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Algemene Vergadering
Op 28 juni 2021

Conceptagenda
Betreft
Vergaderdatum en -tijd
Locatie
Deelnemers

Verhinderd

Algemene Vergadering
28 juni 2021, 18:00 uur – 20:00 uur
Via Teams
Jaap Smit voorzitter, Cees Bijl (Dr), penningmeester.
Robert Pestman en Melissa van Hoorn–Van Dullemen (Gr), Franco Achtien en Bryant Heng
(Fl), Odile de Man en Marianne de Widt (Ut), Ayse Er en Aukelien Jellema (NH),
Yvonne Koolhaas-Giesberts en Kees Slingerland (Ov), Bart Megens en Marcel Thewissen
(Li), Hagar Roijackers en Hermen Vreugdenhil (NB), Nico Uppelschoten en Wim Moinat
(Dr), Luuk van der Veer en Janet Duursma (Gl), Harold van de Velde en Rinus van ’t
Westeinde (Zl), Charda Kuipers (Fr); Toine Beukering en Moniek van Sandick (ZH)
-

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag
a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 28 juni
b. Vaststelling verslagen AV 30 maart en 20 mei 2021 (bijgevoegd)
2. Bespreekpunten
a. Jaarstukken 2020 (bijgevoegd)
Kern van het onderwerp
De Jaarstukken 2020 van de vereniging IPO sluiten af met een positief saldo van € 2.341.963. Dit
betreft € 1.483.462 voor IPO - Den Haag, en € 858.501 voor BIJ12.
Het positieve resultaat is grotendeels ontstaan uit de gevolgen van de covid-pandemie, welke (nog)
niet aan de orde was bij het vaststellen door het bestuur en goedkeuren door de Algemene
Vergadering van de begroting 2020 en de Voorjaarsnota 2020. De covid-pandemie heeft in 2020 ook
laten zien dat de samenwerkende provincies flexibel zijn in het gezamenlijk optreden. Het
economisch herstelplan en de aftrap van het aanbod “Krachtig Groen Herstel” met de
gebiedsgerichte aanpak zijn daarvan voorbeelden.
Het is staand beleid, en regulier bevestigd in de bijeenkomsten met de Algemene Vergadering (AV),
dat een positief saldo gerestitueerd wordt aan de provincies.
Op 6 mei heeft de accountant de goedkeuring aan de jaarstukken 2020 gegeven.
De jaarstukken bestaan uit de geconsolideerde jaarrekening 2020 en de respectievelijke
jaarverslagen van IPO - Den Haag en BIJ12. Het bestuur van de vereniging IPO heeft op 20 mei
2021 de jaarstukken 2020 vastgesteld en deze worden u ter goedkeuring aangeboden. De
handtekeningen van de IPO-bestuursleden (bijlage 4), waarmee het besluit tot vaststelling is
bekrachtigd, worden tijdens Algemene Ledenvergadering op 28 juni aan u digitaal getoond.
Voorstel

Pagina 1 van 3

Conceptagenda
Algemene Vergadering

Vergaderdatum en -tijd: 28 juni 2021, 18:00 uur – 20:00 uur
Locatie: Via Teams

De leden van de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de geconsolideerde jaarrekening 2020,
met bijbehorende enkelvoudige jaarstukken van BIJ12 en IPO Den Haag goed te keuren, waarna het
rekeningresultaat 2020 zal worden gerestitueerd aan de provincies.

b. Voorjaarsnota IPO-BIJ12
Kern van het onderwerp
Onderdeel van de vastgestelde P&C-cyclus van de vereniging het Interprovinciaal Overleg is het
middels de voorjaarsnota en najaarsnota informeren van het IPO-bestuur over de voortgang van de
programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Aangezien het IPO-bestuur bij besluitvorming
over de voorjaarsnota 2021 op 20 mei ook een aantal begrotingswijzigingen heeft vastgesteld (IPO
Den Haag en BIJ12), worden deze aan de AV ter goedkeuring voorgelegd. Het is de eerste Nota
binnen de nieuwe P&C cyclus. Voor het totale beeld en vanuit goed gebruik is de voorjaarsnota 2021
in het geheel ter informatie meegezonden.
De ter goedkeuring voorgelegde begrotingswijziging geldt zowel voor het deel IPO – Den Haag als
voor BIJ12 en betreft alleen de jaarschijf 2021. Het IPO-bestuur heeft expliciet aangegeven dat met
het vaststellen van deze begrotingswijziging, het nog geen besluit heeft genomen over de
onderdelen die ook meerjarig doorwerken. De relatie tussen de voorstellen uit deze voorjaarsnota en
de doorwerking kaderbrief 2022 is opgenomen in tabel 1 en 2 van deze oplegger. De besluitvorming
over de doorwerking 2022 zal onderdeel uitmaken van de integrale besluitvorming over de begroting
2022.
Voorstel/gevraagd besluit
Aan de Algemene Vergadering worden door uw bestuur de volgende begrotingswijzigingen ter
goedkeuring voorgelegd:
een verhoging van de begroting 2021 IPO Den Haag met € 159.000, incidenteel te dekken
uit een verhoging van de provinciale bijdrage 2021; en
een verhoging van de begroting 2021 BIJ12 met € 3.199.504 waarbij € 180.083 wordt
onttrokken uit de bestemmingsreserves van BIJ12, € 325.000 wordt gedekt uit een bijdrage
van het ministerie van I&W, en de resterende € 2.694.421 incidenteel te dekken uit een
verhoging van de provinciale bijdrage in 2021.
In het IPO-bestuur van 20 mei is ter overweging meegegeven de restitutie van het geconsolideerde
rekeningresultaat 2020, te weten € 2.341.963, eventueel in te zetten als incidentele dekking van de
begrotingswijziging 2021. Het is aan individuele provincies om te bepalen deze eenmalige dekking in
te zetten.

c. Huisvesting BIJ12 (bijgevoegd)
Kern van het onderwerp
Door de groei van de opgaven die BIJ12 uitvoert voor de gezamenlijke provincies is – ondanks dat
ook in de toekomst meer wordt thuisgewerkt – de bestaande huisvesting van BIJ12 ontoereikend.
Het IPO-bestuur besloot daarom unaniem – gehoord hebbende de Ondernemingsraad van BIJ12 –
om voor de huisvesting van BIJ12 het bestaande kantoor aan te passen aan het actuele programma
van eisen en samen met de OV-campus de derde verdieping van het huidige kantoorpand in gebruik
te nemen. Bij dit besluit waren de financiën doorslaggevend. Het besluit werd versterkt door de
samenwerking met een al bestaande partner (OV-campus). U wordt gevraagd dit besluit goed te
keuren.
Voorstel/gevraagd besluit:
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:
1. Het besluit van het IPO-bestuur om voor de huisvesting van BIJ12 het bestaande kantoor in
Smakkelaarsburgt (Utrecht) aan te passen aan het actuele programma van eisen en samen met
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2.

de OV-campus per 1 januari 2022 de derde verdieping van Smakkelaarsburgt in gebruik te
nemen (voor BIJ12 totaal 2155 m2), goed te keuren en
de daarmee samenhangende begrotingsaanpassing te verwerken in de Voorjaarsnota 2021
(eenmalige kosten 2021) en Meerjarenbegroting 2022-2026 (jaarlijkse kosten)

3. Ter informatie
a. Kaderbrief 2022 (bijgevoegd)
b. Overzicht stand van zaken toezeggingen (bijgevoegd)
c. Nieuwsbrief AV maart 2021 (bijgevoegd)
d. IPO-Jaarcongres 2021: toelichting op de stand van zaken (mondeling)
4. Rondvraag en sluiting
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Algemene Vergadering
Op 30 maart 2021

Conceptverslag
Betreft
Vergaderdatum en -tijd
Locatie

Algemene Vergadering
30 maart 2021, 18:00 uur – 20:00 uur
Via Teams
Theo Bovens (Li), voorzitter, Cees Bijl (Dr), penningmeester
Melissa van Hoorn–Van Dullemen (Gr), Franco Achtien en Bryant Heng (Fl), Odile de Man
en Marianne de Widt (Ut), Ayse Er en Aukelien Jellema (NH), Kees Slingerland (Ov), Marcel
Thewissen (Li), Hagar Roijackers en Hermen Vreugdenhil (NB), Nico Uppelschoten en Wim
Moinat (Dr), Luuk van der Veer en Janet Duursma (Gl), Harold van de Velde en Rinus van ’t
Westeinde (Zl), Charda Kuipers en Bea Bijlsma (Fr); Toine Beukering en Moniek van
Sandick (ZH)
Robert Pestman (GR), Yvonne Koolhaas-Giesberts (Ov), Bart Megens (Li)

Deelnemers

Verhinderd

1.

Opening, mededelingen, agenda en verslag
a.

Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 30 maart
2021
De heer Bovens heet alle aanwezigen welkom bij de eerste
formele AV van 2021, helaas nog steeds online.
In 2021 is wel al veel gebeurd. Er zijn twee AV-nieuwsbrieven
verschenen, de klankbordgroep P&C heeft vergaderd, de
werkgroep best practices heeft vergaderd en een leidraad
opgeleverd, en er is een informele briefing geweest over onder
andere het kabinetsaanbod met VNG en UvW en de
agendastukken van vandaag.
In de afgelopen weken hebben twee Provinciale Staten gebruik
gemaakt van het aanbod om een toelichting te krijgen op de
werkwijze en de organisatie van het IPO, namelijk Overijssel en
Groningen. Indien andere Staten hier ook gebruik van wensen te
maken, kunnen zij dat doorgeven aan het IPO-bureau.
In het kader van de grotere betrokkenheid van de griffies zijn de
griffies eveneens uitgenodigd om mee te luisteren met deze
vergadering.
Tot slot geeft de heer Bovens aan dat dit de laatste vergadering
van de heer De Baas is als algemeen directeur IPO. Per 1 april
draagt hij het stokje over aan de heer Hilhorst.

b.

Vaststelling verslag AV 17 november 2020

Bijgevoegd

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld
2.

Bespreekpunten
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a.

Meerjarenraming [behorende bij begroting IPO 2021]

Bijgevoegd

Kern
Op 2 november 2020 werd de jaarschijf 2021 uit de IPO
Begroting 2021 goedgekeurd door de Algemene Vergadering
(AV). Conform afspraak volgt nu de IPO Meerjarenraming
2022-2024 die - conform de statuten - eveneens ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de AV.
Voorstel
1. Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt
gevraagd om de IPO Meerjarenraming 2022-2024
(onderdeel IPO Den Haag) goed te keuren.
2. Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt
gevraagd om kennis te nemen van het boekwerk Begroting
2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024).

De heer Vreugdenhil vraagt of de meerjarenraming ter
goedkeuring of ter kennisname voorligt. Vaststellen is lastig
omdat er nog een aantal aandachtspunten zijn. Zo lopen een
aantal programma’s af waarbij de personeelslasten niet
evenredig aflopen, is het vereveningsfonds al toegerekend maar
onduidelijk waar dit terecht komt, en ontstaat er getrapte
sturing door de informatiehuizen natuur en externe veiligheid bij
BIJ12 te beleggen.
Mevrouw Van Sandick vraagt naar de flexibiliteit van de
meerjarenraming en vraagt aandacht voor het gezamenlijk
behandelen van de stukken BIJ12 en IPO Den Haag. Mevrouw
Van Sandick vraagt voorts wat de reden is dat de provincies de
digitalisering van de omgevingswet niet gezamenlijk oppakken.
De heer Slingerland spreekt complimenten uit voor het stuk, en
vraagt voorts inzicht in de verwachte inhoudelijke en financiële
inzet op het dossier KOB.
De heer Van ’t Westeinde spreekt dank uit voor de werkwijze in
aanloop naar deze vergadering en de inzichtelijkheid van de
stukken. Hij roept de AV-leden op zoveel mogelijk gebruik te
maken van de technische briefing. De heer Van ’t Westeinde
vraagt aandacht voor de hoge overhead en geeft aan dat de
meerjarenraming flexibel zou moeten zijn; zo wordt in de
provincies in een jaar van Statenverkiezingen altijd wat minder
uitgevoerd dan andere jaren.
De heer Bijl geeft aan dat de besluitvorming BIJ12 en IPO Den
Haag vanaf het najaar weer gezamenlijk zal lopen; dat loopt nu
anders vanwege de hernieuwde opbouw van de begroting. Bij de
besluitvorming over de begroting zal tegelijkertijd ook een
nieuwe meerjarenraming ter goedkeuring worden aangeboden.
De meerjarenraming ligt ter goedkeuring nu voor. De raming is
gebaseerd op de begroting 2021 en beleidsarm opgebouwd. Het
laat daardoor een teruglopende tendens zien. Wat betreft de
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compensatie voor Zeeland is de afspraak gemaakt het voor twee
jaar zo te doen, maar moet rekening worden gehouden met een
verlenging van de compensatie. Kwaliteit openbaar bestuur zal
verder terugkomen bij de begroting 2022. Wat betreft de
flexibiliteit is de begroting van het IPO een optelsom van de
wensen van de provincies. De heer Bijl waardeert de
betrokkenheid van de klankbordgroep.
De heer Schoemaker geeft aan dat de informatiehuizen nu
worden ontwikkeld en straks ook moeten worden beheerd. BIJ12
ontwikkelt een businesscase inzake wat beheer voor BIJ12 zou
betekenen, of zij het ook oppakken wordt op basis van die
businesscase bepaald. De heer Schoemaker geeft aan dat de
provincies samenwerken op het digitaal stelsel omgevingswet.
Mevrouw Roijackers dankt de heer Bijl voor de toelichting over
de beleidsarme opbouw. Desondanks is het zo dat er een aantal
basistaken zijn die ingebracht worden in de vereniging. Bij
mobiliteit wordt bijvoorbeeld niet gezegd dat er minder
activiteiten worden ondernomen, maar de grafiek laat geen
doorgaande lijn zien.
Mevrouw van Sandick geeft aan dat er nog een aantal vragen
zijn en dat goedkeuring om die reden lastig is. Het moet niet zo
zijn dat dit document als ‘losse bedoening’ wordt gezien en
daarom vastgesteld kan worden.
De heer Beukering geeft aan het signaal te ontvangen dat bij
verschillende provincies verschillende bedrijven worden
ingehuurd voor software ontwikkeling, hetgeen extra kosten met
zich meebrengt.
De heer Vreugdenhil geeft aan dat er nu in het stuk staat dat de
informatiehuizen bij BIJ12 worden ondergebracht. Het is een
goede doorkijk, maar er moet wel ruimte zijn om een aantal
zaken nog verder uit te werken.
De heer Van ’t Westeinde vraagt een nadere toelichting op de
overheadkosten. Voorts is het van belang verkiezingsjaren reëel
te ramen. Hij geeft aan de meerjarenraming goed te kunnen
keuren, als de suggesties in de volgende P&C-producten worden
meegenomen.
De heer Slingerland vraagt of er al vervolgafspraken met KpVV
gemaakt zijn.
De heer Bijl geeft aan dat bij de begroting 2021 alle posten zijn
langsgelopen en er een doorkijk is gemaakt naar de komende
jaren. Het contract met KpVV loopt af en er is nog geen besluit
genomen over eventuele verlenging. Daardoor valt dat bedrag
nu weg, maar het kan er weer bij komen. De heer Schoemaker
voegt hier aan toe dat dit om een fors bedrag gaat, hetgeen de
knik in de grafiek verklaart. De provincies worden wel
structureel gecompenseerd voor het uitvoeren van deze taak. De
meerjarenraming is een momentopname van de huidige stand
van zaken. Flexibiliteit in het lopende begrotingsjaar is
georganiseerd door middel van de voorjaarsnota en de
najaarsnota. Bij een nieuwe begroting komt er ook een nieuwe
meerjarenraming. Het IPO-bureau zal de vraag over de software
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schriftelijk beantwoorden. De definitieve keuze voor het
beleggen van de informatiehuizen wordt gemaakt bij de
besluitvorming over de begroting. Eventuele overwegingen
hierbij kunnen de AV-leden meegeven aan hun IPO-bestuurslid.
De heer Bovens geeft aan dat er geen beleidswijzigingen in
zitten ten opzichte van de begroting die al is goedgekeurd.
Volgend jaar worden de begroting en de meerjarenraming
gelijktijdig voorgelegd.
De heer Bovens zegt toe dat ook een nadere reactie komt op de
vraag over het verkiezingsjaar.
Wat betreft de overhead geeft de heer Schoemaker aan dat deze
nu transparant is gemaakt. De overhead-definitie wordt nader
uitgewerkt, zodat bezien wordt welke keuzes hier nog in
gemaakt kunnen worden. Ook zal worden bezien of een
benchmark mogelijk is met vergelijkbare organisaties. De inzet
is om de overhead als totaalbedrag zo laag mogelijk te houden.
Het sturen op enkel een percentage is niet zinvol omdat de
percentages slecht vergelijkbaar zijn met percentages in het
bedrijfsleven. De overhead van een kleine organisatie is
doorgaans ook hoger om dat niet altijd sprake is van
schaalvoordelen.
De Algemene Vergadering keurt unaniem de meerjarenraming
goed.
b.

Leidraad Best Practices

Bijgevoegd

Kern
Op voorstel van de AV is een questionnaire ingezet om de
werkwijze rondom de voorbereiding van AV-vergaderingen in
de Staten in beeld te brengen en eventuele gezamenlijke
lessen te trekken. Gelet op de diverse antwoorden in de
questionnaire is tijdens een informeel overleg eind september
besloten tot het instellen van een werkgroep uit de AV om te
bezien welke leidraad gerealiseerd kan worden. De leden mw.
Van Sandick (ZH), mw. Van Hoorn (Gr), dhr. Thewissen (Li),
ondersteund door dhr. Ter Elst van de griffie Overijssel en
door het IPO-bureau, hebben een rapport opgeleverd.
Voorstel
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld de Leidraad Best
Practices vast te stellen en door te geleiden naar het IPObestuur.
De heer Bovens geeft aan dat er een werkgroep actief is
geweest van mevrouw Van Sandick (ZH), de heer Thewissen (LI)
en mevrouw van Hoorn (GR), ondersteund door de heer Ter Elst
van de griffie in Overijssel. Dat heeft een leidraad best practices
opgeleverd. Het voorstel aan de AV is deze vast te stellen en
door te geleiden aan het IPO-bestuur.
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De heer Beukering spreekt complimenten uit voor het stuk en
verzoekt om toe te voegen dat de kaderbrief ook in de P&Ccyclus wordt opgenomen, zodat de AV ook sturing kan geven.
De heer Vreugdenhil spreekt complimenten uit voor het
voorliggende stuk.
Mevrouw Van Hoorn geeft aan dat de werkgroep heeft beoogd
om een aantal handreikingen te geven hoe de AV zich kan
positioneren en haar rol kan vervullen. Daarbij is de inzet
geweest rekening te houden met de verschillen tussen de
provincies. Het stuk is mede gebaseerd op een eerder
verstuurde enquête. Het verzoek inzake de kaderbrief is een
vraag aan de volledige AV en valt buiten het mandaat van de
werkgroep.
De heer Van ’t Westeinde spreekt eveneens complimenten uit
voor het stuk en verzoekt om een reactie van het IPO-bestuur.
Voorts geeft de heer Van ’t Westeinde aan dat de AV hier graag
verder mee aan de slag gaat en dat kan worden bezien of er een
rode draad uit te destilleren is die een werkwijze kan zijn voor
de toekomst. De heer Achtien geeft aan dat het mooi zou zijn als
een koppeling wordt gelegd tussen een rode draad en een
toekomstige werkwijze en eventueel de statuten.
De heer Bovens spreekt steun uit voor het voorstel en geeft aan
dat bij een volgende statutenwijziging elementen meegenomen
kunnen worden als deze ook de praktijk worden in de provincies.
Voorts wordt toegezegd dat het IPO-bestuur om een reactie
gevraagd zal worden. Wat betreft de kaderbrief geeft de heer
Bovens aan dat deze als inventarisatie wordt gebruikt. In de
cyclus kan deze ter informatie naar de AV, aanpassing daarvan
vergt aanpassing van behandeling in het IPO-bestuur. De
klankbordgroep zou hier mogelijk nader over van gedachten
kunnen wisselen met de penningmeester. De heer Beukering
vraagt er aandacht voor dat de AV sturing kan geven aan de
gezamenlijke provincies. De heer Bovens geeft aan dat sturing
op dit moment plaatsvindt in de contacten tussen de
bestuursleden en de Statenleden op de eigen provinciehuizen.
De heer Beukering geeft aan dat het transparanter zou zijn om
de kaderbrief vast te stellen. De heer Bovens geeft aan dat dat
een beleidswijziging zou betekenen, omdat het gesprek in de
provinciehuizen plaatsvindt.
De heer Van de Velde geeft aan dat eerder de Statenleden input
konden geven voor thema’s waar de gezamenlijke provincies op
zouden moeten acteren. De heer Bovens zegt toe dat dit bij een
volgende begroting weer gedaan zal worden.
De Algemene Vergadering spreekt steun uit voor de leidraad
best practices. Deze wordt voor een reactie doorgeleid naar het
IPO-bestuur.
3.

Ter Informatie
a.

Stand van zaken Toezeggingen

Bijgevoegd
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De heer Vreugdenhil geeft aan dat wat betreft de vierde
toezegging een deel is afgehandeld, maar er in overleg met de
griffies nog gekeken zou worden naar het op uniforme wijze
delen van agenda’s en verslagen van de BAC’s. Dat deel van de
toezegging loopt en blijft nog even staan.
De heer Heng geeft aan dat er informatie is gegeven over
activiteiten op het gebied van Europa. De heer Heng geeft aan
dit in de eigen provincie te willen bespreken en mogelijk nog
terug te komen met vervolgvragen.
De heer Van der Veer geeft wat betreft het eerste deel van
toezegging 4 aan het wenselijk te vinden dat de stukken
openbaar op ibabs worden geplaatst. De heer Bovens geeft aan
dat het IPO-bureau hierover contact zal opnemen met de heer
Van der Veer.
b.

Aankondiging Vierkiezingsdebat

Bijgevoegd

IPO, Unie van Waterschappen en VNG nodigen u graag uit
voor een online verkiezingsdebat op dinsdagmiddag 9 maart
van 15.30 uur tot 17.00 uur.
Het verkiezingsdebat kan hier nog digitaal worden teruggekeken.
De AV heeft op 16 maart een toelichting gekregen over het
kabinetsaanbod en de gebiedsontwikkeling 3.0.
c.

Presentatieflyer nieuwe IPO-website

Bijgevoegd

Sinds 1 februari 2021 heeft het IPO een nieuwe website.
De AV-leden hebben in de nieuwsbrief van januari en van maart
over de nieuwe website hebben kunnen lezen. De nieuwsbrief
van maart bevatte ook een link naar een korte tutorial met een
toelichting op de nieuwe elementen. De AV-leden worden
gevraagd eerste gebruikservaringen te delen met het IPObureau. De eerstvolgende fysieke bijeenkomst van de AV zullen
ook foto’s gemaakt worden voor op de website.
d.

AV-Nieuwsbrief

Bijgevoegd

Geen bijzonderheden
4.

Rondvraag en Sluiting
De heer Bovens vraagt aandacht voor het werkbezoek aan BIJ12
op 21 april. In het voorjaar zullen daarnaast nog 1 of 2
technische briefings worden georganiseerd ter voorbereiding op
de vergadering in juni.
Aandacht voor deelname aan werkbezoek BIJ12. In voorjaar nog
1 à 2 technische briefings voorzien, mocht er behoefte zijn aan
onderwerpen laat het dan weten. Mocht er behoefte zijn aan
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nadere informatie over een specifiek thema, kunnen de AV-leden
dat aangeven bij het IPO-bureau.
Mevrouw Roijackers vaagt of er een toelichting kan worden
gegeven op de huisvestingskwestie BIJ12.
Mevrouw De Widt vraagt of er iets gezegd kan worden over de
voortgang security BIJ12.
De heer De Baas geeft aan dat het IPO-bestuur een
voorgenomen besluit heeft genomen over de huisvesting van
BIJ12. Hierbij is gerekend met een andere flexfactor, vanwege
de verwachting dat er minder op locatie vergaderd en gewerkt
zal worden. Een aantal opties van vorig jaar zijn niet meer
beschikbaar, en er is een nieuwe optie bij gekomen om samen
met DOVA – een instelling op het gebied van openbaar vervoer –
een extra verdieping te huren in het huidige pand van BIJ12. Het
voorgenomen besluit is voor die laatste optie te kiezen. Dit zal in
juni aan de AV worden voorgelegd.
Wat betreft de security zijn begin januari de meeste applicaties
offline gehaald. Daar is ook een flink bedrag mee gemoeid,
zowel voor de crisisorganisatie als voor structurele
verbeteringen. Uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat er geen
aanwijzingen zijn voor inbreuk. Deze week zijn de eerste twee
applicaties weer publiek gemaakt. Komende weken zullen er
meer volgen. Voor een aantal applicaties wordt bezien of deze
nog heropend of eventueel herbouwd moeten worden.
Mevrouw Van Hoorn vraagt naar de voortgang rondom de
stikstofsystematiek en de rol van het IPO daarbij. Voorts vraagt
mevrouw Van Hoorn wat de gezamenlijke provincies doen om
grip te krijgen op de investeringen van het pensioenfonds.
De heer Schoemaker geeft aan dat de zorgen over het
pensioenfonds bekend zijn. Hier is bestuurlijk ook over
gesproken. Het is wel aan het fonds om te besluiten over de
beleggingen. De AV-leden kunnen aan de eigen bestuurder de
laatste stand van zaken vragen.
Wat betreft stikstof wordt toegezegd dit onderwerp te maken
van een volgende technische briefing.
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Algemene Vergadering
Op 20 mei 2021

Conceptverslag
Betreft
Vergaderdatum en -tijd
Locatie
Deelnemers

Verhinderd

Algemene Vergadering
20 mei, 18:30 uur – 19:00 uur
Via Teams
Han Polman (Zl; tijdelijk voorzitter), Pieter Hilhorst (algemeen directeur)
Robert Pestman (Gr), Bryant Heng (Fl), Odile de Man en Marianne de Widt (Ut), Aukelien
Jellema (NH), Kees Slingerland (Ov), Marcel Thewissen (Li), Hermen Vreugdenhil (NB),
Nico Uppelschoten en Wim Moinat (Dr), Luuk van der Veer (Gl), Harold van de Velde en
Rinus van ’t Westeinde (Zl), Charda Kuipers (Fr); Toine Beukering en Moniek van Sandick
(ZH)
Melissa van Hoorn-Van Dullemen (Gr), Franco Achtien (Fl), Ayse Er (NH), Yvonne KoolhaasGiesberts (Ov), Bart Megens (Li), Hagar Roijackers (NB), Janet Duursma (Gl)

1. Opening
De heer Polman heet de aanwezigen welkom. Het benodigde quorum voor besluitvorming
over de bindende voordracht van het IPO-bestuur is aanwezig.
2. Benoeming IPO-voorzitter
De AV benoemt de Commissaris van de Koning in Zuid Holland, de heer Jaap Smit, tot
voorzitter van de vereniging van de samenwerkende provincies, het IPO.
3. Sluiting
De heer Polman geeft aan op 21 mei een gesprek met de informateur te hebben, samen
met een aantal burgemeesters en de VNG-voorzitter de heer Van Zanen.
De heer Polman deelt mede dat die ochtend in het IPO-bestuur is afgesproken dat de
voorbereidingen worden getroffen voor een fysiek IPO-Jaarcongres op 5 en 6 oktober.
De heer Polman geeft aan dat rond 25 mei een nieuwsbrief aan de AV zal worden
verstuurd. Hier zal in ieder geval aandacht zijn voor een aantal aankomende momenten,
waaronder:
- 2 juni is er een werkbezoek aan BIJ12 gepland, de oproep aan eenieder om deel te
nemen voor zo ver zij vorig werkbezoek niet beschikbaar waren. Juist ook omdat op
de agenda van juni een aantal BIJ12 gerelateerde voorstellen staan.
- 7 juni is er van 17.00-19.00 een technische briefing over de vergaderstukken van
28 juni en over stikstof (dit laatste op verzoek van de AV-leden).
- 22 juni is er van 17.00-19.00 een technische briefing over de vergaderstukken van
28 juni en het kabinetsaanbod/gebiedsopgave
De heer Polman roept de AV-leden op om de focus te leggen op de kracht van de
samenwerking, op de ambities voor het oplossen van de maatschappelijke opgaven, om
met één stem te spreken, en als AV je in te zetten voor die gezamenlijke ambities. Een
samenwerking die gaat over het versterken van het provinciale geluid omdat de kracht in
de regio ligt, en over het versterken van het openbaar bestuur in Nederland.
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Het nieuws over de benoeming van de heer Smit wordt direct na de vergadering openbaar.
Namens de AV-leden wordt een boeket aan de heer Bovens verstuurd als dank voor zijn
inzet. De heer Bovens heeft zeer prijs gesteld op de berichten die hij van de AV-leden
heeft ontvangen.
Een overzicht van de provinciale Staten-reacties op de kaderbrief die door het IPO-bureau
worden ontvangen worden met de AV-leden gedeeld. De heer Van der Veer geeft aan dat
het in Gelderland niet lukt om er met PS over te spreken en dat naar een oplossing
gezocht wordt.
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Algemene Vergadering
Op 28 juni 2021
Agendapunt 2a

Datum
Portefeuillehouder
Inlichtingen bij
Telefoon
Onderwerp

28 juni 2021
Cees Bijl
Michel Schoemaker
0628267040
Jaarstukken 2020

Kern van het onderwerp
De Jaarstukken 2020 van de vereniging IPO sluiten af met een positief saldo van € 2.341.963.
Dit betreft € 1.483.462 voor IPO - Den Haag, en € 858.501 voor BIJ12.
Het positieve resultaat is grotendeels ontstaan uit de gevolgen van de covid-pandemie, welke
(nog) niet aan de orde was bij het vaststellen door het bestuur en goedkeuren door de
Algemene Vergadering van de begroting 2020 en de Voorjaarsnota 2020. De covid-pandemie
heeft in 2020 ook laten zien dat de samenwerkende provincies flexibel zijn in het gezamenlijk
optreden. Het economisch herstelplan en de aftrap van het aanbod “Krachtig Groen Herstel”
met de gebiedsgerichte aanpak zijn daarvan voorbeelden.
Het is staand beleid, en regulier bevestigd in de bijeenkomsten met de Algemene Vergadering
(AV), dat een positief saldo gerestitueerd wordt aan de provincies.
Op 6 mei heeft de accountant de goedkeuring aan de jaarstukken 2020 gegeven.
De jaarstukken bestaan uit de geconsolideerde jaarrekening 2020 en de respectievelijke
jaarverslagen van IPO - Den Haag en BIJ12. Het bestuur van de vereniging IPO heeft op 20
mei 2021 de jaarstukken 2020 vastgesteld en deze worden u ter goedkeuring aangeboden. De
handtekeningen van de IPO-bestuursleden (bijlage 4), waarmee het besluit tot vaststelling is
bekrachtigd, worden tijdens Algemene Ledenvergadering op 28 juni aan u digitaal getoond.
Voorstel
De leden van de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de geconsolideerde jaarrekening
2020, met bijbehorende enkelvoudige jaarstukken van BIJ12 en IPO Den Haag goed te keuren,
waarna het rekeningresultaat 2020 zal worden gerestitueerd aan de provincies.
Toelichting
Conform de statuten van onze vereniging worden de jaarstukken ter goedkeuring aangeboden
aan de Algemene Vergadering. In de onderliggende jaarverslagen van IPO - Den Haag en
BIJ12 is een uitgebreide toelichting op de inhoudelijke resultaten, en de daarbij behorende
lasten en baten, opgenomen.
Een selectie van de behaalde resultaten in 2020 is opgenomen in het beeldverslag 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=GAt_tgsASQY
De opzet van deze jaarstukken 2020 volgt logischerwijs de (inmiddels oude) opzet van de
begroting 2020. Binnen de gezamenlijke nieuwe aanpak van de P&C cyclus, gestart bij de
begroting 2021, zullen de jaarstukken 2021 ook vorm worden gegeven langs de nieuwe P&C
opzet.
De begroting 2020 van IPO – Den Haag en BIJ12 zijn, na de najaarsnota’s, geconsolideerd en
afgezet tegen de realisatie van baten en lasten in 2020. Dit leidt tot het volgende
rekeningresultaat:
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Baten
Lasten
Saldo baten en lasten
Onttrekking
Bestemmingsreserve BIJ12
Saldo baten en lasten

Begroting na NJN
86.811.340
86.831.559
-20.219

Realisatie 2020
86.090.910
83.821.025
2.269.885
72.079

Verschil
-720.430
3.010.534
2.290.104
72.079
2.341.963

Het positieve rekeningresultaat is grotendeels gevolg van de covid-pandemie. Vanaf maart
2020 werken alle medewerkers van IPO – Den Haag en BIJ12 in beginsel thuis. Bijna alle
interprovinciale overleggen vonden digitaal plaats in 2020. Bij IPO – Den Haag was daardoor
sprake van lagere kosten op het gebied van telecommunicatie, vergaderkosten, en reiskosten.
In de AV-nieuwsbrief najaar 2020 is op verzoek van de AV ook een bericht gewijd aan de
gevolgen van de covid-pandemie in het organiseren en faciliteren van de samenwerking tussen
de provincies.
Ook inhoudelijk heeft de covid-pandemie in 2020 grote invloed gehad op de samenwerking van
de provincies. In de jaarverslagen is daar ook aandacht aan besteed:
- De provincies hebben snel ingezet op het realiseren van een herstelplan regionale
economie Overheden bundelen krachten voor herstellen en versnellen economische ontwikkeling
-

-

-

(ipo.nl)

De provincies hebben, samen met de gemeenten, intensief onderhandeld over
compensatie van coronaschade. Ook zijn er afspraken gemaakt met het rijk over het
openbaar vervoer in verband met de vitale functie van het OV, en de wegvallende
reizigersinkomsten.
In 2020 hebben de decentrale overheden de handen ineengeslagen in aanloop naar de
verkiezingen in 2021, en zijn de eerste contouren overeengekomen van het “Krachtig
Groen Herstel” aanbod aan de nieuwe regering. Krachtig groen herstel van Nederland (ipo.nl)
De versterkte samenwerking met de AV, en de Staten, heeft verdere invulling
gekregen, o.a. door het inrichten van twee klankbordgroepen en het uitbrengen van
een AV-nieuwsbrief.

Het snelle aanpassen aan en anticiperen op de covid-werkelijkheid heeft laten zien dat de
vereniging IPO flexibel, effectief en efficiënt (om)schakelt als de actualiteit daarom vraagt. Het
onderstreept de kracht van de samenwerkende provincies, en laat in deze voorbeelden van
2020 ook de kracht van het maatwerk in de regio zien.
Als gevolg van de covid-pandemie is ook een onderschrijding terug te vinden bij enkele
werkzaamheden voorzien op andere beleidsopgaven van IPO – Den Haag, bijvoorbeeld in de
organisatie van een themabijeenkomst.
Het positieve rekeningresultaat bij BIJ12 is hoofdzakelijk gevolg van ontwikkelingen bij
Natuurinformatie en Natuurbeheer (zie paragraaf 5.1.3 in het jaarverslag 2020 BIJ12).
Zoals bekend bij de AV is in 2020 actie ondernomen toen duidelijk werd dat een aantal
applicaties die in opdracht van de provincies door BIJ12 worden beheerd kwetsbaarheden
bevatten die van dermate ernstige aard waren dat spoedige en drastische maatregelen zijn
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genomen om deze applicaties op termijn te vervangen of op een kwalitatief aanvaardbaar en
werkbaar niveau te krijgen.
Voor het totaal plaatje van het rekeningresultaat dient vermeld te worden dat er in 2020
inkomsten zijn gegenereerd die niet waren begroot voor detacheringen van medewerkers bij
derde organisaties, en dat baten van derden zijn ontvangen voor een specifiek doel.

*Schematische tijd- weergave P&C producten 2021

Toelichting proces besluitvorming
Op vrijdag 21 mei zijn de vastgestelde jaarstukken aan uw Algemene Vergadering, en in
afschrift aan de griffies, aangeboden. Het bovenstaande schematische overzicht “tijdslijn
2021” geeft u een beeld op welk moment u de besluitvorming over de P&C-producten kan
verwachten. In aanvulling hierop is op een meer gedetailleerd niveau een aantal relevante
data genoemd, in aanloop naar de besluitvorming van de vergaderstukken in uw Algemene
Vergadering van 28 juni:
-

21 mei: verzending vergaderstukken AV voor vergadering 28 juni
25 mei: overleg griffies en IPO-bureau
2 juni, 17.00 – 19.00 uur: online werkbezoek AV aan BIJ12
3 juni: klankbordgroep P&C en penningmeester IPO-bestuur
8 juni: overleg griffies en IPO-bureau
8 juni, 17.00 – 19.00 uur: technische briefing AV-vergaderstukken incl. verzochte
briefing stikstof
14 juni: deadline indienen schriftelijke vragen vergaderstukken
22 juni: overleg griffies en IPO-bureau
22 juni, 17.00 – 19.00 uur: technische briefing AV-vergaderstukken, incl. briefing
kabinetsaanbod/gebiedsopgaven 3.0
28 juni: AV-vergadering

Bijlagen
1. Geconsolideerde Jaarrekening 2020
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2.
3.
4.
5.

Jaarverslag IPO-Den Haag 2020
Jaarverslag BIJ12 2020
Besluit jaarstukken
Controleverklaring accountant 2020
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FINANCIEEL
JAARVERSLAG 2020
Vereniging Het Interprovinciaal Overleg
KvK nummer: 27261712
Rapport inzake jaarstukken 2020

Den Haag 5 mei 2021
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Vereniging IPO Jaarrekening 2020 - 1/24

Bestuursverslag
Algemeen
De vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van, voor en door de 12
provincies bestaande uit IPO Den Haag en BIJ12. Het IPO heeft als doelstelling het behartigen van de
belangen van provincies, het bieden van een platform voor overleg, uitwisseling en innovatie. Het
bestuur van de vereniging bestaat uit 13 bestuursleden (één lid van het college van Gedeputeerde
Staten per provincie en een voorzitter die door het bestuur wordt voorgedragen). Daarnaast heeft het
bestuur vier adviseurs: drie Commissarissen van de Koning en één provinciesecretaris respectievelijk
voorgedragen door de Kring van Commissarissen en de Kring van Provinciesecretarissen.
IPO Den Haag behartigt de gezamenlijke belangen van deze provincies en biedt hen tevens een
platform voor het stimuleren van innovatie en uitwisseling van kennis. De provinciale opgaven vergen
daarnaast regelmatig specifieke ondersteuning vanuit de koepelorganisatie, zoals strategische
advisering, standpuntbepaling of een programmatisch aanpak voor een beleidsopgave.
Per 1 januari 2014 is de interprovinciale uitvoeringsorganisatie (BIJ12) opgenomen in de "juridische
schil" van het IPO. Bij notarieel besluit is vastgelegd dat beide organisaties een aparte administratie
voeren. Met ingang van 1 januari 2014 is aan BIJ12 een bijzonder ondervolmacht verleend om
rechtshandelingen te verrichten.
De financiële afstemming gebeurde in 2020 volgens de vastgestelde governance van IPO Den Haag en
BIJ12. Er is periodiek overlegd over de uitvoering van de activiteiten en projecten met de ambtelijke
portefeuillehouders en er zijn voorstellen besproken in de diverse provinciale adviescommissies. De
bestuurlijke besluitvorming is afgestemd op de planning en control cyclus en de seperate
jaarrekeningen van IPO Den Haag en BIJ12 worden samengevoegd.
De vereniging maakt in de normale bedrijfsuitoefening beperkt gebruik van financiële instrumenten.
De vereniging heeft geen financiële instrumenten welke leiden tot significante rente-, krediet- en
liquiditeitsrisico's.
Voor IPO Den Haag heeft het bestuur een begrotingswijziging neergelegd van € 990.000 ten opzichte
van de basisbegroting 2020. Hiervan is door de AV aangegeven dat er €800,000,- kan worden gedekt
door het resultaat uit 2019, hetgeen inhoud dat de resterende € 190.000 als begrotingswijziging is
opgenomen en verwerkt. Deze basisbegroting bevat de voortzetting van de ambitie van het bestuur
zoals dit in 2020 is vastgesteld.
Aangezien BIJ12 een vast pakket aan activiteiten heeft die ze uitvoert voor de provincies, laat de
begroting over de jaren een stabiel beeld zien.

