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Algemeen  
Het IPO-bestuur heeft de afgelopen maanden de delen één en twee van de 
programmabegroting vastgesteld. De ambities uit deel drie zijn onderwerp van gesprek in 
de ambtelijke en bestuurlijke adviescommissies geweest ten einde ter vaststelling aan het 
IPO-bestuur te worden voorgelegd op 14 december waarna ook deze ter goedkeuring aan de 
Algemene Vergadering wordt aangeboden. 
 
Proces 
Delen 1 + 2 zijn besproken in september, oktober en november 2017 en zijn vastgesteld 
door IPO-bestuur op 16 november 2017. Gedeputeerde Meier heeft ingestemd met de 
voorstellen met de expliciete oproep dat de planning- en controlcyclus op normale wijze 
moet verlopen.  
 
Bij goedkeuring van de Programmabegroting 2018 van Flevoland hebben Provinciale Staten 
op 8 november 2017 ingestemd met de delen 1 en 2. In Deel 3 (nieuw beleid) zijn in IPO-
verband voorstellen ontwikkeld die, via de gebruikelijke weg van de (ambtelijke / 
bestuurlijke) adviescommissies op 14 december in het IPO-bestuur ter vaststelling 
geagendeerd zijn (en de AV voor goedkeuring op 19 december 2017). Zie bijgevoegde IPO 
tabel C.2 Deel 3.  
 
Begroting 2018 in het kort 
De basis van de begroting 2018 is de vastgestelde primaire begroting 2017 (€ 11,07 miljoen) 
inclusief de Voorjaarsnota 2017 (€ 0,61 miljoen). De volgende wijzigingen zijn daarop 
verwerkt in de voorstellen:  
 
1. De stijging van de kosten ten gevolge van cao-afspraken en indexering van materiele 

kosten en overige onvermijdelijke uitgaven, voortvloeiend uit wet of andere exogene 
verplichtingen. Dit betreft € 0,42 miljoen (jaarlijkse indexering voor loon- en 
prijsbijstelling). 
 

2. De budget neutrale wijzigingen: voor het grootste deel, namelijk € 1,8 miljoen is te 
verklaren uit een decentralisatie van een bijdrage van het ministerie naar het 
Provinciefonds. Het gaat hier om uitgaven van € 1,8 miljoen in 2018 voor het 
Kennisprogramma Verkeer en Vervoer (KpVV).  
 

3. Beleidsopgaven (per kerntaak) met nieuwe ambities. Op de volgende pagina worden 
deze toegelicht. Een aantal wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn ter beoordeling (via 
de adviescommissies, Kring en bestuur) aan de provincies voorgelegd. Van de € 2,78 
miljoen bestaat € 2,54 miljoen uit beleidsopgaven en/of opgaven die nog niet zijn 
vastgelegd; deze zijn in Deel 3 van de IPO-begroting verbijzonderd naar de kerntaken 
(zie bijlage Deel 3 Programmabegroting IPO 2018).  

 
Voor de Basis Registratie Ondergrond wordt geld uitgetrokken (Kerntaak 1: € 60.000 
structureel) voor de Investeringsagenda – ruimtelijke adaptatie (Kerntaak 1: € 165.000 
incidenteel 2018). Een ander deel van de verhoging is een bedrag van € 360.000 
(meerjarig 2018-2020) voor het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. Dit is met 
het BAC Mobiliteit afgestemd. Ten slotte wordt extra inzet gepleegd op zero-emissie 
busvervoer en verkeersveiligheid. Beide onderwerpen sluiten aan bij het nieuwe 
regeerakkoord (oktober 2017). U vindt deze informatie ook in de hierna opgenomen 
IPO-stukken.  

 
4. De resterende € 0,22 miljoen bestaat uit mutaties in de indirecte kosten, die zoals de 

versterking van de P&C-cyclus. 
 
 



 
 

Programmabegroting 2018 X € 1 
miljoen 

Toelichting 

Programmabegroting 2017 11,07 Verwerkt in PB 2018 Flevoland 
Zomernota 2017  0,61 Verwerkt in PB 2018 Flevoland 
Programmabegroting 2018 deel 3  0,42 Loon- en prijsindexatie 
  1,80 Mobiliteit (budgettair neutraal) 
  0,36 Nat. Kennisplatform Laadinfrastructuur 
  2,78 Nieuwe ambities beleidsopgaven 
  0,22 Organisatiekosten IPO 

Programmabegroting deel 1,2 en 3 17,27 Afgerond 

 
Nieuwe beleidsopgaven en verbindende opgaven  
Nadat deel 1 en 2 zijn vastgesteld is een aantal intensiveringen en nieuwe elementen 
voorgesteld. Deze worden in de begroting niet separaat toegelicht, maar zijn verwerkt in 
de doelen en activiteiten in de zeven kerntaken van de Programmabegroting 2018. Het 
nieuwe beleid is verwoord in verbindende opgaven.  
 
