiger vertegenwoordiger in diverse overleggen 
rondom erfgoed en bereidt in 2021 lopende afspraken over restauraties 
en uitvoeringsorganisatie voor. 

 

  

 
Toelichting 
1. Restauratie monumenten 
 Het IPO participeert actief in een aantal lijnen van erfgoed en hanteert daarvoor het Position paper 
erfgoed en het Uitvoeringsprogramma erfgoed (besluit IP- bestuur op 11 februari jl.). In een, in 
opdracht van het IPO uitgevoerd onderzoek, is geconstateerd dat voor de grote restauratieopgaven 
er sprak is van fors structureel te kort. Ook de noodzaak van actualisering van een vijftal bestuurlijke 
afspraken voor erfgoed in den breedte, vraagt om extra lobby inzet in het (bestuurlijk) overleg met 
OCW en VNG.  
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6.3. Cultuureducatie 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO blijft voor OCW aanspreekpunt voor programma Cultuureducatie 

met Kwaliteit 2021-2024 en vervult alleen een rol m.b.t. facilitering 
kennisuitwisseling in 2021. 
 

  

2. Verwachting is dat pas in jaar voorafgaand aan nieuw kader (2023) meer 
inzet nodig zal zijn. 

 

  

3. IPO onderhoudt het netwerk omtrent cultuurparticipatie. 
 

  

 

6.4. Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO vervult met name een rol m.b.t. facilitering kennisuitwisseling in 

2021 en vraagt bij Rijk als stelselpartner aandacht voor helderheid rollen 
en beleidsvrijheid provincies. 
 

  

2. In de bibliotheekwet WSOB hebben de overheden een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een toekomst bestendig bibliotheekstelsel 
met ieder specifieke taken. De provincies dragen zorg voor 
interbibliothecair leenverkeer (IBL) en zijn opdrachtgevers voor 
provinciale ondersteuningsinstellingen (POI). De laatsten hebben een 
specifieke taak voor het ontwikkelen van innovaties voor de fysieke 
bibliotheek. Het IPO werkt samen met de netwerkpartners aan een 
actieagenda. 

 

  

3. IPO werkt samen met netwerkpartners aan een actieagenda toekomstig 
bibliotheekstelsel en vervult alleen een rol m.b.t. facilitering 
kennisuitwisseling in 2021 en vraagt bij Rijk als stelselpartner aandacht 
voor helderheid rollen en beleidsvrijheid provincies. 

 

  

   
 

 

Financiën 
 

Binnen dit programma zijn geen programmamiddelen geraamd in de begroting. 
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7. Kwaliteit Openbaar Bestuur 
 

7.1. Consultaties en wetgevingstrajecten 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Wettelijke taken bij consultaties en wetgeving die zich in 2021 aandient. 

 
 

  

2. Proactieve signalering en, desgewenst, lobby Staten-Generaal. 
 

  

 
Toelichting 
Met de goedkeuring van de Voorjaarsnota op de valreep van het zomerreces en de aanbieding van 
de Najaarsnota aan het einde van het zomerreces is er geen verandering op dit punt te noemen. De 
invulling van de goedgekeurde fte heeft de aandacht en daarmee wordt voorzien deze eind 
september, begin oktober te kunnen vervullen en daarmee de kwetsbaarheid van de formatie op dit 
dossier (aanleiding van de extra gevraagde kosten) op te lossen en voldoende middelen te kunnen 
inzetten. Logisch gevolg daarvan zal zijn dat de oranje stoplichten naar groen zullen gaan in de 
tweede helft van 2021.  
 
 

7.2. Lerend netwerk en uitwisseling best practices 
 
Geïntegreerd met 7.3 conform besluit bij Voorjaarsnota 2021. 
 

7.3. Strategische kennisfunctie 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Uitwerken aanpak en werkwijze gebiedsopgaven.  
 