Vereniging IPO Jaarrekening 2020 - 2/24

Samenvatting resultaten
Baten
De samenstelling van de baten is enigszins veranderd ten opzichte van 2019, de overige bijdragen van
de provincies zijn conform de begroting gestegen. De totale stijging van de baten zit voornamelijk in
de extra kosten en de voorziening vanuit Faunazaken.
In de samengestelde jaarrekening is de nog te berekenen rekeningcourant positie van Faunazaken ad.
€9.139.956 in de staat van baten en lasten opgenomen. In de enkelvoudige jaarrekening van BIJ12
loopt dit over de balans. Ditzelfde geldt voor de €309.997 van de AdviesCommissie Schade Grondwater
(ACSG).
Lasten
Ondanks dat de kosten hoger zijn gebudgetteerd dan boekjaar 2019, zijn in 2020 - op de projectkosten
na - alle kosten onder andere door Corona afgenomen. Bij IPO Den Haag zijn de projectkosten 21%
lager dan begroot en 12% lager dan vorig jaar en bij BIJ12 12% lager dan begroot maar 16% hoger
dan vorig jaar.
Resultaat
Het resultaat van IPO Den Haag in 2020 betreft een onderuitputting op de totale begroting 2020 (na
verwerking begrotingswijziging voorjaarsnota) van € 1.483.462.
Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door drie factoren: Minder uitgaven door
Corona, onderschrijding bij de uitvoering van de kerntaken en door inkomsten uit detacheringen van
Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten.
Het resultaat van BIJ12 in 2020 betreft een onderuitputting op de totale begroting 2020 (na
verwerking begrotingswijzigingen Voorjaars- en Najaarsnota) van € 786.422.
De onderuitputting is binnen BIJ12 is hoofdzakelijk toe te rekenen aan Natuurinformatie en
Natuurbeheer, de overige onderdelen laten een klein overschot zien.
Het totale bedrag van € 2.269.884, ná resultaatbestemming wordt aan de provincies gerestitueerd.
Bij de resultaatbestemming wordt dit nader toegelicht.
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Risico’s
Financieel
Vpb-plicht
Op 1 januari 2017 werd de wetswijziging van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 van kracht.
De vennootschapsbelasting (Vpb) is de belasting die wordt betaald over de behaalde winst uit een
onderneming. Vanaf 1 januari 2017 zijn overheidsorganisaties wél Vpb-plichtig tenzij een vrijstelling
van toepassing is voor de activiteiten. Deze wetswijziging heeft ook invloed op de vereniging IPO. Net
als de afstemming met de belastingdienst over het btw-regiem voor de omzetbelasting vond ook over
de Vpb afstemming plaats over welk regiem van toepassing is.
In overleg met de belastingdienst is afgesproken dat de vereniging IPO handelt in de lijn van de
samenwerkingsvrijstelling voor de activiteiten ten behoeve van de provincies. De vereniging IPO heeft
geen winststreven. Volgens deze gedragslijn is altijd gehandeld. Met de vastgestelde wijziging van de
statuten d.d. 20 december 2017, waarin de automatische restitutie van overschotten is opgenomen, is
dit duidelijker vastgelegd. Ook op activiteiten voor derden wordt geen winst behaald. Alleen de
werkelijke kosten en interne uren - tegen een kostendekkend uurtarief zonder winstopslag - worden
doorberekend.
WW-verplichtingen
Ten aanzien van WW-verplichtingen hanteert de vereniging IPO de gedragslijn dat deze in de begroting
worden opgenomen wanneer deze verplichtingen daadwerkelijk ontstaan. WW-verplichtingen kunnen
ontstaan door het werken met medewerkers die op projectbasis worden aangesteld. De risico’s met
betrekking tot dergelijke WW-verplichtingen worden beperkt door een adequaat personeelsbeleid en
daar waar mogelijk gebruik te maken van detachering en freelanceovereenkomsten.
Operationeel
Processen
Op strategisch en tactisch niveau vindt sturing plaats op de uitvoering, onder andere middels het
systeem van periodiek overleg met en een verantwoording aan het IPO-bestuur.
Op uitvoeringsniveau zijn de belangrijkste processen vastgelegd in de Administratieve Organisatie. In
deze processen is de nodige aandacht voor de toetsende en controlerende rol van het management op
de organisatie. Daarnaast is de organisatie met de nodige flexibiliteit ingericht, zodat ingespeeld kan
worden op eventuele wijzigingen in het takenpakket.
Vooralsnog wordt het risico op fraude in de bedrijfsvoering beperkt geacht. De open cultuur bij de
vereniging IPO en de kantoorsetting werken de mogelijkheden om onterecht goederen of middelen te
onttrekken tegen. Mocht het zich voordoen dan is de schade gezien de aard van de goederen
(kantoorartikelen) beperkt. In de betalingssfeer is het risico passend beheerst door de inrichting van
het betalingsproces en de factuurafhandeling.
Weerstandsvermogen
De vereniging IPO beschikt over een bescheiden eigen vermogen, aangezien het batig saldo via de
resultaatverdeling jaarlijks wordt gerestitueerd aan de provincies dan wel wordt doorgeschoven naar
het volgende jaar. De verplichtingen die zijn aangegaan en worden verantwoord onder de niet in de
balans opgenomen verplichtingen leggen een beslag op de middelen van de vereniging IPO.
In de vereniging participeren solide provincies. Dit geeft waarborg voor eventuele op dit moment niet
voorziene financiële risico’s. De provincies financieren jaarlijks op grond van de vastgestelde
begrotingen van IPO Den Haag en BIJ12. Op basis van de jaarrekening vindt jaarlijks met de provincies
definitieve afrekening plaats, waarbij in de statuten is vastgelegd dat niet bestede middelen
terugvloeien naar de provincies.
Het bestuur van het IPO is niet zelfstandig bevoegd tot het aangaan van geldleningen. Voor de
investering in de nieuwe huisvesting aan de Herengracht voor IPO Den Haag, is het het bestuur door de
algemene vergadering op 19 juni 2014 gemandateerd een geldlening van € 1.200.000 in de vorm van
een bankkrediet af te sluiten. De lening is afgesloten tegen 1,4%, heeft een looptijd van 10 jaar en
geldt tot 15 oktober 2024.
Strategisch
Toekomstperspectief
De coronacrisis is een diepingrijpende gebeurtenis die in alle lagen van de maatschappij zijn
doorwerking kent. Het IPO heeft als organisatie de kritieke functies voor de bedrijfsvoering in beeld
gebracht en heeft hier ook back-up op georganiseerd, bijvoorbeeld op financiën en ICT. De noodzaak
van de platformfunctie van de vereniging IPO om kennis uit te wisselen tussen provincies is gedurende
de coronacrisis gebleken. Het IPO streeft ernaar om de financiële gevolgen te beperken door interne
maatregelen, ondersteunende maatregelen van derden zijn voor het IPO niet van toepassing
De gevolgen van deze crisis zijn, bij het opmaken van deze jaarrekening, op de langere termijn voor de
vereniging nog niet goed te overzien, anders dat het van invloed is op een mogelijke herprioritering van
de beleidsopgaven. De Coronacrisis heeft directe gevolgen voor de bedrijfsvoering van het IPO,
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waaronder de realisatie van intern gestelde doelstellingen en de voortgang van projecten. De crisis heeft
nauwelijks financiele impact.
Ontwikkeling van baten en lasten
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van de baten en lasten over 2020 volgt hierna een
overzicht gebaseerd op de samengevoegde Staat van baten en lasten van IPO Den Haag en BIJ12 met
ter vergelijking de Staat van baten en lasten 2019 en de gewijzigde begroting.
Baten en lasten zijn hierbij uitgedrukt in duizenden euro’s en in een percentage van de totale bijdrage.
Staat van Baten en Lasten 2020

Saldo

Begroting

Saldo

2020

2020

2019

72.987.144
7.999.321
80.986.465

76.585.528
6.230.974
82.816.502

69.061.918
270.248
69.332.165

Baten andere overheden en derden

2.372.648

698.000

2.145.573

Baten van vorig naar volgend jaar
Overige bedrijfsopbrengsten

2.731.787
10
5.104.445

3.296.838
3.994.838

-0
460.739
2.606.312

86.090.910

86.811.340

71.938.477

15.221.745
1.831.208
214.388
324.062
66.229.622
83.821.025

16.067.250
1.945.443
214.388
330.523
68.273.955
86.831.559

14.662.954
1.909.497
226.962
518.422
52.874.410
70.192.245

2.269.885

-20.219

1.746.232

0

0

0

2.269.885

-20.219

1.746.232

Baten
Contributie provincies
Overige bijdragen provincies
Totale bijdragen provincies

Totale baten
Lasten
Personeelskosten
Facilitaire kosten
Afschrijvingskosten
Overige kosten
Projectkosten
Totale lasten
Resultaat vóór financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo staat van baten en lasten (resultaat)

Vereniging IPO Jaarrekening 2020 - 5/24

Baten ontwikkeling
De bijdragen van de provincies zijn conform begroting en verdeelsleutels opgenomen.
De overige bijdragen van de provincies zijn apart vermeld.
Onder overige baten zijn de gerealiseerde baten van andere overheden en derden opgenomen.
Daarnaast is het saldo van de baten opgenomen die uit 2020 mochten worden besteed minus de baten
die naar 2020 worden overgeheveld.
Het aandeel van de totale bijdrage van de provincies van de vereniging is toegenomen van 96% in
2019 tot 98% dit jaar.
Lasten ontwikkeling
Personele lasten
De personeelskosten zijn voor de personeelsbegroting 2020 berekend voor vast personeel op basis van
werkelijke salarislasten en, indien niet vast ingevuld, op basis van de betreffende salarisschalen.
Bij personeelswisselingen is het gebleken dat sommige functies moeilijk ingevuld kunnen worden. Dit
heeft zijn weerslag op de uitputting van de personeelsbegroting. In 2020 was de formatie ingevuld met
vast personeel en een aantal detacheringen en ingehuurde medewerkers.
In de jaarrekening 2020 is volgens de geldende verslaggevingsregels en na de bespreking met de
accountant voor de openstaande verlofuren een voorziening getroffen ten laste van de exploitatie.
Voorheen waren deze verlofuren opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Voor
de vereniging IPO betreft het een bedrag van €325.912,-. Deze voorziening zal jaarlijks worden
geactualiseerd aan de hand van de stand van de openstaande verlofuren.
In de sociale lasten van € 2.006.739 is € 1.402.264 aan pensioenlasten opgenomen.
Rapportage formatie en bezetting
In 2020 had BIJ12 een structurele formatie van 77,7 fte en een tijdelijke formatie van 3,8 fte. De AAC
VP adviseerde op 30 september 2020 tot een tijdelijke extra inzet van een communicatieadviseur (0,5
fte, schaal 10) bij Faunazaken in verband met de toenemende aandacht voor de wolf. Het IPO-bestuur
besloot op 25 juni 2020 de uitvoering van de Regeling drugsafvaldumpingen onder te brengen bij
BIJ12. Dit leidde tot een uitbreiding van de structurele formatie met 0,67 fte (schaal 8) bij de unit
Faunazaken/ACSG per 1 januari 2021.
De incidentele uitbreiding van de formatie voor Bedrijfsvoering bleek structureel nodig. Deze formatie is
daarom omgezet naar structurele formatie (budgetneutrale verschuiving).
Het gaat voor 2021 per saldo om een uitbreiding van de vaste formatie met 2,5 fte en een terugname
van de tijdelijke formatie met 1,3 fte. Per 1 januari 2021 heeft BIJ12 hiermee 80,2 fte structurele
formatie en 2,5 fte incidentele formatie.
Het IPO in Den Haag heeft in 2020 een nieuwe opzet van de begroting opgesteld, waarbij de formatie is
opgesplitst in vaste formatie en een flexibele schil. De vaste medewerkers werken in de IPOnetwerkorganisatie samen met medewerkers die flexibel en opgave gericht ingezet worden. Het
flexibele deel van de medewerkers worden bij voorkeur gedetacheerd vanuit de provincies om de
specifieke en soms specialistische opgaven uit te voeren. In de nieuwe opzet is deze verhouding 65,41
fte vast en 15,21 flexibel.
Facilitairekosten
Met name door de daling van de vergaderkosten zijn de facilitaire kosten gedaald ten opzichte van
vorig jaar.
Project en programmakosten
In de project- en programmakosten zijn alle specifiek hieraan toe te wijzen kosten opgenomen. De
opbouw en samenstelling van de projectkosten van IPO Den Haag en BIJ12 verschillen. Dit omdat
BIJ12 voor een belangrijk deel de interne bureaukosten voor personeel en facilitair toerekent aan
projecten. Bij IPO Den Haag en de Kassiersfunctie gebeurt dit slechts in beperkte mate.
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Jaarrekening





Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Toelichting op de jaarrekening
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Balans per 31 december 2020
(voor
resultaatbestemming)

31.12.2020

31.12.2019

€

€

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa

633.624

Totaal vaste activa

771.640
633.624

771.640

Vlottende activa
Debiteuren

2.373.117

1.345.135

Vorderingen en
overlopende activa

11.012.404

2.214.658

Liquide middelen

17.810.076

21.374.576

Totaal vlottende activa
Totaal actief

31.195.597

24.934.369

31.829.221

25.706.009

Passief
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar

2.263.222
2.269.883

2.715.927
1.746.232

Totaal eigen vermogen

4.533.105

4.462.159

Voorzieningen

5.600.296

2.069.418

360.000

480.000

Lang vreemd vermogen
Crediteuren
Overige schulden
overlopende pasiva
Totaal kortlopende passiva
Totaal passief

4.547.375

4.110.960

16.788.445

14.583.472
21.335.820

18.694.431

31.829.221

25.706.009
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Staat van Baten en Lasten 2020

Saldo

Begroting

Saldo

2020

2020

2019

Baten
Contributie provincies
Overige bijdragen provincies
Totale bijdragen provincies

76.200.680
4.785.785
80.986.465

76.585.528
6.230.974
82.816.502

69.061.918
270.248
69.332.165

Baten andere overheden en derden

2.372.649

698.000

2.145.573

Baten van vorig naar volgend jaar
Overige bedrijfsopbrengsten

2.731.787
10
5.104.445

3.296.838
3.994.838

-0
460.739
2.606.312

86.090.910

86.811.340

71.938.477

15.221.745
1.831.209
214.388
324.063
66.229.622
83.821.026

16.067.250
1.945.443
214.388
330.523
68.273.955
86.831.559

14.662.954
1.909.497
226.962
518.422
52.874.410
70.192.245

2.269.884

-20.219

1.746.232

0

0

0

2.269.884

-20.219

1.746.232

Totale baten
Lasten
Personeelskosten
Facilitaire kosten
Afschrijvingskosten
Overige kosten
Projectkosten
Totale lasten
Resultaat vóór financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo staat van baten en lasten (resultaat)

Voorstel resultaatbestemming
Restitutie
Bestemmingsreserve:
Natuurinformatie
Kantoorautomatisering
GBO
Ontwikkelagenda
Totaal resultaatbestemming

-2.341.963

-

-2.198.937

55.051
17.028

18.390
257.451
176.864

2.269.884

1.746.232
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Toelichting op de jaarrekening

Statutaire zetel IPO
De vereniging draagt de naam Het Interprovinciaal Overleg, afgekort IPO. Zij heeft haar statutaire
zetel in Den Haag. IPO Den Haag heeft zetel aan de Herengracht 23 te Den Haag en BIJ12 heeft zetel
aan de Leidseveer 2 te Utrecht. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Activiteiten
De vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van, voor en door de 12
provincies, bestaande uit IPO Den Haag en BIJ12. IPO Den Haag behartigt de gezamenlijke belangen
van deze provincies en biedt hen tevens een platform voor het stimuleren van innovatie en uitwisseling
van kennis. De provinciale opgaven vergen daarnaast regelmatig specifieke ondersteuning vanuit de
koepelorganisatie, zoals strategische advisering, standpuntbepaling of een programmatisch aanpak
voor een beleidsopgave.
Bij BIJ12 zijn uitvoeringsactiviteiten ondergebracht die de provincies gezamenlijk doen. De provincies
bepalen de beleidskaders; de werkzaamheden van BIJ12 zijn beleidsarm. Het gaat om concrete
uitvoeringstaken en taken ter ondersteuning daarvan:

De coördinatie van de uitvoering van het subsidiestelsel Natuur en Landschap;

Het beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen;

Het afhandelen van aanvragen faunaschades (tegemoetkomingsaanvragen faunaschade,
dassenovereenkomsten, edelherten- en ganzenregeling) veroorzaakt door natuurlijk in het wild
levende dieren én het adviseren over het voorkomen en bestrijden van deze schades;

Secretariële en inhoudelijke ondersteuning van de onafhankelijke AdviesCommissie Schade
Grondwater (ACSG) en het opstellen van adviezen over schade door grondwateronttrekkingen en –
winningen;

De (proces)coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en rapportages van
natuurgegevens, met name voor de verantwoording richting Rijk en EU;

De ondersteuning van of namens de provincies bij het dossier Stikstof en Natura2000 (voorheen
Programma Aanpak Stikstof)
De uitvoering van deze taken wordt ondersteund door het team bedrijfsvoering voor onder meer een
rechtmatige inkoop, een gezonde financiële administratie en professionele communicatie.
Begroting
In de staat van de ontwikkeling van opbrengsten en kosten en in de staat van baten en lasten is de
laatst vastgestelde begroting meegenomen over het jaar 2020.
Verbonden partijen
De vereniging heeft geen verbonden partijen in de zin van het jaarrekeningrecht.
Rapporteringsvaluta
Alle bedragen in deze jaarrekening luiden in euro's, tenzij anders is vermeld.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor de financiële verslaggeving, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640).
Financiële instrumenten
De vereniging maakt in de normale bedrijfsuitoefening beperkt gebruik van
financiële instrumenten. De vereniging heeft geen financiële instrumenten welke
leiden tot significante rente-, krediet- en liquiditeitsrisico's.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn geconcentreerd bij de provincies. Het maximale bedrag
aan kredietrisico is hierdoor beperkt.
Renterisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen lening.
Bij deze lening is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen en,
indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op
de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
aanschafwaarde, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Bestemmingsreserve
De vereniging IPO beschikt (met uitzondering van enkele bestemmingsreserves, welke worden
afgebouwd) niet over eigen vermogen, aangezien het batig saldo via de resultaatverdeling jaarlijks
wordt gerestitueerd aan de provincies dan wel wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.
Wel worden geoormerkte middelen aangehouden ter grootte van beschikbaar gestelde midddelen voor
beleidsdoelen, die al in uitvoering zijn genomen maar per ultimo nog niet zijn gerealiseerd.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Langlopende en kortlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. De
langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde van de schuld.
Overige schulden en overlopende passiva
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar.
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten
De baten en lasten worden verantwoord met in achtneming van de hierna vermelde
waarderingsgrondslagen. De baten en lasten zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
De bijdragen worden toegerekend aan het jaar waar de bijdragen betrekking op hebben door per ultimo
van het jaar het aandeel in de kosten te bepalen. Deze lasten betreffen zowel de direct toe te rekenen
(personeels)lasten als de overheadkosten, voor zover toegestaan.
Het nog te besteden deel van de baten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan wordt verantwoord
onder de kortlopende schulden.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Baten provincies
De reguliere provinciale bijdrage wordt vastgesteld op basis van de door het bestuur vastgestelde
begroting. Met de zogenoemde IPO-verdeelsleutel wordt de bijdrage per provincie berekend. Bij BIJ12
is de provinciale bijdrage deels ook bepaald op basis van provinciaal belang.
Naast de reguliere provinciale bijdrage worden door de provincies ook bijdragen verstrekt voor
aanvullende activiteiten.
Baten derden en andere overheden
Door derden en andere overheden worden bijdragen verstrekt voor de uitvoering van diverse
programma's. Deze zijn apart zichtbaar gemaakt in de jaarrekening.
Pensioenverplichting
De vereniging heeft een toegezegde-pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinancierd door
afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de
staat van baten en lasten verantwoord. Ultimo 2020 waren voor de vereniging geen
pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Naar de stand van ultimo december 2020 is de
dekkingsgraad van het pensioenfonds 100,5% (bron: website www.abp.nl).
Kassiersfunctie
De Kassiersfunctie van het IPO wordt door de provincies aangewend voor het gezamenlijk doen van
betalingen. Het IPO fungeert hier als doorgeefluik van de provincies en beschikt niet op eigen initiatief
over de gelden. Hier liggen specifieke GS besluiten ten grondslag. De kassiersfunctie heeft geen invloed
op de exploitatie van het IPO.
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Toelichting op de balans

1. Materiële vaste activa
IPO servicebureau
Materiele vaste Activa
Afschrijvings %

Boekwaarde 1 jan.

Kantoor
Den Haag

Automatisering

6,67%

BIJ12

Meubilair

Telefoon
installatie

Automatisering

Kantoor
Utrecht

Herinrichting

20%

10%

14%

33%

16,70%

33,30%

324.028

152.365

197.762

7.303

64.294

21.098

4.792

3.025

53.281

60.134

75.092

37.361

2.466

266.919

130.554

160.401

4.837

Bij: investeringen

13.272

Totaal

771.642

6.794

76.372

Af: desinvesteringen
Af: Afschrijvingen
Boekwaarde 31 dec.

0
27.123
50.443

7.421
20.471

4.792

214.389

0

633.625

2.257.343

Recapitulatie
Aanschafwaarde

603.872

688.662

420.222

43.756

130.907

261.892

108.032

0

118.317

0

0

0

0

0

118.317

336.953

439.791

259.821

38.919

80.464

241.421

108.032

1.505.401

266.919

130.554

160.401

4.837

50443

20.471

0

633.625

Investeringen
Desinvesteringen
Boekwaarde 31 dec.

Debiteuren

Openstaand saldo IPO secretariaat
Openstaand saldo BIJ12
Totaal saldo debiteuren

31-dec.-20

31-dec.-19

366.931

229.149

2.006.186

1.115.986

2.373.117

1.345.135
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Overige vorderingen en overlopende activa
31-dec.-20

31-dec.-19

IPO secretariaat
Vooruitbetaalde kosten

202.089

261.593

Overige vorderingen

13.566

8.029

Rek. Courant Kring Prov. Secr.

79.026

105.167

Nog te ontvangen bedragen programma's

38.229

131.167

Saldo IPO scretariaat

332.910

505.957

Vooruitbetaalde kosten

541.390

191.879

BIJ12
Nog te ontvangen bedragen

153.612

358.667

9.454.451

1.043.366

Restitutie bedragen

-

24.113

Te vorderen BTW

-

86.681

530.042

3.995

10.679.494

1.708.701

11.012.404

2.214.658

Rek. Courant provincies

Overige vorderingen

Totaal overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen
IPO secretariaat
Rekening
BNG rekening-courant
Kasboek
ABN-AMRO 046.21.01.924
ABNAMRO 083.81.26.758
ABN dep. POP 41.32.42.366
Bewaarovereenkomst Zuid Holland
Totaal liquide middelen IPO secretariaat

31-dec.-20

31-dec.-19

784.655

918.170

52

142

1.415.089

4.055.640

618

182.030

-

2.727.020

11.000.000

-

13.200.414

7.883.002

BNG

2.863.301

1.160.805

RABOBANK

1.652.066

12.236.475

70

70

BIJ12

Kasboek
Test Mollie
Bankgaranties
Totaal liquide middelen BIJ 12
Totaal liquide middelen

-

-

94.225

94.225

4.609.661

13.491.574

17.810.075

21.374.576

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar met uitzondering van de afgegeven bankgarantie ter
hoogte van € 94.225 euro (2019: € 94.225).
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Eigen vermogen
Saldo

Restitutie

Saldo

resultaat
31-12-2019

2019

31-12-2020

Ontrekking

Voorstel

Saldo

bestemming

ontrekking

resultaat

(najaarsnota)

en restitutie

na restitutie

in 2020

2020

IPO
Resultaat boekjaar
Saldo eigen vermogen
IPO
Bestemmingsreserve
Vegetatie karteringen
Pas
Natuurinformatie
Kantoorautomatisering

801.481

-801.481

1.483.462

-

801.481

-801.481

1.483.462

-

-1.483.462

-

-

1.600.000

-

-

1.600.000

-

234.770

-

-

234.770

-

-

-

1.600.000
234.770
18.390
55.051

GBO

456.198

GBO onvoorzien

111.543
46.083

ACSG
Ontwikkelagenda
Totaal
bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar
Saldo eigen vermogen
BIJ12
Totale Eigen
vermogen

-18.390
-

-

-

-

-

-

198.747

-

111.543

-

-

111.543

-

46.083

-

-

46.083

-

193.892

-176.864

17.028

2.715.927

-452.705

2.263.222

944.751

-944.751

786.422

3.660.678

-1.397.456

3.049.644

4.462.159

-2.198.937

4.533.106

-55.051

-

198.747

-257.451

55.051

-1.483.462

-55.051
-55.051

-55.051

-17.028
-17.028

2.191.143

-786.422
-803.450

-2.286.912

2.191.143

2.191.143

De toelichting op mutaties van de bestemmingsreserve zijn als volgt:
IPO
N.v.t.
BIJ12
Bij de jaarrekening 2014 is een Bestemmingsreserve Vegetatie Karteringen (ad €1.600.000) voor de
ontwikkeling van een uniforme systematiek voor de vegetatiekarteringen gevormd. Deze is tot nu toe
niet benut. In het kader van de nieuwe aanpak stikstof en het eind 2020 vastgestelde
Uitvoeringsprogramma Natuur kan deze reserve worden benut voor de verbetering van de monitoring
en data-uitwisseling over vegetaties (en de daarop gebaseerde habitatkaarten). In de Najaarsnota
2021 wordt hier een voorstel voor gedaan.
Eind 2020 bedraagt de Bestemmingsreserve voor het PAS €234.770. Voor het stikstofdossier en de
organisatie van IPS zal 2021 in het teken staan van een omslag van de tijdelijkheid van een
programma naar een meer structurele inbedding binnen IPO verband. In het licht daarvan zal ook
gekeken worden naar de verdere inbedding van meer structurele taken, zoals BIJ12 die nu al verzorgt
op het vlak van kennisdeling- en borging, project- en procesondersteuning en ondersteuning van
gebruikers. Een tijdige en goede voorbereiding daarop vergt een extra investering in 2021. Gezien deze
verwachte ontwikkeling binnen IPS verband rondom het stikstofdossier, stellen wij voor het resterende
deel van de bestemmingsreserve te laten staan voor de verwachte meerkosten in 2021.
Bij de Voorjaarsnota 2020 is voorgesteld om de bestemmingsreserve kantoorautomatisering van
€55.051 in te zetten ter dekking van incidentele ICT-kosten 2020. Bij de resultaatsbestemming is deze
onttrekking verwerkt.
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Voor GBO-provincies is sprake van een Bestemmingsreserve van in totaal €310.290. In de begroting
was voorgesteld om €150.000 in te zetten voor de Risicokaart en €60.000 voor PLEIO. Beide bedragen
zijn in 2020 niet ingezet vanwege security-issues op de oude risicokaart en uitstel van de
implementatie van de nieuwe portal risicokaart, waardoor de volledige bestemmingsreserve van
€310.290 voor GBO kan worden meegenomen naar 2021.
De Bestemmingsreserve ACSG bedroeg in totaal €46.083. Voorgesteld wordt het resterende bedrag te
laten staan en in 2021 te benutten voor de ontwikkeling van een nieuwe karteringssystematiek voor de
landbouwprojecten.
In de jaarrekening 2016 is een Bestemmingsreserve gecreëerd van €300.000 voor de Ontwikkelagenda
van BIJ12, waarna invulling is gegeven aan diverse projecten voor de verdere professionalisering van
BIJ12. Eind 2019 resteerde nog €17.028 van deze reserve. Wij stellen voor om het restant van deze
reserve in te zetten voor in 2020 in het kader van de implementatie van het Document Management
Systeem gemaakte kosten. Bij de resultaatsbestemming is deze onttrekking verwerkt.

Voorzieningen
Stand

Toevoeging

01-01-2020

2020

Onttrekking

Stand

2020

31-12-2020

IPO Den Haag
Flankerend beleid
Vakantiedagen

906.077

231.381

360.457

777.001

-

214.000

-

214.000

BIJ12
Faunazaken (MFZ)

-

4.384.537

-

4.384.537

Faunazaken (FF33000)

937.235

-

830.420

106.815

GBO

226.111

-

220.080

6.031

-

111.912

-

111.912

2.069.423

4.941.830

1.410.957

5.600.296

Vakantiedagen
Totaal

Voorziening flankerend beleid is bij IPO Den Haag getroffen voor de verplichting van 3 uitkeringen en
voor 5 mensen die vrijgesteld zijn van arbeid.
In de jaarrekening 2020 is conform de geldende verslaggevingsstandaarden voor de openstaande
verlofuren een voorziening getroffen ten laste van de exploitatie. Voorheen waren deze verlofuren
opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. In de raming van de
personeelsbegroting 2020 was hier geen rekening mee gehouden. Voor IPO Den Haag is € 214.000 en
voor BIJ12 is € 111.912 opgenomen
Voor Faunazaken is bij BIJ12 een voorziening van €4,5 miljoen voor overloop van faunaschade 2020
getroffen. Het gaat om schade die voor 2021 is ontstaan en in 2021 nog moet worden uitbetaald. Deze
voorziening is hoger dan in voorgaande jaren vanwege het later uitbetalen. De vertraging in het
uitbetalen van de voorjaarsschade had tot gevolg dat een groot deel van de zomerschade en
najaarschade pas in 2021 kon worden opgepakt.
Bij de jaarrekening 2019 is bij BIJ12 een voorziening van €226.000 gevormd voor een voormalig
unitmanager. De betreffende ex-medewerker heeft elders een nieuwe betrekking gevonden waardoor
de kosten beperkt bleven voor het IPO en het grootste deel van de voorziening (€209.000) in 2020
vrijvalt. Er blijft nog €6.000 in de voorziening staan voor de finale afwikkeling, daarna valt een
eventueel restant alsnog vrij.

Vreemd vermogen lang
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IPO-Den Haag
Lening o/g lang vv

31-dec.-20

31-dec.-19

360.000

480.000

Het bestuur van het IPO is niet zelfstandig bevoegd tot het aangaan van geldleningen. Om die reden
heeft bestuur aan de algemene vergadering het verzoek gedaan om een geldlening aan te gaan voor de
investering in de huisvesting aan de Herengracht voor IPO Den Haag. In de algemene vergadering op
19 juni 2014 is het IPO-bestuur gemandateerd een geldlening ad. € 1.200.000, - in de vorm van een
bankkrediet af te sluiten. De lening is afgesloten tegen 1,4%, heeft een looptijd van 10 jaar en geldt tot
15 oktober 2024. Hieraan ligt een garantiestelling ten grondslag van de provincies Overijssel en NoordBrabant. In het IPO-bestuur is vastgelegd dat alle provincies garant staan als deze lening gelicht moet
worden.
In verband met een jaarlijkse aflossing van € 120.000 op deze lening heeft een bedrag ad. € 120.000
een looptijd < 1 jaar.
Crediteuren

31-dec.-20

31-dec.-19

Openstaand saldo IPO secretariaat

2.774.087

2.138.645

Openstaand saldo BIJ12

1.773.288

1.972.314

Totaal saldo crediteuren

4.547.375

4.110.959
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Overige schulden & overlopende passiva
31-dec.-20

31-dec.-19

IPO secretariaat
Af te dragen BTW

-

42.598

Vooruitontvangen baten

3.538.066

1.947.312

Tussenrekenig ZH

2.940.424

1.994.935

33.346

33.346

120.000

120.000

rekening-courant Zeeland Cie Jansen-II
Lening <1jaar
Te betalen BTW

67.323

Kassiersfunctie

1.615.108

98.400

Nog te betalen kosten

1.054.136

519.911

9.368.403

4.756.502

43.830

43.830

BIJ12
Vooruitontvangen baten
NDFF
Rec. Courant Provincies
Nog te betalen verplichtingen
Te betalen BTW
Nog te betalen kosten

655.784

-

1.391.620

817.378

-

5.140.775

2.447.835

2.481.473

434.644
2.490.158

1.387.326

7.420.041

9.826.952

16.788.445

14.583.453

Totale Overige schulden
& overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurkosten kantoorruimte
Herengracht conform
huurovereenkomst t/m maart
2024 (IPO Den Haag)

€

Huurkosten Leidseveer t/m 31
december 2024 (BIJ12)

€ 1.026.230

506.111
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
H.M. Meijdam
Functie (functienaam)

Algemeen directeur

In dienst vanaf (datum begin functievervulling)

1-jan.-16

In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

30-sep.-20

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

100%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

123.721

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

16.576

Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

140.297

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

150.475

Vergelijkende cijfers 2019
(Fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

Ja
100%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

158.250

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

21.053

Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

179.304

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
J.H. de Baas
Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar
Omvang dienstverband in uren
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Interim-directeur
1-okt.-20
heden
3
314
Ja

Totale bezoldiging

57.894

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

60.602

Vergelijkende cijfers 2019
Uurtarief

n.v.t.

Totale bezoldiging

n.v.t.

Toepasselijk bezoldigingsmaximum

n.v.t.
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Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam

Functie

T.J.F.M. Bovens

Voorzitter bestuur

C. Bijl

Lid bestuur

P.C. Drenth

Lid bestuur

Y.C. van Hijum

Lid bestuur

J.A. Fackeldey

Lid bestuur

F.Q. Gräper - van Koolwijk

Lid bestuur

S.A.E. Poepjes

Lid bestuur

E. Stigter

Lid bestuur

F. Vermeulen

Lid bestuur

H.P. van Essen

Lid bestuur

R.J.H. Burlet

Lid bestuur

A.J. van der Maas

Lid bestuur

M.P.J.M. van Gruijthuisen

Lid bestuur

Toelichting
Het bezoldigingsmaximum voor de directie bedraagt € 201.000. Dit maximum wordt niet overschreden
door de directie.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van het bestuur bedraagt € 30.150 en voor
de overige leden van het bestuur € 20.100. Deze maxima worden niet overschreden.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Bijdragen provincies
De bijdragen (contributies en Kassiersfunctie) van de provincies zijn conform begroting en
verdeelsleutel opgenomen.
De Overige bijdragen van de provincies zijn apart vermeld.
Overige baten
Onder baten zijn de ontvangen baten van andere overheden en derden opgenomen.
Aanvullend is het saldo opgenomen van de baten die uit vorig jaar mochten worden besteed minus
de baten die naar volgend jaar kunnen worden overgeheveld.
Personeelskosten
In de sociale lasten van € 2.006.739 is € 1.402.264 aan pensioenlasten opgenomen.
De personeelskosten zijn voor de personeelsbegroting 2020 berekend voor vast personeel op basis van
werkelijke salarislasten en, indien niet vast ingevuld, op basis van de betreffende salarisschalen.
Bij personeelswisselingen is het gebleken dat sommige functies moeilijk ingevuld kunnen worden. Dit
heeft zijn weerslag op de uitputting van de personeelsbegroting. In 2020 was de formatie ingevuld met
vast personeel en een aantal detacheringen en ingehuurde medewerkers.
In de jaarrekening 2020 zijn op aangeven van de accountant voor de openstaande verlofuren een
voorziening getroffen ten laste van de exploitatie. Voorheen waren deze verlofuren opgenomen onder
de niet uit de balans blijkende verplichtingen. In de raming van de personeelsbegroting 2020 was hier
geen rekening mee gehouden. Voor heel de Vereniging IPO betreft het een bedrag van €325.912,-.
Deze voorziening zal jaarlijks worden geactualiseerd aan de hand van de stand van de openstaande
verlofuren.
Afschrijvingskosten
De afschijving 2020 is met € 12.574 gedaald naar € 214.388. De boekwaarde is met € 72.890 gedaald
van € 771.641 naar €640.420
Voor een nadere toelichting verwijzen naar het overzicht van de materiële vaste activa.
Facilitaire kosten
De facilitaire kosten bestaan uit de kosten voor huisvesting, ICT, kantoorbenodigdheden en externe
vergaderingen.
Facilitairekosten zijn € 114.000 lager uitgevallen dan begroot en € 78.289 lager dan vorig jaar.
Overige kosten
De overige kosten zijn opgebouwd uit advies- en accountantskosten, documentatie en representatie.
De btw wordt op basis van een opgave van de vereniging teruggevorderd bij de fiscus door de
provincies. De verdeling van het terug te vorderen bedrag wordt gemaakt op basis van de verstrekte
middelen door de Provincies. De overige kosten komen nagenoeg overeen zoals begroot echter wel €
194.000 lager dan het afgelopen jaar.
Projectkosten
In de project- en programmakosten zijn opgenomen alle specifiek hieraan toe te wijzen kosten.
De samenstelling van de projectkosten van IPO Den Haag en BIJ12 verschillen. Dit, omdat BIJ12 voor
een belangrijk deel de interne bureaukosten voor personeel en facilitair toerekent aan projecten. Bij
IPO Den Haag en de Kassiersfunctie gebeurt dit slechts in beperkte mate.
Financiële baten en lasten
Gezien het rentepercentage waren er in 2020 geen rentebaten en lasten.
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Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 juni 2020. De
bestuursvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane
voorstel.
Overloop 2021 (programmakosten)

Specificatie doorlopende programmakosten
Van het resultaat over te hevelen naar 2021, geboekt op vooruitontvangen baten
IPO Den Haag
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling,
waaronder waterbeheer
-

Programma implementatie omgevingwet

1.055.145

Kerntaak 2. Milieu, energie en klimaat
Route 35
Kerntaak 7. Kwaliteit van het openbaar bestuur
-

50.000

IDA

143.842

Overige taken
-

Interprovinciale programma organisatie stikstof

1.937.804

Totaal IPO Den Haag

3.186.791

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2020 als volgt te bestemmen:

Specificatie voorstel resultaatbestemming
Verdeling
IPO Den Haag
Resultaat 2020

1.483.462

Restitutie 2020

-/- 1.483.462
Totaal IPO Den Haag na resultaatbestemming

-

BIJ12
786.422
-/- 858.501

Resultaat 2020
Restitutie 2020
Ontrekking bestemmingsreserve (besluit najaarsnota 2020)
Kantoorautomatisering

55.051

Ontrekkingen bestemmingsreserves (Voorstel)
Ontwikkelingsagenda

17.028
Totaal BIJ12 na resultaatbestemming

-

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring.
Statutaire regeling over de bestemming van het resultaat
In artikel 16 lid 5 van de statuten is geregeld dat de jaarrekening door het bestuur wordt vastgesteld.
Omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten is niets expliciet in de statuten
opgenomen.
De verwerking van resultaatbestemming per bedrijfsonderdeel
De afspraak is dat positieve resultaten van IPO Den Haag (€ 1.483.462) en van BIJ12 van (€ 858.501)
worden gerestitueerd aan de provincies.
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Jaarverslag 2020

1. Inleiding
Bijgaand vindt u de inhoudelijke en financiële verantwoording van het IPO-Den Haag over 2020. De
basis hiervoor vormde de programmabegroting 2020 en de voorjaarsnota en najaarsnota. Vele zaken
zijn succesvol opgepakt en gerealiseerd conform plan, echter zijn er in de loop van 2020, door
gewijzigde omstandigheden, waarvan Corona wel de voornaamste was, ook afwijkingen opgetreden,
waarover in dit jaarverslag verantwoording wordt afgelegd. Dit jaarverslag IPO 2020 geeft u het
overzicht wat in 2020 is bereikt, wat we hebben gedaan en wat dit heeft gekost en maakt onderdeel
uit van de geconsolideerde jaarrekening IPO-BIJ12. In het jaarverslag IPO is dit op kerntaakniveau
inhoudelijk en financieel toegelicht ten opzichte van de programmabegroting 2020.
Om een beeld te geven van de activiteiten van het IPO in het jaar 2020 zie het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=GAt_tgsASQY
De jaarrekening 2020 is de verantwoording over de Begroting 2020 en volgt ook het format van die
begroting. Destijds is de begroting 2020 als een soort tweetrapsraket opgesteld, eerst de begroting
zelf met bestaand beleid, direct gevolgd door de eerste begrotingswijziging waarin nieuw beleid was
opgenomen. In de jaarrekening is deze volgorde ook aangehouden.
Met de nieuwe begrotingsopzet vanaf de begroting 2021 zullen de rapportages ook naar dat model
worden ingericht, dit is de laatste rapportage in de vorm van het oude model.

