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Inleiding 

Op 27 augustus 2020 stelde het IPO-bestuur het jaarplan en de begroting en de Meerjarenagenda 
2021-2024 van BIJ12 vast. Op 20 mei 2021 stelde het IPO bestuur middels de Voorjaarsnota 2021 
een aantal wijzigingen vast op de begroting 2021. 
Om het IPO-bestuur te informeren over de uitvoering van het Jaarplan wordt hieronder per 
onderdeel van BIJ12 de voortgang toegelicht. Er wordt hierbij alleen ingegaan op ontwikkelingen 
die afwijken van de reguliere uitvoering en planning. De ontwikkelingen - voor zover nu te voorzien 
- staan hieronder. De voorgestelde wijzigingen zijn inhoudelijk afgestemd met de ambtelijke 
contactpersonen bij de provincies. De wijzigingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de 
werkzaamheden die BIJ12 in opdracht van de provincies uitvoert. Een aantal wijzigingen werkt 
door in 2022 en zullen worden ingebracht in de Voorjaarsnota 2022. 
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Samenvatting  

Tabel 1: Wijzigingen bij Najaarsnota 2021 (inclusief wijzigingen Voorjaarsnota 2021) 

 

 

Directie en Bedrijfsvoering  

Algemeen 
De toename van het aantal opgaven van BIJ12 leidt tot toename van de uitgaven aan opleidingen, 
plaatsen van vacatures, begeleiding van medewerkers door de arbodienst en benodigde middelen 
en ondersteuning op het gebied van kantoorautomatisering. Deze toename van uitgaven wordt 
zoveel mogelijk opgevangen binnen de huidige begroting. Op dit moment is duidelijk dat dat niet 
volledig mogelijk is. Dat wordt hieronder toegelicht.  
 
Toename kosten voor bedrijfsvoering 
Door de toename van het aantal opgaven van BIJ12 is het budget van een aantal posten niet 
toereikend. Voor kantoorautomatisering worden meer kosten gemaakt dan begroot. Dit wordt 



Vergadering van het IPO-bestuur op 6 oktober 2021 
Bijlage 2 bij agendapunt 3a 

4 
 

veroorzaakt door de toename van het aantal (vaste en ingehuurde) medewerkers waarvoor onder 
meer accounts, support en hardware nodig is. BIJ12 heeft momenteel 189 accounts. Dit is een 
toename van 79 ten opzichte van het moment van contractering van de huidige 
kantoorautomatisering (eind 2019). Deze toename is voor een groot deel toe te schrijven aan de 
toegenomen opgave voor stikstof en voor natuurmonitoring, en voor het wegnemen van de 
kwetsbaren in de applicaties (security maatregelen), waarvoor geen formatie beschikbaar was. Dit 
is gedurende 2021 ingevuld met tijdelijke capaciteit (inhuur). Dit legt een groter beslag op de 
ondersteunende functies bij bedrijfsvoering, zoals financiën en HR.  
 
Daarnaast zijn er extra uitgaven van de overige personeelskosten. Meer medewerkers leidt tot 
extra druk op HR. Om de juiste specialisten in de krappe arbeidsmarkt te vinden (prognose: 30 
vacatures in 2021) wordt gebruik gemaakt van een specialistisch bureau. Daarnaast is er een 
toename van het ziekteverzuim waardoor de inzet van de Arbodienst voor consultatie en 
begeleiding aanzienlijk is toegenomen. De extra uitgaven welke niet binnen de begroting 
opgevangen kunnen worden, worden verrekend met de jaarrekening 2021.  
 
Het bedrag voor kantoorautomatisering en overige personeelskosten wordt geschat op €350.000. 
 
Personeelsbudget 
Mede als gevolg van corona is op enkele plaatsen in de organisatie sprake van langdurige uitval. 
Omwille van continuïteit in de uitvoering zijn enkele medewerkers tijdelijk vervangen, wat leidt tot 
hogere personeelslasten. Dit is met name van toepassing op Bedrijfsvoering en GBO. De totale 
overschrijding wordt geschat op ongeveer €350.000.  
 
Gezien het aantal onzekerheden bij bovengenoemde ontwikkelingen bij Bedrijfsvoering en 
personeel, kiezen we ervoor om ons te verantwoorden bij de jaarrekening, in plaats van nu een 
begrotingswijziging door te voeren. 
 