  

2. Uitvoering geven aan leren door te doen door verder te 
professionaliseren. (communities of practice’). 
 

  
 

3. Samenspel versterken met Strategische denktank, wetenschappelijk 
netwerk en Thorbecke leerstoel. 

 

  

4. Bijdrage aan het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de 
Lagere Overheden (COELO) verstrekken. 

 

  

 
Toelichting 

1. Strategische themabijeenkomsten. 
Het programma ‘gebiedsopgaven 3.0’ geeft uitvoering aan de inzet van de decentrale overheden bij 
de verkiezingen in maart 2021, en ook de formatie 2021. In oktober 2020 koos het IPO-bestuur voor 
het realiseren van een meerjarig (lerend) netwerk en traject rondom de aanpak en werkwijze van de 
gebiedsopgaven, een unieke aanpak voor het realiseren van de maatschappelijke opgaven: 
gebiedsopgaven 3.0. Dit programma betreft de realisatie, onderbouwing en uitvoering van “Naar een 
krachtig Groen Herstel”, dat bij de Tweede Kamer-verkiezingen door de koepels van de decentrale 
overheden is aangeboden. De gezamenlijke provincies zien op regionaal schaalniveau bij uitstek een 
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rol voor onszelf als het gaat om het in samenhang laten landen van opgaven, het mee sturing geven 
aan transities (want daar gaat het vaak om) en het werken als één overheid. De gezamenlijke 
provincies willen die rol komende periode in een aanpak van ‘leren door te doen’ verder 
professionaliseren. In dit traject wordt o.a. kennis en kunde uit verschillende gebieden gebundeld in 
een ‘community of practice’. In de eerste helft van 2021 hebben meerdere ‘communities of practice’ 
plaatsgevonden. Deze succesfomule die in en met de gebiedsregio’s plaatsvindt wenst het bestuur te 
continueren in de komende jaren.   
 
De beleidsopgaven 7.2 (1) en 7.3 (1) en deels 7.3 (2) zijn samengevoegd voor 2021 voor het 
kabinetsaanbod van de gezamenlijke provincies en daarmee verweven met het programma 
gebiedsopgaven 3.0. Met de middelen uit de Voorjaarsnota is groen licht gekomen op de 
noodzakelijke capaciteit. Ten aanzien van 7.2 staan een aantal ‘communities of practice’ in de 
planning in het najaar om rond opgaven in gebieden van elkaar te leren, en kennis uit te wisselen. 
Deze lessen, en ook de verkenning van meer betrokkenheid van kennis bij de  gezamenlijke inzet van 
de twaalf provincies, zijn ingrediënten voor  de versterking van de kennisfunctie van de gezamenlijke 
provincies vanuit het beginsel van schaalvergroting en krachtenbundeling. Een deel van het budget 
zal daartoe ook aangewend worden.  
 
Met de goedkeuring van de Voorjaarsnota op de valreep van het zomerreces en de aanbieding van 
de Najaarsnota aan het einde van het zomerreces is er geen verandering op dit punt te noemen. De 
invulling van de goedgekeurde fte’s heeft de aandacht.  
 

7.4. Overheidsfinanciën 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Onderzoek naar effecten fiscalisering mobiliteit, samen met het Rijk. 

 
 

  

2. Actualisatie verdeelmodel provinciefonds. 
 
 

  

3. Monitoren financiële consequenties Corona-crisis. 
 
 

  

4. Uitwerken onderzoek uitvoeringskosten Klimaatakkoord (ikv art.2 Fvw). 
 
 

  

5. Rechtmatigheidsverantwoording begroting en jaarverslag 2021. 
 
 

  

6. Besluitvorming rond strategische positie met het Nationaal Groenfonds. 
 

  

 
Toelichting 

4. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord 
In het eerste kwartaal is het advies van de ROB over de uitvoeringskosten Klimaatakkoord 
gepubliceerd. In de betrokken BAC’s Financiën, Energie, Mobiliteit en Vitaal Platteland is het advies 
besproken. In het IPO-bestuur van 22 april is de opstelling van het IPO hierover besproken. In 
verschillende bestuurlijke overleggen heeft het IPO vervolgens haar opstelling kenbaar gemaakt over 
de compensatie van de extra uitvoeringslasten, maar ook de compensatie voor de derving van de 
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opcenten als gevolg van het Klimaatakkoord. Het demissionaire kabinet heeft deze onderwerpen 
neergelegd op de formatietafel aangezien zij van mening is dat het volgende kabinet hierover een 
besluit moet nemen. 
 
5. Rechtmatigheidsverantwoording begroting en jaarverslag 2021 
De verplichte rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening van de provincie door het college 
van GS is uitgesteld naar 2022 vanwege de vertraging in het proces voor de wetswijziging. 
 

7.5. Vitale vereniging 
 

Output 2021   
1. Activiteiten vitale vereniging, waaronder IPO-jaarcongres, GS-dagen, AV, 

PS-dagen, Welcome back borrel/bestuursdiner. 
 