Corona
De coronacrisis is deels van invloed geweest in 2020 op de door IPO-Den Haag uitgevoerde
activiteiten. Voor zover dat het geval was is dat bij de kerntaken verder toegelicht. Als eerste
voorbeeld noemen we het opstellen van een herstelplan voor de regionale economie. Als tweede
voorbeeld hebben we gezien dat diverse ambities binnen de opgave Mobiliteit niet conform de
begroting 2020 gerealiseerd zijn, maar dat ook een aantal taken uitgevoerd zijn die niet waren
voorzien. Extra inzet op de gevolgen van corona voor mobiliteit, stedelijke mobiliteit in het begin en
aandacht voor in stand houden van OV sinds maart 2020 is ten koste gegaan van inzet op
klimaatadaptatie. Gebleken is dat het IPO wendbaar is en kan anticiperen op dergelijke niet te
voorspellen omstandigheden.
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2. Resultaat 2020
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.483.462, dit is in de staat van baten en
lasten in de jaarrekening 2020 als volgt verdeeld:
Baten
Lasten:
Kerntaken
Organisatiekosten en
bedrijfsvoering
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Realisatie 2020
23.033.796

VJN 2020
25.099.110

Verschil
-2.065.314

12.529.466
9.020.868

15.575.507
9.543.822

-3.046.041
-522.954

21.550.334

25.119.329

-3.568.995

1.483.462

-20.219

1.503.681

Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door drie factoren: Minder uitgaven door
Corona, onderschrijding bij de uitvoering van de kerntaken en door inkomsten uit detacheringen van
Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten.
Na de begrotingswijziging van de Voorjaarsnota waarbij voor € 555.045 van de kerntaken is
overgeheveld naar de personeelslasten en € 350.000 extra aan de personeelslasten is toegevoegd
(voor te compenseren BTW) kan worden geconcludeerd dat het aangepaste personeelsbudget in lijn
is gebracht met de op dat moment te verwachte uitgaven en ramingen. Mede door Corona is een
aantal begrote uitgaven niet of voor een veel lager bedrag besteed, waardoor IPO Den Haag 2020
heeft afgesloten met een positief resultaat van bijna € 1,5 miljoen. Dit bedrag wordt in principe aan
de provincies gerestitueerd. Een toelichting op die onderbesteding volgt hieronder.
Het resultaat over 2020 leidt niet tot een aanpassing van de meerjarenbegroting, aangezien de
onderuitputtingen een incidenteel karakter hebben.

2.1 Toelichting bij het financieel overzicht:
Het verschil bij de kerntaken wordt per kerntaak toegelicht in het financieel overzicht.
De organisatie- en bedrijfsvoeringskosten worden als volgt toegelicht:

2.2 Ontwikkeling personele lasten in Begroting 2020
Zoals aangeven is begroting van de personele lasten bij de Voorjaarsnota opgehoogd. Deze ophoging
was deels noodzakelijk door het feit dat niet gebruikte verlofuren in de begroting als uitgavenpost
moest worden opgenomen (in tegenstelling tot de van vorige jaren), er meer personeel nodig bleek
voor het realiseren van de beleidsopgaven dan was begroot en er onvoldoende rekening was
gehouden met de te betalen BTW van de flexibele schil. Deze begrotingswijziging heeft geleid tot het
ophogen van de personele lasten tot een bedrag van € 7.967.810.
Nadien hebben de provincies, n.a.v. een afspraak bij de start van de transitie IPO, een extra budget
beschikbaar gesteld voor een Van-Werk-Naar-Werk-traject ten bedrage van € 231.311. Totaal was er,
na bovenvermelde mutaties, een budget voor personeelskosten beschikbaar van € 8.199.121.
Als gevolg van het langdurige thuiswerken en de coronamaatregelen heeft het IPO minder
uitgegeven aan o.a. kosten woon-werkverkeer, dienstreizen en opleidingen dan was voorzien bij de
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voorjaarsnota (€ -296.000). Deels is dat ook toegelicht bij paragraaf 5.6 van het sociaal jaarverslag.
Daar tegenover stonden hogere kosten dan begroot voor werving en selectie van nieuwe
medewerkers (€ 65.000). Na de besluitvorming over de ophoging van de personele lasten bij de
Voorjaarsnota bleken de kosten voor inhuur toch mee te vallen, heeft de werving van een aantal te
vervullen vacatures wat vertraging opgelopen en is het voor een deel van de medewerkers die in een
Van-Werk-Naar-Werk-traject zaten toch gelukt om hiervoor ook inkomsten te generen (€ -536.000).
Met nog wat kleinere mutaties leidt dit per saldo tot een incidentele onderuitputting van € 803.308.
Voor de begroting 2021 is er voor een geheel nieuwe opzet gekozen waarbij de relatie tussen de
directe personele inzet en beleidsopgaven scherper in beeld is gebracht en alle indirecte
personeelslasten zijn toegerekend. In combinatie met een maandelijkse monitoring van de
personeelslasten is de monitoring op de personeelslasten verbeterd en is de beheersing
geoptimaliseerd.

2.3 Ontwikkeling bedrijfsvoeringslasten
In 2020 is een bedrag van 1.344.701 voor bedrijfsvoeringslasten begroot, dit is opgebouwd uit 4
onderdelen, te weten:
Indirecte kosten (begroot 592.000 euro); waaronder kosten voor telecommunicatie, automatisering,
portokosten, vergaderkosten kopieerkosten etc.
Huisvestingskosten (begroot 527.996 euro); waaronder huur pand Herengracht, IPO-bijdrage aan
pand Brussel, energie/service/schoonmaakkosten afschrijvingen etc.
Bestuursbureau en communicatie (begroot 191.905); waaronder kosten Public Affairs, Communicatie
Het coronajaar en het effect van het thuiswerken is van invloed geweest op de realisatie van de
bedrijfsvoeringlasten door o.a. lagere kosten voor telecommunicatie, kopieerkosten,
kantoorartikelen en vergaderkosten. Per saldo is er sprake van onderuitputting van 15.000 op de
indirecte kosten.
Ook op de begrote huisvestingslasten is er sprake van een incidentele onderuitputting van
75.000, vooral te danken aan lagere energiekosten en kosten voor schoonmaak dan in voorgaande
jaren. In eerdere jaren was er meestal sprake van een overschrijding op de energiekosten die werd
gecompenseerd door structurele meevallers onder huisvestingslasten. Bij de opstelling van de
begroting 2021 is om die reden nog eens kritisch naar de opbouw van deze onderliggende
kostenposten van huisvestingslasten gekeken en zijn de structurele meevallers aangepast.
Tot slot zijn de kosten van het bestuursbureau en communicatie als onderdeel van de bedrijfsvoering
89.000 lager uitgevallen dan was begroot als gevolg van de minder fysieke bijeenkomsten. Deze
tijdelijke ‘productiedip’ zal naar verwachting in 2021 -2022 weer herstellen. Per saldo leidt dit tot een
incidentele onderuitputting van € 179.229 in 2020 op de bedrijfsvoeringslasten.
In 2020 is de start gemaakt met het opnieuw inrichten en vormgeven van de communicatie van, voor
en door de gezamenlijke provincies. Enerzijds is de focus in 2020 verlegd naar vernieuwende
communicatie, bijvoorbeeld het maken van filmpjes, en was in 2020 daartoe de capaciteit in ‘eigen
huis’. Hiertoe zijn de out of pocket kosten in 2020 laag gebleven. Anderzijds zijn minder kosten
gemaakt als positieve bijvangst bij het verbeteren van de internetperformance. Vanuit de nieuwe
positie wordt stapsgewijs gebouwd aan versterking en vergroting van de gezamenlijke aanwezigheid
van de provincies, en het daarbij gewenste netwerk. Zo is bijvoorbeeld begin 2021 de nieuwe
website gelanceerd. In 2020 zijn zeer veel positieve reacties ontvangen op de meer vernieuwende
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wijze waarop de gezamenlijke provincies naar buiten treden. Voor een beeld van de nieuwe website
zie het onderstaande filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=qzuLUL2p2co

2.4 Voorgestelde door te schuiven budgetten.
Enkele budgetten zijn buiten het resultaat over 2020 gehouden omdat die de status hadden van
kassiersfunctie of dat dit incidenteel geld was van derden voor een specifiek doe (vooruit ontvangen
baten). Het betreft de volgende posten:

Programma Implementatie
Omgevingswet
Route 35
Interprovinciale programma Stikstof
Interprovinciale Digitale Agenda
Door naar 2021

Budget
2020
2.644.271

Lasten
2020
1.589.126

Over te hevelen
2021
1.055.145

50.000 *
4.096.000
1.040.000
7.830.271

0
2.158.196
896.158
4.643.480

50.000
1.937804
143.842
3.186.791

Toelichting overheveling programma implementatie omgevingswet.
Het programma implementatie Omgevingswet betreft een meerjarig programma dat in 2015 is
ingesteld. Daarbij is besloten dat dit programma via de kassiersfunctie zou worden gefinancierd.
Deze constructie is bij de vaststelling van de begroting 2020 bekrachtigd. Daarbij is tevens
bekrachtigd dat de middelen tot het eind van het programma beschikbaar blijven voor de
implementatie van de Omgevingswet, mede omdat deze middelen deels afkomstig zijn van het Rijk.
Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet meerdere malen is uitgesteld, is het zwaartepunt
van de werkzaamheden steeds opgeschoven waardoor er de afgelopen jaren middelen zijn
overgebleven. Met de vaststelling van het jaarplan loopt het programma nu door tot halverwege
2022. Dit is een half jaar na inwerkingtreding om nog eventuele knelpunten te kunnen ondersteunen
en inbrengen richting het landelijk programma. Bij de vaststelling van het plan is de begroting voor
die periode vastgesteld op 1,7 mln. De provincies dragen hier in de begroting 2020 nog 726.000
(inclusief BTW) aan bij. De resterende dekking komt uit de over te hevelen middelen. Er wordt
daarmee geen claim gelegd in de begroting 2022.
Na afloop van het programma zullen de resterende gelden, conform afspraak, worden gerestitueerd
naar de provincies.

Toelichting overheveling Route 35:
Vanuit NP RES is eind 2020 hiervoor een bedrag van € 50.000,= ontvangen, dat wordt ingezet in
2021. * Dit budget wordt hier aangegeven.

Toelichting overheveling Interprovinciale programma Stikstof
In 2020 zijn de kosten voor het IPS vooral ontstaan door het inhuren van personeelscapaciteit. Door
schaarste op markt en zorgvuldige selectieprocedures is deze inzet later op gang gekomen dan
voorzien waardoor minder kosten zijn gemaakt dan begroot. Een deel van de kosten heeft betrekking
op de ontwikkeling van het RSRS, dit vraagstuk bleek vele malen complexer dan verwacht en
daarmee is de aanpak herzien waardoor kosten later worden verwacht en niet in 2020 zijn gemaakt.
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Bij de vaststelling van de begroting van 2021 door de BC Stikstok in oktober van 2020 is daarom
vastgesteld de vrijgevallen middelen voor 2020 aan te wenden voor de continuering van de
werkzaamheden in 2021.

Toelichting overheveling IDA
Het door IPO-bestuur toegekende budget voor 2020 op grond van het Jaarplan IDA 2020 bedroeg €
1.000.000. Op 6 oktober 2020 kende het Ministerie van BZK een bijdrage van € 40.000 toe voor de
Implementatiepilot Wmebv, die binnen IDA wordt uitgevoerd. Het totale budget voor IDA in 2020
bedroeg daarmee € 1.040.000. Het budget is als kassiersfunctie opgenomen in de Najaarsnota 2020
omdat het incidenteel geld betrof, voor een specifiek doel, dat niet in de reguliere besluitvorming is
besloten. Het overgebleven bedrag wordt daarom ook buiten de realisatie gehouden en voorgesteld
wordt dit over te hevelen naar 2021, zie hieronder.
Ultimo 2020 was € 896.158 besteed. Een gedetailleerde verantwoording van het bestede bedrag is
opgenomen in het Jaarverslag IDA 2020, dat is vastgesteld door de kopgroep IDA en wordt ter
kennisname aangeboden aan het IPO-bestuur. De onderbesteding van € 143.842 kan als volgt
worden verklaard:
-

-

Een deel van de IDA-projecten is als gevolg van de coronacrisis enigszins vertraagd, waardoor
niet de volledige geraamde middelen zijn besteed. Dit verklaart € 103.842 van de
gerapporteerde onderschrijding op het product IDA.
De specifieke doeluitkering vanuit het Ministerie van BZK kon vanwege uitloop van de pilot
Wmebv bij de provincie Utrecht niet in 2020 worden besteed. Bij het ministerie is inmiddels
een verzoek ingediend om dit bedrag in 2021 alsnog te mogen aanwenden. De verwachting is
dat dit verzoek wordt gehonoreerd.

Het restant van de kassiersfunctie IDA wordt als vooruit ontvangen baten opgenomen op de balans
ter dekking ter dekking van de kosten voor de uitgelopen projectactiviteiten die 2021 zullen
plaatsvinden. In 2021 zal de verantwoording IDA volledig via de jaarstukken IPO Den Haag verlopen,
omdat het sinds 2021 dan onderdeel uitmaakt van begroting IPO-Den Haag.
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3 IPO Meerjarenagenda, de resultaten per kerntaak
3.1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en
wonen.
Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan

Uit de basisbegroting 2020:
NOVI
NOVI: de huidige rijksplanning is gericht op
afronding van de Ontwerp-NOVI eind 2019.
Afhankelijk van de realisatie van
de beoogde planningen zal:
 een besluit genomen worden over
de prioriteiten en keuzes over het
voorgenomen Bestuursakkoord; dit betekent
een optimale processing met de colleges van
Gedeputeerde Staten en het IPO-bestuur om
het standpunt van de provincies in dit alles
positie te geven;
 er continue aandacht zijn voor
beïnvloeden en belangenbehartiging over
ontschotting van beleid, bevoegdheden en
instrumenten en (extra) financiële middelen
(Transformatiefonds, Mobiliteitsfonds).
Voorts zal conform de provinciale
standpunten inzet worden geleverd aan het
Intensiveringsprogramma binnenstedelijke
transformatie.

De samenwerkingsafspraken zijn in
december door het IPO-bestuur
vastgesteld.

In het afgelopen jaar is het IPO bezig
geweest met het maken van solide
financiële afspraken over de inzet van
rijksmiddelen voor bodem en grondwater.
Deze onderhandelingen hebben geleid tot
overeenstemming van de besteding voor
het overbruggingsjaar 2021.
Omgevingswet
De activiteiten van het IPO bestaan vooral uit
lobby en beleidsbeïnvloeding (onder andere
via de consultaties) en onderhandelen rond
de Invoeringswet, diverse aanvullingswetten
en AMvB's (besluiten). In het kader van de
Omgevingswet zijn de provincies een
belangrijk afnemer van de ICT-producten van
de Basisregistratie Ondergrond, waarvoor de
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Er is een aantal wijzigingsbesluiten in
consultatie geweest. Verder heeft onze
lobby geleid tot een wijziging van
wetgeving waardoor provincies bevoegd
blijven voor geluid rondom
industrieterreinen. Tevens is de lobby
ingezet om de wetgeving snel door
parlement behandeld te krijgen met het

Wat wilden we bereiken
provincies via het IPO gezamenlijk de
coördinator realiseren.

Wat hebben we gedaan
oog op de inwerkingtredingsdatum, die
met een jaar is opgeschoven.

Energietransitie en ruimtelijke vraagstukken
Provincies vervullen de afspraken in het
Klimaatakkoord:
1. dat op 1 maart 2021 de door PS
en GS vastgestelde RES 1.0 wordt
opgeleverd.
2. dat de uitkomsten van de RES’sen
worden geborgd in de provinciale
omgevingsvisies, -verordeningen
en programma’s.
Het ondersteunen van het
totstandkomingsproces van de RES
via de kernopgave Energietransitie.
Voorts brengen provincies in IPO verband in
kaart welke instrumenten uit de
Omgevingswet toepasbaar zijn. We doen
daarbij aan kennisontwikkeling over de wijze
waarop provincies de ruimtelijke
consequenties van opwek, opslag en
transport van energie (elektriciteit en
warmte) feitelijk (kunnen)
opnemen/realiseren in het provinciale
omgevingsbeleid. Tevens staan we in nauw
contact met het nationaal programma RES en
het thema Ruimte daarbinnen. Daarnaast
behartigen we de provinciale belangen in
Nationaal Programma Hoofdenergiesysteem
Waterbeheer
Bestuurlijke afspraken waterbeheer
In 2020 zal er een nieuw bestuursakkoord
klimaat-adaptatie worden geagendeerd. Via
belangenbehartiging en advisering zal de
inbreng namens de provincies worden
gerealiseerd. Als basis zal daartoe een
position paper worden opgesteld.
Drinkwatervoorraden
Samen met de VEWIN wordt er een
verkenning naar de strategische
drinkwatervoorwaarden uitgevoerd als
uitvloeisel van gemaakte afspraken in het
kader van de Structuurvisie Ondergrond
(STRONG).
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De ondersteuning van de provincies
gebeurt via het programma
energietransitie. Wel is intussen besloten
tot het oprichten van een bestuurlijke
taskforce regionale energie-infrastructuur
om de provinciale coördinerende rol in
deze uit te diepen, waarbij ook de
instrumenten van de Omgevingswet
worden betrokken.

Verkenning naar nieuwe bestuurlijke
afspraken zijn opgeschort totdat er een
nieuw kabinet is aangetreden, waarbij we
niet langer streven naar een sectoraal
akkoord maar naar een integraal akkoord.

Er is in 2020 gewerkt aan een
Eindrapportage drinkwatervoorziening
met Aanvullende Strategische Voorraden,
alternatieve bronnen, waterbesparing en
interprovinciale leveringen. Deze wordt
begin 2021 opgeleverd. Onderdeel
hiervan is de in 2020 opgeleverde
Herijking bescherming grondwater (voor
drinkwater) met bouwstenen en
redeneerlijnen voor de

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan
grondwaterbescherming. Provincies
kunnen deze benutten voor de
aanvullende bescherming van grondwater
in de eigen omgevingsverordening.

Waterkwaliteit
We dragen zorg voor belangenbehartiging
door deelname aan de versnellingstafels over
waterkwaliteit inzake opkomende stoffen,
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten.
Daarnaast nemen we actief deel aan het
kennisprogramma met name voor de
kennisontwikkeling inzake grondwater en
dragen daaraan middelen bij.

Deze deelname heeft geleid tot een set
aan bestuurlijke afspraken vastgesteld in
het IPO bestuur en bekrachtigd in de
Stuurgroep Water en het Bestuurlijk
Omgevingsberaad.

Diverse bijdragen m.b.t. waterbeheer
Vanuit de algehele doelrealisatie op het
terrein van water heeft het IPO meerjarige
afspraken voor een financiële bijdrage met
externe partners gemaakt. Het IPO draagt
jaarlijks bij aan het Informatiehuis Water
(IHW), conform afspraak uit 2011 (BAW). Dit
faciliteert de provincies met de uitvoering
van de wettelijke taken inzake grondwater
om te voldoen aan de Grondwaterrichtlijn en
KRW-gegevens collectief in
gestandaardiseerd beheer te hebben bij het
IHW.

Het budget is besteed aan het
functioneren van het IHW, die provincies
collectief faciliteert in gestandaardiseerd
beheer voor de uitvoering van de
wettelijke taken inzake grondwater om te
voldoen aan de Grondwaterrichtlijn en
KRW-gegevens.

Het IPO draagt, met de afgesproken inzet van
provinciale medewerkers, bij aan het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Dit met
name bij het dossier Vitaal en Kwetsbaar,
totstandkoming van de Impulsregeling vanaf
2021 (uitwerking afspraak uit het
Bestuursakkoord Klimaatadaptatie),
vormgeving van de risicodialoog, uitwerken
en uitvoeren procesondersteuning 20192020, en (bestuurlijke) samenwerking binnen
de werkregio’s

De taak m.b.t. de Impulsregeling is
afgerond en richt zich nu meer op de
kennisuitwisseling en belangenbehartiging
gefocust op klimaatadaptatief bouwen en
klimaatadaptatie van/met natuur en van
landbouw. Vitaal en Kwetsbaar is zich
gaan focussen op de dossiers mobiliteit,
drinkwater en Olie/chemie.

Het IPO draagt jaarlijks bij aan het
ontwikkelprogramma Regionale keringen.
Provincies stellen de normen voor deze
keringen waarvoor kennis over de staat
daarvan van belang is.

Het budget is besteed aan
kennisontwikkeling.

Het IPO draagt jaarlijks bij aan de Stichting
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
en dat draagt op deze manier bij aan de

Het budget is besteed aan
kennisontwikkeling. Het tekort is ontstaan
door achterlopende indexering.
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Wat wilden we bereiken
kennisontwikkeling op het gebied van
regionaal waterbeheer. Het IPO draagt
jaarlijks bij aan de Schildhuisstichting met het
oog op de waterstaatkundige
kennisontwikkeling.

Wat hebben we gedaan

De provincies zijn wettelijk verplicht om in
het kader van implementatie van de Richtlijn
Overstromingsrisico’s op een gecoördineerde
wijze overstromingsrisicokaarten te maken,
waarvoor de provincies gezamenlijk een
coördinator financieren.

Met het opleveren van de vereiste
kaarten zijn de werkzaamheden van de
coördinator per 1 april 2020 afgelopen en
is het begrote budget besteed.

Implementatie Omgevingswet en Digitaal
Stelsel Omgevingswet
Programma Implementatie Omgevingswet
In het voorjaar van 2019 is een besluit
genomen over het verlengen van de looptijd
van het programmateam implementatie
Omgevingswet tot en met 2021. Tevens is
een besluit genomen over de begroting voor
de jaren 2019, 2020 en 2021. De jaarlijkse
begroting bedraagt 1.090.000 euro. Hiervoor
is door de provincies een directe jaarlijkse
bijdrage van 726.000 euro toegezegd. Het
resterende benodigde bedrag wordt gedekt
uit het overschot 2018 (jaarresultaat
Programma Implementatie Omgevingswet).
Het restantbudget uit 2018 is overgeheveld
naar 2019 en bedroeg 1.197.610 euro. Omdat
in 2015 is besloten dat dit alles via de
“kassiersbegroting IPO” zou lopen en het IPO
daarin alleen een administratieve rol zou
hebben, is dit in deze Programmabegroting
een vreemde eend in de bijt. Het betreft
derhalve een overblijfsel uit het verleden. Om
een en ander budgettair goed te verwerken,
wordt het restant budget 2019 in een reserve
opgenomen. De extra uitgaven in 2020 en
2021 boven het jaarlijkse budget van €
726.000 zullen worden gedekt uit deze
reserve.

Beheer DSO
In het financieel akkoord uit 2016 is
afgesproken dat de provincies jaarlijks 1,6
mln. euro bijdragen aan het beheer van het
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het
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In het eerste kwartaal van 2020 werd
duidelijk dat de ontwikkeling van het DSOLV niet voldoende ver gevorderd was om
de Omgevingswet per 1/1/2021
verantwoord te kunnen invoeren.
Provincies lagen op koers om de beoogde
datum te halen maar zonder een werkend
digitaal stelsel was dit niet mogelijk. Na
lang overleg met de bestuurlijke partners
is besloten de invoering van de
Omgevingswet met een jaar uit te stellen
tot 1/1/2022. De consequenties van het
uitstel zijn in kaart gebracht en eind 2020
zijn hier interbestuurlijk afspraken over
gemaakt.
In 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de
financiële consequenties van de
Omgevingswet. Het rapport is in het
eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.
Naast de activiteiten in Den Haag is het
programma ook in 2020 actief geweest
met het ondersteunen van de provincies
in hun veranderopgave onder andere
door het organiseren van proeftuinen
voor DSO, periodiek overleg met de
programmamanager en het opstellen van
een handreiking omgevingsverordening.

Het IPO heeft halverwege 2020 besloten
de betaling van de beheerkosten op te
schorten omdat het DSO niet aan de
voorwaarde had voldaan dat provincies

Wat wilden we bereiken
geval scenario 2 gerealiseerd zou worden. Dit
bedrag loopt op naar 3,3, mln. vanaf 2024 in
het geval scenario 3 gerealiseerd wordt. In
februari/maart 2016 hebben de 12 colleges
van GS ingestemd met het financieel
akkoord. In het beheerakkoord dat eind 2018
door het IPO, de VNG, de Unie van
Waterschappen en BZK is getekend, is deze
afspraak nogmaals bevestigd, waarbij
scenario 2 inmiddels basisniveau DSO
Landelijke Voorziening (DSO-LV) heet. Daarbij
hebben de provincies in een separate brief
aangegeven dat zij alleen meebetalen aan de
beheerkosten wanneer het
dienstverleningsniveau van DSO-LV minimaal
het serviceniveau van scenario 2 uit het
Bestuursakkoord is. Het IPO-bestuur van 13
november 2018 heeft ingestemd met het
beheerakkoord en de begeleidende brief. In
de programmabegroting 2020 wordt
vooralsnog van 1,6 mln. meerjarig uitgegaan.

Wat hebben we gedaan
konden oefenen met het systeem, en we
door het uitstel van de wet niet één maar
twee voorloopjaren zouden moeten
betalen. Eind 2020 zijn de beheerkosten
alsnog betaald in ruil voor een prioritaire
aansluiting van de twee informatiehuizen
Natuur en Externe Veiligheid op het
Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke
Voorziening. Tevens is vastgelegd dat
provincies hun bijdrage aan het beheer in
2021 alleen betalen indien DSO-LV eind
2021 het afgesproken
dienstverleningsniveau oplevert.

Uit de 1e begrotingswijziging 2020
Wonen
Op basis van een nader onderzoek naar de
door provincies gewenste provinciale rol
binnen de brede Woonagenda, zal een
voorstel voor de specifieke ambities worden
opgesteld. Hierbij zal worden betrokken, de
reeds gestarte inzet vanuit het Manifest
Wonen. Hiermee is er een herijkte agenda,
die via een projectmatige aanpak met de
accenten op belangenbehartiging en
kennisdeling zal worden uitgevoerd.
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Het begrote budget is niet volledig
besteed, omdat er geen beroep is gedaan
op de flexpool, maar capaciteit intern is
gevonden.
Er is hard gewerkt aan de bestuurlijke
opdrachten (positie van provincies
verstevigen op het dossier wonen en het
versterken van het investeringsvermogen
van de woningmarkt). In het najaar van
2020 is het kernboodschappendocument
opgesteld (en bestuurlijk geaccordeerd),
een leidraad waar we als gezamenlijke
provincies op terug kunnen vallen. Deze
kernboodschappen zijn het fundament
voor de positionering van de provincies op
het programma wonen. De
kernboodschappen zijn gebruikt bij
bijvoorbeeld bestuurlijke overleggen,
daarnaast hebben ze input gevormd voor
de kabinetsaanboden. Na het zomerreces
in 2020 zijn er twee verschillende
trajecten gestart voor een
kabinetsaanbod voor het nieuwe kabinet.
Eén daarvan was met de VNG en de UvW,

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan
genaamd Kernboodschappen. Het andere
traject werd geleid door Aedes, genaamd
Actieagenda Wonen. Aedes heeft in totaal
34 markt- en overheidspartijen verzameld
rondom bouw en wonen. In februari 2021
is dit eerste traject met een handtekening
onder beide aanbiedingen afgerond.

Waterbeheer/droogte
We leveren inbreng in de Beleidstafel
Droogte op voor provincies relevante
vraagstukken en zorgen dat hetgeen is
gedeeld aan de tafel wordt betrokken bij de
beleidsoverwegen/besluitvorming van de
individuele provincies.
De droogteproblematiek heeft ook een
impact op de verantwoordelijkheid die
provincies hebben in het beoordelen van
allerhande schadeclaims gerelateerd aan
verlaging van de grondwaterstand. Het aantal
claims neemt toe en dreigt nog verder toe te
nemen. De gezamenlijke provincies hebben
besloten om landelijk één commissie van
onafhankelijke deskundigen in te stellen en
deze op te dragen bedoelde onderzoeken te
verrichten en hierover advies uit te brengen:
de Advies Commissie Schade Grondwater
(ACSG). De impact van de enorme feitelijke
en verwachte schadeclaims ten gevolge van
de droogte vraagt om extra juridische inzet
over de algehele aanpak/ systematiek.

De inbreng in de Beleidstafel Droogte
heeft geleid tot het adopteren van een
aantal beleidsaanbevelingen. Aanbeveling
6 Opstellen Categorie 1 kaart Natuur is in
2020 opgeleverd. Aanbeveling 10
Grondwateronttrekkingen bij kwetsbare
natuurgebieden is in 2020 onder de IPOvlag gekomen. De aanbevelingen 18/19 ‘;
‘Neem klimaatbestendigheid mee in
gezamenlijke natuurambitie met de
benodigde inspanning’, zijn met de
oplevering van de rapportage `Actielijnen
Klimaatadaptatie en natuur’ afgerond. Zie
voor de stand van zaken Aanbeveling 21
`Naar een klimaatbestendig
drinkwaterbeleid’ onderdeel
Drinkwatervoorraden.
Budget is gereserveerd voor juridische
bijstand door de landsadvocaat. De
ontwikkelingen rondom de claims van
Droogteschade.nl heeft echter geleid dat
we veel minder hierop beroep hebben
gedaan. Dit heeft er ook toe geleid at deze
per 2021 is beëindigd.
Mede op verzoek van de Minister van
IenW is in de 2e helft van 2020 door IPO
en UvW de Notitie
grondwateronttrekkingen opgesteld. Deze
is begin 2021 aan de Tweede Kamer
aangeboden.
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3.1.1 Wat heeft het gekost?
In onderstaand overzicht staat in de kolom Totaal budget 2020 de begroting 2020 zoals bij de
begrotingswijziging bij de VJN is vastgesteld (bij de NJN waren er geen wijzigingen), de kolom
Realisatie geeft aan het uiteindelijke bedrag dat werkelijk is uitgegeven in 2020, de kolom Verschil
laat het verschil zien. Waar bijdragen van derden zijn binnengekomen en waar gelden uit 2019 zijn
overgeheveld is ook in het overzicht aangegeven.
Provinciale bijdrage

Bijdragen
van derden

Overheveling
uit 2019

Totaal
budget 2020

Realisatie

Verschil

door naar 2021

Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer
KT1.1.3
KT1.1.4
KT1.1.6
KT1.1.7
KT1.1.8
KT1.1.9
KT1.1.10
KT1.1.11
KT1.1.13
KT1.1.145
KT1.1.15
KT1.1.16
KT1.4.2
KT1.4.3

KT1.0

verkenning duurzame drinkwatervoorziening
Wonen
IHW en Deltaprogramma
Regionale keringen ontwikkelprogramma
STOWA
Werkbudget incl Schildhuisstichting
coordinatie ror kaarten
Binnenstedelijke transformatie
Basisregistratie ondergrond
ACSG
waterkwaliteit
NHI
Programma implementatie omgevingwet
DSO

Duurzame Ruimelijke Ontwikkeling Waterbeheer

35.438
75.000
268.000
125.000
203.315
18.931
46.679
62.239
76.050
250.000
325.000
736.164
1.622.400
3.844.216

548.298

1.359.809

548.298

1.359.809

35.438
75.000
268.000
125.000
203.315
18.931
46.679
62.239
76.050
250.000
325.000
2.644.271
1.622.400
5.752.323

41.240
19.143
259.428
125.000
214.510

325.000
1.589.126
1.625.600

-5.802
55.857
8.572
0
-11.195
0
-2.207
680
15.595
30.498
0
0
1.055.145
-3.200

4.608.380

1.143.943

21.138
45.999
46.644
45.552
250.000

1.055.145
1.055.145

Toelichting op de grootste verschillen:
Bij het onderdeel Wonen KT 1.1.4 is het begrote budget niet volledig besteed, omdat er geen beroep
is gedaan op de flexpool, maar capaciteit intern is gevonden. Bij KT 1.1.13 Basisregistratie
ondergrond is het budget voor de externe inhuur niet volledig besteed terwijl de werkzaamheden
wel volledig zijn uitgevoerd. Bij KT 1.1.14 ACSG is er minder geld benodigd geweest dan
gereserveerd, omdat er minder beroep op juridische bijstand door de landsadvocaat is gedaan,
vanwege de ontwikkelingen rondom de claims van Droogteschade.nl.
KT 1.4.2 Programma implementatie omgevingswet:
Het programma implementatie Omgevingswet betreft een meerjarig programma dat in 2015 is
ingesteld. Daarbij is besloten dat dit programma via de kassiersfunctie zou worden gefinancierd.
Deze constructie is bij de vaststelling van de begroting 2020 bekrachtigd. Daarbij is tevens
bekrachtigd dat de middelen tot het eind van het programma beschikbaar blijven voor de
implementatie van de Omgevingswet, mede omdat deze middelen deels afkomstig zijn van het Rijk.
Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet meerdere malen is uitgesteld, is het zwaartepunt
van de werkzaamheden steeds opgeschoven waardoor er de afgelopen jaren middelen zijn
overgebleven. Met de vaststelling van het jaarplan loopt het programma nu door tot halverwege
2022. Dit is een half jaar na inwerkingtreding om nog eventuele knelpunten te kunnen ondersteunen
en inbrengen richting het landelijk programma. Bij de vaststelling van het plan is de begroting voor
die periode vastgesteld op 1,7 mln. De provincies dragen hier in de begroting 2020 nog 726.000
(inclusief BTW) aan bij. De resterende dekking komt uit de over te hevelen middelen.
Na afloop van het programma zullen de resterende gelden, conform afspraak, worden gerestitueerd
naar de provincies.
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3.2 Milieu, Energie en Klimaat, MTH
Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan

Uit de basisbegroting 2020:
1. Bestuurlijke agenda 2020-2023
In 2020 is er de afweging in hoeverre en in
welke mate een interprovinciale
bestuurlijke ‘agenda Gezonde en Veilige
Leefomgeving 2020-2023’ kan bijdragen
aan krachtenbundeling, waarbij provincies
‘agendasettend’ willen zijn op de
programmalijnen van deze agenda. Bij die
afweging zal worden betrokken de optie dat
de provincies de staatssecretaris van I&W
voorleggen dat deze agenda (mede)leidend
is voor de bestuurlijke agenda van het BO
tot en met 2023. Dit sluit dan aan bij de
zogeheten ‘decemberbrief’ (2018) van de
Staatssecretaris aan de Kamer, waarin zij
(van kabinetszijde) een nadere duiding
geeft van de intensivering van ‘beleidsrijke’
opgaven op ‘milieu’ gebied.

De bestuurlijke agenda MTH is eind 2019
vastgesteld en aangeboden aan de
staatssecretaris van IenW. Afgesproken is
dat deze mede leidend is voor de agenda
van het Bestuurlijk Omgevingsberaad
(BOb). Uitwerking vindt plaats langs 5
programmalijnen (zie onderstaand).
Met het aanbod van de IPO bestuurlijke
agenda MTH 2020-2023 hebben de
provincies aangegeven deze IPO
bestuurlijke agenda proactief in onder meer
het Bestuurlijk Omgevingsberaad met IenW
te willen agenderen. De staatssecretaris
heeft dit aanbod omarmd, juist ook
vanwege de match met haar Nationaal
Milieubeleidskader (voorheen Milieuvisie).

2. Programmalijnen ‘Gezonde en veilige
leefomgeving’
De agenda en programmalijnen (2.1 t/m
2.5) zullen zich in de context van ‘het
doorzetten van de activiteiten uit 2019’ zich
beperken tot reactieve ‘kennisdeling’ en in
geval van wetgevingstrajecten
‘belangenbehartiging’. Besluitvorming op
Bestuurlijke agenda 2020-2023 zal bepalen
of er een hogere ambitie komt op de
programmalijnen waar het gaat om het
verdiepen/verstevigen van de
samenwerking in het actief coördineren/
regisseren (projectmatig) en/of te
agenderen met het Rijk en partners (VNG).
2.1 Veiligheid VTH-Bevoegd BRZO
Op voorstel van de gezamenlijke BRZO
diensten vaststellen van het
interprovinciale BRZOuitvoeringsprogramma 2021. Het betreft
enerzijds de voortgang van de in IPOverband vastgestelde Meerjarenagenda en
tegelijkertijd de afspraken over de
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De BAC MTH heeft de Meerjarenagenda
Brzo van de gezamenlijke provincies voor
de periode 2021 – 2023 vastgesteld, als
onderdeel van de door het IPO-bestuur
vastgestelde bestuurlijke agenda. De
Meerjarenagenda draagt er aan bij dat de
provincies excelleren als bevoegd gezag in

Wat wilden we bereiken
activiteiten 2021. Dit alles wordt tweemaal
per jaar gemonitord tijdens het
afstemmingsoverleg tussen de BRZOdirecteuren en de BAC VTH.

2.2 Omgevingswet VTH-wet & regelgeving
Inbreng interprovinciale reacties
Omgevingswet; en lobby-inzet bij het AO
Handhaving (IenW) en Bestuursrecht (JenV)
in de Tweede Kamer (tweemaal per jaar).
Reageren op (belangenbehartiging) en
initiëren van verbetering (beïnvloeden) van
wet- en regelgeving, VTH gerelateerd.
Vaststellen ‘Jaarprogramma 2021 Groene
Wetten’ in combinatie met de ontwikkeling
en evaluatie van het uitvoeringsbeleid
mede in het licht van de Omgevingswet.