Budget neutrale verschuiving Subsidieregeling drugsafvaldumping 
Voor de subsidieregeling drugsafvaldumping is jaarlijks een bedrag van €1.000.000 beschikbaar. 
Dit budget bestaat uit €900.000 compensatiegelden en €100.000 uitvoeringsbudget. Voor de 
ondersteuning van de uitvoering van de regeling (personele kosten Bedrijfsvoering en overige 
uitvoeringskosten) dient structureel – met ingang van 2021 - €30.000 budgetneutraal verschoven 
te worden van Faunazaken naar Bedrijfsvoering. 
 
 
 
Expertiseteam Stikstof en Natura2000  

De voortgang van de opgaven van het Expertiseteam is op hoofdlijnen conform jaarplan. Alleen de 
inzet en organisatie van het AERIUS-team is achtergebleven vanwege uitval van medewerkers en 
een moeizame markt voor de gewenste versterkingen. Hierdoor zal er voor de post ‘specialistische 
advisering’ naar schatting sprake zijn van een onderuitputting van €150.000.  
 
Het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 kent sinds 2019 een cofinanciering vanuit 
het Rijk (LNV DG stikstof). Voor de daartoe verleende opdracht vanuit het Rijk is een verhoging 
van €363.000 naar €463.000 voorzien, oftewel een verhoging van €100.000. Hiermee wordt recht 
gedaan aan de werkelijke kosten voor 2021 die gemoeid zijn met de taken die (mede) worden 
uitgevoerd voor het Rijk vanuit het Informatiepunt. 
 
Op 8 juli 2021 stemde het IPO bestuur in met voorstellen om tot een Programmaorganisatie 
stikstof en natuur te komen. Voor 2021 heeft dit geen consequenties voor de begroting van BIJ12.   
 
   
Natuurinformatie en Natuurbeheer  

Deze Najaarsnota bevat voor de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer geen nieuwe financiële 
aspecten.  
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In de Voorjaarnota 2021 is aangekondigd dat voor de thema’s Vegetatiekarteringen en 
Uitvoeringsprogramma Natuur een nadere uitwerking wordt gemaakt van wat dit betekent voor 
BIJ12. Deze zijn niet tijdig beschikbaar voor deze Najaarsnota. Op basis van de in bestuurlijk 
overleg tussen provincies en het ministerie van LNV vastgestelde contouren voor een businesscase 
monitoring en rapportage voor het Uitvoeringsprogramma Natuur, kan wel geconcludeerd worden 
dat op het gebied van natuurinformatie enkele investeringen én structurele middelen noodzakelijk 
zijn. Het gaat hierbij niet specifiek om de inzet van BIJ12, maar ook, of juist, de inzet die 
provincies zelf plegen om adequate informatie voor handen te hebben voor de uitvoering van 
wettelijk taken op het gebied van natuurherstel. Een en ander wordt in de tweede helft van 2021 
verder uitgewerkt en na bestuurlijke besluitvorming - waar nodig - vertaald naar de begroting van 
BIJ12 in de Voorjaarnota 2022. 
 
Onderdeel van de afspraken tussen rijk en provincies over het Uitvoeringsprogramma Natuur is het 
beschikbaar stellen van middelen voor kennisontwikkeling voor natuurherstel door het ministerie 
van LNV. Deze middelen worden ingezet in het kader van het kennisnetwerk Ontwikkeling en 
Beheer Natuurkwaliteit (OBN). De voor OBN vastgestelde aansturing en werkwijze borgen een 
goede prioritering en aanbesteding van de kennisontwikkeling. Dit houdt onder andere in dat de 
aanbesteding van de onderzoeken door BIJ12 wordt uitgevoerd. Op dit moment wordt onderzocht 
op welke wijze de middelen van LNV aan BIJ12 kunnen worden toegekend. Mogelijk gebeurt dit in 
de vorm van een subsidie van LNV aan BIJ12. Uitgangspunt daarbij is dat één en ander 
kostenneutraal is voor BIJ12. 
 
Programma transitie NDFF 
In het eerste half jaar van 2021 is onder leiding van de programmamanager de programma-
organisatie voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgezet en is een programmaplan 
opgesteld.  
 
Er is een eerste verkenning uitgevoerd naar de gewenste innovaties aan het huidige verouderde 
systeem zodat de vernieuwde NDFF een nog betere rol kan hebben in de processen van de 
stakeholders. Het onderbrengen van NDFF bij de overheid en in deze specifiek bij BIJ12 maakt dat 
de vernieuwde NDFF ook aan haar ICT-eisen moet voldoen met betrekking tot security, privacy, 
ICT-standaards et cetera. Deze zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht. Tevens is er een aanzet 
gemaakt voor een kader voor het ontwikkelen van het NDFF open data beleid. 
 