  

2. Vernieuwing en doorgroei vitale vereniging. 
 

  

 
Toelichting 
1. Activiteiten vitale vereniging  
Als gevolg van de corona-maatregelen vinden ook in de tweede helft van 2021 geen fysieke 
netwerkbijeenkomsten plaats. Wel worden online bijeenkomsten georganiseerd, zoals de informele 
bijeenkomsten langs thema’s en ter voorbereiding op vergaderingen voor de Algemene Vergadering.  
 

7.6. Europa 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. IPO behartigt belangen op dossiers agrofood, Klimaat en energie, herstel 

regionale economie en is de partij die bij Europese instellingen conform 
vastgestelde lobbyfiches inbreng levert gericht op met name belang 
behoud van positie, geld en provinciaal belang (via HNP). 
 

  

2. IPO draagt bij aan kennisuitwisseling: vooral extern gericht richting 
partnerregio’s, EU-netwerken en EU-instellingen. 

 

  

3. IPO draagt zorg voor afstemming BNC-fiches (Beoordeling Nieuwe 
Commissievoorstellen) met provincies en stemt af of over provinciale 
inbreng.  
 

  

4. IPO faciliteert naast genoemde dossiers in 2021 voor 
standpuntenbepaling voor onderwerpen waar Europese ontwikkelingen 
relevant zijn op overige aandachtsgebieden zoals Digitalisering, Slimme 
mobiliteit, Circulaire economie, MKB-strategie, Industriestrategie.  

 

  

5. Europa kenniscentrum Europa Decentraal en contributie voor het 
Council of European Municipalities and Regions (CEMR). 
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7.7. Interprovinciale Digitale Agenda 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Uitvoering geven aan bestuurlijk geaccordeerd uitvoeringsplan 2021   

2. IDA levert producten op vier ‘sporen’ op het gebied van de digitale 
transformatie bij provincies: data, dienstverlening, bedrijfsvoering en 
innovatie. 
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Financiën 
 
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting  
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma.  

 
Toelichting 
Van dit budget is een bedrag van € 1,2 miljoen nog niet uitgegeven. De budgetten van 7.6 en 7.7. 
zullen volledig worden uitgegeven, van 7.1, 7.3 en 7.5 hangt het af van wat er in het najaar nog gaat 
geburen wat betreft bijeenkomsten etc. Bij 7.4 komt er mogelijk een onderuitputting. Die zal dan 
worden opgenomen in de Jaarrekening 2021. 
 

 

 

Beleidsopgave
Begroting

na wijz.
Begr.wijz. 
NJN 2021

Begroting
na wijz.

Realisatie Verplicht Restant

7.1 - Consultatie- en wetgevingstrajecten 20 0 20 0 0 20
7.2 - Lerend netwerk en uitwisseling "best 27 0 27 31 0 -4 
7.3 - Strategische kennisfunctie 63 0 63 9 0 54
7.4 - Overheidsfinanciën 104 0 104 0 0 104
7.5 - Vitale vereniging 159 0 159 1 2 156
7.6 - Europa 256 0 256 46 0 210
7.7 - Interprovinciale Digitale Agenda 1.394 0 1.394 325 396 673
Totaal 2.023 0 2.023 411 398 1.214

x € 1.000
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8. Werkgeverszaken 
 

8.1. CAO 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Implementatie, monitoring en doorontwikkeling cao-afspraken. 

 
  

2. Ondersteuning Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voor 
nieuwe cao. 

  

   
 
Toelichting 
2. Cao-overleg 2021 
Na ruim drie maanden opschorten van het cao-overleg door de vakbonden is na het reset moment 
op 23 juni verder onderhandeld over de cao 2021 en dit heeft geleid tot een onderhandelaars-
akkoord op 10 juli. Op 16 september wordt duidelijk of de achterbanraadpleging heeft geleid tot de 
vereiste gekwalificeerde meerderheid om de cao (tekst) verder uit te werken en officieel aan te 
melden bij Min SZW. Voor de cao 2022 hebben sociale partners afgesproken om een, extern 
begeleid, co-creatieproces in te richten met als streven voor 1-1-2022 een vastgestelde en 
aangemelde cao 2022 te hebben. Dit is een zeer ambitieus voornemen. De besparingen van door 
COVID niet gerealiseerde voorziene werkgeversactiviteiten worden ingezet om dit co-creatietraject 
te bekostigen.  