2.3 Klimaat VTH-energiebesparing
Harmonisatie in de aanpak en regelgeving
als bevoegd gezag. Tevens invulling en
uitwerking geven aan het Klimaatakkoord
gelieerd aan de “industrietafel”.
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Wat hebben we gedaan
de uitvoering van taken op het terrein van
majeure risicovolle bedrijven (zgn. Brzobedrijven).
In het Bestuurlijk Omgevingsberaad zijn
afspraken gemaakt met IenW en VNG over
de governance en financiering (€ 16 mln.)
van een gezamenlijke agenda
Omgevingsveiligheid voor de periode 2021
– 2024, na beëindiging van het
Impulsprogramma Omgevingsveiligheid in
2020.

N.a.v. de evaluatie van het VTH-stelsel
(Rapport Berenschot) en het rapport van
het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV) over de aanpak van
Milieucriminaliteit heeft de BAC MTH
besloten de thema’s professionalisering
uitvoering, Landelijke Handhavingsstrategie
en Onafhankelijkheid te trekken, om
daarmee bij te dragen aan de
doorontwikkeling van het VTH-stelsel.
In het Bestuurlijk Omgevingsberaad zijn de
projectvoorstellen van IPO (en IenW en
VNG) vastgesteld en zijn afspraken gemaakt
over inzet (menskracht en middelen). Een
ambtelijke interprovinciale organisatie is
opgezet om adequaat uitvoering te geven
aan de ambities van deze programmalijn.
Een provinciale projectleider (i.k.v. flexibele
schil IPO) is aangesteld die de IPO-inzet
coördineert.
In het kader van lobby en
belangenbehartiging is een position paper
en interprovinciale visie opgesteld op het
VTH-stelsel. Deze is aangeboden aan de
onafhankelijke bestuurlijke commissie VTHstelsel, die de staatssecretaris adviseert
over een toekomstbestendig robuust VTHstelsel.

In het kader van belangenbehartiging is het
IPO nauw betrokken geweest bij relevante
wetgevingstrajecten en heeft hierop input
geleverd o.a. via consultatierondes. Het
betreft regelgeving t.a.v. CO2-reductie van
bedrijven en normering werkgebonden
personen mobiliteit en de verlenging van de

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan
Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie.
Deze trajecten lopen door in 2021.
Daarnaast is een bijdrage geleverd aan het
ROB art. 2 onderzoek inzake taakverzwaring
die volgt uit het Klimaatakkoord.

2.4 Gezondheid (waaronder luchtkwaliteit)
Kennisuitwisseling tussen de provincies
over de eigen inzet op deze beleidsopgave.
Hierbij hoort tevens de afspraken/
uitwerking van het Schone Lucht Akkoord
en de wijze waarop provincies op dit
onderdeel invulling geven in
Omgevingsvisies e.d... Voorts afstemming
over opgaves als ZZS en de aanpak van
gezondheid en luchtkwaliteit via de aanpak
Modernisering Milieubeleid.

De BAC MTH heeft het bestuurlijk kader
vastgesteld voor uitwerking van de
programmalijn gezondheid: inzet VTHinstrumentarium en bevorderen gezonde
leefomgeving. Dit is ambtelijke nader
uitgewerkt in drie pijlers: geurhinderbeleid
en Omgevingswet; tegengaan van
geluidhinder; afwegingskader gezondheid.
Na bestuurlijke besluitvorming worden deze
pijlers in 2021 uitgewerkt.
Het Schone Lucht Akkoord is door elf
provincies ondertekend en via regionale
programma’s is hier uitvoering aan
gegeven.
In het kader van de Brusselse lobby is een
position paper vastgesteld inzake het 8ste
Milieu Actie Programma t.b.v. consultatie
bij de Europese Commissie en Nederlandse
besluitvorming van het BNC-fiche.
In aanvulling op de acties uit de bestuurlijke
agenda is inzet gepleegd op afspraken over
handreiking en doorvertaling Wmb
Legionella.

2.5 Circulaire economie VTH-afval en
grondstof
Op basis van kennisuitwisseling en in geval
van wetgeving op basis van
belangenbehartiging de individuele
provincies verbinden in de eigen
beleidsopgave in relatie tot de transitie van
afvalstof naar grondstof bezien vanuit de
VTH-wetgeving, inclusief ketenaanpak,
betekenis Circulaire Economie en
Energietransitie. Met betrekking tot ‘afval’
beperkt de gezamenlijke agenda zich tot
een signaleringsfunctie richting I&W.
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De programmalijn circulaire economie MTH
is nader uitgewerkt in drie geformuleerde
deel-programmalijnen met de te realiseren
doelstellingen van de gezamenlijke
provincies in IPO-verband. Een plan van
aanpak is vastgesteld door de BAC MTH, dat
voorziet in een programmatische aanpak en
uitwerking van de programmalijn Circulaire
Economie.
In het kader van belangenbehartiging zijn
verschillende consultatiereacties verzonden
i.h.k.v. afvalregelgeving en heeft het IPO
een reactie/visie vastgesteld op het rapport
van de Taskforce Herijking Afvalstoffen (Cie.
Sorgdrager).

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan
In aanvulling op de acties uit de bestuurlijke
agenda is inzet gepleegd op: bestuurlijke
afspraken Delta-aanpak Waterkwaliteit
(inclusief VTH afspraken); opstart
samenwerkingsproject aanpak ZZS
decentraal (IPO&VNG).

3. Risicokaart
Via het beheer, onderhoud en
doorontwikkeling geven we invulling aan de
wettelijke plicht rondom ‘de Risicokaart’.
Vanuit de doorontwikkeling zal een nieuwe
versie in 2021 opgeleverd worden.
4. IMPEL
Het meefinancieren van projecten in
samenwerking met de Inspectie
Leefomgeving en Trasport (ILT) en het
ministerie van IenW en EU-partners
verstrekt de kwaliteit en slagkracht op het
terrein van toezicht en handhaving.

5. Milieuverkenning
Ook in 2020 zijn de gezamenlijke provincies
opdrachtgever voor de Milieuverkenner aan
Europe Decentraal (beheerder).

In het kader van de doorontwikkeling van
de Risicokaart heeft BIJ12 het Portaal
Risicokaart gerealiseerd. Daarmee is deze
opgave afgerond.

De eerste fase is uitgevoerd van een project
voor het opstellen van een handboek
gericht op certificering en toezicht in het
kader van Europese samenwerking op het
terrein van vergunningverlening, toezicht
en handhaving. Dit project wordt in 2022
afgerond.

Opdracht voor uitvoering is verstrekt aan
Europa Decentraal. De milieuverkenner
maakt inzichtelijk wat we als provincies
doen aan de verbetering van EU-wet en
regelgeving.

Uit de 1e begrotingswijziging 2020:
In 2020 vindt een verdiepingsslag plaats ten
aanzien van de bestuurlijke agenda 20202023. Tegelijkertijd is er een veelheid van
‘agenda’s’ die per direct de benoemde
programmalijnen aangaan.
1.1 Van verkennen naar doen
In de verkenning en eerste uitwerking zal
voor elk van de programmalijnen inclusief
de impact van de Omgevingswet het
volgende worden benoemd:
1. De belangrijkste kaders waarbinnen
VTH-opgave-gestuurd wordt ingezet:
 gezondheid;
 circulaire economie;
 klimaat;
 veiligheid; en
 omgevingswet.
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Voor de 5 programmalijnen zijn
werkplannen opgesteld en is de ambtelijke
adviesorganisatie ingericht om uitwerking
te geven aan de bestuurlijk vastgestelde
ambities.

Wat wilden we bereiken
2. Wat en hoe we vanuit VTH tot 2023
willen bijdragen aan het realiseren van die
opgaven.
3. Wat we daarvoor nodig hebben van het
rijk en Europa en wat dat betekent voor
onze lobby.
4. Wat we daarvoor moeten doen en
organiseren in IPO-verband.
1.2 Van VTH naar Gezonde en veilige
leefomgeving
De agenda van de gezamenlijke provincies
was is in 2019 feitelijk al breder dan alleen
uitvoering en inzet van VTH. De
maatschappelijke vraagstukken waar de
gezamenlijke provincies al feitelijk in
opereren zijn breder dan VTH. Denk aan
schone lucht, afval als grondstof, zeer
zorgwekkende stoffen (ZZS), aanpak
milieucriminaliteit, problematiek
buitengebied (drugsdumping, toezicht, etc.)
en het EU-Milieu actieprogramma (MAP).
Het gaat dan zowel om inhoud van opgaves
als ook om instrumentaria breder dan VTH.
Als werktitel gaan we dan ook uit van een
programma Gezonde en veilige
leefomgeving
1.3 Status, nadere uitwerking en
besluitvorming
De bestuurlijke agenda Gezonde en veilige
leefomgeving is leidend voor het
programma van (nu nog) de kernopgave
VTH. Agenda en programma worden waar
nodig jaarlijks geactualiseerd. Het is geen
blauwdruk, maar een ontwikkelagenda
waarbij zowel inhoud als grenzen en
samenhang met andere maatschappelijke
opgaves zich zullen vormen. De inhoud
bepaalt immers de opgave.
Inzet is om deze agenda ook als aanbod aan
de staatssecretaris van I&W voor te leggen
als (mede)leidend voor de bestuurlijke
agenda van het BO tot en met 2023. Dit
sluit aan bij de zogeheten ‘decemberbrief’
(2018) van de Staatssecretaris aan de
Kamer, waarin zij (van kabinetszijde) een
nadere duiding geeft van de intensivering
van ‘beleidsrijke’ opgaven op ‘milieu’
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In de vastgestelde 5 programmalijnen is dit
nader uitgewerkt en in 2020 is hieraan
uitwerking gegeven.

Op grond van de bestuurlijke agenda
Gezond en veilige leefomgeving heeft het
IPO actief agendapunten ingebracht in het
Bestuurlijk Omgevingsberaad om de
gezamenlijke provinciale ambities te
realiseren o.a. ten aanzien van de
programmalijnen Circulaire Economie,
Omgevingsveiligheid en VTH-stelsel.

Wat wilden we bereiken
gebied, waarop de gezamenlijke provincies
eveneens zullen moeten acteren.
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Wat hebben we gedaan

3.2 Milieu, Energie en Klimaat, Energie en Klimaat
Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan

Uit de basisbegroting 2020:
Klimaatakkoord
De klimaatopgave bevindt zich zowel in de
uitvoering als in de beleidsfase. Een mooi
gegeven waarmee via kennisdeling concrete
standpunten kunnen worden bepaald om de
randvoorwaarden voor de realisatie in
samenwerking met mede overheden en
maatschappelijk partners vorm te geven. Het
IPO-bureau zet haar ervaringen met een
coördinerende kopgroep en voorbereidende
commissies en werkconferenties voort. Deze
bijeenkomsten en besluitvorming in het IPObestuur zijn afgestemd op de
wetgevingsagenda en beleidsagenda van het
Rijk en de ritmiek van het Klimaatakkoord. Het
IPO benut de kennis en kunde van de
vakcommissies Energie (RES, elektriciteit,
gebouwde omgeving en industrie), Mobiliteit
(Regionale Mobiliteitsprogramma’s en
Mobiliteitsfonds), Toezicht en Handhaving
(toezicht op energiebesparing bij bedrijven),
DROW (ruimtelijke borging en weging
ruimteclaims), Vitaal Platteland (Landbouw en
Landgebruik/ Veenweiden, Bos) door
inhoudelijke (sectorale) vraagstukken in deze
commissies te behandelen. Tevens zullen
bredere bijeenkomsten met
portefeuillehouders uit deze commissies
worden georganiseerd op integrale
vraagstukken zoals de ruimtelijke ordening en
investeringsagenda.
De coördinatie van de standpuntbepaling en
voortgang van de realisatie verloopt via een
bestuurlijke kopgroep
Deze kopgroep bereidt via conference calls de
standpuntbepaling in het IPO-bestuur voor in
aanloop naar bestuurlijk overleg Klimaat en het
Klimaatberaad van de SER en wordt daarin
ondersteund door een integraal team bij het
IPO-bureau. Dit team borgt de
informatievoorziening en inhoudelijke bijdrage
van de inhoudelijke vakcommissies in aanloop
naar de standpuntbepaling. Zo zijn provincies
breed betrokken bij de standpuntbepaling en
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De Concept RES’en zijn 1 oktober 2020
ingeleverd en PBL heeft op 1 februari
haar doorrekening gepresenteerd. De
conclusie is dat 35 TWh binnen
doelbereik ligt. De RES 1.0 moet 1 juli
2021 gereed zijn. Deze planning is tot
nu toe ongewijzigd.

Wat wilden we bereiken
inbreng zonder de slagvaardigheid van de
kopgroep te verliezen
Klimaatakkoord electriciteit
Om de 35 TWh duurzame elektriciteitsopwek te
realiseren in 2030 worden de provincies
ondersteund door het IPO en het Nationaal
Programma RES. Het IPO zal in 2020 de
volgende acties ondernemen/continueren om
hier invulling aan te geven:
 Kennisuitwisseling via BLOW, Shine
 Governance van het
Klimaatakkoord via de uitvoeringstafel
elektriciteit. Het IPO-bureau
ondersteunt de provinciaal
bestuurder(s) die
deelneemt/deelnemen aan deze tafel.
 Financieringsinstrumentarium
vormgeving SDE++ standpuntbepaling
via de werkgroepen en AAC / BAC, op
basis daarvan interbestuurlijke
samenwerking en indien nodig lobby
richting Tweede Kamer.
 Governance van de 6000MW wind in
2020 afspraak (IPO is o.a. deelnemer
Kernteam Wind)
Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Om de opgaven in de provincies te realiseren
delen we in IPO verband kennis en werken we
vanuit deze kennis aan standpunten over de
marktordening en financiering in de
Warmtewet (20192020) en het Warmtefonds.
In dit kader verkent het IPO de mogelijkheden
voor fondsen voor particulieren. Als IPO nemen
we deel aan het Nationaal Programma
Aardgasvrije wijken zodat provincies nauw zijn
betrokken bij de kennisontwikkeling over
aardgasvrij. Standpunten adresseren we aan de
Klimaattafel Gebouwde Omgeving en in het
Bestuurlijk overleg Klimaat.

Wat hebben we gedaan

Dit is volgens planning uitgevoerd.

Dit is volgens de planning uitgevoerd.
Er is Intensief overleg gevoerd met
Koepels en Rijk over de WCW,
betaalbaarheid, fondsen, proef
aardgasvrije wijken en
kennisuitwisseling omtrent de warmte
transitie.

Integrale thema’s
Route 35
Het proces van Route 35 wordt door het IPO
samen met de VNG en UVW uitgevoerd. Ook
wordt er intensief samengewerkt met het
Nationaal Programma RES (NPRES). Er wordt
gebruik gemaakt van hun kennis, data en
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Alle activiteiten die nodig waren om
een verdeelsystematiek op te zetten
zijn uitgevoerd. Het Kernteam, de
Stuurgroep, de AAC, de BAC en de
werkgroep RES zijn het afgelopen jaar

Wat wilden we bereiken
infrastructuur. In opdracht van het
OpdrachtGevend Beraad Nationaal Programma
RES is het IPO in dit proces in lead. De volgende
acties zullen worden
ondernemen/gecontinueerd om hier
invulling aan te geven:
 Opstarten kernteam Route35
samen met VNG en UVW;
 Betrekken van de interprovinciale
werkgroep RES;
 Opstarten samenwerking met NPRES
 Realiseren van het bestuurlijk
proces zowel interprovinciaal als met
VNG en UvW (in verbinding met het NP
RES);
 Uitvoering geven aan taken en
werkzaamheden binnen het proces;
 Inhuren onafhankelijke
procesbegeleider voor bestuurlijke
bijeenkomsten;
 Onderzoek naar mogelijke
verdienmodellen/verleidingsstrategieën
voor regio’s die het realiseren van de
opgave mogelijk maken.
Infrastructuur
We bereiden de provinciale standpunten voor
met een werkgroep energiesysteem en
werkgroep warmte en nemen deel aan de
nationale netwerken waarin de routekaart,
beleid, wetgeving en investeringsagenda’s
worden uitgewerkt. We werken nadrukkelijk
vanuit de kennis in de provincies en leggen de
verbinding met oplossingen en partners op
nationaal niveau. In de BAC Energie wordt de
besluitvorming voorbereid die in het Bestuurlijk
Overleg Klimaat en aan de Elektriciteitstafel zal
worden ingebracht. De portefeuillehouder
heeft hierbij overleg met Rijk, partners aan de
Elektriciteitstafel en het Nationaal Programma
RES.

Wat hebben we gedaan
stap voor stap meegenomen in het
opstellen van een verdeelsystematiek.
Vanwege het hoge bod van de REs
regio’s en de verwachting dat 35 TWh
goed gehaald zou worden is er niet tot
het vaststellen van een
verdeelsystematiek besloten. Op dit
moment is het niet nodig om een
verdeelsystematiek in te zetten.

Dit is volgens de planning uitgevoerd.
Er hebben in 2020 meerdere
gecombineerde BAC’s plaatsgevonden
tussen ROWW en Energie. De vraag
voor het inpassen van de
energieopgave(inclusief
netinfrastructuur) in het landschap is
een integrale opgave. Naar aanleiding
van deze BAC’s is een taskforce
Netinpact opgericht. Deze wordt
ondersteund door de werkgroep REIS
en het IPO bureau. Tevens zijn de BAC’s
Mobiliteit en Regionale Economie
aangehaakt.

3.2.1 Wat heeft het gekost?
In onderstaand overzicht staat in de kolom Totaal budget 2020 de begroting 2020 zoals bij de
begrotingswijziging bij de VJN is vastgesteld (bij de NJN waren er geen wijzigingen), de kolom
Realisatie geeft aan het uiteindelijke bedrag dat werkelijk is uitgegeven in 2020, de kolom
Verschil laat het verschil zien. Waar bijdragen van derden zijn binnengekomen en waar
gelden uit 2019 zijn overgeheveld is ook in het overzicht aangegeven.
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Provinciale bijdrage

Bijdragen
van derden

Overheveling
uit 2019

Totaal
budget 2020

Realisatie

Verschil

door naar 2021

Kerntaak 2. Milieu, energie en klimaat
KT2.1.10
KT2.1.9
KT2.2.0
KT2.2.1
KT2.2.2
KT2.2.3
KT2.2.4
KT2.2.5

veiligheid en gezondhed
afval en grondstoffen
lopende zaken
Risicokaart
Make it work progress
IMPEL
Milieuverkenning
Niet gespecificeerd

KT2.3.8
KT2.3.9
KT2.3.10
KT2.3.11
KT2.3.12
KT2.3.13

werkbudget energie
Klimaatakkoord
klimaatakkoord elektriciteit
klimaatakkord gebouiwde omgeving
Route 35
Infra

KT2.3.14
KT2.3.6
KT2.3.7

inzet naast vaste formatie
energie en ruimte
lobby & communicatie

KT2.0

100.000
20.746
20.000

25.350
50.700
40.560

50.700
50.700

50.000

417.868

Milieu, energie, klimaat

776.624

50.000

0

100.000
20.746
20.000
25.350
50.700
40.560
100.700
50.700
417.868
826.624

100.000
20.159
22.459

1.444
26.047

392
25.616
526.565
2.763
725.445

0
0
0
0
0
587
-2.459
0
0
0
23.906
24.653
40.560
100.308
25.084
-108.697
0
-2.763
101.179

Toelichting op de grootste verschillen:
De resterende budgetten bij KT 2.3.9 Klimaatakkoord, KT 2.3.10 Klimaatakkoord elektriciteit,
KT 2.3.11 Klimaatakkoord gebouwde omgeving en KT 2.3.13 Infra zijn boekingstechnisch zo
geregistreerd maar gebruikt ter dekking van de bedragen genoemd bij KT 2.3.14 inzet naast
vaste formatie. Daarnaast zijn bedragen niet uitgegeven vanwege eerder begrote
bijeenkomsten/vergaderingen die vanwege Corona niet hebben kunnen plaatsvinden.
KT 2.3.12 Route 35:
Het restantbedrag van 100.308 vertekend omdat IPO 50.000 in december 2020 heeft
gekregen van NP RES voor extra inspanning rondom R35/monitoring om in te zetten voor
2021. Dat betekent dat in deze verklaring wordt uitgegaan van het oorspronkelijke bedrag
van 50.700. Een deel van de kosten is gebruikt ter dekking van de kosten bij ‘Inzet naast
vaste formatie’. En een deel van het overschot komt doordat eerder begrote
bijeenkomsten/vergaderingen vanwege Corona niet hebben kunnen plaatsvinden. Overigens
wordt van de van NP RES ontvangen € 50.000 voorgesteld dit over te hevelen naar 2021.
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50.000

50.000

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan

Uit de basisbegroting 2020:
IBP
De 15 kansrijke gebieden interbestuurlijk
faciliteren om tot gebiedsafspraken te komen.
Dit leidt tot een dynamische meerjarige
gebiedsagenda.
Overkoepelende thema's interbestuurlijk
uitwerken, te weten:
 Inzet van middelen (geld, capaciteit,
procesvaardigheden) en instrumenten;
 Onderzoek, uitwisseling kennis en
innovatie;
 Beleid, verbeteren regelgeving en
experimenteerruimte;
 Faciliteren van gezamenlijk leren;
 Communicatie;
 Crossovers, zoals Klimaatakkoord,
NOVI, GLB en verduurzaming landbouw
actief volgen en kansen oppakken.
Verduurzaming landbouw
Over de uitwerking van het doel zullen de
gezamenlijke provincies zich uitspreken en is
gerelateerd aan en vooral volgend op de
ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader
van het Klimaatakkoord en de uitwerking IBP
Vitaal Platteland. Het IPO zal hiervoor een
voorstel opstellen.
Op basis van het realisatieplan van het
Ministerie van LNV van de visie op
Kringlooplandbouw wordt een voorstel voor
een gezamenlijke aanpak uitgewerkt, in overleg
met betrokken provinciale medewerkers.

Klimaatakkoord landbouwlandgebruik
Afronden bestuurlijke afspraken ministeries
(voor zover nog niet vervat in het
Klimaatakkoord). Voor thema’s als landbouw,
veenweide en natuur moeten 2020 aanvullende
afspraken moeten worden voorbereid over
regelgeving, instrumenten, middelen en de
provinciale rol. Voor de uitwerking van beleid
voor de vastlegging van koolstof in de bossen
werken LNV en provincies een gezamenlijke
strategie uit.

Het IBP-vitaal Platteland is in 2020 gezamenlijk
vorm gegeven door de 3 koepels en het
Ministerie van LNV. In 15 gebieden zijn
processen opgestart. Daarnaast is vorm
gegeven aan een gezamenlijk leertraject, met
de organisatie van (voornamelijk digitale)
werkplaatsen. Het Planbureau voor de
Leefomgeving heeft een lerende evaluatie
uitgevoerd van het programma, die in 2021
gepresenteerd wordt.

De gezamenlijke provincies hebben de
doelstelling voor de verduurzaming van de
landbouw verder uitgewerkt. Er is meegedaan
met het opstellen van het Nationaal
Programma Landbouwbodems, deelgenomen
aan de CEO-board voor de implementatie van
de LNV visie: waardevol en verbonden,
gezamenlijke verder uitwerking gegeven ten
aanzien van de positie op Natuurinclusieve
Landbouw en de positie ten aanzien van de
korte voedselketens.
Daarnaast is er door de Europese Commissie in
het kader van de Green Deal in oktober 2020 de
‘van Boer tot Bord’ strategie (Farm to Fork)
gepubliceerd. Gezamenlijk met het HNP is
hierop gereageerd en hebben we deelgenomen
aan consultaties. De verdere implicaties zullen
worden meegenomen in de afzonderlijke
trajecten rondom landbouw.

In 2020 zijn met het Rijk bestuurlijke afspraken
gemaakt over de onderdelen de voornaamste
opgaven die bij de provincies liggen.
Op 6 juli zijn met de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bestuurlijke
afspraken gemaakt over verdeling en
beschikbaarstelling incidentele middelen (100
mln.) aan de provincies d.m.v. een lichte vorm
van een SPUK. In de uitwerking van deze
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Verder uitwerken gezamenlijk programma
‘klimaatinclusief natuurbeleid’. Inzet is dat dit
regionaal wordt vormgegeven, en dat
gezamenlijk bezien wordt welke afspraken met
partners op landelijk niveau noodzakelijk zijn en
welke gezamenlijke
instrumenten/regelingen/e.a. ontwikkeld
moeten worden.
Opzetten gezamenlijke governanceaanpak
veenweide, en voor uitvoering bossenstrategie.

Aanpak stikstof
Voor provincies als bevoegd gezag is het
essentieel dat er vanuit gezamenlijkheid wordt
gehandeld. Er zijn diverse thema’s waar
opnieuw standpuntbepaling op nodig is. Hier
zijn, vanuit de verschillende achtergronden van
de afzonderlijke provincies, maar ook vanuit de
verschillende domeinen binnen elke provincie
verschillende perspectieven op mogelijk. De
provincies opereren echter in een bredere
interbestuurlijke setting waar diverse belangen
bij elkaar komen en onderling afgewogen
moeten worden. Voor een effectieve inbreng is
gezamenlijkheid dus essentieel, maar niet
zonder de nodige inspanningen realiseerbaar.
Binnen de governance van de provinciale
aanpak zal dan ook vooral gestuurd worden op
gezamenlijke standpuntbepaling en voorbereiding voor zowel de korte als lange
termijn handelingsperspectieven. De uitwerking
van o.a. VTH-afspraken, beleidslijnen over
toepassing ADC-toets, intern en extern
salderen, het toepassen van een
afwegingskader, het realiseren van de
stikstofdaling en de natuuropgave i.c.m. andere
belangen is complex en vraagt de komende
periode om bestuurlijke en ambtelijke regie en
afstemming en inzet vanuit IPO en provincies.
E.e.a. vraagt om heroriëntatie op de organisatie
en werkwijze en zijn de gevolgen voor de
begroting voor het IPO en BIJ12 deel nog niet
helemaal duidelijk.

overeenkomsten wordt ruimte geboden voor
maatwerk en dynamisch programmeren.
Daarnaast is de gezamenlijke Bossenstrategie in
november vastgesteld en aan de Tweede Kamer
en Provinciale Staten verstuurd. In afstemming
met LNV wordt een projectorganisatie opgezet
voor voortgangsbewaking acties
bossenstrategie.
De genoemde activiteiten zijn voornamelijk
verricht vanuit de reguliere formatie van
provincies en IPO. Hierdoor is een deel van het
begrote budget op de IPO-begroting niet benut.

In 2020 is het plan van aanpak voor de
programmaorganisatie stikstof vastgesteld.
Gestart is met het optuigen en de bemensing
van de programmaorganisatie voor de diverse
thema’s. De programmaorganisatie is
opgebouwd uit een zestal inhoudelijke thema’s
(VTH, Natuur, Gebiedsgerichte Aanpak, Nieuwe
Structurele Aanpak, AERIUS, Data &
Monitoring) die de kapstok vormen voor de
onderwerpen die door IPS worden opgepakt en
de wijze waarop deze georganiseerd worden.
De insteek was daarbij om de invulling van de
sturing, ondersteuning en uitvoering in te vullen
door een combinatie van medewerkers vanuit
het IPO en de provincies en met ondersteuning
vanuit BIJ12. Daarnaast is gestart met de
ontwikkeling van een Regionaal Stikstof
Registratie Systeem (RSRS).
Belangrijke resultaten en/of mijlpalen waren in
2020 onder meer:
• Het ontwikkelen en gefaseerd openstellen van
extern salderen met veehouderijen;
• Het opstellen van een gezamenlijke
redeneerlijn over hoe om te gaan met
beweiden en bemesten;
• Het maken van bestuurlijke afspraken over de
gebiedsgerichte aanpak;
• Het uitwerken van casuïstiek voor de
gebiedsgerichte aanpak;
• Het analyseren van en reageren op de
adviezen van de commissies Remkes en Hordijk;
• Het bijdragen aan het plan van aanpak voor
het legaal houden van de meldingen;
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• Het bijdragen aan de ontwikkeling en
uitwerking (via vergunningverlening) van het
stikstofregistratiesysteem (SSRS), gericht op het
vlottrekken van de woningbouw;
• Het opzetten van een regionaal
stikstofregistratiesysteem (RSRS) om
vrijkomende ruimte bij onder meer extern
salderen te kunnen vasthouden en (op termijn)
te kunnen herverdelen met een eerste
oktoberrelease;
• Het bijdragen aan de ontwikkeling en
actualisatie van Aerius, passend bij de nieuwe
post-PAS situatie.
• Het opstellen van stikstofanalyses (volgens
planning eind 2020 gereed) aan de hand
waarvan het gesprek kan plaatsvinden over de
provinciale opgaven (wat is er nodig en mogelijk
gegeven het structurele pakket van het Rijk per
gebied?);
• Het in beeld brengen van de opgave(n) voor
natuurmonitoring en in het bijzonder de staat
van instandhouding per gebied;
• Het onderhandelen over de voorwaarden
voor de gerichte opkoopregeling van LNV (de
regeling wordt naar verwachting in november
opengesteld en wordt uitgevoerd door
provincies);
• Het opstellen van een plan van aanpak voor
de actualisering van beheerplannen (dit is een
hoofdverantwoordelijkheid van de BAC VP,
maar deze fase wordt in onderlinge afstemming
samen opgepakt);
In oktober is van de BC Stikstof goedkeuring
verkregen op de jaarbegroting 2021 (voor het
laatste jaar middels de zogenaamde
kassiersfunctie). Hierbij is afgesproken dat het
restant budget over 2020 wordt aangewend
voor de daarin opgenomen werkzaamheden.
GLB
Voor het onderwerp GLB is vanuit het IPO een
medewerker gestationeerd bij het ministerie
van LNV. Daarnaast is afgesproken dat
provincies en Rijk gezamenlijk opdrachtgever
zijn. Provincies stellen menskracht beschikbaar
voor het gezamenlijke proces en hebben
eenmalig procesgeld beschikbaar gesteld.
Op basis van positionpaper GLB 2.0 en nader
inzicht in de effectiviteit van het huidige

De invoering van het nieuwe GLB vindt later
plaats, per 1/1/2023, vanwege de Europese
ontwikkelingen (MFK en Brexit). 2021 en 2022
zijn transitiejaren waarin het huidige POP3
wordt voorgezet door middel van een
aangepast programma, het POP3+. Dit
programma is in goede samenwerking tussen
IPO, LNV en UvW tot stand gekomen.
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systeem bepalen de gezamenlijke provincies de
provinciale inzet en positie ten aanzien van het
nationale en regionale programma, de
financiële structuur en verdeelsleutels
(cofinanciering), te stellen randvoorwaarden en
uitvoeringsstructuur. Het IPO maakt een
voorstel voor het benodigde lobbytraject zowel
op kaderstellend niveau via Brussel, als beleidsen uitvoerend niveau via Nederland.

Binnen de aangepaste planning is doorgewerkt
aan de voorbereiding van de inwerkingtreding
van het nieuwe GLB. De definitieve beslissingen
zullen genomen worden in 2021.

Natuurbeleid
(inclusief Programma Natuur)

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is
een verschuiving zichtbaar in de prioritering. In
2020 zijn de hoofdlijnen en afspraken voor het
Programma Natuur vastgelegd. In dit
Programma Natuur is, in samenhang met de
stikstofmaatregelen, een gezamenlijke route
naar een vergroot doelbereik uitgewerkt, die
ruimte biedt voor economisch herstel en
ontwikkeling. Het Rijk zal hiervoor tot 2030
gemiddeld 300 mln. per jaar beschikbaar
stellen. Op 9 juli hebben provincies met de
minister van LNV afspraken op hoofdlijnen
gemaakt over de inzet van deze gelden. Deze
afspraken zijn nader uitgewerkt in een
gezamenlijk uitvoeringsprogramma Natuur. In
het bestuurlijke overleg op 7 december is dit
uitvoeringsprogramma vastgesteld en zijn
financiële afspraken gemaakt over de realisatie
van dit programma (in totaal bijna 3 mld. tot
2030).

Voor het invullen van het gezamenlijk
opdrachtgeverschap en de totstandkoming van
GLB-NSP is een programmamanager voor het
onderdeel groenblauwe architectuur vanuit IPO
ingezet.

Tevens is afgesproken dat een Agenda
Natuurinclusief wordt opgesteld. Ter
voorbereiding op deze agenda is november
2020 een webinar gehouden met 125
deelnemers.
Tweede evaluatie PBL
In het Natuurpact is afgesproken dat het
gedecentraliseerde natuurbeleid om de drie
jaar wordt geëvalueerd middels een
zogenoemde lerende evaluatie. Eind 2019
wordt het resultaat van de tweede lerende
evaluatie opgeleverd. De veranderde
bestuurlijke context, de grote opgave voor de
Vogel- en Habitat Richtlijn en de Kader Richtlijn
Water (KRW) én de verbrede ambitie – niet
alleen biodiversiteit, maar het vergroten van
maatschappelijke betrokkenheid en het
versterken van de verbinding tussen natuur en

Het PBL heeft in 2020 de 2e lerende evaluatie
gepresenteerd. Deze is verzonden aan
Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en
Tweede Kamer.
Binnen IPO en met LNV wordt nu vormgeving
gegeven aan hoe verder met de conclusies en
aanbevelingen.
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economie zijn doelen waarnaar natuurbeleid
streeft - zijn grote veranderingen waarbij nog
veel te leren valt op welke manier hier goed
invulling aan te geven. Vanwege deze transities
hebben de provincies samen met de
rijksoverheid besloten geen reguliere
impactevaluatie uit te voeren, maar een
lerende evaluatie. In de tweede lerende
evaluatie ligt de focus op de bijdrage van de
beleidsstrategieën van de provincies en het rijk
aan de hoofdambities uit het natuurbeleid, in
welke mate leren de betrokken partijen van
ervaringen in het natuurbeleid en welke
handelingsperspectieven zijn er waarmee het
natuurbeleid van het rijk en de provincies
versterkt kan worden.
Voortgangsrapportage natuur
Eind 2020 wordt de vijfde
voortgangsrapportage Natuur opgeleverd. Dit
betreft een jaarlijkse rapportage voor de
Provinciale Staten over de voortgang van de
afspraken die in het Natuurpact zijn gemaakt.
Het IPO stuurt deze rapportage namens de
provincies aan het ministerie van LNV. Zij
informeren met deze rapportage de Tweede
Kamer.
EU-biodiversiteit
Bestuurlijk is afgesproken dat de provincies
invulling geven aan hun rol als gelijkwaardig
partner van het rijk in de Europese
besluitvorming op het dossier EUbiodiversiteitsstrategie 2020. Concreet wordt
ingezet op de streefdoelen (targets) die van
provinciaal belang zijn:
 invulling geven aan het actieplan Vogelen Habitatrichtlijn;
 ecosystemen en ecosysteemdiensten
handhaven en herstellen;
 bijdrage van de landbouw verhogen aan
de biodiversiteit via agrarisch
natuurbeheer en het GLB,
 inzet op het bestrijden van invasieve
exoten; en
 komen tot een biodiversiteitsstrategie
na 2020.
Bij het IPO is het aanspreekpunt voor provincies
georganiseerd voor provincies HNP en LNV.

De 6e voortgangsrapportage Natuur is eind
2020 voor het eerst enkel digitaal gepubliceerd,
inclusief een korte video.
Tevens is het proces voor het schrijven van de
7e voortgangsrapportage Natuur opgestart.

De Europese Commissie heeft in oktober 2020
de EU-biodiversiteitsstrategie 2021-2030
gepubliceerd (mededeling). Hieraan vast zit een
actieplan voor de verdere uitwerking van de
doelen die gesteld zijn.
In de rol als gelijkwaardig partner hebben we
meegeschreven aan het BNC-fiche van deze
mededeling. Daarnaast hebben we actief
deelgenomen aan de Raadswerkgroepen en
inbreng geleverd voor de Nederlandse positie
ten aanzien van de Raadsconclusies.
Door de corona-pandemie is het mondiale
proces ten aanzien van het VN
biodiversiteitsverdrag en de mondiale strategie
voor 2021-2030 vertraagd. De inzet is
verschoven naar 2021, waarbij de Conference
of Parties, waar deze strategie zal worden
vastgesteld, mogelijk pas in 2022 plaatsvindt.
Wel is er deelgenomen aan een virtueel proces
om te komen tot inbreng van lokale en
regionale overheden (Edinburgh Process).
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Natuurwetgeving
Vitaal Platteland wordt inbreng geleverd voor
de AMvB’s bij de Aanvullingswet natuur (zie
kerntaak 1), waarvan parlementaire
behandeling voorzien is in 2019 en 2020.

Faunabeheer
In het voorjaar van 2020 zijn beleidskeuzes
voorzien ten aanzien van het faunabeheer
teneinde de stijgende lijn van (het uitkeren van)
faunaschade te keren, op basis van de adviezen
die zijn opgesteld door de maatschappelijke
raad faunazaken (MARF). De te maken keuzes
zullen in 2020 geïmplementeerd worden.

Natuur-inclusieve Energietransitie
Eind 2019 wordt de verkenning van Rijk en
provincies naar oplossingen voor de
toenemende frictie tussen de opgave van
duurzame energie en de verantwoordelijkheid
voor het beschermen van beschermde soorten
(vogels en vleermuizen) o.g.v. de Wet
natuurbescherming afgerond. Hieruit volgen
aanbevelingen ten aanzien van het beleid van
ontheffingverlening door provincies, waaronder
voorstellen tot bundeling van monitoring en
specifieke kennis (mogelijk bij BIJ12). Dit vergt
een opdracht aan BIJ12 tot uitwerking van
mogelijkheden en kosten, op basis waarvan
later in 2020 besloten kan worden over
implementatie van een en ander.

Door Vitaal Platteland (ism ROWW) is inbreng
geleverd voor de AMvB’s en Minsteriële
regeling bij de Aanvullingswet natuur (zie
kerntaak 1), waarvan parlementaire
behandeling heeft plaatsgevonden in 2020.

In 2020 is door BIJ12 gewerkt aan een
uitwerking en praktijkproef ten behoeve van
mogelijk alternatieve systematiek voor het
afhandelen van faunaschade. Dit is gebeurd
naar aanleiding van het
faunaschadevergoeding-advies van de
Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade.
Deze uitwerking en praktijkproef zal
plaatsvinden in 2021 en 2022.