In het tweede half jaar wordt het programmateam uitgebreid met ontwikkelaars en experts voor 
onderzoek en het opzetten van een Proof of Concept. Vanaf het moment dat wordt gestart met de 
bouw, gaat substantieel gebruik gemaakt worden van het budget voor de transitie. Dit betekent 
dat er dit jaar minder wordt besteed dan begroot. Dit wordt verrekend in de Jaarrekening 2021. 
 
 
Faunazaken 

De raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschades is in het Jaarplan 2021 en de 
begroting gelijk gehouden aan de raming voor 2020. De afgelopen jaren is de raming van de 
tegemoetkomingen Faunaschade geactualiseerd bij de Voorjaarsnota. Gebleken is dat er een 
betere inschatting gemaakt kan worden wanneer de bijstelling bij de Najaarsnota plaatsvindt. 
Vanaf 2021 wordt de bijstelling daarom bij de Najaarsnota voorgelegd. Dit betekent overigens ook 
dat de nu voorliggende bijstelling naar verwachting leidt tot een actualisatie van de raming voor 
2022. Gezien de stijgende kosten afgelopen jaren wordt op basis van deze cijfers een voorstel 
uitgewerkt voor een aanpassing in de Voorjaarsnota 2022. 
 
De raming bestaat uit de vergoedingen die grondgebruikers krijgen op basis van het provinciale 
faunaschadebeleid (tegemoetkomingen faunaschade, edelherten- en ganzenregeling en 
dassenovereenkomsten). Ook vallen de taxatiekosten - om de hoogte van de faunaschade vast te 
stellen - onder deze post. De kosten zijn onder meer afhankelijk van het faunaschadebeleid, aantal 
aanvragen, aantal schadeveroorzakende dieren, hoogte van de schade en de gewasprijzen. 
Voor deze Najaarsnota is op basis van de huidige inzichten de raming van de open-eind-regeling 
geactualiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de tegemoetkomingen van de afgelopen jaren, het 
actuele beeld van het aantal aanvragen en de stijging van de droge stof prijs voor gras. Op basis 
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van het huidige beeld wordt voorgesteld om de raming van de tegemoetkomingen in totaal met € 
8.218.859 naar boven bij te stellen voor 2021. Voor bijna alle provincies, uitzondering is de 
provincie Drenthe, wordt hiermee een stijging van de uitbetaalde tegemoetkomingen verwacht (zie 
bijlage 1). 

Zoals elk jaar wordt over 2021 bij de Jaarrekening 2021 op basis van de werkelijke uitbetalingen 
afgerekend met de provincies. 

 
GBO provincies  
 
Personeel 
Er wordt veen overschrijding verwacht op het personeelsbudget van ongeveer €200.000 als gevolg 
van het slecht kunnen invullen van vacatures door krapte op de arbeidsmarkt. Om uitvoering te 
kunnen blijven geven aan het beheer van applicaties is personeel ingehuurd. Dit is duurder dan het 
invullen van de formatie. Gedurende het jaar zijn enkele functies vervuld, echter er is nog steeds 
sprake van inhuur.  
 
Beheer applicaties 
Voor het beheer van het Landelijk Zwemwater Register en Archeodepot is sprake van een tekort op 
vast beheer van in totaal van ongeveer € 100.00 als gevolg van een toegenomen vraag naar 
uitbreiding van functionaliteiten. De dekking van deze kosten wordt zoveel mogelijk gezocht binnen 
het huidige uitvoeringsbudget. 
 
Herbouw applicaties 
In de Voorjaarsnota 2021 en de Begroting 2022 is aangekondigd dat naar aanleiding van de 
securityproblemen op een later moment dit jaar eventuele voorstellen zouden worden voorgelegd 
voor herbouw/nieuwbouw van applicaties. Op dit moment is duidelijk dat voor in ieder geval twee 
applicaties herbouw minder kostbaar is dan herstel van de applicaties tot het gewenste niveau. Dit 
betreft de applicaties zijn IBIS (Interprovinciaal Bedrijven Terreinen Informatiesysteem) en Provisa 
(Provinciale selectie archieflijsten). Voor de overige applicaties wordt dit nog onderzocht. 