8.2. Rechtspositie en integriteit politiek ambtsdragers 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Namens de provincies bij het ministerie van BZK de belangen behartigen 

van onze politiek ambtsdragers (CdK, GS, PS). BZK ontwikkelt wet- en 
regelgeving waarin de rechtspositie van politiek ambtsdragers inclusief 
pensioen, is vastgelegd.  

2. Bijdragen leveren aan consultatie wetgeving, beleid en 
arbeidsvoorwaardelijke aspecten, o.a. op het gebied van Integriteit, 
veiligheid (weerbaar bestuur), (evaluatie geharmoniseerd) 
rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, pensioenstelsel 
APPA.  

3. Voorbereidingen aanbestedingen en contractbeheer (o.a. uitvoering 
APPA).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.3. Doorontwikkelen en borgen goed provinciaal en publiek werkgeverschap 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Namens de provincies, als lid van de stichting Zelfstandig Publieke 

Werkgevers (ZPW), lobbyen en belangen behartigen voor goed 
provinciaal en publiek werkgeverschap. Doel: kennisdelen en krachten 
bundelen en gesprekspartner vormen voor pensioenfonds ABP, Kabinet 
en andere werkgeversorganisaties zoals VNO/NCW/MKB Nederland. 
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Output 2021 Inhoud Geld 
Inhoudelijke portefeuilles: pensioenen, banenafspraak, 
arbeidsmarkt(beleid) en diversiteit. In 2022-2024 o.a. strategisch 
adviseren over het inrichten van het arbeidsmarktstelsel en het 
inrichten van het nieuwe pensioenstelsel en pensioenvraagstukken.  

2. Ambtelijk afstemmen ontwikkelingen aan werkgeverszijde met 
ministerie van BZK (als coördinerend ministerie) en collegae decentrale 
overheden o.a. ter voorbereiding van cao-onderhandelingen, 
onderhandelingen in de Pensioenkamer en consultatie wetgeving.  

  

3. Ambtelijk afstemmen met ambtelijke adviescommissie werkgeverszaken 
in het kader van goed professioneel provinciaal werkgeverschap. O.a.:  
• strategisch adviseren over arbeidsmarktprofilering als sector 

provincies (gezamenlijke ‘merk’ als werkgever). 
• ontwikkeling strategische HRM-visie voor cao-onderhandelingen 

passend bij de werkgeversvisie 2025  
• borgen werking en bemensing van de gezamenlijke (inter- 

respectievelijk bovensectorale) geschillenbeslechting (WOR-kamer, 
bedrijfscommissie/kamer Lagere Publieke Lichamen) en Advies en 
Arbitrage Commissie Decentrale Overheden.  
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Financiën 
 
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting  
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma. 

 

 

Toelichting 
Naar verwachting worden de budgetten volledig uitgegeven. 
 

 

 

Beleidsopgave
Begroting

na wijz.
Begr.wijz. 
NJN 2021

Begroting
na wijz.

Realisatie Verplicht Restant

8.1 - CAO 199 0 199 50 110 39
8.2 - Rechtspositie politiek ambtsdragers e  0 0 0 0 0 0
8.3 - Ontwikkelen en borgen goed publiek 62 0 62 0 0 62
Totaal 261 0 261 50 110 101

x € 1.000
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9. Overig 
 

9.1. Werkbudget 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
In de IPO-begroting is het werkbudget gecentraliseerd en gehalveerd. Dit 
budget is voor ”out of pocket” uitgaven die wel te verwachten zijn op 
kerntaken, maar die op voorhand niet specifiek waren beklemd. Via de voor- 
en najaarsnota rapporteren we over de besteding.  

 

  

 

9.2. Stelpost L&P-compensatie 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
De personeelslasten zijn in 2021 verhoogd met 1,6%. De overige lasten 
(m.u.v. DSO vanwege afspraak met Rijk) zijn voor 2021 niet geïndexeerd.  
In de meerjarenraming houden we rekening met een stelpost. 

 

  

 
 

9.3. Informatiehuizen Natuur en Externe veiligheid 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
1. Omdat beschikbaarheid van informatie van goede kwaliteit cruciaal is 

voor de taakuitoefening van de provincies en om de maatschappelijke 
baten van de Omgevingswet te realiseren, hebben 11 van de 12 
provincies in 2019 ingestemd met het voorstel om in 2020 en 2021 door 
te gaan met de bouw van onderdelen (Informatieproducten) van de 
Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid.  
 