Afronding van de verkenning heeft in 2020
vertraging opgelopen, enerzijds door een
signaal van de Europese Commissie dat lidstaat
Nederland niet op de juiste wijze de derogatiemogelijkheden van de Vogel- en Habitatrichtlijn
zou implementeren en anderzijds door een
discussie over populatieversterkende
maatregelen.
Die laatste discussie is inmiddels opgelost. Ten
aanzien van het signaal van de Europese
Commissie wordt gewerkt aan een werkwijze
waarmee meer in lijn van de Vogel- en
Habitatrichtlijn gewerkt kan worden.
De opdracht aan BIJ12 mbt monitoring loopt
goed.
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3.3 Vitaal platteland
3.3.1 Wat heeft het gekost?
In onderstaand overzicht staat in de kolom Totaal budget 2020 de begroting 2020 zoals bij de
begrotingswijziging bij de VJN is vastgesteld (bij de NJN waren er geen wijzigingen), de kolom
Realisatie geeft aan het uiteindelijke bedrag dat werkelijk is uitgegeven in 2020, de kolom Verschil
laat het verschil zien. Waar bijdragen van derden zijn binnengekomen en waar gelden uit 2019 zijn
overgeheveld is ook in het overzicht aangegeven.
Provinciale bijdrage

Bijdragen
van derden

Overheveling
uit 2019

Totaal
budget 2020

Realisatie

Verschil

door naar 2021

Kerntaak 3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
KT3.1.01.2.0

Vitaal Platteland

KT3.1.1
KT3.1.2
KT3.1.3
KT3.1.4
KT3.1.5
KT3.1.7
KT3.1.8
KT3.1.6
KT3.2.3
KT3.2.2

Vitaal Platteland
Vitaal Platteland IBP / Min LNV
VRN
Naturtop
klimaatakoord landbouw
IBP VP
GLB
werkbudget
PAS kadernota
Expetise N2000

KT3.0

Vitaal Platteland, PAS

Overige taken
OT1.1

Interprovinciale programma organisatie stikstof

10.373
51.866
250.000

103.732
116.180
78.836
360.987

4.096.000

0

250.000

10.373
51.866
250.000
103.732
116.180
78.836
610.987

4.096.000

231.153
71.052
173.986
97.843

0
4.517
0
40.250
0
18.847
32.680
-57.806
-19.007

591.506

19.481

0

2.158.196

1.937.804

1.937.804

5.856
11.616

Toelichting op de grootste verschillen:
KT 3.1.5 Klimaatakkoord landbouw:
In 2020 is veel inzet geleverd op de totstandkoming van afspraken over veenweide en de
ontwikkeling van de bossenstrategie. De IPO-inzet op deze dossiers is geleverd met bemensing vanuit
de provincies. Hierdoor is de inzet van het begrote budget niet nodig gebleken.
KT 3.1.8 GLB:
Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de invoering van het nieuwe GLB later wordt, namelijk
2023. Daarom wordt ook meer tijd genomen voor de uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan
voor het GLB. In 2020 is er doorgewerkt aan de uitwerking van dit programma.
KT 3.1.6 Werkbudget:
In 2020 is veel inzet geleverd op de uitwerking van Programma Natuur en de daar ook mee
samenhangende actualisatie doelensystematiek. Een deel van deze kosten zijn geschreven onder
‘Expertise N2000’, waar sprake is van een overbesteding.
KT 3.2.3 PAS Kadernota. Het betreft hier diverse kosten die gemaakt zijn voor de organisatie PAS die
zijn gemaakt welke niet waren ondergebracht in de kassiersfunctie stikstof. Dit budget is niet meer
opgenomen in de begroting 2021 en de uitgaven lopen mee in de totale opzet van het IPS. De
overschrijdiing hangt samen met een verrekening van kosten voor juridische expertise met de
provincie Gelderland,
OT 1.1 Interprovinciaal programma organisatie stikstof:
In 2020 zijn de kosten voor het IPS vooral ontstaan door het inhuren van personeelscapaciteit. Door
schaarste op markt en zorgvuldige selectieprocedures is deze inzet later op gang gekomen dan
voorzien waardoor minder kosten zijn gemaakt dan begroot. Een deel van de kosten heeft betrekking
op de ontwikkeling van het RSRS, dit vraagstuk bleek vele malen complexer dan verwacht en
daarmee is de aanpak herzien waardoor kosten later worden verwacht en niet in 2020 zijn gemaakt.
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Bij de vaststelling van de begroting van 2021 door de BC Stikstof in oktober van 2020 is daarom
vastgesteld de vrijgevallen middelen voor 2020 aan te wenden voor de continuering van de
werkzaamheden in 2021.

3.4 Mobiliteit
Wat wilden we bereiken

1e begrotingswijziging 2020

Wat hebben we gedaan

Voor de realisatie van de
agenda Toekomst OV
(actieagenda Sprong en de
contourennota
toekomstbeeld OV 2040) zal
met name op de
programmalijnen:
1. doorontwikkelen
knooppunten, en
2. innoveren in
landelijk/dunbevolkt
er gebied
door de provincies in IPO
verband actief en daarmee
intensief samengewerkt
moeten worden om de
gemaakte afspraken met
partners te kunnen
realiseren. Dat doen we
vanuit het IPO in een
projectmatige aanpak op de
betreffende
programmalijnen. Daarmee
zekeren we als provincies
dat we als provincies met
het nakomen van onze
afspraken een bijdrage
leveren aan de ambitie
‘duurzame en zorgeloze
mobiliteit.

De samenwerking op de drie OVdeelportefeuilles (I)
concessies/NOVB , (II)
spoor/marktordening & (III)
Toekomstbeeld OV2040 is krachtig
tot uitdrukking gekomen.

Uit de basisbegroting 2020:
Toekomst van het OV
De Actieagenda ‘De Sprong’ uit
2018 richt zich op:
1. Doorontwikkelen van
herkenbare knooppunten
voor reizigers;
2. Snellere verbindingen
door differentiatie in
bereikbaarheidskwaliteit;
3. Gedurfde keuzes maken
voor bereikbare stedelijke
regio’s;
4. Zorgeloos reizen mogelijk
maken;
5. Innoveren in
landelijk/dunbevolkter
gebied.
De acties uit ‘De Sprong’ hebben
ook een plek gekregen in de
Contourennota Toekomstbeeld
OV 2040 van het Rijk, provincies,
vervoerregio’s, vervoerders en
ProRail zoals in februari 2019
bestuurlijk is bekrachtigd.
De belangrijkste activiteiten om
de gezamenlijk afgesproken
doelen te realiseren zijn:
 Proactief agenderen van
knelpunten van
provincies richting IenW,
ProRail en vervoerders;
 Organiseren van een
relevant netwerk op
relevante dossiers en het
vormen van een
gezamenlijke
standpunt daarop van de
provincies;

Vanuit deze projectmatige
aanpak wordt vanuit het IPO
een proactieve lobby
gevoerd worden nieuwe
ontwikkelingen ambtelijk en
bestuurlijk geagendeerd.
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-

Vanuit DOVA is in de aanpak
van de coronacrisis
gezamenlijk opgetrokken
vanuit de gedeelde belangen
van het stads- en
streekvervoer in aanloop
naar het BO-NOVB. Die
samenwerking heeft
bijgedragen aan de
totstandkoming van de
beschikbaarheidsvergoeding
2020 en (1e helft) 2021. In
de BAC mobiliteit (inclusief
vervoerregio's) is de
voortgang geregeld aan de
orde geweest.
Op het dossier
spoor/marktordening zijn de
gezamenlijke bestuurlijke
aandachtspunten ingebracht
en is meegewerkt aan
diverse onderzoeken. De
resultaten ervan zijn te
vinden in het besluit
marktordening spoor en het
concept-beleidsvoornemen
voor de HRN-concessie. Op
het dossier Omvorming
ProRail zijn er bestuurlijke
afspraken gemaakt met



Behartigen van de
gezamenlijke belangen
van de provincies bij
diverse onderzoeken die
vanuit IenW plaatsvinden.
Er ligt een grote opgave bij de
provincies om tot uitvoering van
de (acties uit de) Contourennota
te komen. In IPOverband zal de
coördinatie en informatie over de
gezamenlijke aanpak worden
georganiseerd.

Fiets
Met de Agenda Fiets 2017-2020
van de Tour de Force (TdF)
hebben de provincies hun
bijdrage aan de realisatie van het
doel van deze Agenda
gegarandeerd. De provincies zijn
verantwoordelijk voor het
trekkerschap doel 3 ‘Regionale

Tevens zal vanuit het IPO
actief geacteerd worden op
kennisontwikkeling en
kennisdeling. Met deze
aanpak geven we als
provincies inhoud aan:
1. Begeleiden en behartigen
van de provinciale belangen
bij de omvorming van
ProRail tot ZBO per 2021
(onder andere
derdenwerken/fiscaliteit);
2.Begeleiden en behartigen
van de belangen van de
decentrale opdrachtgevers
bij de onderzoeken en
toekomst van de ordening
en sturing op het spoor met
oog op besluitvorming door
de Tweede Kamer in 2020;
3.Het organiseren en
invullen van de strategische
spoorgroep en het
agenderen van
verbeterpunten in de
samenwerking rondom I&W,
ProRail, NS en regionale
vervoerders;
4. Het afhandelen van
verzoeken vanuit I&W met
betrekking tot het regionaal
OV;
5. Een actieve uitwerking
van de programmalijnen uit
‘De Sprong’/Contourennota
Toekomstbeeld OV voor de
opgaven ‘ knooppunten én
innoveren in bereikbaarheid
voor
dunbevolktere/landelijke
gebieden.

De ‘tweede etappe’ van de
Tour de Force (voor de
periode 2020-2022) wordt in
2020 vormgegeven. Waar in
de eerste etappe de nadruk
lag op het opbouwen van
samenwerking en synergie,
zal voor de tweede etappe
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IenW. Er is een financiële
oplossing gevonden die
ervoor zorgt dat provincies
ook in de ZBO ProRail geen
kostenverhogingen voor hun
kiezen krijgen. Bij de
wetsbehandeling heeft het
IPO inbreng geleverd door
middel van een
Rondetafelbijeenkomst van
de Kamer.
Binnen het Programma
Toekomstbeeld OV heeft het
IPO in aanloop naar de
landelijke OV- en Spoortafel
van een gezamenlijke
bestuurlijke annotatie
geleverd. Daarop is namens
de provincies ingebracht dat
er naast de Ontwikkelagenda
-die een goede inhoudelijke
basis vormt- meer
duidelijkheid voor 2021
gewenst is. Door middel van
een bestuurlijke kopgroep is
er een scherpe bestuurlijke
duiding toegevoegd aan de
Ontwikkelagenda met een
duidelijke ambitie voor 2021
en een betere bestuurlijke
betrokkenheid van de
decentrale overheden in het
vervolg.

De beleidsopgave Fiets van de
gezamenlijke provincies vindt plaats
op het vlak van belangenbehartiging
alsmede binnen de samenwerking
met veel ‘fietspartners’ in het
samenwerkingsverband TdF. TdF
kent een meerjarig programma,
waarbinnen de provincies de trekker

Routes’. Dit wordt ingevuld door
in IPO-verband te zorgen voor
proces/projectbegeleiding van de
uitvoeringsagenda ‘regionale
routes’ door provincies en
monitoring/voortgangsbewaking
en tussentijdse
bestuursrapportages. Deze inzet
zal in 2020, conform de afspraken
‘eerste etappe’ worden afgerond.
Er komt een voorstel over de
invulling door de provincies van
‘de tweede etappe’. De inzet in
IPO verband is vooralsnog
beperkt tot kennisdeling en
belangenbehartiging.

de afweging zijn de nadruk
te leggen op het feitelijk
realiseren van de
doelstelling om het aantal
fietskilometers te verhogen
met 20%. Ook afspraken uit
het Klimaatakkoord die
betrekking hebben op fiets,
zullen hier bij betrokken
worden. Voor de doorstart
van de agenda van de
gezamenlijke provincies in
IPO verband en de
coördinatie tussen de
provincies en de
verantwoordelijkheid van de
provincies op inzet in het
programma Tour de Force
zal meerjarige inzet 20202022 nodig zijn.

zijn van de opgave ‘Hoogwaardig
Fietsnetwerk’ (Regionale Routes). De
bemensing van doel 3 regionale
routes wordt gezamenlijk ingevuld
via (aanbesteding via) MRDH.
In IPO-verband is ingezet op zowel
volwaardige invulling van het
trekkerschap (door Provincie
Gelderland) als regie/coördinatie op
alle onderdelen van TdF in de te
onderhouden samenwerking tussen
provincies (regisseur /coördinator).
Deze rol is tot halverwege 2020
ingevuld door externe inhuur omdat
deze rol moeilijk in te vullen is vanuit
de provinciehuizen. Daarmee heeft
de aansluiting van de provincies bij
het programma TdF onder druk
gestaan. Dit is extra kwetsbaar nu
het Programma TdF een ‘tweede
fase’ (nieuwe ambities) in is gegaan.
Dit heeft geresulteerd dat in de
tweede helft van het jaar extra inzet
vanuit het IPO hierop gepleegd is.
Deze inzet is met name gepleegd op
het komen tot een nieuwe
businesscase voor het
Uitvoeringsakkoord Fietsparkeren bij
Stations (UBF) en vanuit de IPOverantwoordelijkheid binnen TdF
gewerkt aan het Nationaal
Toekomstbeeld Fiets (tweede etappe
schaalsprong fiets).
Beheersmaatregel:
Door het niet leveren van inzet uit
provincies op de rol van
regisseur/coördinator is voor Q1/Q2
gekozen voor externe inhuur. Dit
blijft binnen de bestaande
budgettaire kaders. De rol van
regisseur is in 2020 niet structureel
ingevuld.

Verkeersveiligheid
Het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid 2030 (kortweg:
SPV2030) bevat een gezamenlijke
strategische visie op de aanpak
van het verkeersveiligheidsbeleid

In IPO verband zal ten
behoeve van het te bereiken
financieel akkoord tussen
Rijk en decentrale
overheden een actieve
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Er is gewerkt aan de uitwerking van
het Startakkoord Strategisch Plan
Verkeersveiligheid. Daarbij gaat het
met name om het opstellen van
risicoanalyses en

van alle overheden. De visie met
ambities is vastgelegd in het
startakkoord SPV2030. In 2019 is
gestart met het via een
risicoanalyse in kaart brengen van
de regionale
verkeersveiligheidsplannen met
als invalshoek de 4 E’s. In 2020 zal
het Startakkoord met het inzicht
in de regionale
verkeersveiligheidsplannen
voorzien worden van een
financiële paragraaf. Op grond
daarvan is het de afspraak uit het
Startakkoord om tussen Rijk en
decentrale overheden te komen
tot een ‘akkoord’ omtrent de
financiering van de gehele
uitvoering van de regionale
plannen. De gezamenlijke
provincies in IPO verband geven
invulling aan deze aanpak middels
een agenda gericht op
belangenbehartiging.

financiële analyse /
onderbouwing leveren. Via
een projectmatige aanpak
zal vanuit het IPO een
actieve coördinatie rondom
de feitelijke effectuering van
de regionale
uitvoeringsprogramma’s
richting 2030 worden
georganiseerd.

(Krachtenbundeling) Smart
Mobility
Met de Krachtenbundeling is de
beleidsopgave van de
samenwerkende provincies in IPO
verband afgerond. De

uitvoeringsprogramma’s. Eind 2019
werd duidelijk dat het Rijk €500
miljoen euro vrij heeft gemaakt voor
cofinanciering van 50%. Deze
‘rijksverdubbelaar’ of
‘investeringsimpuls’ zal in
verschillende tranches via een
subsidieregeling worden ingezet. De
eerste tranche heeft inmiddels
plaatsgevonden. Vanwege de vele
aanvragen en forse overschrijding
van het oorspronkelijke budget van
€100 miljoen euro zijn er middelen
naar voren gehaald. Er zal inzet
worden gepleegd op het aanvullen
van het cofinancieringsbudget en
een meer structurele wijze van
financiering.
Dit zal ook afhangen van de
financiële raming bij de
uitvoeringsprogramma’s.
Er is veel (onvoorziene) inzet
gepleegd op de investeringsimpuls
en de protocollen Stedelijke
mobiliteit in een 1,5 m samenleving
(Corona-impact). Dit zorgt voor enige
vertraging op de acties ten dienste
van de doelstelling Startakkoord SPV.
Tijdens het BO verkeersveiligheid zijn
hier nieuwe afspraken over gemaakt.
De uitvoeringsprogramma’s zullen
uiterlijk eind 2021 afgerond moeten
zijn.
Daar waar het gaat om de
regie/coördinatie tussen provincies
onderling over de gezamenlijke
kwaliteit/uniformiteit/tijdigheid van
de regionale
verkeersveiligheidsplannen
/uitvoeringsplannen/ financiële
impact is er sprake van een risico op
dit vlak nu de rol van regisseur/
coördinator lang vacant is gebleven.

Met de Krachtenbundeling is de
beleidsopgave van de
samenwerkende provincies in IPO
verband afgerond. De
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gezamenlijke inzet in IPO verband
is de monitoring van het nakomen
van de afspraken door de
individuele provincies.
Energie en verduurzaming
De agenda duurzame mobiliteit
beweegt intensief mee met de
bestuurlijke dynamiek van het
Klimaatakkoord, de
interprovinciale inzet in het
Programma Energietransitie en
tegelijkertijd met de inzet op een
overkoepelende ambitie in de
samenwerking op mobiliteit
tussen de provincies. Dit vraagt
om een voortdurende
scherpte/focus in wat we als
provincies doen om de doelen te
bereiken.

gezamenlijke inzet in IPO verband is
de monitoring van het nakomen van
de afspraken door de individuele
provincies.

Nu het Klimaatakkoord in
haar finale vorm begint te
raken, verschuift de
aandacht van
onderhandeling naar
uitvoering. De
samenwerking in IPO
verband richt zich ook in
2020 op het actief faciliteren
bij het opzetten van
Regionale
Mobiliteitsprogramma’s.
Naast Regionale
Mobiliteitsprogramma’s
bevat het Klimaatakkoord
meerdere deelafspraken die
in 2020 door de provincies
in IPO verband nader
uitgewerkt en uitgevoerd
dienen te worden:
 de Nationale
Agenda
Laadinfrastructuur
(NAL): vergt een
intensivering van
interprovinciale
ambtelijke en
bestuurlijk
samenwerking
zowel bij de NAL,
maar ook bij het
Formule E-team
(FET) en het
Nationaal
Kennisplatform
Laadinfrastructuur
(NKL). Met deze
intensivering kan
bureau MRA-E (dat
als uitvoerder de
dagelijkse contacten
bij FET, NKL en NAL
voert namens de
provincies) de
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1.

2.

3.

4.

Om de kennisuitwisseling t.a.v.
de RMP’s te bevorderen zijn in
samenwerking met CROW
kenniscafé’s georganiseerd, die
hoog gewaardeerd worden.
Diverse provincies zijn gestart
met het ontwikkelen van een
RMP of hebben elementen
hiervan onderdeel gemaakt van
hun mobiliteitsbeleid.
De ondersteuning van de NAL
afspraken en uitwerking daarvan
in RAL’s is stevig doorgezet. De
coördinatie van de NAL is en
wordt gedaan door de provincie
Utrecht. Diverse provincies
ondersteunen lokale overheden
bij het realiseren van
laadinfrastructuur. De
implementatie van laadinfra
voor personenmobiliteit houdt
min of meer gelijke tred met het
op de weg komen van nieuwe
elektrische voertuigen.
Afstemming met de RES is een
aandachtspunt, met als laadinfra
voor logistiek.
Aan het eind van het jaar is de
1000e zero emissie bus in het
Nederlandse bussenpark
geïntroduceerd. De uitvoering
van het bestuursakkoord ligt op
koers. De uitwerking inclusief
het budget van het programma
BAZEB is overgedragen aan
DOVA.
Een overleg tussen Rijk en IPO,
VNG en OD’s is opgestart over
een regeling werk gebonden
personenmobiliteit, die
onderdeel zal worden van de
Omgevingswet. Mede naar
aanleiding van de IPO inbreng
wordt de regeling ivm de
uitvoeringskosten ook

positie van
provincies beter
borgen in de
afspraken die daar
gemaakt worden;
het meerjarige
bestuursakkoord
Zero Emissie
Busvervoer (ZEB),
waarin is
afgesproken dat alle
nieuwe bussen in
het OV vanaf 2025
zero-emissie zijn. De
volledige vloot dient
in 2030 zero-emissie
te zijn. In het
voorjaar van 2019 is
een nieuwe fase
gestart waarin naast aandacht voor
de tijdige instroom
van materieel- het
concessieproces
doorgelicht op
tijdige realisatie van
laadinfrastructuur.
Samenwerkingsverb
and DOVA
coördineert, in
opdracht van IPO,
de interprovinciale
samenwerking en de
contacten met de
vervoersregio’s en
het Rijk. Ook de
afstemming met de
kennisagenda van
KpVV op dit thema
wordt verzorgd door
DOVA. Voor de
kennisagenda zijn
mogelijk
aanvullende
middelen nodig na
2020;
Opzetten en
handhaven van een
nieuwe CO2-norm
voor
werkgerelateerde
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5.

voorgelegd aan het Bestuurlijk
Omgevings Beraad met de
Minister van BZK.
N.a.v. de uitgevoerde
verkenning van de eigen
mobiliteit van provincies, is in
IPO verband unaniem door alle
provincies besloten toe te
treden tot de Coalitie Anders
Reizen. De implementatie
hiervan is in gang gezet.

Verder heeft het IPO het
betonakkoord ondertekend tijdens
de zogenaamde ‘betondagen’.
Ten aanzien van belangenbehartiging
heeft het IPO mee gewerkt aan
inrichting van instrumenten die
behoren bij het mobiliteitsfonds
(opvolger NMCA, MIRT spelregels en
lagere regelgeving) en
ontwikkelingen ten aanzien van
betalen naar gebruik en
voorbereidingen op mogelijke inzet
op het instrument.

mobiliteit (inclusief
goederenvervoer).
Dit is een nieuwe
opgave die
voortvloeit uit het
Klimaatakkoord.
Vanuit een actieve
samenwerking
tussen IPO, VNG, het
Rijk en de
Omgevingsdiensten
zal daartoe een
voorstel worden
gedaan;
Het goede voorbeeld geven
met eigen mobiliteit. De
samenwerkende provincies
zal via de Interprovinciale
Contactgroep
Personeelszaken (ICP) een
verkenning uitvoeren en
met voorstellen komen.
Opdrachtgeverschap KpVV
Via goed opdrachtgeverschap
realiseren van het
Kennisprogramma 2020 en
voorbereiden van het Programma
2020 en 2021, waarbij in de
programmering wordt
aangesloten bij de door de
provincies ingebrachte behoefte
aan kennisondersteuning in zijn
algemeenheid en de in IPOverband benoemde
beleidsopgaves in het bijzonder.
Het hiermee samenhangende
programmabudget is fors, echter
zijn provincies in 2018 via het
provinciefonds meerjarig hiervoor
gecompenseerd.
Goederenvervoer & Logistiek

De programmering van het KpVV
programma voor 2021 is gemaakt.
Deze sluit aan op de ambities van het
IPO. Tevens heeft een evaluatie
plaats gevonden. De evaluatie laat
zien dat het programma wordt
gewaardeerd, inclusief het
opdrachtgeverschap van het IPO.

Goederenvervoer en
logistiek’ is een
beleidsopgave die de
afgelopen jaren een
toenemend belang heeft
gekregen in het beleid van
provincies. De afgelopen
jaren zijn er tussen
provincies
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Het IPO-bestuur ingestemd met het
advies van de BAC mobiliteit in de
conclusie dat de verkenning de
toegevoegde waarde van
samenwerking in IPO-verband
aantoont. In Q3/Q4 is een aanzet
gemaakt met het uitwerken van deze
verkenning. Ook is een werkgroep

Klimaatadaptatie

toenaderingspogingen
ontstaan om kennis over
deze ontwikkelingen uit te
wisselen en de mogelijkheid
te verkennen om
gezamenlijk projecten op te
zetten. Dit laatste vanuit de
gedachte dat
goederenstromen vaak een
bovenregionaal of
internationaal karakter
hebben waardoor
samenwerking een
(noodzakelijk) uitgangspunt
is om deze stromen te
beïnvloeden. Via een
verkenning willen de
gezamenlijke provincies
onderzoeken of en zo ja wat
nodig is in het bevorderen
en stroomlijnen van de
samenwerking tussen de
provincies op het gebied van
goederenvervoerbeleid.
Resultaat is een advies op de
toegevoegde waarde van
een gezamenlijke agenda.
Op dit moment lijkt
klimaatadaptatie nog niet
verankerd/geïntegreerd te
zijn in de uitvoering van
mobiliteit. Kennis van de
effecten van de
klimaatverandering op
huidige en de toekomstige
infrastructuur d.m.v.
stresstesten en
risicodialogen, maar ook de
toepassing van
klimaatadaptatie zal helpen
bij effectievere uitvoering
van mobiliteitsopgave.
Derhalve zal vanuit de
onderliggende doelstelling
van bereikbare, duurzame,
gezonde en (verkeers)veilige regio’s de
gezamenlijke provincies aan
de slag gaan met
maatregelen voor de eigen
assets zoals provinciale
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gevormd om deze uitwerking verder
vorm te geven.
Verder is veel (onvoorziene) inzet
gepleegd op de Vrachtwagenheffing.
Deze onvoorziene inzet is mede
veroorzaakt door het vertrek van de
Regisseur Vrachtwagenheffing medio
2020 en nieuwe ontwikkelingen op
het dossier vrachtwagenheffing.
Mede door deze IPO-inzet heeft de
minister onze zorgen onderschreven
en is gezamenlijk door de betrokken
partijen gewerkt aan een nieuw
voorstel voor maatregelen als gevolg
van uitwijk vrachtverkeer.

Hoewel het onderwerp latent
aanwezig is bij de ambities binnen
het programma Mobiliteit is, heeft
de inzet op klimaatadaptie
vertraging opgelopen. De reden
hiervoor is dat als gevolg van corona
pandemie er andere prioriteiten
waren om menskracht op in te
zetten. Zo is er tijd gevraagd bij de
inzet op ‘stedelijke mobiliteit’
(verkeersveiligheid en fiets) en
ondersteuning van DOVA ten
aanzien van OV.

wegen/fietspaden/vaarwege
n, en mobiliteit/OV Hiervoor
brengen provincies de
kwetsbaarheden eigen
infrastructuur in beeld.
Daarbij zoeken provincies
actief het contact op met de
andere beheerders om
prioritering en maatregelen
op elkaar af te stemmen.

3.4.1 Wat heeft het gekost?
In onderstaand overzicht staat in de kolom Totaal budget 2020 de begroting 2020 zoals bij de
begrotingswijziging bij de VJN is vastgesteld (bij de NJN waren er geen wijzigingen), de kolom
Realisatie geeft aan het uiteindelijke bedrag dat werkelijk is uitgegeven in 2020, de kolom
Verschil laat het verschil zien. Waar bijdragen van derden zijn binnengekomen en waar
gelden uit 2019 zijn overgeheveld is ook in het overzicht aangegeven.
Provinciale bijdrage

Bijdragen
van derden

Overheveling
uit 2019

Totaal
budget 2020

Realisatie

Verschil

door naar 2021

Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid
KT4.1.1
KT4.1.2
KT4.1.3
KT4.1.4
KT4.1.5
KT4.1.6
KT4.1.7
KT4.1.9
KT4.1.10
KT4.1.11
KT4.1.12
KT4.3.1
KT4.3.1

KT4.0

Toekomst OV
ITS en Verkeersmanagement
Fiets
Verkeersveiligheid
Energie en verduurzaming
Zero emissie bus
Mobiliteit algemeen
Verkenning goederenvervoer en logistiek
werkbudget
Nationaal kennisprogramma laadinfrastructuur
tour de force fiets
Aansturen kennisprogramma KpVV
Aansturen kennisprogramma KpVV afrekening voorgaande jaren

Regionale Bereikbaarheid

20.280
62.239
3.367
75.000

287.696

15.210
41.493
360.000
39.105
1.800.000
2.413.327

3.367

287.696

20.280
62.239
3.367
362.696
15.210
41.493
360.000
39.105
1.800.000
2.704.390

20.280

15.067
15.224
360.000
33.323
1.807.170
-76.081

0
0
8.323
742
0
-37.000
0
143
26.269
0
5.782
-7.170
76.081

2.631.220

73.170

53.916
2.625
399.696

Toelichting op de grootste verschillen:
De meerkosten die zijn gemaakt voor KT 4.1.6 Zero emissie bus zijn voor het grootste deel
gedekt door te bezuinigen op het werkbudget KT 4.1.10. De post KT 4.3.1 Aansturen
kennisprogramma KpVV betreft een afrekening van voorgaande jaren, waarbij het teveel
betaalde bedrag is terug ontvangen.
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3.5 Regionale economie
Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan

Uit de basisbegroting 2020:

Stimuleren en verankeren innovatie in het
MKB
Het opstellen van een nieuwe
Samenwerkingsagenda Innovatief MKB Rijk,
Regio en MKB voor de periode 2020- 2021.
Daarin leggen we het accent binnen de
belangenbehartiging op:
1. programmatische (maatwerk-)
afspraken tussen topsectoren,
regio’s en regionale
ontwikkelingsmaatschappijen over
ieders bijdrage aan het realiseren
van de kennis- en innovatieagenda’s (KIC’s), gericht op een
goede wisselwerking tussen
(nationale) kennisontwikkeling en
(regionale) valorisatie en
marktcreatie en, in samenhang
hiermee.
2. nieuwe afspraken over de MITregeling voor de periode 2020-2021.

De Coronacrisis heeft vanaf maart hard
toegeslagen. Provincies zijn vanaf april gestart
met het maken van een herstelplan Regionale
Economie. Door provincies en door IPO is alle
inzet gericht geweest op het herstelplan. De
voorgenomen ambities voor 2020 zijn
marginaal opgepakt. Met het IPO-herstelplan
hebben we Rijk en partners in de regio
opgeroepen gezamenlijk aan de slag te gaan en
eensgezind als één overheid te werken aan
duurzaam herstel en vernieuwing van de
economie. De 5 prioritaire punten: organiseren
groeivermogen van de regio’s; human capital;
innovatie met oog voor regionale
samenwerkingsverbanden en brede MKB;
versterken grote transities en vaart maken met
nieuwe EU-middelen. De bestaande
Samenwerkingsagenda is opgegaan in een
dynamische herstelagenda, waarin Rijk. VNG,
provincies, ROM’s en MKB participeren. Het
herstelplan is op 9 september aangeboden aan
Staatssecretaris Keijzer. In de Tweede Kamer is
op tijdens de algemene beschouwingen in
september een motie aangenomen (Heerma/
Seegers) die het kabinet oproept om met VNG,
provincies en andere stakeholders gezamenlijk
te komen tot een uitwerking van het
herstelplan.
Na de zomer is met het Rijk en VNG het
Herstelplan uitgewerkt tot een dynamische
uitvoeringsagenda langs de sporen:
Ontwikkelkracht en innovatie; Human Capital;
gebiedsontwikkeling (binnensteden,
bedrijventerreinen en campusontwikkelingen)
en breed MKB. Circulaire Economie en Digitale
Economie vallen onder breed MKB. Digitale
Economie is zeer beperkt opgestart met
kennisdeling en het leggen van verbindingen
met het Interprovinciale digitaliseringsprogramma (IDA).
Voor ontwikkelkracht en innovatie zijn de
bovenregionale programma’s en
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investeringsprojecten geïnventariseerd en dat
heeft geleid tot een Werkboek dat periodiek
wordt aangevuld.
Aan de thema's Human Capital en Digitale
Economie is minder aandacht besteed dan was
voorgenomen, dit in verband met de vele
werkzaamheden die voor het herstelplan zijn
verricht. Vrijetijdseconomie is beperkt
opgepakt;
Voor de MIT-regeling (MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren) zijn nieuwe
afspraken gemaakt, zodat alle aanvragen
voortaan via het regionale loket verlopen en het
MIT-instrument kan aansluiten bij regionaal
economische prioriteiten.
Voor het Vroege Fase Financiering instrument
zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk als RijkRegio toe te groeien naar een landsdekkende
aanpak o.b.v. een ingroeimodel, koppeling van
landelijke EZK-regeling aan regionale
ecosystemen en goede samenwerking
uitvoerende partijen (ROM’s, RVO).

Verbetering aansluiting vraag en aanbod
op de regionale arbeidsmarkt
1. kennisdeling:
We delen de leerervaringen, die we
opdoen in:
a. de regiodeals (rijk en regio),
waarin het vraagstuk
onderdeel is van een
bredere regionale opgave;
b. de proeftuinenaanpak in het
kader van Interbestuurlijk
Programma (“Regionale
economie als versneller”).
2. Belangbehartiging:
We lobbyen voor meer
experimenteerruimte en ontkokerde
inzet van middelen.

Human capital en de regionale arbeidsmarkt is
onderdeel geworden van het herstelplan en de
dynamische uitvoeringsagenda. De VNG is
trekker van dit onderdeel van de
uitvoeringsagenda. Provincies hebben een
coördinerende, faciliterende en aanjagende rol.
Zowel met het steunpakket van het Rijk als door
provincies en partners in de regio is in de crisis
ingezet op aan het werk houden van mensen,
omscholing stimuleren, toeleiden naar
tekortberoepen en extra werkmogelijkheden
voor jongeren creëren.
Kennisdeling is door Covid-19 beperkt tot het
op de hoogte brengen van provincies van de
mogelijkheden die binnen het economisch
samenwerkingsplatform zijn ontwikkeld in de
vorm van het Kennisnetwerk Regionale
Economie. Provincies verkennen de
meerwaarde van dit netwerk voor het
uitwisselen van kennis, good practices etc.
Inmiddels wordt door enkele provincies
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Nederland Circulair in 2050
1. Kennisdeling:
Het organiseren van regionale
keukentafels, gericht op het
opschalen en versnellen van
kansrijke projecten, die substantieel
bijdragen aan transitie naar een
circulaire economie.
2. Belangenbehartiging:
Afspraken maken met betrokken
stakeholders over monitoring van de
voortgang van de (regionale)
circulaire economie.

Wat hebben we gedaan
intensiever gebruik van gemaakt van het
Kennisnetwerk met partijen in de regio.

Circulariteit van het (brede) MKB is onderdeel
van de samenwerkingsagenda Rijk-Regio en is
als groen herstel/ verduurzaming meegenomen
in de Herstelaanpak/dynamische
uitvoeringsagenda in 2020.
Daarnaast valt Circulaire Economie (CE) onder
de afspraken in het Grondstoffenakkoord,
waarvoor het Ministerie IenW
eerstverantwoordelijke is.
Bij de uitvoering worden verbindingen gelegd
met de thema’s MTH en Mobiliteit
De provinciale ronde CE, waarbij alle provincies
digitaal zijn bezocht is in het najaar uitgevoerd
en heeft geleid tot een concept IPO
Krachtenkaart CE en een eerste opzet van 12
provinciale kansenkaarten CE.
Ten behoeve van de uitwerking provincies als
circulair opdrachtgever c.q. circulair inkopen en
aanbesteden is in 2020 de bestuurlijke opdracht
verder uitgewerkt tot een gedragen voorstel
met aanbevelingen voor draagvlak en werkwijze
en een interprovinciaal overzicht van beleid en
praktijk. Tevens is in dit kader een vervolg
gegeven aan het project van de drie koepels
met IenW m.b.t. CO2 schaduwbeprijzing, incl.
CO2 prestatieladder en worden de bevindingen
door drie wegbereiders getest in de praktijk.
Via het Kennisnetwerk Regionale Economie zijn
diverse webinars georganiseerd om kennis te
delen over hoe het brede MKB circulair krijgen.

Cohesiebeleid
We brengen de standpunten uit de notitie
Speerpunten Regionaal beleid – Inzet HNP/IPO
onder de aandacht bij het parlement in
Nederland en in Brussel. We illustreren met
infographics en showcases het belang van het in
stand houden van de structuur- en
investeringsfondsen voor Nederland, in het
bijzonder het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) voor de economische
ontwikkeling van alle Nederlandse regio’s.

Op 9 september is tijdens het BO cohesiebeleid
met staatssecretaris Keijzer een akkoord bereikt
over de allocatie van de structuurfondsen in NL.
Voor NL is voor de periode 2021-2027 1,3
miljard Euro gereserveerd voor de
structuurfondsen. Hoewel in de periode 20142020 1,7 miljard was voorzien, is het bedrag,
ook door de extra REACT-EU middelen, min of
meer gelijk gebleven; dit mede door een
intensieve HNP en IPO-lobby. Daarnaast is het
IPO-herstelplan aangeboden aan de
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staatssecretaris en is verder gewerkt aan een
uitvoeringsagenda van dit IPO- herstelplan.
Het belang van Europese structuurfondsen voor
Nederland is onder de aandacht gebracht door
de gedeputeerden Martijn van Gruijthuijsen
(Brabant), Eddy van Hijum (Overijssel) en
Michiel Rijsberman (Flevoland) bij het bezoek
van Eurocommissaris Johannes Hahn,
verantwoordelijk voor Begroting en
Administratie, aan Nederland.
https://europadecentraal.nl/provincies-pleitenvoor-instandhouding-europese-fondsen-bijeurocommissaris-hahn/
De EFRO-folder waarin infographics en cijfers
staan, cijfers staan m.b.t. de toegevoegde
waarde van EFRO is verder uitgerold. Er zijn
meerdere acties ondernomen om het belang
van EFRO te onderstrepen, brieven, interviews,
acties in Brussel, artikelen in Binnenlands
Bestuur enzovoorts.

Aanvulling Vrijetijdseconomie
Vrijetijdseconomie was geen beleidsopgave in
de basisbegroting 2020 en is in mei via de
Voorjaarsnota toegevoegd aan het programma
Regionale Economie. Er is veel aandacht
uitgegaan naar het bestrijden van de gevolgen
van de coronacrisis voor de gastvrijheidssector,
door dit op verschillende manieren (brieven,
mondeling) onder de aandacht te brengen bij
de staatsecretaris van EZK.
Er is een advies opgesteld over de wijze waarop
vrijetijdseconomie kan worden opgenomen in
het programma Regionale Economie. De
actieagenda vakantieparken is geactualiseerd
en nagenoeg afgerond. De vorige actieagenda
is door enkele provincies ondertekend. De
geactualiseerde actieagenda is opgesteld met
inbreng van alle provincies.
De landelijke actie agenda Perspectief 2030 is
geactualiseerd en ook dit proces is nagenoeg
afgerond. De vijf pijlers uit Perspectief 2030 zijn
actueler dan ooit en vormen de basis van de
herijkte actieagenda: Lusten en lasten in balans;
Nederland overal aantrekkelijk; Toegankelijk en
bereikbaar; Duurzamer moet; Een gastvrije
sector
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Perspectief 2030 gaat de basis vormen voor de
IPO-agenda op het gebied van
vrijetijdseconomie.

Afstemmen regionale en landelijke agenda
(“regionale economie als versneller”, IBP)
We doen ervaring op in een proces van ‘aldoende-leren’ aan de hand van – voorlopig –
vijf proeftuinen. En delen de leerervaringen uit
deze proeftuinen, zodat andere regio’s op basis
hiervan hun integrale ontwikkelstrategie
kunnen versterken. En we doen op basis
hiervan aanbevelingen m.b.t. de IBPdoelstelling om de multi-level-governance
(ministeries, provincies, gemeenten) te
versterken.

Zo’n anderhalf jaar geleden is het
Interbestuurlijk Programma Regionale
Economie gestart. De werkzaamheden zijn –
ondanks Covid-19 - zo goed mogelijk
doorgegaan. De vier geselecteerde proeftuinen
(Noord-Nederland, Goeree-Overflakkee, Venlo
en Sittard-Geleen) hebben gekeken hoe
samenwerking door overheden de economie
kan dienen. Het zijn vier zeer uiteenlopende
proeftuinen, voor zo’n vergelijking wel zo
leerzaam.
Het kernteam van dit onderdeel van het IBP
heeft de proeftuinen geobserveerd en
ondersteund. Er zijn observatierapportages
gemaakt en er is achtergrondinformatie
beschikbaar.