Verbindende speerpunten begroting 2018 (op basis van teksten IPO): 
1. Duurzaamheid (“Naar een Duurzaam Nederland”: gezamenlijke investeringsagenda met 

Unie van Waterschappen (UvW) en VNG). 
2. Energietransitie (“Naar Energieneutrale provincies”: Integraal Nationaal Energie- en 

Klimaatprogramma (INEK): transitiepaden, regionale energiestrategieën. 
3. Leefomgeving (“Groen, Concurrerend en Innovatief”: kwaliteit van Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI), van Retaildeals, en decentralisatie natuur, verduurzaming 
landbouw).  

4. Governance (“Preach what we Practice”: nieuwe werkwijze strategische projecten; 
zichtbaarheid gezamenlijke provincies, agendasetting; Europa).  

 
Duurzaamheid: Naar een Duurzaam Nederland 
Het begrip duurzaamheid is de dragende verbinding in deze begroting. Duurzaamheid is dan 
een begrip dat op alle zeven kerntaken van toepassing is (Brundtland-doctrine). Alle 
opgaven, zoals die via de kerntaken ter hand worden genomen, worden vanuit dit 
perspectief opgepakt. 
 
Energietransitie: Naar Energieneutrale Provincies 
De omslag naar een CO-2 neutrale energieopwekking vergt een onwaarschijnlijk grote 
inspanning op vrijwel alle activiteiten van provincies. Deze immense opgave kan alleen in 
partnerschap met gemeenten, het rijk, de waterschappen, het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en inwoners (vertegenwoordigers) succesvol worden afgerond. Het IPO 
heeft dan ook samen met de VNG en de Unie van Waterschappen een aanbod aan het 
kabinet gedaan om tot daden te komen in deze complexe materie. Het komend jaar staat in 
het teken van de eerste stappen in de uitvoering. 
 
Leefomgeving: Groen, Concurrerend en Innovatief 
De kwaliteit van de leefomgeving is een bepalende factor voor het functioneren van een 
samenleving. Provincies dragen hier actief aan bij op allerhande terreinen. Het IPO 
faciliteert dit proces, bijvoorbeeld door haar betrokkenheid bij de implementatie en 
opbouw van Omgevingswet (professionalisering, digitalisering). Met het aanbod van de 
gezamenlijke provincies voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) getiteld “Samen bouwen 
aan de toekomst van Nederland” agenderen de provincies hun primaire 
verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving. Ook in de mobiliteitsagenda staat de 
integrale benadering van opgaven in de leefomgeving centraal: een optimale 
bereikbaarheid, een forse (én zichtbare) inzet op duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid 
en gezondheid. 
 
 



Governance: “Preach What We Practice” 
Het gaat in deze werkwijze over de intensivering van samenwerking en zichtbaarheid in 
Brussel en Den Haag van de twaalf provincies. Bovendien heeft de moderne opgave vaak 
een regionaal karakter. De traditionele sturingsmethode van de overheid, die sterk op 
hiërarchie is gebaseerd, voldoet daar niet meer voor. Het werken met maatschappelijke 
allianties, die op basis van gelijkwaardigheid opereren, slaat de maat. Het IPO wil in de 
komende periode de fase van experimenten op dit gebied ontwikkelen.  
 
Extra budget 
Voor de leesbaarheid en een duidelijk overzicht is de Programmabegroting – geredeneerd 
vanuit deze verbindende opgaven van de gezamenlijke provincies – ingedeeld naar de zeven 
kerntaken. De extra benodigde budgetten voor de hiervoor genoemde ambities in de vier 
verbindende opgaven zijn terug te vinden in die zeven kerntaken (zie onderstaande tabel 
Besluitvorming Programmabegroting 2018 – 14 december 2017).  
 
Bron: uit de IPO stukken voor de vergadering van het IPO-bestuur 14 december 2017 
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