Voorstellen voor herbouw - inclusief de specificaties, requirements en de kosten hiervan - worden 
dit najaar verder uitgewerkt in overleg met de direct betrokken bij de provincies, met in 
achtneming van het resultaat van het aanbestedingstraject (zie hieronder). Op basis van 
businesscases en de keuze voor de nieuwe technisch beheerder, kan in de komende maanden (en 
daarmee uiteindelijk in de Voorjaarsnota 2022) in afstemming met de betrokkenen vanuit de 
provincies (zoals applicatievoorzitters en de contactpersonen in de Ambtelijke Adviescommissies) 
een definitief financieel voorstel worden voorgelegd.  

Er is dit jaar extra capaciteit nodig om deze businesscases op te stellen en af te stemmen met de 
diverse stakeholders, en om te starten met de voorbereidingen. De kosten voor een (externe) 
projectleider die hier een aanvang mee maakt, bedraagt dit jaar naar schatting €50.000.  

 
 
Europese aanbesteding 
In 2020 is de Europese aanbesteding voor het technisch beheer van de applicaties gestart. Het 
contract met de huidige leverancier loopt tot maart 2022. De Europese Aanbesteding leidde tot 
twee inschrijvingen. Dit betekent dat de transitie naar een nieuwe aanbieder in gang is gezet. In 
september is een transitiemanager aangetrokken die het programma voor de transitie opstelt. Dit 
programma zal helderheid geven over de kosten die nodig zijn om de systemen over te zetten naar 
de nieuwe leverancier. Deze kosten zijn afhankelijk van de uitkomst van het aanbestedingstraject 
en de definitieve leverancier, en kunnen mogelijk oplopen tot enkele tonnen. Dit zal eind dit jaar 
dan wel begin volgend jaar duidelijk worden.  

Vanwege de complexiteit van deze aanbesteding is extra capaciteit aangetrokken. De verwachting 
is dat hiervoor ongeveer 50.000 extra nodig is. Dit betreft met name inkoop, contractmanagement, 
architectuur, transitie en security.  
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Gezien het aantal onzekerheden bij bovengenoemde ontwikkelingen bij GBO kiezen we ervoor om 
ons te verantwoorden bij de jaarrekening in plaats van nu een begrotingswijziging door te voeren. 
 
Beheer Microsoftcontract 
Begin 2021 sloot het IPO een Raamovereenkomst met Microsoft waar provincies bij aan kunnen 
sluiten. Voor het structurele beheer van deze overeenkomst wordt eind 2021/begin 2022 een 
besluit aan het IPO-bestuur voorgelegd, zoals aangekondigd in de begroting 2022 van BIJ12. In 
2021 is het beheer tijdelijk ondergebracht bij SSC-Ons (het shared servicecentrum van onder meer 
de provincie Overijssel en een aantal Overijsselse gemeenten). Vooruitlopend op het besluit over 
het beheer van dit contract richt SSC-Ons het actief contractbeheer in, en helpt provincies met 
aansluiten op het raamcontract. Over de dekking van de kosten, welke in 2021 gemaakt worden 
door SSC-Ons (€40.000), wordt een besluit voorgelegd aan het IPO-bestuur, gezamenlijk met het 
voorstel voor het structureel beheer van de raamovereenkomst. 

 
Totaaloverzicht Najaarsnota 2021 

Bovenstaande levert het volgende beeld voor de begroting 2021 en de provinciale bijdragen 

Tabel 2: Totaalbeeld begroting 2021  
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Bijlage 1: Mutatie provinciale bijdragen Faunaschade 

 

provincie 

vastgestelde 
begroting 
2021 

Indicatie meer/minder 
kosten  2021 

geactualiseerde 
raming 2021 
exclusief overloop 

Groningen € 796.316 € 164.773 € 961.089 

Friesland € 11.005.394 € 312.030 € 11.317.424 

Drenthe € 320.881 -€ 51.804 € 269.077 

Overijssel € 1.303.906 € 426.279 € 1.730.185 

Flevoland € 264.000 € 79.860 € 343.860 

Gelderland € 4.221.722 € 749.937 € 4.971.659 

Utrecht € 1.615.868 € 1.472.841 € 3.088.709 

Noord-Holland € 7.131.791 € 2.487.330 € 9.619.121 

Zuid-Holland € 1.435.409 € 1.504.657 € 2.940.066 

Zeeland € 954.984 € 294.912 € 1.249.896 

Noord-Brabant € 290.343 € 277.785 € 568.128 

Limburg € 612.208 € 612.208 € 1.112.467 

totaal € 29.952.822 € 8.218.859 € 38.171.681 

 