3.5.1 Wat heeft het gekost?
In onderstaand overzicht staat in de kolom Totaal budget 2020 de begroting 2020 zoals bij de
begrotingswijziging bij de VJN is vastgesteld (bij de NJN waren er geen wijzigingen), de kolom
Realisatie geeft aan het uiteindelijke bedrag dat werkelijk is uitgegeven in 2020, de kolom Verschil
laat het verschil zien. Waar bijdragen van derden zijn binnengekomen en waar gelden uit 2019 zijn
overgeheveld is ook in het overzicht aangegeven.
Provinciale bijdrage

Bijdragen
van derden

Overheveling
uit 2019

Totaal
budget 2020

Realisatie

Verschil

door naar 2021

Kerntaak 5. Regionale economie
KT5.1.0

Economie
werkbudget

KT5.1.5

KT5.0

Regionale Economie

-

32.443
32.443

0

0

32.443
32.443

17.515
17.515

14.928
14.928

Toelichting op de grootste verschillen:
In 2020 zijn er door COVID minder fysieke bijeenkomsten voor Regionale Economie geweest dan
gepland, daardoor zijn er minder kosten gemaakt op KT 5.1.5 Werkbudget.
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3.6 Cultuur en Erfgoed
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Wat hebben we gedaan

Cultuur
De provincies vragen aandacht voor
evenwichtige inzet in het Rijks cultuurstelsel
2021-2024 met voldoende aandacht voor
de regionale component en de waarde van
een instelling voor de regio in de
subsidieregeling zelf, zodat hiermee de
samenhang tussen landelijk en lokaal beleid
wordt versterkt. Ook is het van belang dat
de fondsen samenwerken met de stedelijke
regio’s. IPO zoekt hier in de samenwerking.
De provincies worden als onderdeel van de
stedelijke regio’s gevraagd om te
reflecteren op de aanvragen uit de resp.
regio. Deze reflectie stuurt de minister door
aan de Raad voor cultuur die dit meeneemt
in de advisering. Via de IPO lijn zal waar
nodig afstemming plaatsvinden.
Het IPO streeft naar een goede voorzetting
van de proeftuinen. De ervaring die nu
wordt opgedaan met de proeftuinen leert
dat gezamenlijke investering op specifieke
thema’s een grote meerwaarde oplevert
voor het culturele veld en het publiek. In de
basisinfrastructuur komt ruimte voor 12
musea met een gemeentelijke of
provinciale collectie. Per provincie dient
een voordracht te komen van de
Gedeputeerde Staten per provincie. Om
een groot lobbytraject van de musea te
voorkomen en enigszins objectief te kunnen
opereren is het voor het IPO wenselijk
gemeenschappelijke uitgangspunten te
formuleren die de provincies kunnen
hanteren bij het maken van de keuze voor
de voordracht aan het ministerie.

Door Corona heeft een intensief bestuurlijk
traject plaatsgevonden om de culturele
sector overeind te houden. Daarbij worden
onder meer afspraken gemaakt over de
verdeling van de kosten over de overheden.
Dit heeft geleid tot een compensatie van €8
mln. voor de provinciale kosten voor
Corona, hetgeen echter slechts een
gedeelte van de daadwerkelijke extra
kosten betreft. Deze extra inzet heeft geleid
tot extra personeelslasten bij het IPO
waardoor het budget van cultuur en
erfgoed volledig is belast.
Daarnaast is een position paper cultuur
opgesteld waarmee gemeenschappelijke
uitgangspunten zijn geformuleerd. Dit is op
11 februari ’21 door het IPO bestuur
vastgesteld.

Cultuureducatie
De provincies voeren het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
uit. Voor cultuureducatie en
cultuurparticipatie wordt meegewerkt
aan een ontwikkeling van vele losse
stimuleringslijnen naar een meer
samenhangend stelsel in 2020 voor de
periode 2021-2024. Het IPO volgt de keuze
voor integraal muziekonderwijs zonder
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De voortgang is conform verwachting.
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voorrang voor bepaalde kunstdisciplines
zodat de vraag van het cultuuronderwijs
centraal gesteld kan worden, waarbij het
eigenaarschap van de school centraal staat
en dus van het kind.
Het IPO ondersteunt de voortzetting van
Cultuureducatie met Kwaliteit en denkt
mee met voorstellen voor
cultuurparticipatie.
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Bibliotheken
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 aan een
actueel innovatiekader met
netwerkpartners, levert inbreng bij de
evaluatie van WSOB en vraagt aandacht
voor witte en grijze vlekken bij spreiding
van bibliotheekvoorzieningen.

De voortgang is conform verwachting.
In 2020 is door de netwerkpartners een
convenant ondertekend waarin
gezamenlijke onderwerpen waaronder 3
maatschappelijke thema’s zijn uitgewerkt.

Erfgoed
Het IPO levert inbreng in de aanpak van
OCW voor de restauratie van grote
monumenten en zal blijvende (ook
financiële) aandacht voor de grote
restauraties met het rijk agenderen in
overleg met andere overheden In het
landelijke programma De Verbinding wordt
extra aandacht gegeven aan het gebruik
van (vrijkomende) monumentale kerken. De
Verbinding onder meer de totstandkoming
van kerkenvisies op lokaal niveau waarin
partijen alle belangen afwegen en keuzes
over de toekomst van kerken maken. Het
IPO participeert aan een stuurgroep
kerkenvisies. In de Erfgoed Deal worden
afspraken gemaakt over het behoud van
erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven
van dit moment: energietransitie en
verduurzaming, klimaatadaptatie en
stedelijke groei en krimp. Door goede
initiatieven en projecten vanuit de Erfgoed
Deal financieel te ondersteunen zorgen we
voor een betere en mooiere leefomgeving
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De voortgang is conform verwachting.
Een position paper erfgoed en een
uitvoeringsagenda zijn opgesteld waarin de
inzet over deze onderwerpen is
vormgegeven. Deze zijn op 11 februari ’21
door het IPO bestuur vastgesteld.

Wat wilden we bereiken
waarin ons verleden herkenbaar is. Het IPO
is deelnemer aan een
samenwerkingsverband tussen OCW, VNG
en monumentenorganisaties en heeft
zitting in een stuurgroep.
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3.6.1 Wat heeft het gekost?
In onderstaand overzicht staat in de kolom Totaal budget 2020 de begroting 2020 zoals bij de
begrotingswijziging bij de VJN is vastgesteld (bij de NJN waren er geen wijzigingen), de kolom
Realisatie geeft aan het uiteindelijke bedrag dat werkelijk is uitgegeven in 2020, de kolom
Verschil laat het verschil zien. Waar bijdragen van derden zijn binnengekomen en waar
gelden uit 2019 zijn overgeheveld is ook in het overzicht aangegeven.
Provinciale bijdrage

Bijdragen
van derden

Overheveling
uit 2019

Totaal
budget 2020

Realisatie

Verschil

door naar 2021

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
KT6.1.0

Cultuur

KT6.3.2

KT6.0

werkbudget

72.613
72.613

Culturele Infrastructuur

0

0

Toelichting op de grootste verschillen:
Het budget is met een klein verschil conform begroting uitgegeven.
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72.613
72.613

74.955
74.955

-2.342
-2.342

0

3.7 Kwaliteit van het Openbaar Bestuur
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Uit de basisbegroting 2020:
Netwerk en kennisdeling:
samenwerking
Binnen de realisatie van een “first in class”netwerkorganisatie van de gezamenlijke
provincies is in 2019 gestart met de
intensivering van netwerk-bijeenkomsten,
gecombineerd met kennisdeling. De
Statenverkiezingen van maart 2019 boden
daartoe het momentum met het aantreden
van nieuwe Provinciale Staten, en daaruit
voortvloeiend een nieuwe Algemene
Vergadering van de vereniging (juni 2019)
en een nieuw benoemd bestuur (augustus
2019). In 2020 wordt de basis van deze
aanpak gecontinueerd en verder
uitgebouwd.
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De Programmabegroting 2020 zette een
stevige stap in het bouwen aan een vitale
vereniging van de gezamenlijke provincies.
Een groot deel daarvan was, mede naar
aanleiding van de toegevoegde waarde van
netwerkevenementen zoals aangeven door
de Algemene Vergadering en de
bestuurders, geënt op fysieke
bijeenkomsten. Helaas hebben in 2020, als
gevolg van de covid-maatregelen, geen
netwerkactiviteiten op locatie kunnen
plaatsvinden. De voorziene eerste
Statendag, de GS-middagen, de aftrap van
het parlementaire jaar dat altijd met de
koepelorganisaties VNG en UvW wordt
georganiseerd, en ook het jaarcongres 2021
zijn voorbeelden van
(netwerk)bijeenkomsten die niet hebben
plaatsgevonden. In overleg met
betrokkenen (bestuurders, AV) hebben
enkele bijeenkomsten wel online doorgang
gekregen. Naast de reguliere vergaderingen
waren dat bijvoorbeeld een groot aantal
informele bijeenkomsten voor en met de
leden van de Algemene Vergadering, en een
aantal uitwisselingen van ‘best practices’
rond de zomer van 2020. Op de ambitie van
een versterking van de samenwerking met
de Statenleden zijn, ondanks de
beperkingen, in het afgelopen jaar stappen
gezet. Vanuit de Algemene Vergadering zijn
twee werkgroepen ontstaan, te weten een
klankbordgroep P&C cyclus en een
werkgroep ‘best practices’. De
klankbordgroep P&C functioneert ook als
‘klankbord’ voor het bestuur bij het
realiseren en borgen van de nieuwe P&C
cylus, en de werkgroep ‘best practices’
beziet op welke wijze uit de verschillende
werkwijzen in de provincies ter
voorbereiding op vergaderingen van de
Algemene Vergadering toch een leidraad
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gedestilleerd kan worden. Met betrekking
tot de samenwerking met Statenlid.nu is
het streven in 2021 goede afspraken te
maken. In de programmabegroting 2020
was de strategische denktank, bestaande
uit de strategen van de twaalf provincies,
nog een eigenstandige opgave. In de
programmabegroting 2021 is deze
geïntegreerd in de ambitie van een
kennisfunctie voor en van de gezamenlijke
provincies. In 2020 is geen intensief gebruik
gemaakt van de samenwerking met de
NSOB.

Netwerkbijeenkomsten
In de overdracht aan de nieuwe Algemene
Vergadering (AV) is afgesproken de
ingeslagen weg van een grote informatieen kennisuitwisseling met de leden van de
AV te continueren. Dit betreft onder andere
de informele bijeenkomsten rondom
thema’s waar de gezamenlijke provincies
samen op acteren, zoals het
Klimaatakkoord en de aanpak stikstof, de
(zeer welkome toename van) uitnodigingen
van Provinciale Staten aan de
vertegenwoordiging van de gezamenlijke
provincies in het IPO-bureau, ad-hoc
project-ondersteuning voor Statenlid nu,
maar ook de masterclasses die op de
voormiddag van het jaarlijkse congres nu
voor de Statenleden van de twaalf
provincies worden georganiseerd. Binnen
de nieuwe ambities van de gezamenlijke
provincies is de wens deze aanpak
onderdeel te laten zijn van een stevig
programma rondom de versterking van de
gezamenlijke relatie met de Staten. Met het
aantreden van twaalf nieuwe colleges van
Gedeputeerde Staten (GS) in 2019 is niet
alleen een nieuw bestuur, samen met de
bestuurlijke adviescommissies,
geïnstalleerd, maar is ook het instrument
van halfjaarlijkse GS-(mid)dagen
geïntroduceerd. De provincie Gelderland
trad als gastheer op voor de allereerste
editie van de GS-dag in juli 2019, en op 1
oktober (in de voormiddag van het IPO
Jaarcongres) vindt deze plaats in Groningen.
De provincie Overijssel heeft reeds
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Zie hierboven bij wat hebben we gedaan bij
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aangegeven in het voorjaar 2020 de
GS(mid)dag te willen faciliteren.

Wat hebben we gedaan

Jaarcongres
Het congres van de gezamenlijke provincies
is in de afgelopen bestuursperiode
uitgegroeid tot een evenement waar
netwerken, kennisdeling en inhoudelijke
kwaliteit voorop staat. In navolging van het
succes van de masterclasses voor de
Statenleden in Brussel (2018), vindt in 2019
een carrousel met masterclasses voor de
Statenleden plaats, en zal ook in 2020 weer
expliciet naar de voormiddag van het
congres gekeken worden – zowel voor de
Statenleden als voor de gedeputeerden met
een GS-middag. Het uitbouwen van het
congres, de intensievere betrokkenheid van
en samenwerking met de Statenleden en
provinciale vertegenwoordiging is
onontbeerlijk binnen een
netwerkorganisatie, draagt bij aan het
gedeelde commitment van de gezamenlijke
provincies, maar biedt ook een uitdaging
om alle wensen te realiseren binnen de
gestelde financiële kaders.
De mogelijkheden die het “Huis van de
Provincies” in Den Haag biedt voor kennisen netwerkbijeenkomsten worden steeds
beter benut. De Kring van Commissarissen
van de Koning vergadert vanaf 2019 ook
zeer regelmatig aan de Herengracht in Den
Haag, evenals een aantal – voor de
provincies zeer relevante – rijksgremia en
adviesorganen. Bijeenkomsten tussen
vakgedeputeerden en maatschappelijke
partners danwel bewindspersonen zijn
voorbeelden waarvoor het “Huis van de
Provincies” zich ook zeer goed leent.

Zie hierboven bij wat hebben we gedaan bij
“netwerk en kennisdeling: samenwerking”

Welcome backborrel en bestuursdiner
Binnen de samenwerking met de VNG en de
UvW zullen in 2020 ook weer de jaarlijkse
“Welcome Back Borrel” en het
Bestuursdiner georganiseerd worden.

Het Bestuursdiner 2020 heeft pre-covid
maatregelen nog kunnen plaatsvinden, de
“Welcome Back Borrel” heeft in 2020 niet
plaatsgevonden.

Kennishub
Instrumenten voor de versterking van de
kennisdeling interprovinciaal zijn het
wetenschapsnetwerk en de strategische
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Gelet op de actualiteit van deze en de
afgelopen periode, wordt bezien deze
activiteit op te starten in 2021.

Wat wilden we bereiken
denktank. In 2019 zijn de voorstellen
opgeleverd – zoals afgesproken in de
programmabegroting 2018 – voor het
realiseren van een ‘kennishub’ voor de
gezamenlijke provincies. In 2020 dient de
implementatie hiervan ter hand te worden
genomen.
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Europa
Het verdient aandacht hier stil te staan bij
de geïntensiveerde kennisdeling en
samenwerking tussen het IPO-bureau, BIJ12
en het Huis van de Nederlandse Provincies
(HNP) in Brussel. Dit betreft o.a. de
beoordeling van de nieuwe voorstellen van
de Europese Commissie, de zogeheten BNCficheprocedure. Twee dossiers waarop het
traject van HNP naar IPO Den Haag naar
BIJ12 ten volle wordt benut zijn de opgaven
droogte en de mobiliteit/vervoer. Binnen
deze opgaven laat zich de kracht zien van
de Europese kennis van het HNP en de
uitvoeringskracht en kennis van BIJ12, en
biedt de samenwerking kansen de posities
en realisatie van de wensen van de
provincies te versterken op zowel het
nationale als Europese niveau. Deze lijn
wordt doorgezet in 2020.
Het Kenniscentrum Europa Decentraal
verricht haar activiteiten voor het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG), het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie
van Waterschappen (UvW). De activiteiten
worden als shared service uitgevoerd voor
BZK en koepels, hun achterban, ministeries,
gemeenten, provincies, waterschappen, en
andere organisaties die deel uitmaken van
decentrale overheden, zoals bijvoorbeeld
samenwerkingsverbanden. De financiering
van het totaal aan activiteiten bedraagt
circa 50% subsidie van het ministerie van
BZK en de overige 50% bestaat uit bijdragen
van de koepels (circa 20% door IPO en VNG
elk en 10% door UvW). Voor provincies
wordt naast de reguliere dienstverlening
aan provincies op de terreinen Staatssteun,
Aanbesteden, Regionaal Beleid en
Fondsenkader, Milieukader (water,
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Naast de gezamenlijke inzet op de
zogeheten BNC-ficheprocedure is in 2020
door het IPO-bureau en het HNP samen
met de provincies gewerkt aan het
opstellen van het herstelplan regionale
economie n.a.v. Covid19.

De Corona-pandemie bracht de decentrale
overheden, gemeenten in het bijzonder,
veel extra werk. Bij Kenniscentrum Europa
decentraal uitte zich dat in een flinke
toename van vragen, bijvoorbeeld over het
nieuwe tijdelijke staatssteunkader. De
financieringsbijdrage aan het KED is via IPO
Den Haag betaald en er is in 2020 aandacht
gevraagd bij BZK samen met de UvW en
VNG om de gewaardeerde rol die het KED
heeft te blijven behouden en goed te kijken
naar een passende set aan afspraken
rondom de financiering.

Wat wilden we bereiken
luchtkwaliteit, energie, afval), adviseert het
KED ook op de BNC-fiches en voert de
milieuverkenner uit in samenspraak met
het IPO en provincies.

Wat hebben we gedaan

Projecten en programma’s
Financiën
In 2020 zullen enkele prangende financiële
dossiers de aandacht vragen van de
gezamenlijke provincies. De financiële
uitwerking van het Klimaatakkoord, de
opcenten, de begeleiding van het
onderzoek van de Raad voor Openbaar
Bestuur inzake de kosten van het
Klimaatakkoord, een bijdrage aan de
studiegroep financiën/interbestuurlijke
verhoudingen in de aanloop naar de
Tweede Kamer en in bredere zin het
gesprek over de belastingpositie van de
provincies. Er zal naar verwachting op dit
dossier additioneel (werk)budget nodig zijn.
Dit zal meegenomen worden in de
begrotingswijziging.
Voor een specificering gaat het om:
 Onderzoeken artikel 2 Fvw over de
uitvoeringskosten en effecten
opcenten zoals afgesproken in het
Klimaatakkoord(art 2 FVw); Deze
onderzoeken worden in 2020 door
de ROB in gezamenlijkheid met de
provincies en BZK uitgevoerd en
moeten leiden tot een
zwaarwegend advies over de
consequenties van de extra lasten
en/of derving van de opcenten als
gevolg van de maatregelen van het
Klimaatakkoord.
 Fiscalisering mobiliteit; het rijk zal
in het najaar van 2019 een
bouwstenenonderzoek uitvoeren
naar een brede aanpassing van de
fiscalisering, waar ook de mobiliteit
onderdeel van uitmaakt. In 2020
zullen de uitkomsten van dit
onderzoek leiden tot een verdere
verdieping van dit onderwerp
binnen de provincies.
 Invest-NL optimaal inzetten voor
provinciale doelen; In 2019 is
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In 2020 is veel inzet gepleegd op het in
kaart brengen van de financiële gevolgen
van Corona en het verkrijgen van financiële
compensatie hiervoor door het rijk. Voor de
schade bij Culturele instellingen tot 1 juni
heeft het Rijk hierdoor inmiddels € 8
miljoen uitgekeerd. De te compenseren
schade na 1 juni voor culturele instellingen
wordt begin 2021 geïnventariseerd. De
schade vanwege gederfde inkomsten wordt
na vaststelling van de jaarrekeningen 2020
berekend.
De ROB heeft in 2020 twee belangrijke
artikel 2-adviezen uitgebracht, die waren
afgesproken in het Klimaatakkoord: een
advies over de derving opcenten vanwege
de stimulering van elektrische auto’s en een
advies over de extra uitvoeringslasten waar
decentrale overheden mee te krijgen als
gevolg van de maatregelen voor het
Klimaatakkoord. Uit de adviezen blijkt dat
provincies geconfronteerd worden met
substantiële bedragen voor deze
onderwerpen. De provincies zijn in overleg
met het rijk (ook in het kader van de
kabinetsformatie) over de compensatie van
de berekende kosten.
In 2020 is de gezamenlijke werkgroep met
het rijk voor onderzoek naar
belastinggebied en de actualisatie
verdeelmodel Provinciefonds gestart. Voor
beide onderwerpen is een Plan van Aanpak
en een planning opgesteld. De resultaten
van het bouwstenenonderzoek Rijk
Fiscalisering mobiliteit worden hierin
meegenomen. Het IPO is nauw betrokken
bij deze gezamenlijk werkgroep via
stuurgroep, bestuurlijke kopgroep en de
werkgroepen die de voorstellen uitwerken
en beoordelen.

Wat wilden we bereiken
Invest-NL opgericht door het Rijk. In
2020 wordt in samenwerking met
het Rijk de verdere mogelijkheden
voor de inzet van de gelden van
Invest-NL nagegaan voor het cofinancieren van relevante
projecten. Het IPO faciliteert met
name de kennisdeling op dit
onderwerp.
 Rechtmatigheidsverantwoording
jaarverslag 2021; BZK heeft
aangekondigd dat de colleges van
GS met ingang van 2021 worden
verplicht een
rechtmatigheidsverantwoording in
de jaarrekening op te nemen. Het
IPO behartigt het belang dat de
activiteiten van provincies gericht
op de opstelling van de
verantwoording zo efficiënt
mogelijk kunnen verlopen.
 Decentralisatie-uitkeringen en
aanpassing uitkeringsstelsel. In
reactie op de aanbevelingen van de
Algemene Rekenkamer in het
Verantwoordingsonderzoek 2018
over de decentralisatie-uitkeringen,
heeft BZK in 2019 een wetstraject
opgestart om het uitkeringsstelsel
aan te passen. Tot die tijd wordt
een afwegingskader toegepast,
waaraan nieuwe en bestaande
decentralisatie uitkeringen getoetst
worden. Het standpunt van het IPO
zal hierin worden meegenomen.
Een groot aantal onderwerpen dat
samenhangt met de taken van
provincies wordt centraal door het
rijk geregeld. Het IPO is betrokken
bij besluitvorming en werkt er aan
dat de positie van provincies zo
goed mogelijk blijft gewaarborgd.
Het IPO ziet er op toe dat de
strategische inzet zo goed mogelijk
wordt gerealiseerd.

IDA
Reguliere ondersteuning IPO
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Wat hebben we gedaan
Vanwege de instelling van deze
gezamenlijke werkgroep, maar ook
vanwege de kabinetsformatie, is in 2020
parallel hieraan binnen de BAC Financiën
uitgebreid nagedacht over de te hanteren
strategie voor deze onderwerpen. Er is een
verkenning uitgevoerd naar mogelijke
alternatieve belastinggebieden en een
kostenoriëntatie van aan provincies
gedecentraliseerde rijkstaken. Dit heeft
geleid tot de opstelling van het position
paper Strategische Provinciefinancien.
In 2020 hebben binnen Financiën geen
activiteiten plaatsgevonden met betrekking
tot Invest-NL.
De invoering van de regeling waarbij wordt
verplicht dat de
rechtmatigheidsverantwoording door het
college van GS en B&W wordt opgesteld (en
niet meer door de accountant) vindt
(zonder tegenbericht nog steeds) met
ingang van het boekjaar 2021 plaats.
Hiertoe heeft het IPO, als lid van de
commissie BADO, en enkele provincies
meegewerkt aan handreikingen voor
provincies en gemeenten om deze goed te
kunnen implementeren.
Het IPO heeft meerdere malen aan het Rijk,
aan het ministerie van Financiën in het
bijzonder, aangegeven dat wij niet gelukkig
zijn met de grote toename van het aantal
SPUK’s. Naar de mening van de provincies
belemmert dit de beleidsvrijheid en levert
het extra onnodige uitvoeringslasten op. Dit
heeft helaas nog niet geleid tot het
gewenste resultaat, aangezien het Rijk
aanloopt tegen onrechtmatigheid als men
toch op een andere wijze middelen
verstrekt. Ook grotere controle door het rijk
op de besteding van de middelen is een
reden voor de toename. Desondanks zal dit
onderwerp voortdurend aan de orde
worden gesteld.

Wat wilden we bereiken
Vanuit de bestuurlijke portefeuille
eProvincies zal reguliere ondersteuning
geleverd worden op het vlak van Digitale
Overheid, met name op het gebied van
belangenbehartiging bij het ministerie van
BZK, de medeoverheden en overige koepels
en door de functie van aanspreekpunt voor
de departementen. Hier ligt ook een relatie
met het programma IDA, dat ondersteund
wordt door BIJ12 en wat nog verder wordt
uitgewerkt.

Wat hebben we gedaan
Voor de Interprovinciale Digitale Agenda
(IDA) is een Jaarplan 2020 opgesteld. In de
loop van 2020 is een groot deel van de
geplande activiteiten uit het Jaarplan 2020
uitgevoerd. Als gevolg van de coronacrisis is
de uitvoering van een deel van de
projectactiviteiten vertraagd.
In de zomer van 2020 is het programma
Interprovinciale Digitale Agenda (IDA)
inhoudelijk en financieel overgedragen
vanuit de provincie Gelderland, waar het
programma tot dan toe werd gehost, naar
het Interprovinciaal Overleg (IPO).
Een gedetailleerde verantwoording van de
activiteiten en het financiële resultaat van
IDA in 2020 is te vinden in het Jaarverslag
IDA 2020, dat is vastgesteld door de
Kopgroep IDA en ter kennisname aan het
IPO-bestuur wordt aangeboden. In 2021 zal
de verantwoording via de jaarstukken IPO
Den Haag verlopen, omdat het sinds 2021
dan onderdeel uitmaakt van begroting IPODen Haag.

Openbaar Bestuur
De bestuurlijke ambities rondom de
maatschappelijke opgave van de kwaliteit
van het openbaar bestuur zijn groot. Deze
zijn deels ook ingegeven door het gemis aan
voldoende aandacht en waarborg daarvan
binnen de samenwerking van de
gezamenlijke provincies in de afgelopen
periode. Zo wenst het bestuur een
programma rondom de versterking van de
relatie met de Staten, een programma
waarin nadere afspraken gemaakt worden
over o.a. de ondersteuning van Statenlid
nu, een versterkte kennisdeling met de
Staten, en wellicht een eigen kennisagenda
van de AV. De samenwerking met de Staten
in de aanloop naar de Statenverkiezingen
van 2019 heeft hier mede een positieve
grondslag voor gerealiseerd. Zo wenst het
bestuur ook een bestuurlijke
adviescommissie rondom de opgave
‘kwaliteit openbaar bestuur’ en is door het
bestuur besloten een nieuwe visie van de
gezamenlijke provincies neer te willen
55

Relatie met de staten:
Zie hierboven bij wat hebben we gedaan bij
“netwerk en kennisdeling: samenwerking”
In januari 2020 is de nieuwe bestuurlijke
adviescommissie Kwaliteit Openbaar
Bestuur gestart. Zie voor een nadere
toelichting hieronder.

Wat wilden we bereiken
leggen, de opvolger van KOMPAS2020. Als
laatste zullen in deze Statenperiode de
Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden
wat de ambitie heeft gevormd – in
navolging van het succes van voorgaande
maal – weer samen met de gemeenten en
waterschappen te kijken naar een
gezamenlijk traject. In de
begrotingswijziging worden deze ambities
nader geduid.
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Uit de 1e begrotingswijziging 2020:
Nieuwe Bestuurlijke Adviescommissie
Het nieuw door de AV-benoemde IPObestuur heeft in haar vergadering van 29
augustus besloten de noodzaak te zien van
een bestuurlijke adviescommissie van de
gezamenlijke provincies rondom de
“Kwaliteit van het Openbaar Bestuur”. In
navolging van dat besluit wordt in kaart
gebracht welke reikwijdte aan dossiers,
thema’s deze nieuwe adviescommissie tot
haar werkveld zal rekenen. Hierbij kan
gedacht worden aan de – voor de
provincies relevante Wet Open Overheid,
de versterking van de relatie met de Staten,
de interbestuurlijke samenwerking, de Wgr,
en ook de samenwerking in de regio’s met
de decentrale overheden binnen de
verschillende wettelijke kaders. Op welke
wijze deze adviescommissie de
werkzaamheden zal oppakken is nog nader
onderwerp van bestuurlijk gesprek. Dit
vraagt de inzet voor de komend jaar van
een IPO-medewerker als secretaris van
deze commissie en een werkbudget van
20.000.

Kopgroepen

Conform de besluitvorming is in januari
2020 de nieuwe bestuurlijke
adviescommissie Kwaliteit Openbaar
Bestuur (BAC KOB) van start gegaan. De
nieuwe BAC KOB richt zich op de
strategische advisering over bestuurlijke
onderwerpen, adviseert over consultaties,
beleid- en wetgevingstrajecten en wil een
rol spelen in het kennisnetwerk, evenals bij
de uitwisseling van best practices tussen de
provincies. Vanuit het IPO wordt de BAC
KOB ondersteund met een
programmamanager en
beleidsondersteuning.

Met de covid-19 crisis en de tijdelijk
ingebedde werkwijze van de kopgroepen
binnen de bestaande organisatie is bij de
Voorjaarsnota 2020 al besloten geen
voorstellen in te dienen voor nadere
ondersteuning van de kopgroepen, en de
aanpak van de missie van de gezamenlijke
provincies.
De werkzaamheden van de verschillende
kopgroepen in 2020 is opgenomen bij de
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beleidsinhoudelijke kerntaken. De kopgroep
aanpak stikstof is verworden tot de
bestuurlijk commissie stikstof.
Het IPO-bestuur heeft besloten extra in te
zetten op een gezamenlijke aanpak om de
gevolgen van de Corona-pandemie voor de
provinciale beleidsvelden te mitigeren. In
verband hiermee heeft het IPO-bestuur
besloten op dit moment nog geen nieuwe
visie neer te leggen als opvolger van
KOMPAS2020.

Nieuwe visie van de gezamenlijke
provincies

Versterking van de relatie met de
Staten
In de vorige bestuursperiode is gestart met Zie hierboven bij wat hebben we gedaan bij
het versterken van de relatie met de leden
“netwerk en kennisdeling: samenwerking”
van de Algemene Vergadering van het IPO
en via die lijn met de Statenleden.
Verschillende concrete afspraken en
initiatieven hebben daar invulling aan
gegeven, zoals de betrokkenheid bij de
invulling van de workshops op het IPOJaarcongres, de informele inhoudelijke
bijeenkomsten op maatschappelijke
opgaven, een modelvoordracht voor de
Staten ter aanbieding van de
Programmabegroting, facilitaire
ondersteuning (vooroverleggen; Statenlid
nu) en het samen optrekken in de
bewustzijnscampagne in de aanloop naar
de Statenverkiezingen. Binnen de
bestuurlijke ambities is gesproken over een
overkoepelend programma voor de
versterking van de relatie met de
gezamenlijke Staten. De hierboven
vermelde initiatieven maken daarvan
onderdeel uit. De doelstelling van het
programma is de kennisdeling te
intensiveren, het netwerk(en) te versterken
en te faciliteren, en de samenwerking onder
de koepel van het IPO te verbeteren en
daarmee de kracht van de gezamenlijke
provincies verbeteren.
Voor de contouren en invulling van dit
programma wordt in ieder geval in overleg
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getreden met de betrokken
bestuurders/portefeuillehouders in het IPObestuur, en de leden van de Algemene
Vergadering. Ook de Statengriffies en
ambtelijke organisaties van de provincies
kunnen hierbij een rol vervullen. Elementen
waar aanvullend aan gedacht kan worden
zijn een continue gezamenlijke
bewustzijnscampagne, een eigen
kennisagenda van de AV (en voor de
Staten), een 2e netwerk-dag naast het IPO
Jaarcongres.
Tussen de AV en het IPO-bestuur is tevens
al de afspraak gemaakt te bezien op welke
wijze ondersteuning aan Statenlid nu
geboden kan worden binnen dit
programma. Voor 2020 worden de reeds
ingezette bewegingen gecontinueerd en
waar mogelijk reeds aangevuld met extra
activiteiten, hiertoe wordt voorgesteld
extra budget te faciliteren, waarbij – als
onderdeel van het programma – wellicht
ook gekeken kan worden naar een gedeeld
financieringsmechanisme na 2020. Hiertoe
is een werkbudget benodigd om de start te
kunnen maken met een Plan van Aanpak
welke in het IPO-bestuur kan worden
vastgesteld en is 8 uur inzet van een IPOmedewerker per week benodigd.
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Interbestuurlijk Programma
In het kader van het Interbestuurlijk
Programma hebben Rijk en koepels begin
2019 afgesproken om een studiegroep
Interbestuurlijke en Financiële
Verhoudingen onderzoek te doen naar
knelpunten en dilemma’s in deze
verhoudingen en daarvoor
oplossingsrichtingen aan te dragen.
Namens de provincies hebben twee oudgedeputeerden deelgenomen aan deze
studiegroep. Het eindrapport van de
studiegroep is in september 2020
uitgebracht.

Logistiek
Met de continuering, en verdere uitbouw
van de netwerkorganisatie van de
gezamenlijke provincies, en de daarbij
horende evenementen, zowel voor de
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Als gevolg van de covid-19 crisis is deze post
vervallen en is de voorgestelde verhoging
bij de besluitvormig over de voorjaarsnota
2020 komen te vervallen.

Wat wilden we bereiken
Statenleden (congres, AV) en de
bestuurders, wordt voorgesteld het budget
voor de organisatie op dit punt te verhogen
met €20.000. [vergaderkosten omhoog:
middag congres, GS-dagen, nieuwe BAC,
bestuurs-tweedaagse, extra
AV/Statenmiddag, AAC-dag]
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3.7.1 Wat heeft het gekost?
In onderstaand overzicht staat in de kolom Totaal budget 2020 de begroting 2020 zoals bij de
begrotingswijziging bij de VJN is vastgesteld (bij de NJN waren er geen wijzigingen), de kolom
Realisatie geeft aan het uiteindelijke bedrag dat werkelijk is uitgegeven in 2020, de kolom
Verschil laat het verschil zien. Waar bijdragen van derden zijn binnengekomen en waar gelden uit
2019 zijn overgeheveld is ook in het overzicht aangegeven.
Provinciale bijdrage

Bijdragen
van derden

Overheveling
uit 2019

Totaal
budget 2020

Realisatie

Verschil

door naar 2021

Kerntaak 7. Kwaliteit van het openbaar bestuur
KT7.1.0
KT7.1.1.0

Bestuurlijke verhoudingen provincies
Reguliere activiteiten

KT7.1.1.1
KT7.1.1.3
KT7.1.1.5
KT7.1.1.6

KT7.1.2.0

103.732
15.560

Strategische denktank
versterking relatie statenleden
nieuwe BAC
IBP

50.000
50.700
20.280
202.800

KT7.4.2
KT7.4.4
KT7.5.1

KT7.0

8.818

25.065
17.472
916
8.604

400
896.158
122.602

78.667
-1.912
-916
214
0
20.650
41.304
20.280
2.800
0
-3.806
-5.959
0
0
143.842
-18.870

1.568.640

276.294

29.350
9.396
200.000

Europa programma's

KT7.2.1.1
KT7.2.1.3

KT7.4.0

103.732
15.560
8.818
50.000
50.700
20.280
202.800

Speerpunten

KT7.1.2.3
KT7.1.2.4
KT7.1.2.5
KT7.1.2.10

KT7.2.1.0

Jaarcongres
Bestuursdiner
Dialoogcafes
Abonnement COELO

EU Kenniscentrum
CEMR

210.912
38.000

Werkbudget gedeputeerder i-agenda
IDA
werkbudgget Financien

400
1.000.000

e-agenda 2018

Kwaliteit openbaar bestuur

40.000

103.732
1.804.934

40.000

0

210.912
38.000
400
1.040.000
103.732
1.844.934

214.718
43.959

Toelichting op de grootste verschillen:
Gezamenlijke toelichting op de onderdelen Jaarcongres, Strategische denktank, versterking
relatie statenleden en Nieuwe BAC:
De Programmabegroting 2020 zette een stevige stap in het bouwen aan een vitale vereniging van
de gezamenlijke provincies. Een groot deel daarvan was, mede naar aanleiding van de
toegevoegde waarde van netwerkevenementen zoals aangeven door de Algemene Vergadering
en de bestuurders, geënt op fysieke bijeenkomsten. Helaas hebben in 2020, als gevolg van de
covid-maatregelen, geen netwerkactiviteiten op locatie kunnen plaatsvinden. De voorziene
eerste Statendag, de GS-middagen, de aftrap van het parlementaire jaar dat altijd met de
koepelorganisaties VNG en UvW wordt georganiseerd, en ook het jaarcongres 2021 zijn
voorbeelden van (netwerk)bijeenkomsten die niet hebben plaatsgevonden. In overleg met
betrokkenen (bestuurders, AV) hebben enkele bijeenkomsten wel online doorgang gekregen.
Naast de reguliere vergaderingen waren dat bijvoorbeeld een groot aantal informele
bijeenkomsten voor en met de leden van de Algemene Vergadering, en een aantal uitwisselingen
van ‘best practices’ rond de zomer van 2020. Op de ambitie van een versterking van de
samenwerking met de Statenleden zijn, ondanks de beperkingen, in het afgelopen jaar stappen
gezet. Vanuit de Algemene Vergadering zijn twee werkgroepen ontstaan, te weten een
klankbordgroep P&C cyclus en een werkgroep ‘best practices’. De klankbordgroep P&C
functioneert ook als ‘klankbord’ voor het bestuur bij het realiseren en borgen van de nieuwe P&C
cylus, en de werkgroep ‘best practices’ beziet op welke wijze uit de verschillende werkwijzen in
de provincies ter voorbereiding op vergaderingen van de Algemene Vergadering toch een
leidraad gedestilleerd kan worden. Met betrekking tot de samenwerking met Statenlid.nu is het
streven in 2021 goede afspraken te maken. In de programmabegroting 2020 was de strategische
denktank, bestaande uit de strategen van de twaalf provincies, nog een eigenstandige opgave. In
de programmabegroting 2021 is deze geïntegreerd in de ambitie van een kennisfunctie voor en
van de gezamenlijke provincies.
Conform de besluitvorming is in januari 2020 de nieuwe bestuurlijke adviescommissie Kwaliteit
Openbaar Bestuur (BAC KOB) van start gegaan. De nieuwe BAC KOB richt zich op de strategische
advisering over bestuurlijke onderwerpen, adviseert over consultaties, beleid- en
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143.842
143.842

wetgevingstrajecten en zal een rol spelen in het kennisnetwerk, evenals bij de uitwisseling van
best practices tussen de provincies. Er is, mede als gevolg van de covid-maatregelen, geen
beroep gedaan op het budget voor deze adviescommissie.
KT 7.4.4 IDA:
Reeds toegelicht op blz.7.
KT7.5.1 Werkbudget Financien:
In 2020 is € 122.600 uitgegeven aan opdrachten voor het beleidsveld Financiële verhoudingen.
Het betreft voornamelijk advisering over ontwikkelingen rond het Provinciefonds en het
belastinggebied van provincies. Hierdoor is een overschrijding ontstaan van ca € 19.000 in
vergelijking tot het budget van € 103.000. De overschrijding is ontstaan vanwege het
onvoorziene maar wel noodzakelijke meerwerk dat voor het advisering over de analyse effecten
decentralisaties voor het Provinciefonds noodzakelijk was. Daarnaast is vooraf een overschrijding
goedgekeurd voor de uitvoering van een quick scan Nationaal Groenfonds in relatie tot een
strategische heroriëntatie hierover.
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3.8 Werkgeverszaken
Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan

Uit de basisbegroting 2020:
CAO
Project- en programmamanagement
In 2020 gaan we verder aan de
slag met de implementatie van afspraken
uit de cao 2019-2020. O.a. de
implementatie van het sectorale generieke
functiegebouw; de oprichting van een
aantal centrale commissies
(functiewaardering, van werk naar werk en
cao interpretatie); de organisatie van een
aantal kennis-/themadagen (duurzame
inzetbaarheid, diversiteit en
organisatievisie/strategisch
personeelsbeleid en -planning/het goede
gesprek).