  

2. De bijdrage van de provincies is zowel in 2020 als 2021 € 2.300.750. 
 

  

 
Toelichting 
De bouw van de informatieproducten loopt op schema. De ontwikkeling van de informatieproducten 
is naar verwachting eind dit jaar afgerond. Vervolgens moeten de ontwikkelde producten in beheer 
genomen worden. Het beheer van de informatieproducten is voorzien bij BIJ12. Voor de informatie-
producten Natuur wordt nu een businesscase voor het beheer ontwikkeld. Naar verwachting wordt 
dit voor het einde van 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.  

Voor de informatieproducten Externe Veiligheid (EV) ligt dit gecompliceerder. Ook andere partijen, 
zoals het ministerie van I&W, zijn inmiddels bezig met het ontwikkelen van informatieproducten.  
De vraag is hoe de informatieproducten van de provincies zich hiertoe verhouden. Deze vraag moet 
eerst beantwoord worden voordat een businesscase kan worden opgesteld voor inbeheername. 
Interbestuurlijk wordt gewerkt aan een verkenning van het informatielandschap EV. Besluitvorming 
over EV wordt pas voorzien in 2022, waardoor er voor de informatieproducten EV een tijdelijke 
(beheer) oplossing moet worden gezocht.  



46 
 

9.4. Compensatie Zeeland 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
Vanwege een weeffout in het verdeelmodel provinciefonds ontving de 
provincie Zeeland van de overige 11 provincies € 6,7 mln. ter aanvulling op 
de uitkering uit het Provinciefonds. In de BAC Financiën van 27 maart 2020 
is besloten om deze afspraak te verlengen tot aan de implementatie van 
de herijking van het Provinciefonds. In de BAC Financiën van 27 maart 
2020 is besloten om deze afspraak te verlengen tot aan de implementatie 
van de herijking van het Provinciefonds. De financiële afhandeling verloopt 
vanwege het administratieve karakter via de IPO-kassiersfunctie. 

 

  

 

9.5. Nog te verdelen apparaatslasten 
 

Output 2021 Inhoud Geld 
De begroting van IPO Den Haag is opgezet volgens de integrale 
kostprijstoerekening. Dit houdt onder meer in dat de kosten van de overige 
apparaatslasten toegerekend zijn aan de beleidsopgaven.  
Doen zich gedurende het jaar wijzigingen voor in de ramingen van de 
overige apparaatslasten, dan worden deze – om pragmatische redenen – 
niet toegerekend aan de beleidsopgaven maar verzameld binnen 
beleidsopgave 9.5 Nog te verdelen apparaatslasten. 
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Financiën 
 
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting  
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma.  

 

 
Toelichting 
Het restant van € 2,4 miljoen bij 9.3 wordt naar verwachting dit jaar nog besteed.  

 
 
 
  

Beleidsopgave
Begroting

na wijz.
Begr.wijz. 
NJN 2021

Begroting
na wijz.

Realisatie Verplicht Restant

9.1 - Werkbudget 221 0 221 123 85 13
9.2 - Stelpost L&P-compensatie 0 0 0 0 0 0
9.3 - Informatiehuizen Natuur en Externe 3.738 0 3.738 259 1.031 2.447
9.4 - Zeeland 6.700 0 6.700 6.700 0 0
9.5 - Nog te verdelen apparaatslasten 159 0 159 0 0 159
Totaal 10.818 0 10.818 7.082 1.117 2.619

x € 1.000
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Bijlage: Afkortingenlijst 
 
Afkorting  Volledige omschrijving 
 

AAC ambtelijke adviescommissie 

AADV Altijd Actuele Digitale Vergunning 

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds  

ACS Ambtelijke Commissie Stikstof 

AI Articiële Intelligentie 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 

APK Algemene Periodieke Keuring 

Appa Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers  

AV Algemene Vergadering 

AZ ministerie van Algemene Zaken 

BAC bestuurlijke adviescommissie 

BAR Brexit Adjustment Reserve 

BCS Bestuurlijke Commissie Stikstof 

BDU brede doeluitkering   

BLOW  bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie 

BNG betalen naar gebruik  

BOb Bestuurlijk Omgevingsberaad  

BOD Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie  

BOFv Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen 

BRB Beraad Ruimtelijk Beleid 

BRO Basis Registratie Ondergrond 

Brzo Besluit risico’s zware ongevallen 

BUZA ministerie van Buitenlandse Zaken 

BZK ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

BZPW bestuurlijk Stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers  

CdK Commissaris van de Koning 

CE circulaire economie 

CES cluster energiestrategie 

CO2 koolstofdioxide 

CvdR Comité van de Regio's  

DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet 

EFRO  Europees Fonds voor Regionale economie 

ERIAFF European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry 

ESF Europees Sociaal Fonds 

ESIF Europese structuur- en investeringsfondsen  

EU Europese Unie 

EZK ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

FTK financieel toetsingskader  
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GIR Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte  