Afspraken cao 2019/2020:
Sectorale generieke functiegebouw
geïmplementeerd per 1-7-2020 en borging
onderhoud belegd bij Human Capital Group.
Verhuisberichten tijdig verstuurd.
Centrale commissies functiewaardering, van
werk naar werk en de tijdelijke
geschillencommissie opgericht, bemenst en
geoperationaliseerd. Secretariaat belegd bij
CAOP.
Regeling werkgeversbijdrage vakbonden
geïmplementeerd en belegd bij bureau
Actor.
Paritair aan de slag gegaan met
voorbereiding cao-themadagen (diversiteit,
duurzame inzetbaarheid en
organisatievisie/Strategisch
Personeelsbeleid/Strategische
Personeelsplanning en het goede gesprek).
Themadagen georganiseerd voor de
projectleiders banenafspraak, en de
levensfaseambasadeurs (lfa’s). Twee
klassen nieuwe lfa’s i.s.m. APG opgeleid
voor provincies en partijen bij de cao
provinciale sector. Eerste lichting lfa’s
gecertificeerd i.s.m. ABP.
Nieuwsbrieven cao provinciale sector
geïntroduceerd en periodiek verspreid als
informatie voor de ongeveer 13.000
medewerkers in onze sector.
Kennismakingsdag georganiseerd voor de
24 partijen bij de cao provinciale sector.
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Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan
Helpdeskfunctie en kennis- en leernetwerk
ingericht voor deze organisaties.
Gestart met co-creatietraject "geldvinder"
samen met APG en andere
werkgevers/sectoren en daarin sectorale
projectleiderschap genomen namens de
sociale partners. Voorzien in testcapaciteit,
inrichten pilots en communicatie binnen de
sector.
Wel voorzien, maar niet gerealiseerd
Cao-themadagen feitelijke uitvoering
vanwege de Corona-maatregelen
verschoven naar 2021.

Advies en agendering
Eind 2019 verzamelen we input tijdens een
“rondje Nederland” bij portefeuillehouders
P&O, provinciesecretarissen, hoofden P&O,
werkgevers PS en partijen bij de cao
provinciale sector voor een nieuwe
werkgeversvisie (2020-2025) en laten deze
vaststellen in het eerste kwartaal van 2020
waarna we met een vastgestelde
werkgeversvisie de onderhandelingen
kunnen starten met de vakbonden voor een
nieuwe cao.

Input voor werkgeversvisie 2025 opgehaald
in de provinciale sector bij de relevante
stakeholders. Werkgeversvisie 2025
opgesteld en vervolgens unaniem
vastgesteld (alle werkgevers GS en PS
ingestemd) in het IPO bestuur op 25-62020.

Belangenbehartiging
We ondersteunen de Bestuurlijke
Onderhandelingsdelegatie (BOD) bij
gesprekken en onderhandelingen voor een
nieuwe cao (vanaf 2021). Gezamenlijk met
de vakbonden zal besloten worden via welk
proces we tot een nieuwe cao zullen
komen: cocreatie of een meer traditionele
onderhandelingsvorm. Zowel het op- en
vaststellen van de werkgeversvisie als het
proces van cocreatie is een arbeidsintensief
proces.

Integriteit en rechtspositie bestuurders
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Cao 2021:
Onderhandelaarsmandaat cao 2021 op- en
vastgesteld.
Cao-onderhandelingen voorbereid en
opgestart in september 2020. Drie
onderhandelingsrondes voorbereid en
uitgevoerd.
Vanwege de Coronacrisis en wens aan
werkgeverszijde om te komen tot een
beleidsarme cao voor 2021 is geen
cocreatieproces ingericht.
Inzetbrief vakbonden en mandaat
werkgevers lag dermate uit elkaar dat caoproces niet voor 1-1-2021 kon worden
afgerond met een vastgestelde cao. Cao is
automatisch verlengd met een jaar en
doorstart onderhandelingen in 2021.

Wat wilden we bereiken
Belangenbehartiging

Wat hebben we gedaan

Het IPO-bureau ondersteunt de
arbeidsvoorwaarden-besprekingen in het
Overleg Decentrale Politieke Ambtsdragers
(ORDPA), waarin o.a. de rechtspositie van
statenleden en bestuurders
(gedeputeerden) wordt vastgesteld.
Namens de sector provincies nemen
hieraan deel een Commissaris van de
Koning, een bestuurder vanuit de BOD en
vertegenwoordigers van Statenlid.Nu.
 Advies en agendering.
 Het IPO-bureau is centraal
aanspreekpunt voor het Ministerie van BZK
voor het beantwoorden van Kameren
andere vragen en het verzamelen van
informatie/standpunten bij provincies.

Actieve bijdrage geleverd aan het ORDPA
en de onderwerpen die daarbij aan de orde
zijn geweest.

Project- en programmamanagement
Jaarlijks organiseert het IPO-bureau, samen
met de VNG en de UvW, als partner van het
CAOP en de Ien Dalesleerstoel de dag en
nacht van de integriteit.

Door de coronacrisis is geen fysieke dag en
nacht van de integriteit georganiseerd,
maar is deze vervangen door een Webinar.
Dit is in 2020 voor het laatst georganiseerd.

Informatie-uitwisseling
Het IPO-bureau houdt de provincies op de
hoogte van alle relevante ontwikkelingen
op het gebied van rechtspositie bestuurders
en integriteit. O.a. m.b.t. Veilig Publieke
Taak.

Informatie actief gedeeld in 2020.

Garantiebanen
Belangenbehartiging
Het IPO-bureau levert via het ZPW een
actieve inbreng m.b.t. (uitwerking van)
wetgeving en aanpassing van
Kabinetsbeleid.

Samen met de andere ZPW-sectoren
diverse reacties gegeven op
internetconsultaties, o.a. bij de
beleidsthema’s banenafspraak, pensioenen
en arbeidsmarkt.

Project- en programmamanagement
De provincies staan aan de lat voor het
jaarlijks realiseren van het wettelijke
quotum, dat aan het einde van elk
kalenderjaar wordt vastgesteld. Hiervoor
voeren ze de activiteiten uit die zijn
vastgesteld in de werkagenda voor de
provinciale sector en leggen
verantwoording af over de inspanningen en
resultaten. Twee keer per jaar rapporteert
het IPO-bureau aan het bestuur over de
resultaten. Daarnaast organiseert het IPObureau minimaal twee keer per jaar een
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Halfjaarlijkse resultaten (aantal
garantiebanen en geleverde inspanningen)
gerapporteerd aan stakeholders. Sectoraal
cijfers wederom gehaald. Aantal provincies
dat zelf niet voldoet aan de quotumcijfers is
toegenomen, met name vanwege de
Coronacrisis: deze heeft aantoonbaar
invloed gehad op de instroom, het werk en
de begeleiding van doelgroepers. Zij
worden hard geraakt, gegeven feit dat zij
behoefte hebben aan structuur en

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan

themadag voor de
contactpersonen/projectleiders inclusieve
arbeidsmarkt van de provincies. Tenslotte
participeert het IPO-bureau in gezamenlijke
projecten m.b.t. dit thema binnen het ZPW.

begeleiding en dit wordt door de
Coronacrisis onder druk gezet.
Één fysieke themadag georganiseerd voor
de projectleiders banenafspraak en een
aantal via TEAMS.
Hierover als ZPW + Kabinetssectoren
gerapporteerd aan Minister en TK.

Informatie-uitwisseling
Het IPO-bureau houdt de provincies en in
het bijzonder de contactpersonen
inclusieve arbeidsmarkt op de hoogte van
alle relevante ontwikkelingen op dit
beleidsterrein.

Kennis- en leernetwerk actief in stand
gehouden in 2020. Vanaf 2021 n.a.v.
vastgestelde IPO-begroting 2021 sectorale
projectleidersrol van IPO verplaatst naar de
gezamenlijke provincies.

Behoud en versterking samenwerking
werkgevers binnen en buiten de
provinciale sector
Belangenbehartiging
Het IPO levert een actieve rol in de verdere
versterking van stichting ZPW en het
behartigen van de gezamenlijke
werkgeversbelangen op de beleidsterreinen
pensioenen, garantiebanen en
arbeidsmarkt. Het IPO-bureau ondersteunt
de vertegenwoordigers van het IPO op het
gebied van werkgeverszaken (in casu de
leden van de BOD) die qualitate-qua zitting
hebben in besturen resp. deel nemen aan
vergaderingen waarvoor het IPO wordt
uitgenodigd (ZPW-bestuur, Regiegroep
o.l.v. Min. BZK, ORDPA, Transitiekamer).

Samenwerking interprovinciaal, binnen
ZPW-verband versterkt. Daarbij actief
samenwerking met VNO NCW gerealiseerd
en aangesloten bij periodiek overleg met SG
van MinSZW.
Binnen bestuur ZPW functie van
penningmeester/secretaris gaan vervullen
(Fleur Gräper). Actieve betrokkenheid
vroegtijdig in wetgevingstrajecten
gerealiseerd. Website ZPW vorm gegeven
en gelanceerd.
Samen met de andere ZPW-sectoren
diverse reacties gegeven op
internetconsultaties, o.a. bij de
beleidsthema’s banenafspraak, pensioenen
en arbeidsmarkt.
In ROP/Transitiekamer op basis van
geleverde input besloten rol te beperkten
en focus te leggen op traject SZW/STAR
waarmee we meer invloed kunnen
uitoefenen als publieke werkgevers.
Wel voorzien, maar niet gerealiseerd:
Aansluiting van ZPW in de STAR op z’n
vroegst in de loop van 2021/2022. Periode
van twee jaar met nauwer contact met Min
SZW om te bezien of dit afdoende is voor
gewenste versterking publieke werkgevers
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Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan
in de polder. Daarna evalueren en bezien of
zetel in de STAR nog noodzakelijk is.

Project- en programmamanagement
Het IPO-bureau neemt deel aan de
maandelijkse vergaderingen en participeert
in projectgroepen. Ook in de (technische
werkgroep van de) Pensioenkamer levert
IPO een actieve bijdrage voor de invulling
van het nieuwe pensioenstelsel.

Actieve inhoudelijke bijdragen geleverd aan
maandelijks vergaderingen van
Medewerkers ZPW en de ZPWwerkgroepen Pensioen en Arbeidsmarkt en
het Intersectorale Projectleidersoverleg
Banenafspraak. Bestuurlijke cao-overleggen
actief ondersteund.

Advies-en agendering
In 2015 is de bestuurlijke wens geuit om op
termijn een gezamenlijke cao af te sluiten
voor de decentrale overheden. Aan
werkgeverszijde gaan we in 2020
verkennen of deze wens nog steeds
opportuun is en komende jaren omgezet
kan worden in daden. Los daarvan spannen
we ons in om de samenwerking tussen deze
drie sectoren op het gebied van
werkgeverszaken verder te versterken.

Verdere samenwerking opgezocht in de
vorm aan aanbestedingen (ZKV),
contractverlenging (ANW-hiaatverzekering)
en periodiek afstemmingsoverleg met VNG
en Vwvw (UvW) en met de kennisgroep
belastingen.

Informatie-uitwisseling
In 2020 gaan we verder met het versterken
van de samenwerking tussen provincies
onderling en het IPO-bureau op het gebied
van HRM en werkgeverschap. Maandelijks
organiseren we afstemmings- en
inspiratiebijeenkomsten (hoofden P&O,
arbeidsjuristen en HRM-beleidsadviseurs)
en 1 x per jaar een P&O tweedaagse.
Incidenteel organiseren we ook
kennisdagen voor actuele thema’s.
Daarnaast levert het IPO-bureau een rol als
kennismakelaar.

Samenwerking met provincies versterkt in
2020 waarbij eigenaarschap (IPO is van,
voor en door provincies) is versterkt met
het sterker invullen van “IPO is van voor
door provincies”, o.a. met
portefeuillehouderschap binnen het ICP, en
andere samenwerkings-vormen die
nadere invulling geven aan het
eigenaarschap van provincies.
Meerdere gezamenlijke adviezen in 2020
verstrekt aan de KPS. Vergaderingen
adviesgroepen P&O en
Arbeidsvoorwaarden gefaciliteerd. Stevig
geïnvesteerd in gezamenlijke
werkomgeving voor halen en brengen van
documenten (MS Teams), online
vergaderen (MS Teams) en in gebruik van
IBABS. Geïnvesteerd in gezamenlijk verhaal
voor arbeidsmarktcommunicatie ter
versterking van “het merk” provincies.
Wel voorzien, maar niet gerealiseerd:
P&O tweedaagse 2020 gecanceld vanwege
de Coronacrisis.

Uit de 1e begrotingswijziging 2020:
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Wat wilden we bereiken

Wat hebben we gedaan

CAO
Indien werkgevers het eens worden met de
vakbonden over een proces van co-creatie
voor de cao 2021 en verder, zijn hiermee
incidenteel extra kosten gemoeid. Op basis
van de ervaringen van het co-creatie traject
dat heeft geleid tot de zeer positief
beoordeelde cao 2017-2018, moet hierbij
worden gerekend op een bedrag van om en
nabij de 65.000 euro (externe begeleiding,
accommodaties etc.).
In de basisbegroting 2020 is met deze
kosten van co-creatie nog geen rekening
gehouden omdat het besluit over de vorm
van het proces om te komen tot een
nieuwe cao pas in de loop van 2020 (na het
eerste kwartaal van 2020) genomen kan
worden in onderling overleg tussen
vakbonden en de BOD.

Wel voorzien, maar niet gerealiseerd
Vanwege de Coronacrisis en wens aan
werkgeverszijde om te komen tot een
beleidsarme cao voor 2021 is geen
cocreatieproces ingericht. Inzetbrief
vakbonden en mandaat werkgevers lag
dermate uit elkaar dat cao-proces niet voor
1-1-2021 kon worden afgerond met een
vastgestelde cao.
Het bedrag dat hiervoor was toegekend bij
de 1e begrotingswijziging is bij de
Voorjaarsnota 2020 ingeleverd.

3.8.1 Wat heeft het gekost?
In onderstaand overzicht staat in de kolom Totaal budget 2020 de begroting 2020 zoals bij de
begrotingswijziging bij de VJN is vastgesteld (bij de NJN waren er geen wijzigingen), de kolom
Realisatie geeft aan het uiteindelijke bedrag dat werkelijk is uitgegeven in 2020, de kolom
Verschil laat het verschil zien. Waar bijdragen van derden zijn binnengekomen en waar
gelden uit 2019 zijn overgeheveld is ook in het overzicht aangegeven.
Provinciale bijdrage

Bijdragen
van derden

Overheveling
uit 2019

Totaal
budget 2020

Realisatie

Verschil

door naar 2021

WG Werkgeverszaken
WG.1.0
WG.3.0
WG.4.0
WG.5.0
WG.6.0
WG.0

CAO
Integriteit en rechtspositie bestuurders
Garantiebanen
Samenwerking
Nieuw beleid co-creatie
Werkgeverszaken

188.744

5.070
20.280
61.854
910
276.858

0

0

188.744
5.070
20.280
61.854
910
276.858

149.465
3.969
174
153.608

39.279
5.070
16.311
61.680
910
123.250

Toelichting op de grootste verschillen:
WG 1.0 CAO:
Doorgeschoven naar 2021: 3 paritaire cao-themadagen. Cursussen functiewaardering zijn
niet gegeven omdat implementatie sectorale functiegebouw leidde tot herziening aanbod en
doorstart van opleidingen pas in 2021.
Anders (digitaal) vormgegeven: terugkomdagen levensfaseambassadeurs, nagenoeg alle
vergaderingen (hoofden P&O, adviesgroepen, BOC Fuwaprov, werkgroep cao, BOD en
bestuurlijk cao-overleg.
Geen kosten gemaakt in 2020 voor advisering/berekening dienstverlening APG/UWV/Loyalis
etc. Geen kosten gemaakt voor jaarlijkse update functiegebouw. Verslaglegging van caooverleggen is intern belegd i.p.v. extern.
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0

Kosten begroot voor secretariaat van de centrale commissies (functiewaardering, van werk
naar werk en tijdelijke geschillencommissie) bleken mee te vallen dit jaar: geen ervaring
eerder met dit soort commissies en te verwachten aantallen zaken.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat bovenstaande opsomming van activiteiten feitelijk
een veel grotere onderuitputting opleverde, maar vanwege gemaakte cao-afspraken andere
activiteiten zijn bekostigd vanuit het beschikbare budget. Dit betreft met name het
vervolgonderzoek griffiefuncties en de activiteiten rondom de versterking van de
arbeidsmarktprofilering van provincies.
WG 3.0 Integriteit en rechtspositie bestuurders:
Dag en nacht van de integriteit met jaarlijkse bijdrage (begroot 5.000 euro) kon geen
doorgang vinden door de Coronacrisis en is vervangen door een Webinar georganiseerd door
het CAOP. Hieraan waren geen kosten verbonden.
WG 4.0 Garantiebanen:
Fysieke themadagen voor projectleiders banenafspraak konden geen doorgang vinden,
normaliter 2-4 per jaar. Communicatie-activiteiten voor zaken rondom de banenafspraak en
benodigde externe advisering voor projectleiders en internetconsultatie bleken in 2020
minder benodigd te zijn.
WG 5.0 Samenwerking:
Contributie ZPW voor 2020 (begroot 25.000 euro) betaald in 2019. Lidmaatschap ZPW van
Stichting van de Arbeid bleek (nog) niet opportuun in 2020 (begroot 5.000 euro). Jaarlijkse
organisatie P&O tweedaagse is niet doorgegaan vanwege de Coronacrisis (begroot 21.000
euro), evenals andere geplande thema-sessies (begroot 10.000 euro).
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4. Risicoparagraaf
Binnen het IPO kunnen zich de onderstaande risico’s voordoen, waarvoor de bijbehorende
beheersmaatregelen zijn genomen.
Risico
Het verstrekken van opdrachten aan
derden op onzakelijke gronden.

Betalingen vinden onverschuldigd
plaats.
Verplichtingen worden aangegaan
zonder autorisatie van het bestuur.

Activa worden ongeautoriseerd
onttrokken aan de organisatie.
Budgetten voor programma’s en
bedrijfsvoering worden ongeautoriseerd
overschreden.
Het personeelsbudget wordt
ongeautoriseerd overschreden.

In naam van het IPO worden
ongeautoriseerde rechtshandelingen
gepleegd (bijv. subsidies aangevraagd
op IPO-briefpapier, terwijl deze niet
door de juiste persoon getekend zijn).
Het IPO wordt door werknemers of door
derden aansprakelijk gesteld op basis
van 6:162 (OD) of op andere grond.

Beheersmaatregel
Inkoopbeleid: boven € 2.500 tekent
teammanager mee, boven € 25.000 tekent
directeur mee. Boven € 2.500 wordt een
offerte aangevraagd, boven € 25.000 worden
drie offertes aangevraagd.
Na akkoord van budgethouder, worden
voorgenomen betalingen geparafeerd door de
teammanager. De algemeen directeur geeft
een finaal akkoord op de betalingen.
Voornemens tot verplichtingen boven €1.000
worden aangemeld bij en geregistreerd door
Financiën. Als het betreffende budget niet
toereikend is, vindt een terugmelding plaats
richting de budgethouder en de controller. Als
de verplichting dan al is aangegaan, meldt de
controller dit bij de betreffende teammanager.
Alle overschrijdingen op de budgetten (incl.
prognoses van overschrijdingen) worden via de
voorjaarsnota en de najaarsnota aan het
bestuur gerapporteerd.
Onder de brandschade verzekering valt tevens
een diefstal verzekering (AON, d.d. 10 okt.
2018).
Eens per maand zet de controller de
geregistreerde verplichtingen en de realisatie
af tegen de budgetten.
Bij opdrachtverstrekking wordt het resterende
budget ingevuld op de minute.
Eens per maand vindt overleg plaats tussen de
controller, de financiële administratie, de
personeelsadministratie en de teammanagers.
Tijdens dit overleg worden de verplichtingen,
de realisatie en de prognose afgezet tegen de
beschikbare budgetten.
Brieven op IPO-briefpapier worden centraal
verzonden en geregistreerd. Voor schade als
gevolg van ongeautoriseerde
rechtshandelingen, dient de afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering en de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Deze schade is verzekerd middels de afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering en
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
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Ten aanzien het goedkeuren van inkoopfacturen is sprake van een restrisico. Boven het grensbedrag
van € 2.500 worden vooraf de budgethouder en de teammanager betrokken (boven de € 1.000 moet
ook een verplichting worden aangemaakt). Onder dit grensbedrag worden de besteller en de
budgethouder betrokken. Daarmee is het proces van opdrachtverstrekking in onze ogen voorzien van
voldoende checks and balances. De accountant heeft vorig jaar, naar aanleiding van de bovenstaande
beschrijving, opgemerkt dat sprake is van een beperkt restrisico in het geval een factuur enkel door
de budgethouder wordt goedgekeurd. Gelet op de omvang van het IPO Den Haag en het feit dat de
betaling zelf door zowel de medewerker administratie als de algemeen directeur wordt uitgevoerd, is
dit een beperkt toelaatbaar restrisico. Risicomanagement in brede zin blijft wel een aandachtspunt.
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5. Personeel en Organisatie
De door het IPO bestuur in 2018 opgestarte reorganisatie (Organisatie & formatieplan IPO 2.0) is
voor wat betreft het onderdeel “werkwijze IPO 2.0 in combinatie met het plaatsingsproces van de
medewerkers in het primaire proces in 2019/2020 afgerond. De reorganisatie van het secundaire
proces (de Supporttaken) is in 2020 gestart met een onderzoek naar de organisatievorm
(sourcingsvraag) op basis van een SOLL analyse (met name ICT en Facilitaire Zaken) en met als de
randvoorwaarden Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosteneffectiviteit. Dit onderzoek is door de Coronasituatie beperkt opgestart en derhalve zal de reorganisatie in 2021 worden afgerond.
De voorgestane (extra) investering in de persoonlijke ontwikkeling van de IPO medewerkers vanuit
de IPO 2.0 principes met een breed cursus-/opleidings-/trainingsaanbod kon door de
noodgedwongen “digitale omstandigheden” minimaal worden ingevuld. Dit laat zich herkennen in de
onderuitputting van het brede opleidingsbudget. Ook de medewerkers zelf hebben het eigen POBbudget minder benut.
Het ziekteverzuimpercentage over het jaar 2020 is 3,3%. Dit cijfer ligt fors lager dan in 2019 (6,5%) en
2018 (5%). Ook is het aantal langdurig zieken afgenomen. De meldingsfrequentie ligt lager dan in
2019, de frequentie ligt voor 2020 op 0,42 (ten opzichte van 0,65 in 2019). Veel medewerkers
hebben zich niet ziekgemeld in 2020, namelijk 65,7% (ten opzichte van 60,8% in 2019). Deze algehele
trend is in 2020 in de hele sector Openbaar Bestuur en Overheid te zien. Aangenomen wordt dat dit
te relateren is aan de maatregelen rondom de Coronapandemie.
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6. Planning & Control/Bedrijfsvoering
Op het gebied van planning en control heeft het IPO zich in 2020 verder doorontwikkeld. Het
bestuur van het IPO heeft tijdens de behandeling van de kaderbrief in mei 2020 de wens
uitgesproken om de IPO-begroting integraal, inhoudelijk en financieel, beter te kunnen wegen.
Op de achtergrond speelt hierbij de jaarlijks terugkerende discussie over het uitgavenniveau en
de voorspelbaarheid daarvan. Tegelijkertijd heeft zij aangegeven dat de inhoud en de politieke
weging bepalend zijn voor de uiteindelijke begrotingsomvang.
Het bestuur heeft gevraagd om een andere opzet van de begroting volgens de ‘zero base
budgetting’ aanpak. Deze is ingevuld door een opzet waarbij de begroting opnieuw is
opgebouwd en het accent is gelegd op de relatie tussen beoogde opbrengsten en de daaraan
verbonden kosten. Een bestuurlijke commissie is betrokken geweest om deze afweging en de
nieuwe begrotingsopzet voor te bereiden. Vanuit de Algemene Vergadering is een
klankbordgroep betrokken geweest om de vernieuwing van de begrotingsopzet kritisch te
volgen. De bestuurlijke keuzes zijn in de nieuwe begrotingsopzet ook doorvertaald naar een
meerjarenraming.
Geconstateerd wordt dat de vernieuwde begrotingsopzet de integrale afweging beter faciliteert,
mede dankzij de vormgeving van het bestuurlijk keuzemenu. Deze jaarrekening is het laatste
P&C-product dat nog volgens de oude systematiek is opgesteld. De P&C-producten kaderbrief,
voorjaars- en najaarsnota en jaarrekening 2021 zullen op basis van de nieuwe opzet verder
worden ontwikkeld.
Het voornemen om digitaal te factureren is mede door de capaciteitsinzet voor de nieuwe opzet
van de begroting nog niet gerealiseerd in 2020, dit wordt in 2021 opgepakt.
De accountant heeft in 2020 een interim-controle uitgevoerd en het management gerapporteerd
over de huidige stand van zaken op de actiepunten en aandachtspunten. Actiepunten zijn acties
die het IPO moest opvolgen met het oog op de controle op de jaarrekening en aandachtspunten
zijn adviezen die de organisatie kan opvolgen. De door de accountant geconstateerde
actiepunten van de interim-controle zijn allemaal opgevolgd. Qua aandachtspunten is
geadviseerd om het ICT-beleid nader uit te werken. Ten aanzien van de IT-organisatie is prioriteit
gegeven aan het in beeld brengen van de risico’s, dit zal verder worden doorontwikkeld in 2021.
Daarnaast is een traject opgestart waarbij op een aantal bedrijfsvoeringsfuncties beter kan
worden samengewerkt tussen IPO-Den Haag en BIJ12, waarbij het uitgangspunt is dat de
primaire processen optimaal worden ondersteund.
De accountant heeft het advies gegeven om de frauderisicoanalyse verder te professionaliseren.
De nieuw gekozen opzet van de Begroting met ingang van begrotingsjaar 2021 zal bijdragen aan
een scherper inzicht hierin, en de aanbevelingen van de accountant zullen ter harte worden
genomen.
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7. Vereniging
Als gevolg van de corona-maatregelen hebben in 2020 welhaast geen fysieke bijeenkomsten
plaatsgevonden binnen de vereniging IPO. Helaas hebben we het IPO Jaarcongres 2020 moeten
uitstellen naar (voorlopig) 2021. Hierbij is bewust, in nauwe afstemming met de gast-provincie
Noord-Brabant, gekozen voor uitstel en geen online congres. De genodigden van het congres
hechten veel waarde aan het netwerkelement en dat kon in 2020 niet geboden worden.
In februari 2020 heeft het Bestuursdiner plaatsgevonden. Dit jaarlijkse diner wordt
georganiseerd door het IPO en de koepel van de gemeenten, VNG, en van de waterschappen,
UvW. Kamerleden, bewindspersonen, maatschappelijke partners en de ambtelijke top van de
rijksoverheid wordt genodigd om de aanpak van maatschappelijke vraagstukken te bespreken.
Naast het IPO Jaarcongres hebben in 2020 ook de voorziene Statendag, GS-middagen, de
Welcome Back Borrel voor de Kamerleden, en informatiebijeenkomsten geen doorgang
gekregen.
De vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering, het IPO-bestuur, de bestuurlijke
adviescommissies, en de ambtelijke adviescommissies hebben - met een enkele uitzondering
daargelaten - online plaatsgevonden.
In het kader van de versterkte samenwerking binnen de vereniging hebben in 2020 meerdere
(online) bijeenkomsten plaatsgevonden. Zoals de informele bijeenkomsten met en voor de
Algemene Ledenvergadering ter voorbereiding op een formele vergadering, of ter uitwisseling
van kennis. Tevens zijn twee werkgroepen vanuit de AV in 2020 met de werkzaamheden gestart
danwel hebben deze gecontinueerd. Het betreft de klankbordgroep P&C cyclus en de werkgroep
‘best practices’. De klankbordgroep fungeert als klankbord voor de penningmeester van de
vereniging en de ondersteuning vanuit het IPO-bureau over het proces rondom de verschillende
P&C producten. Vanuit de griffies is begin 2021 de griffie van Flevoland daar ook bij aangehaakt.
De werkgroep ‘best practices’ maakt op basis van de antwoorden van de AV leden op de
questionnaire inzake het voorbereiden van de AV vergaderingen op de eigen Provinciehuizen,
een leidraad met opties voor optimalisering van de samenwerking en verbeteringen in het
proces. Vanuit de griffie van Overijssel wordt deze groep ook mede ondersteund. Deze
betrokkenheid van de griffies is een belangrijke stap voorwaarts onder de noemer van de
‘versterkte samenwerking’. Qua lidmaatschap zijn er meerdere wisselingen geweest in de
Algemene Ledenvergadering.
Het verdient aanbeveling hier te vermelden dat in 2020 het IPO-bureau een AV nieuwsbrief in
het leven heeft geroepen die circa 4 keer per jaar de AV leden informeert over allerlei
werkzaamheden, dossiers, bespreekpunten uit het IPO-bestuur en bijvoorbeeld de eigen
werkgroepen.
De hoop is dat het IPO-bureau in 2021 weer fysieke netwerkbijeenkomsten kan organiseren voor
de leden van de IPO-vereniging.
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Leeswijzer

De jaarrekening van BIJ12 is onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening van de vereniging
IPO. Om inzicht te bieden in het financiële resultaat van BIJ12 is ter aanvulling op de
geconsolideerde jaarrekening, voorliggend verantwoordingsdocument opgesteld.
Voor de verantwoording over 2020 zijn het jaarverslag en de jaarrekening van BIJ12
samengevoegd tot één verantwoordingsdocument over de uitgevoerde activiteiten én de financiële
resultaten. Basis voor de toelichting zijn de BIJ12-Meerjarenagenda 2020-2023/Jaarplan 2020 die
het IPO bestuur op 1 oktober 2019 vaststelde, de Voorjaarsnota 2020 die het IPO-bestuur op 28
mei 2020 vaststelde en de Najaarsnota 2020 die het IPO-bestuur op 7 oktober 2020 vaststelde. Na
de vaststelling door het IPO-bestuur, keurde de Algemene Vergadering van het IPO deze ook goed.
De
1.
2.
3.
4.
5.

jaarverantwoording bevat de volgende hoofdstukken:
Het directieverslag met de belangrijkste ontwikkelingen in 2020
De verantwoording over de activiteiten van het jaarplan 2020
De uitgangspunten voor de financiële verslaglegging
De balans en Staat van Baten en Lasten per 31-12-2020
Een toelichting op de Staat van Baten en Lasten per organisatieonderdeel. Deze toelichting
bevat de financiële toelichting op het resultaat per onderdeel
6. De voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat
7. Het sociaal jaarverslag
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1 Directieverslag

Op 9 oktober 2013 is besloten tot oprichting van een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie
voor uitvoerende taken van de provincies. Vanaf 1 januari 2014 is de organisatie operationeel
onder de naam BIJ12. In 2015 is op verzoek van de provincies het secretariaat van de
Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG), dat voorheen onderdeel was van DLG (Dienst
Landelijk Gebied), toegevoegd aan BIJ12. Daarna zijn geen nieuwe bedrijfsonderdelen meer
toegevoegd.
BIJ12 is ondergebracht bij de Vereniging IPO die hiermee bestaat uit het IPO-bureau in Den Haag
en BIJ12.

1.1 Financiële aspecten
De financiële afstemming gebeurde in 2020 volgens de vastgestelde governance van IPO/BIJ12. Er
is periodiek overlegd over de uitvoering van de activiteiten en projecten met de ambtelijke
portefeuillehouders en er zijn voorstellen besproken in de diverse provinciale adviescommissies. De
afstemming met de provincies op financieel gebied vond middels de technische briefings die in IPOverband worden georganiseerd, plaats.
Voor de bestuurlijke besluitvorming zijn de planningen van de P&C-producten van het IPO-bureau
en BIJ12 op elkaar afgestemd en worden in ieder geval de jaarrekeningen van BIJ12 en het IPObureau geconsolideerd.
Het resultaat van 2020 exclusief onttrekkingen aan de reserves betreft een overschot van €0,79
miljoen op de totale begroting 2020 van €52,5 miljoen. Inclusief de geplande onttrekkingen aan de
bestemmingsreserves waar bij de Najaarsnota 2020 toe is besloten, is het overschot €0,86 miljoen.
In paragraaf 3.5 worden de onttrekkingen aan de bestaande reserves toegelicht. De voorgestelde
restitutie bedraagt hiermee €0,86 miljoen. Het overschot is hoofdzakelijk toe te rekenen aan het
onderdeel Natuurinformatie en Natuurbeheer, de overige onderdelen van BIJ12 laten een klein
overschot zien.
Voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), waarvoor de verantwoordelijkheid van de
uitvoering bij BIJ12 is ondergebracht, stelden de consortiumpartijen van de NDFF een aparte
begroting 2020 vast. Daarom vindt de verantwoording over het resultaat van de NDFF separaat
plaats aan de consortiumpartijen (waarin het IPO vertegenwoordigd is). In de jaarrekening van
BIJ12 is het provinciale aandeel in de NDFF verantwoord. Over 2020 is er door de NDFF een
overschot van €574.000 gerealiseerd. Dit overschot wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds
NDFF.