GLB-NSP gemeenschappelijk landbouwbeleid-nationaal strategisch plan 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

HNP Huis Nederlandse Provincies (in Brussel) 

HRE herstel regionale economie   

I&W ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

IBP interbestuurlijk programma 

IDA Interprovinciale Digitale Agenda 

IFV Interbestuurlijke en financiële verhoudingen 

IHW Informatiehuis Water 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 

JTF Just Transition Fund 

IMPEL European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental 
Law 

IPO Interprovinciaal Overleg 

IPS interprovinciaal programma stikstof 

KIA kennis- en innovatieagenda 

KIC kennis- en Innovatieconvenant 

KOB kwaliteit openbaar bestuur 

KpVV Kennisplatform Verkeer en Vervoer 

KRW Kaderrichtlijn Water 

LCW Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling 

LEV licht elektronische voertuigen 

LGR Landelijke Grondwater Register 

LHS landelijke handhavingsstrategie 

LNV ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

LV landelijke voorziening 

LVMB Landelijk Verkeersmanagement Beraad 

MAP's EU-milieuactieprogramma's  

MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

MJA/MEE meerjarenafspraak energie-efficiëntie  

MKB midden- en kleinbedrijf 

MTH milieu, toezicht en handhaving 

N2000 Natura2000 

NAL Nationale Agenda Laadinfrastructuur 

NAP Actieprogramma Nitraatrichtlijn 

NAS nationale klimaatadaptatiestrategie 

NGO niet-gouvernementele organisatie 

NGR Nationaal Geo Register 

NHI  Nederlands Hydrologisch Instrumentarium 

NMP Nationaal Milieuprogramma 

NOVB Nationaal Openbaarvervoerberaad  

NOVI Nationale Omgevingsvisie 
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NP-RES Nationaal Programma Regionale Energiestrategie 

NSP nationaal strategisch plan 

NTF Nationaal Toekomstbeeld Fiets 

OCW ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

OEM overige eigen middelen 

OGB opdrachtgeversberaad 

Olo Omgevingsloket Online  

OM Openbaar Ministerie 

OV openbaar vervoer 

PBL Planbureau voor de Leefomgeving 

PFAS poly- en perfluoralkylstoffen 

PHEV plug in hybride elektrische voertuigen  

PIDI/MIEK Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie / Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat 

RAL Regionale Agenda Laadinfrastructuur 

REIS regionale energie-infrastructuur 

RES’en regionale energiestrategieën 

REV Register Externe Veiligheid 

RFF Recovery and Resilience Facility 

RISM Road infrastructure safety management 

RMP regionaal mobiliteitsprogramma 

ROM’s regionale ontwikkelingsmaatschappijen 

ROWW ruimtelijke ontwikkeling, water en wonen 

RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

SDG's Sustainable Development Goals 

SDN Safety Delta Nederland 

Shine sustainable houses in inclusive neighbourhoods 

SLA schoneluchtakkoord 

SPN Stichting Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland 

SPUK specifieke uitkering 

SPV Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 

SUM stand van zaken uitvoering  Klimaatakkoord Mobiliteit 

TBOV toekomstbeeld openbaar vervoer 

TdF Tour de Force 

Twa terrawattuur 

UP CE landelijk Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 

UvW Unie van Waterschappen  

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten  

VOB Vereniging Openbare Bibliotheken 

VP vitaal platteland 

VSO Verbond voor Sectorwerkgevers Overheid  

VTH vergunningverlening, toezicht en handhaving 
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WKO warmte- en koudeopslag 

WKP waterkwaliteitsportaal 

Woo Wet open overheid 

WSOB Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 

ZBO zelfstandig bestuursorgaan 

ZPW zelfstandige publieke werkgevers  

ZZS zeer zorgwekkende stoffen 
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