1.2 Belangrijke ontwikkelingen BIJ12 in 2020
Security
In 2020 werd duidelijk dat een aantal applicaties die door BIJ12 worden beheerd, kwetsbaarheden
bevatten die van dermate ernstige aard zijn dat drastische maatregelen zijn ingezet om ze op een
kwalitatief aanvaardbaar niveau te krijgen. Acties die voor de korte termijn mogelijk waren, zijn
direct uitgevoerd. Er is extra ICT-capaciteit ingezet om te werken aan maatregelen om
kwetsbaarheden in de applicaties op te lossen. Deze expertise heeft BIJ12 onvoldoende zelf in huis
en zijn nodig om de maatregelen versneld te kunnen nemen. Ook zijn extra securitymaatregelen
ingezet bij de technisch beheerder die niet voorzien waren. In 2021 wordt verder invulling gegeven
aan een structurele oplossing.
Coronacrisis
Vanaf de start van de Coronacrisis was het vergader- en ontmoetingscentrum van BIJ12
grotendeels gesloten. De medewerkers deden hun werkzaamheden vrijwel geheel vanuit huis. Het
kantoor was periodes één of twee dagen per week geopend voor medewerkers voor wie het
wenselijk of noodzakelijk was hun werkzaamheden op kantoor uit te voeren. Hiervoor is het
kantoor ‘Corona-proof’ ingericht en zijn diverse maatregelen genomen om veilig en gezond in ons
kantoor te kunnen werken, uitgaande van de 1,5 meter samenleving. Ook werd aan medewerkers
verschillende faciliteiten geboden om goed en veilig thuis te werken. Ze ontvingen hiervoor twee
keer een incidentele vergoeding en konden het IKB inzetten. Daarnaast konden medewerkers
computerschermen, bureaustoelen en dergelijke in bruikleen krijgen.
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Het thuiswerken krijgt wel steeds meer impact op het welzijn van de medewerkers en heeft
implicaties voor de effectiviteit in samenwerking binnen de teams en met de omgeving. Ondanks
dat er vanuit huis ‘gewoon’ is doorgewerkt, bleek het in de praktijk met name lastig om
ontwikkelprojecten waar in samenwerking met provincies en partners aan gewerkt wordt, in het
reguliere tempo te realiseren. Dit leidde op onderdelen tot vertraging. Ook opleidings- en
teambuildingstrajecten vertraagden.
In 2020 was veel aandacht voor het verbinden van de medewerkers met elkaar en met BIJ12 en
was er bijvoorbeeld een alternatieve invulling voor het jaarlijkse uitje en het vieren van Sinterklaas
en Kerst.
Onder aansturing van de directiesecretaris is er een ‘Coronawerkgroep’ van medewerkers. Deze
adviseert het management over onder meer de genomen en te nemen maatregelen. In deze groep
zijn onder meer HR, de ondernemingsraad en een communicatiemedewerker vertegenwoordigd.
Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
In het eerste kwartaal werden belangrijke stappen gezet in de vorming van een Interprovinciale
Programmaorganisatie Stikstof (IPS). In maart is het Organisatieplan voor de IPS vastgesteld en in
april stemden de GS’en van de twaalf provincies in met de bijbehorende financiering. De IPS
betreft een samenwerkingsprogramma tussen en voor de twaalf provincies, met voorbereiding van
de bestuurlijke besluitvorming door het IPO bureau en ondersteuning vanuit BIJ12. De
ondersteuning vanuit BIJ12 kreeg daarbij vorm vanuit het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
en had daarbij betrekking op zowel de inbreng van specialistische kennis als project- en
procesondersteuning via expertise. De behoefte aan deze ondersteuning kwam bovenop de
structurele taken als uitvloeisel van het PAS. Deze laatste zijn taken op het vlak van beheer
bijdrage AERIUS provincies, gebruikersondersteuning via advisering, kennismanagement en
procesondersteuning.
Groeiende behoefte aan ondersteuning:
Gaande het jaar werd de behoefte aan ondersteuning van de IPS op verzoek van provincies en in
afstemming met de ambtelijk opdrachtgever en programmamanager, steeds groter. De opgaven
binnen het dossier namen toe en het lukte provincies lang niet altijd om in de gewenste personele
bijdrage aan IPS te voorzien. Deze kreeg gezien de programmaorganisatie veelal vorm via inhuur
en resulteerde in een ruime verdubbeling van het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000. Naast de
inzet voor ondersteunende taken vanuit BIJ12 werden ook medewerkers op inhuurbasis geworven
op het vlak van programmabeheersing- en ondersteuning voor de programmasturing vanuit het
IPO bureau. Er werd de nodige tijd geïnvesteerd in het vinden van de juiste kandidaten in een
markt die schaars is op het vlak van kennis van het stikstofdossier. Zowel voor de BIJ12-inzet als
de IPO-inzet lukte het om te voorzien in een goede en op het dossier ingewerkte groep aan
adviseurs, projectleiders, ondersteuners en dergelijke.
Inzet AERIUS kwetsbaar:
Belangrijke uitzondering hierbij betrof de benodigde inzet op het vlak van het rekenmodel AERIUS
en de diverse daarbinnen te onderscheiden instrumenten ter ondersteuning van beleid en
vergunningverlening. Deze vergt inzet van zeer specialistische kennis die zeer schaars is in de
markt. Daarbij is getracht via de AC Stikstof en vervolgens de Kring van Provinciesecretarissen in
versterking vanuit provincies zelf te voorzien, maar dit bleek maar beperkt mogelijk. Hierdoor is
sprake van een te grote afhankelijkheid van enkele externe adviseurs vanuit BIJ12. Vanwege een
verdere toename aan wensen vanuit provincies, zoals een regionaal stikstof registratiesysteem,
worden maatregelen voorbereid om deze ontwikkelingen te kunnen beheersen. Opleiding en
investering in structurele bezetting vormen hierbij belangrijke pijlers. Het landelijke Informatiepunt
kan hierbij met haar taken op het vlak van campus (opleiding, informatiebijeenkomsten) en
helpdesk (kennisdeling en -borging), een belangrijke rol vervullen.
Tenslotte verdient vermelding dat voor dit Informatiepunt een aanvullende opdracht vanuit het Rijk
ontstond, waarmee deze als landelijk informatiepunt is gaan fungeren. Iedereen kan daar terecht
voor stikstofgerelateerde vragen.
Ontwikkeling GBO
Naast de ontwikkeling rondom de security (zie hierboven), kan worden vermeld dat het afgelopen
jaar gewerkt is aan voorstellen voor de ontwikkeling van GBO.
De Europese aanbesteding van het technisch beheer is in 2020 gestart, waarbij ook een
professionele regievoering naar de latende en ontvangende leverancier van eminent belang is.
Na de transitie moet de nieuwe regievoering binnen de organisatie geborgd zijn.
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NDFF
In opdracht van het Consortium Nationale Databank Flora en Fauna (provincies, ministerie LNV en
terreinbeherende organisaties) is in 2018 gestart met een verandertraject voor de NDFF, gericht op
een toekomstbestendige organisatie en financiering van de databank, zodanig dat de
informatiepositie van de provincies wordt versterkt in het natuurdomein. Op 4 juni 2020 gaf de
BAC VP een positief advies over het voorstel voor de financiering en organisatie van de transitie.
De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de begroting van het IPO voor 2021. Deze
begroting is vastgesteld door het IPO-bestuur van 7 oktober 2020 en goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van 2 november 2020. Op basis van dit besluit is eind 2020 de transitie
voorbereid en wordt deze in 2021 ingezet. In 2021 worden de keuzes die provincies maken over
sturing en financiering van de NDFF, geïmplementeerd in de begroting en het werkplan van BIJ12.
Regeling drugsafvaldumpingen
Het IPO-bestuur besloot in haar vergadering van 25 juni 2020 de uitvoering van de
subsidieregeling voor het opruimen van drugsafvaldumpingen voor de twaalf provincies, vanaf 1
januari 2021 bij BIJ12 onder te brengen. In 2020 is de regeling voor alle provincies (met
uitzondering van Gelderland) nog uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt hiervoor jaarlijks €1 miljoen beschikbaar, tot en met
2024. BIJ12 bereidde de uitvoering in 2020 voor, zodat vanaf 1 januari 2021 de uitvoering
daadwerkelijk van start kon.
De uitvoering van de regeling wordt gefinancierd via het provinciefonds middels een jaarlijkse
decentralisatie-uitkering. BIJ12 stuurt jaarlijks een factuur ter hoogte van het bedrag van de
decentralisatie-uitkering aan de twaalf provincies, zodat BIJ12 de regeling kan uitvoeren en de
gedupeerden een subsidie voor het opruimen van het afval kan geven.
Landelijk Overleg Wolf
Medio 2020 verzocht een aantal maatschappelijke partijen provincies om een landelijke
wolvencommissie in te stellen. De BAC VP besloot in oktober 2020 om een landelijk overleg wolven
(LOW) in te stellen. Het secretariaat van dit overleg is bij BIJ12 belegd.
Eind 2020 vond een startbijeenkomst plaats. Verwacht wordt circa 3 tot 4 keer per jaar bijeen te
komen. De te agenderen onderwerpen van het LOW worden nog nader bepaald. Het betreft in ieder
geval het leveren van een bijdrage aan de actualisering van het Interprovinciale wolvenplan.
ACSG (AdviesCommissie Schade Grondwater)
Het aantal verzoeken om onderzoek voor de ACSG en de omvang daarvan, nam de afgelopen jaren
sterk toe (van 17 in 2017 naar 35 in 2020). Daarnaast is in 2019 en 2020 bij het invullen van de
formatie gebleken dat het werven van geohydrologen lastig is. Dit alles resulteerde erin dat het
secretariaat een prioritering aanbracht in de in behandeling zijnde verzoeken om onderzoek. Ook
zijn enkele (circa 10) onderzoeken on-hold gezet. In die gevallen zijn zowel de schademelder, de
vermeende schadeveroorzaker en de betreffende provincie hiervan op de hoogte gesteld.
Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
Het IPO-bestuur stemde in met deelname aan het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
(NHI). De financiële bijdrage van de provincies aan het instrumentarium zelf valt buiten de
begroting van BIJ12 (kassiersfunctie IPO). De vertegenwoordiging van provincies in de
projectgroep NHI wordt ingevuld vanuit de unit GBO. Naar verwachting kan hier vanaf begin 2021
invulling aan worden gegeven.
Document Management Systeem
Met de implementatie van de nieuwe kantoorautomatisering, eind 2019, was de weg vrij voor
verdere ontwikkeling van het Document Management Systeem (DMS). Na afronding van de eerste
fase met de oplevering van een landingspagina en de keuze voor een aanpak, startte de tweede
fase met het in sprints gefaseerd migreren van de units en projecten naar het nieuwe DMS. In
2021 wordt het project afgerond.
Huisvesting
In 2019 is aangegeven dat door de toename van het aantal werkzaamheden voor de provincies en
door de toename van het gebruik van het vergader- en ontmoetingscentrum voor de provincies, de
huisvesting van BIJ12 niet meer toereikend was. Uiteindelijk nam het IPO bestuur op 25 juni 2020
een voorgenomen besluit om BIJ12 te verhuizen naar het provinciehuis van Utrecht. Op 24
september 2020 bracht de Ondernemingsraad – mede op basis van een enquête onder de
gebruikers van het vergader- en ontmoetingscentrum - een negatief advies uit over dit
voorgenomen besluit. Het IPO-bestuur besloot op 7 oktober 2020 haar besluit op te schorten en
koos ervoor eerst een toekomstvisie voor BIJ12 vast te stellen. Dit gebeurt in het eerste kwartaal
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van 2021. Hierna wordt een actueel voorstel voor onze huisvesting- waarbij ook rekening wordt
gehouden met de laatste ontwikkelingen én de gevolgen van COVID-19 –voorgelegd aan het IPObestuur en aansluitend aan de AV.
Helpdesk
Binnen BIJ12 zijn er meerdere helpdesks. Deze zijn verschillend ingericht en er worden
verschillende systemen gebruikt om de vragen en antwoorden te registreren. In 2020 is gestart
met het toewerken naar één centrale helpdesk voor BIJ12. Het gaat dan vooral om het eenduidig
afhandelen en registeren van vragen die BIJ12 telefonisch of per e-mail ontvangt en het gebruik
van eenzelfde ticketingsysteem hiervoor. In september startte een projectleider voor de
implementatie van deze gemeenschappelijke helpdesk. Er is inmiddels gekozen voor een
ticketingsysteem (Topdesk) en de inrichting van de telefonie.
In 2021 vindt de implementatie van de helpdesk gefaseerd plaats en richt zich in eerste instantie
op Stikstof en Natura 2000 en op Faunazaken.
Ontwikkeling en koers BIJ12
Om de interne samenwerking verder te verbeteren, werden in 2018 de sterke interne
werkprocessen in beeld gebracht. Dit zijn:
1. Project- en procesondersteuning
2. Ontwikkeling van applicaties en voorzieningen voor uitvoering
3. Beheren van databases en applicaties
4. Ontsluiten en verbinden van kennis/informatie
Vanaf 2019 werd de interne samenwerking langs deze lijnen verder vormgegeven. In 2020 is dit
voortgezet. Daarnaast werd in het eerste kwartaal gestart met het verhelderen en scherp krijgen
van het profiel van BIJ12. Daarnaast is een Quick Scan uitgevoerd naar waar BIJ12 staat op basis
van de evaluatie van BIJ12 uit 2016. Op basis van deze quick scan is gestart met een bestuurlijk
toekomstperspectief voor BIJ12 waarbij de kaders en criteria voor nieuwe opdrachten en de
governance worden aangescherpt.
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2 Wat hebben we bereikt?

Per onderdeel staan hieronder op hoofdlijnen de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van
2020. De resultaten worden aan de hand van het werkplan 2020 van BIJ12 - meer in detail - aan
de betreffende Ambtelijke Adviescommissies (namens de opdrachtgevers van BIJ12) en aan de
directeur van het IPO (namens de eigenaren van BIJ12) gerapporteerd.

2.1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Het jaar 2020 stond in het teken van de totstandkoming en verdere uitbouw van de
Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) voor de integrale besluitvorming en
implementatie door provincies op het stikstofdossier. BIJ12 droeg hier vanuit de navolgende
opdrachten aan bij:
1. via haar structurele taken met formatie als uitvloeisel van het PAS
2. (landelijke) Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, met tijdelijke aanvullende financiering
vanuit DG Stikstof
3. tijdelijke extra versterkingen als onderdeel van het Organisatieplan IPS
4. met daarbinnen de rol als thematrekker AERIUS.
Vanuit deze opdrachten ondersteunt BIJ12 de IPS en provincies met de volgende taken:
1. Ondersteuning beheer en financiering AERIUS vanuit de provincies
2. Kennisdeling en -ontwikkeling
3. Ondersteuning en advisering beleidsontwikkeling en implementatie:
•
VTH (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving)
•
AERIUS
•
monitoring en data
•
gebiedsgerichte aanpak
•
structurele aanpak
4. Project- en procesondersteuning IPS/provincies
5. Communicatie.
Hieronder staat meer concreet een aantal bereikte resultaten.
AERIUS
Ten aanzien van het AERIUS-instrumentarium fungeert BIJ12 als Thematrekker voor het Thema
AERIUS binnen de IPS en voorziet BIJ12 in specialistische advisering. De opgave(n) op dit thema
zijn gedurende dit jaar steeds meer gegroeid. Concreet droeg het team bij aan onder meer de
actualisatie van AERIUS calculator en de ontwikkeling en het beheer van het Stikstof
Registratiesysteem. Daar kwam gaande het jaar onder meer het advies van de commissie Hordijk
en de modules AERIUS Monitor en het zogenoemde regionale stikstof registratiesysteem bij.
Gedurende het jaar was een goede en afdoende bezetting van het team steeds een punt van zorg
en is onder meer via de Kring van Provinciesecretarissen getracht hier invulling aan te geven. Dat
is onvoldoende gelukt en is daarmee een belangrijke prioriteit binnen IPS-verband dat begin 2021
wordt opgepakt.
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH):
Op het vlak van VTH lag een grote nadruk op het weer zoveel mogelijk vlot trekken van de
vergunningverlening via onder meer salderen en verleasen. BIJ12 ondersteunde deze trajecten in
de vorm van advisering, procesondersteuning en kennisdeling via onder andere kaders en
informatiebijeenkomsten. Vanuit het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 vond in belangrijke
mate de communicatie richting gebruikers en provincies als bevoegd gezag plaats. Daarnaast is
gestart met de werkgroep monitoring die tot doel heeft de voortgang van vergunningverlening
vorm te geven.
Informatiepunt
Binnen het informatiepunt lag primair de focus op het in control komen van de afhandeling van het
flink gegroeide aantal vragen vanuit de helpdesk, als landelijke helpdesk voor het stikstofdossier.
Hierbij is sprake van een cofinanciering vanuit het Rijk. Daarnaast zijn gaande het jaar stappen
gezet in de verbreding naar kennisdeling, kennisborging en betere communicatie richting
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gebruikers. De uitbreiding betrof daarnaast het verzorgen van allerlei uitvragen richting (veelal)
provincies of data-analyseklussen op het raakvlak van VTH en AERIUS. Dit als onderdeel van een
verdere professionalisering van het Informatiepunt die in 2021 wordt doorgepakt.
Monitoring en data
In 2021 zijn in het bijzonder stappen gezet op het vlak van data stikstof. In tegenstelling tot voor
natuur bestond hiervoor binnen provincies nog geen netwerk en is dit in samenwerking met het
IDA(Interprovinciale Digitale Agenda) vanuit BIJ12 opgebouwd via het zogenoemde Living lab
stikstof. Hierbinnen is in het bijzonder gekeken naar hoe we als provincies tot een meer uniforme
deling en totstandkoming van data konden komen en welke aanvullende wensen er waren. Dit
laatste geschiedde via een zogenoemde bedrijvenchallenge, waarvoor uiteindelijk drie bedrijven
zijn geselecteerd. De opdrachtverlenging hiervoor kwam mede vanwege Corona net niet op tijd
rond eind 2020.
Project- en procesondersteuning IPS
Op het vlak van project- en procesondersteuning lag de focus vooral op het verder op vlieghoogte
brengen en deels verder voorzien in de benodigde versterkingen ter uitvoering van het
Organisatieplan IPS. Het betrof hierbij de inzet vanuit BIJ12 zelf en voor de inzet vanuit het IPObureau. Kennisontwikkeling en -deling betrof daarbij een belangrijke randvoorwaarde om het team
en de afzonderlijke medewerkers zo optimaal mogelijk hun bijdrage(n) aan de IPS te kunnen laten
leveren. Met de beperkingen van Corona is de omslag naar een digitale werkwijze gemaakt,
gefaciliteerd vanuit het Informatiepunt middels het onderdeel campus. Gezien de schaarse kennis
op dit complexe dossier is dit ook een belangrijke pijler voor 2021.

2.2 Natuurinformatie en -monitoring
BIJ12 draagt bij aan de hele keten op het gebied van natuurinformatie en -monitoring, van
gegevensverzameling tot rapportage. BIJ12 verzorgt onder andere de aanbesteding van enkele
meetnetten voor de provincies. Een belangrijk doel hiervan is het in beeld krijgen van langjarige
trends in de ontwikkeling van biodiversiteit. In 2020 konden de eerste resultaten uit meetnetten
voor de beleidsmonitoring Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) worden benut bij het
opstellen van de Evaluatie ANLb van provincies en rijk. De maatregelen ter beperking van de
verspreiding van COVID-19 leidden ertoe dat voor enkele meetnetten minder gegevens konden
worden verzameld.
In de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur (VRN) komen veel gegevensstromen van provincies
(en BIJ12) samen. De zesde VRN is tijdig opgeleverd, al is zij later gepubliceerd dan beoogd door
vertraging bij het finale akkoord door de minister van LNV. De VRN is dit jaar in geheel digitale
vorm uitgegeven. Aandachtspunt bij het opstellen van de rapportage is de duiding die door
provincies aan gepresenteerde gegevens wordt gegeven. De herkenbaarheid daarvan voor de
buitenwereld is hierbij een aandachtspunt.
Het project ‘Vereenvoudiging natuurmonitoring’ ging verder onder de titel ‘Verbetering
natuurmonitoring’. Hiervoor is de verkenningsfase met ketenpartners afgerond. BIJ12 adviseerde
de AACVP vaart te maken met informatievoorziening over de realisatie van Natura 2000gebiedsdoelen. Naar aanleiding daarvan is het project Lokaal Doelbereik opgezet. Dit heeft als doel
om tot een degelijker en uniformere beoordeling te komen van de mate waarin Natura 2000gebiedsdoelen worden gehaald. Het is ook bedoeld om op basis van de lacunes die hierbij naar
voren komen te bepalen hoe de informatie hierover verder kan worden verbeterd. De resultaten uit
de verkenning worden benut om in 2021 in het kader van Uitvoeringsprogramma Natuur verdere
verbeteringen in de natuurmonitoring uit te werken.
In de Nationale Database Vegetaties en Habitats (NDVH) worden onderliggende software
bouwstenen aangepast, zodat meer ketenpartners aan kunnen sluiten op dit nieuwe systeem.
Realisatie hiervan bleek complexer dan gedacht. Verder is vertraging ontstaan door
capaciteitsgebrek en herprioritering naar aanleiding van de security issues bij (andere) applicaties.
Inmiddels is een aanpak opgesteld waarmee de problemen in de loop van 2021 verholpen worden.
De functionaliteit voor habitatkaarten krijgt hierbij voorrang.
In 2020 is bijzondere aandacht besteed aan natuurgerelateerde gegevens over watercondities.
BIJ12 zorgt voor publicatie van de kaart met voor verdrogingsgevoelige natuurgebieden die de
afgelopen jaren betrokken is bij de crisisaanpak droogte. Daarnaast in BIJ12 gestart met een
project waarbij de meetnetten voor watercondities voor natuur in beeld worden gebracht. Hieruit
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volgt in 2021 een advies over de informatiepositie ten aanzien van watercondities voor natuur. Dit
wordt betrokken bij het uitwerken van de opgave voor monitoring en rapportage over abiotische
randvoorwaarden voor natuur in het kader van het Uitvoeringsprogramma Natuur.
BIJ12 droeg eind 2020 bij aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma natuur door teksten
voor het onderdeel monitoring en rapportage voor te bereiden en af te stemmen met betrokken
partijen.
De verbetering van de informatievoorziening faunabeheer is op een aantal onderdelen voortgezet
Dit betreft onder meer de ontwikkeling van MijnFaunazaken (zie bij de unit Faunazaken) en acties
van provincies om de derogatierapportage in het kader van de Habitatrichtlijn te voorzien van
betere gegevens. In 2021 verwachten we hierop voort te kunnen bouwen door het ontwikkelen van
concrete voorstellen om met provincies en FBE’s de informatiestromen te verbeteren.

2.3 Natuurbeheer
BIJ12 ondersteunt de provincies bij de uitvoering en verbetering van het Subsidiestelsel Natuur en
Landschap (SNL) en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Provincies en
natuurbeheerder voeren sinds enkele jaren het natuurbeheer uit binnen de kaders van het
Natuurpact. Op basis van de opgedane ervaringen zijn de subsidiekaders voor natuurbeheer
verbeterd. De vernieuwde regeling SVNL (Subsidieverordening Natuur en Landschap) is met de
provincies voorbereid. De Europese Commissie heeft deze goedgekeurd.
BIJ12 ondersteunde de provincies in de voorbereiding op het Uitvoeringsprogramma Natuur door
scenario’s voor wijziging van de hoogte van subsidies voor natuurbeheer te voorzien van cijfers en
door de juridische gevolgen hiervan in kaart te brengen. In 2021 ondersteunt BIJ12 de uitwerking
van de keuzes die hierin door rijk en provincies zijn gemaakt.
In het project ketenefficiency natuurbeheer bleek meer aandacht nodig te zijn voor het gesprek
tussen provincies en hun ketenpartners. Dit heeft tot gevolg dat het project pas in 2021 wordt
afgerond.
In het kader van het bestuurlijk besluit over ‘Transitie Kleine beheerders’ bracht BIJ12 de stand
van zaken met een midterm review in beeld. Hieruit volgden twee belangrijke ontwikkelingen:
1. Provincies vroegen BIJ12 het beheer van de ondersteunende ICT-voorziening Kleine
beheerders op zich te nemen toen in de loop van 2020 bleek dat de natuurcollectieven
onvoldoende in staat waren deze verantwoordelijkheid zelf te nemen. Om het beheer
rechtmatig te kunnen blijven uitvoeren, wordt hiervoor in 2021 een Europese aanbesteding
gedaan.
2. Er is discussie ontstaan over de wijze waarop (collectieven van) kleine beheerders invulling
geven aan de eisen vanuit de certificering in het kader van het subsidiestelsel. Hiervoor
zoeken provincies, kleine beheerders en de Stichting Certificering SNL een oplossing. BIJ12
ondersteunt dit proces.
In 2020 werkte BIJ12 mee aan de Evaluatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer die door de
WUR in opdracht van rijk en provincies is opgesteld. BIJ12 organiseerde hiervoor onder andere de
‘zelfevaluatie provincies’. De evaluatie wordt begin 2021 afgerond. De resultaten van de evaluatie
kunnen worden benut bij het uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in het kader van
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Medewerkers van BIJ12 participeren in
verschillende werkgroepen van rijk en provincies die de invoering van het nieuwe GLB
voorbereiden. Daarnaast ondersteunde BIJ12 bij de verlengde uitvoering van het huidige GLB (de
‘transitieperiode’).
Het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) kreeg een ‘extra impuls’ voor het
verbreden van de inhoudelijke oriëntatie en verbetering van de communicatie. In samenwerking
met het ministerie van LNV en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren is een inhoudelijke
agenda bepaald die leidend is in de programmering van OBN-onderzoeken en er is een
communicatieplan opgesteld. Een van de doelstelling daarvan is om beleidsmakers bij provincies en
rijk meer te betrekken bij de onderzoeksprogrammering. Naar verwachting wordt met het
Uitvoeringsprogramma Natuur het onderzoeksbudget vergroot.
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2.4 NDFF
Voor de uitvoering van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) werken de provincies (IPO),
het Rijk (ministerie van LNV) en de terreinbeherende organisaties samen in een consortium. De
samenwerkingsovereenkomst van het consortium is verlengd tot en met 2020. Vanaf 2018 is
gewerkt aan het verandertraject voor een duurzame inrichting en financiering van de fase na 2020.
Naar aanleiding van de besluitvorming in het IPO-bestuur eind 2020 is BIJ12 gestart met het
voorbereiden van de transitie van de NDFF. Belangrijke opgaven daarbij zijn het ontwikkelen van
een nieuwe governance voor de NDFF, het invlechten van de NDFF in de BIJ12-organisatie en het
borgen van de (kwaliteit van de) gegevensstromen.

2.5 Faunazaken
BIJ12 zorgt namens de provincies dat grondgebruikers die schade ondervinden door natuurlijk in
het wild levende diersoorten, onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de faunaschade
krijgen. In 2020 zijn 5699 tegemoetkomingsaanvragen ingediend.
Voor acht provincies voerde BIJ12 de ganzenregeling uit en voor Gelderland ook de
edelhertenregeling. In alle provincies (behalve Limburg, aangezien deze de regeling niet heeft
opengesteld) keerde BIJ12 een tegemoetkoming in de dassenschade uit aan grondgebruikers met
een dassenovereenkomst.
In 2019 zetten we in op professionalisering en digitalisering van het faunaschadeproces: van
aanvraag via taxatie en beoordeling tot besluit. Hiervoor ontwikkelden we de nieuwe applicatie
MijnFaunazaken. In 2020 verliep de implementatie niet geheel vlekkeloos. Tot half september kon
niet worden getoetst op adequaat gebruik omdat de gegevens niet compleet waren. Hierdoor is
vertraging opgelopen bij het uitbetalen van de tegemoetkomingsaanvragen voor de
voorjaarssnede. De problemen doen zich voor bij de tweede beoordeling, dus nadat een taxatie
heeft plaatsvonden. In september informeerden we de provincies en de grondgebruikers hierover.
Eind van het jaar was het mogelijk om de herzaai- en doorzaaivergoeding goed te berekenen en
begin 2021 moet er nog een correctie op het eigen risico in het systeem worden gemaakt.
Vanaf november 2019 is het proces van opdrachtverlening voor taxaties en teruglevering aan
BIJ12 van de taxatierapporten, volledig geautomatiseerd. Het taxeren in het veld vindt vanaf 2020
volledig plaats met tablets. Bij de digitalisering van het taxatieproces zijn verbetering van de
kwaliteit en betrouwbaarheid belangrijke uitgangspunten. In 2020 zijn de eerste ervaringen
opgedaan en op basis hiervan gaat BIJ12 met de taxatiebureaus stappen zetten om de kwaliteit en
betrouwbaarheid van taxaties verder te optimaliseren.
In het kader van uitvoering van de onderzoeksagenda BIJ12 Faunazaken 2020-2012 startten we in
2020 het Traject kwaliteitsverbetering taxaties voorjaarsgras. Doel van dit traject is drieledig:
afstemming bereiken over de taxatiemethodiek, op basis van die methodiek met taxatiebureaus
afspraken maken over kwaliteitsborging én met provincies afspraken maken over
kwaliteitsverantwoording. In samenwerking met de provincie Limburg is gestart met een
experimenteren met innovatieve technieken om maisschade in kaart te brengen.
De evaluatie van de dassenovereenkomsten is in 2020 afgerond.
De aanwezigheid van de wolf brengt met de (media)aandacht hiervoor een uitbreiding van de
werkzaamheden van BIJ12 met zich mee. Op basis van besluitvorming door de BAC VP is extra
ingezet op communicatie en het ontwikkelen van de benodigde draaiboeken. In 2020 zijn
daarnaast de eerste stappen gezet voor een landelijke wolvencommissie waarvan BIJ12 de
secretarisrol vervult.
BIJ12 voert het secretariaat voor de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. In september 2020
stelde deze raad voor de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland (BAC VP) een advies op
over de faunabeheereenheden onder de titel ‘Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen’.
Tevens is gestart met het Ganzenadvies.

2.6 AdviesCommissie Schade Grondwater
BIJ12 voert het secretariaat van de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG). De Waterwet
biedt iedereen die denkt schade te ondervinden als gevolg van een grondwateronttrekking of -
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infiltratie, de mogelijkheid de desbetreffende provincie te verzoeken hiernaar een onderzoek in te
stellen. In 2020 zijn negen nieuwe verzoeken om een schadeadvies ontvangen en zijn zes
verzoeken afgehandeld. In totaal heeft de ACSG op 31 december 2020 vijfendertig verzoeken om
onderzoek in behandeling. In het voorgaande jaarverslag is het initiatief Droogteschade.nl (DNL)
genoemd. In afstemming met DNL zijn drie projecten gestart.
Het aantal verzoeken om onderzoek en de omvang daarvan, nam de afgelopen jaren sterk toe (van
17 in 2017 naar 35 in 2020). Onder de lopende onderzoeken vallen vaak meerdere verzoeken van
schademelders. Daarnaast is in 2019 en 2020 bij het invullen van de formatie gebleken dat het
werven van geohydrologen lastig is. Meerdere malen is de duur van de vacatures verlengd omdat
er geen of geen geschikte kandidaten zich meldden. Dit - in combinatie met de toename van het
aantal verzoeken – resulteerde erin dat het secretariaat een prioritering aanbracht in de in
behandeling zijnde verzoeken om onderzoek. Eveneens zijn enkele (circa 10) onderzoeken on-hold
gezet. In die gevallen zijn zowel de schademelder, de vermeende schadeveroorzaker en de
betreffende provincie hiervan op de hoogte gesteld.
In 2020 bestond de commissie uit vijf leden waarvan slechts één commissielid met de expertise
agrohydrologie. Gezien de hoeveelheid verzoeken om onderzoek naar landbouwschade uitte de
commissie de wens om een zesde commissielid te werven met een specialisatie op het vlak van
agrohydrologie. Hierdoor is de commissie minder kwetsbaar. Via een openbare procedure is een
zesde commissielid geworven.
De ACSG zette in 2020 ook een drietal externe onderzoeken uit. De eerste betrof een onderzoek
naar actualisatie normbedragen In december 2020 zijn de herziene normbedragen definitief
vastgesteld en gelden deze (met terugwerkende kracht) vanaf 2020 voor grasland- en
tuinbouwbedrijven. Voor akkerbouwbedrijven geldt de ingangsdatum van 2018. Het tweede
onderzoek betreft de normbedragen herinzaai en in december 2020 is hiervoor een
conceptrapportage opgeleverd. Deze wordt na afstemming vastgesteld. Het derde onderzoek is
eind 2020 uitgezet om een methodiek te ontwikkelen voor een efficiëntere wijze van karteren. Het
doel van het onderzoek is om de efficiëntie te vergroten en doorlooptijd van een kartering te
verminderen met zo min mogelijk verlies van kwaliteit. Oplevering van het onderzoek is voorzien in
het tweede kwartaal van 2021.

2.7 GBO Provincies
GBO-provincies voert het functioneel beheer uit over 22 landelijke keteninformatiesystemen en
services. Het afgelopen jaar zijn er - naast een aantal provinciale applicaties - ook interne, binnen
BIJ12 gebruikte, applicaties in beheer genomen. Enkele van deze applicaties kwamen op een Agile
werkwijze tot stand. De Agile werkwijze is verder doorgevoerd binnen GBO-provincies en
medewerkers zijn hiervoor opgeleid, waardoor in 2020 steeds meer projecten op deze wijze zijn
uitgevoerd.
In 2020 is geconstateerd dat een aantal applicaties binnen BIJ12 (voor een groot deel onder
beheer van GBO) ernstig verouderd is en werden security issues op diverse applicaties
waargenomen. In het vierde kwartaal is extra ICT-capaciteit ingehuurd en zijn diverse
kwetsbaarheden opgelost. In 2021 wordt verder gewerkt aan diverse maatregelen ten aanzien van
de security op zowel de korte termijn (het wegwerken van de security problemen) als de lange
termijn (het verbeteren en professionaliseren van de governance, de organisatie en actuele
beveiligingskaders) om de security continu op orde te houden.
In 2020 is de audit voor het servicemanagementproces succesvol afgerond, waardoor GBO
provincies wederom gecertificeerd is. Er is ook een aantal belangrijke projecten gestart, waarvan
de Europese aanbesteding voor het technisch beheer en het securityproject de belangrijkste zijn.
De interne organisatie van GBO-provincies is het afgelopen jaar geanalyseerd en er is in beeld
gebracht waar de knelpunten en uitdagingen liggen. De belangrijkste aandachtspunten zijn daarbij
het verbeteren van het opdrachtnemerschap en het opdrachtgeverschap, het optimaliseren van de
regie-organisatie naar de leverancier en een vereenvoudigde financiële structuur. Eind 2020 werd
duidelijk dat ook de informatiebeveiliging moet worden geprofessionaliseerd. Hierbij is uiteraard
veel aandacht voor de functies en taken van de medewerkers en de daarbij benodigde
competenties. Verder is door een krappe markt, het aantal ingehuurde medewerkers nog te groot,
met name op het gebied van functioneel beheer. Het is in het belang van kostenefficiency,
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continuïteit en kennisborging noodzakelijk dat de balans tussen vast personeel en inhuur gezond
blijft.

2.8 Overhead en Interne organisatie
In 2020 is verder invulling gegeven aan het (kwalitatief goed) invullen van de formatie van BIJ12
met gemotiveerde, deskundige en goed opgeleide medewerkers. Vanaf maart 2020 is er
overwegend vanuit huis gewerkt. Er kwamen gedurende het jaar veel nieuwe collega’s bij. Het
inwerken vanuit huis vroeg extra inspanning en flexibiliteit van alle medewerkers.
Er is verder vormgegeven aan de ontwikkeling van medewerkers door gesprekken met
medewerkers. Door het op afstand van elkaar werken ontstond er extra behoefte aan de
gesprekken tussen medewerker en leidinggevende en medewerkers onderling. In de gesprekken
tussen medewerker en leidinggevende is veel aandacht gegeven aan trainingen en opleidingen
gericht op de behoeftes van de individuele medewerkers. Er is echter minder gebruikgemaakt van
de inzet van het POB (Persoonlijk Ontwikkel Budget). In de tweede helft van 2020 is gestart met
het aanbieden van een aantal BIJ12-brede trainingen. Voor 2021 ligt er een uitgebreide planning
voor meer BIJ12-brede trainingen.
In 2020 is het onderzoek naar de behoefte van HR-managementinformatie, de mate waarin de
huidige systemen hieraan voldoen en de mogelijkheden die hiervoor op de markt worden
aangeboden, afgerond. De resultaten van dit onderzoek zijn gedeeld met het IPO-bureau. Het IPObureau voert een soortgelijk onderzoek uit. In 2021 wordt bezien of er gezamenlijk verder invulling
gegeven kan worden aan de resultaten van de onderzoeken.
In het vierde kwartaal van 2020 is gestart met een verkenning van de mogelijkheden verder
invulling te geven aan de samenwerking met het IPO-bureau op het gebied van bedrijfsvoering.
Deze verkenning wordt in 2021 voortgezet en afgerond.
Het inkoopproces is per 1 juli 2019 verregaand gecentraliseerd. Door deze centralisatie is het
inkoopproces geoptimaliseerd waarbij doelmatigheid en rechtmatigheid van inkopen nog beter
gewaarborgd zijn. Door de toenemende werkdruk bij het inkoopteam is de evaluatie van de
centralisatie van het inkoopproces verplaatst naar 2021.
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3 Algemene uitgangspunten voor financiële verslaglegging

3.1 Richtlijn voor verslaglegging
Voor organisaties zonder winststreven zijn bijzondere eisen gesteld aan de jaarverslaggeving. Deze
eisen staan in de Richtlijn 640 (RJ 640). Een belangrijke voorwaarde voor de jaarrekening is dat de
werkelijke baten en lasten vergeleken worden met de begrote baten en lasten én met de baten en
lasten van het vorige boekjaar. De geconsolideerde jaarrekening van de vereniging IPO is conform
deze richtlijn opgesteld.

3.2 Personele kosten
De personeelskosten zijn voor de personeelsbegroting 2020 berekend voor vast personeel op basis
van werkelijke salarislasten en, indien niet vast ingevuld, op basis van de betreffende
salarisschalen.
Bij personeelswisselingen is het gebleken dat sommige functies moeilijk ingevuld kunnen worden.
Dit heeft zijn weerslag op de uitputting van de personeelsbegroting. In 2020 was de formatie
ingevuld met vast personeel en een aantal detacheringen en ingehuurde medewerkers.

3.3 Fiscaliteit
3.3.1 Btw
De vergoeding die BIJ12 ontvangt voor de geleverde diensten aan haar leden (de provincies) is
vrijgesteld van omzetbelasting, tenzij de geleverde diensten vallen onder artikel 9 lid 1f
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 en artikel 9a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
Indien de geleverde diensten vallen onder deze wetsartikelen is wél btw verschuldigd en kan de
omzetbelasting die BIJ12 in rekening heeft gekregen en samenhangt met deze diensten, in aftrek
gebracht worden.
Op basis van afspraken met de belastingdienst vallen de activiteiten van BIJ12, uitgezonderd die
van GBO-provincies, onder de vrijstellingsregeling.
3.3.2 Vennootschapsbelasting
In overleg met de belastingdienst is afgesproken dat IPO/BIJ12 handelt in de lijn van de
samenwerkingsvrijstelling voor de activiteiten ten behoeve van de provincies. IPO/BIJ12 heeft geen
winststreven. Volgens deze gedragslijn is altijd gehandeld. In de statuten, waarin de automatische
restitutie van overschotten is opgenomen, is dit vastgelegd. Ook op activiteiten voor derden wordt
geen winst behaald. Alleen de werkelijke kosten en interne uren - tegen een kostendekkend
uurtarief zonder winstopslag - worden doorberekend.

3.4 Reserves en voorzieningen
3.4.1 Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves van BIJ12 laten het volgende saldo zien per 31 december 2020:

Overzicht verloop reserves inclusief mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde Voor- en Najaarsnota 2020
saldo
31-12-2019
Vegetatie karteringen
PAS
Kantoorautomatisering
GBO
ACSG
Ontwikkelagenda
Totaal

1.600.000
234.770
55.051
310.290
46.083
17.028
2.263.222

Onttrekking
begroting na NJN

Onttrekking bij
resultaatsbestemming

55.051

55.051

17.028
17.028

saldo
na resultaat
1.600.000
234.770
0
310.290
46.083
0
2.191.143

Pagina 15 van 29
Toelichting
Bij de jaarrekening 2014 is een Bestemmingsreserve Vegetatie Karteringen (ad €1.600.000) voor
de ontwikkeling van een uniforme systematiek voor de vegetatiekarteringen gevormd. Deze is tot
nu toe niet benut. In het kader van de nieuwe aanpak stikstof en het eind 2020 vastgestelde
Uitvoeringsprogramma Natuur kan deze reserve worden benut voor de verbetering van de
monitoring en data-uitwisseling over vegetaties (en de daarop gebaseerde habitatkaarten). In de
Najaarsnota 2021 wordt hier een voorstel voor gedaan.
Eind 2020 bedraagt de Bestemmingsreserve voor het PAS €234.770. Voor het stikstofdossier en de
organisatie van IPS zal 2021 in het teken staan van een omslag van de tijdelijkheid van een
programma naar een meer structurele inbedding binnen IPO verband. In het licht daarvan zal ook
gekeken worden naar de verdere inbedding van meer structurele taken, zoals BIJ12 die nu al
verzorgt op het vlak van kennisdeling- en borging, project- en procesondersteuning en
ondersteuning van gebruikers. Een tijdige en goede voorbereiding daarop vergt een extra
investering in 2021. Gezien deze verwachte ontwikkeling binnen IPS verband rondom het
stikstofdossier, stellen wij voor het resterende deel van de bestemmingsreserve te laten staan voor
de verwachte meerkosten in 2021.
Bij de Voorjaarsnota 2020 is voorgesteld om de bestemmingsreserve kantoorautomatisering van
€55.051 in te zetten ter dekking van incidentele ICT-kosten 2020. Bij de resultaatsbestemming is
deze onttrekking verwerkt.
Voor GBO-provincies is sprake van een Bestemmingsreserve van in totaal €310.290. In de
begroting was voorgesteld om €150.000 in te zetten voor de Risicokaart en €60.000 voor PLEIO.
Beide bedragen zijn in 2020 niet ingezet vanwege security-issues op de oude risicokaart en uitstel
van de implementatie van de nieuwe portal risicokaart, waardoor de volledige bestemmingsreserve
van €310.290 voor GBO kan worden meegenomen naar 2021.
De Bestemmingsreserve ACSG bedroeg in totaal €46.083. Voorgesteld wordt het resterende bedrag
te laten staan en in 2021 te benutten voor de ontwikkeling van een nieuwe karteringssystematiek
voor de landbouwprojecten.
In de jaarrekening 2016 is een Bestemmingsreserve gecreëerd van €300.000 voor de
Ontwikkelagenda van BIJ12, waarna invulling is gegeven aan diverse projecten voor de verdere
professionalisering van BIJ12. Eind 2019 resteerde nog €17.028 van deze reserve. Wij stellen voor
om het restant van deze reserve in te zetten voor in 2020 in het kader van de implementatie van
het Document Management Systeem gemaakte kosten. Bij de resultaatsbestemming is deze
onttrekking verwerkt.
3.4.2 Voorziening Faunazaken
Voor Faunazaken is een voorziening van €4,5 miljoen voor overloop van faunaschade 2020
getroffen. Het gaat om schade die voor 2021 is ontstaan en in 2021 nog moet worden uitbetaald.
Deze voorziening is hoger dan in voorgaande jaren vanwege het later uitbetalen. De vertraging in
het uitbetalen van de voorjaarsschade had tot gevolg dat een groot deel van de zomerschade en
najaarschade pas in 2021 kon worden opgepakt.
De mutaties op de voorziening zijn verwerkt in de rekening-courant positie die de provincies
hebben met BIJ12 voor Faunazaken (zie bijlage A)
3.4.3 Voorziening voormalig personeel
Bij de jaarrekening 2019 is een voorziening van €226.000 gevormd voor een voormalig
unitmanager. De betreffende ex-medewerker heeft elders een nieuwe betrekking gevonden
waardoor de kosten beperkt bleven en het grootste deel van de voorziening (€209.000) in 2020
vrijvalt. Er blijft nog €6.000 in de voorziening staan voor de finale afwikkeling, daarna valt een
eventueel restant alsnog vrij.
3.4.4. Voorziening openstaande verlofuren
In de jaarrekening 2020 zijn op aangeven van de accountant voor de openstaande verlofuren een
voorziening getroffen ten laste van de exploitatie per unit. Voorheen waren deze verlofuren
opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. In de raming van de
personeelsbegroting 2020 was hier geen rekening mee gehouden. Voor heel BIJ12 betreft het een
bedrag van €112.000. Deze voorziening zal jaarlijks worden geactualiseerd aan de hand van de
stand van de openstaande verlofuren.
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3.4.5 Bestedingsverplichtingen
In december 2017 zijn de statuten van het IPO gewijzigd. Eén van de wijzigingen betrof de
aanscherping van de terugbetalingsverplichting bij overschotten. Gevolg van deze wijziging is dat
er geen nieuwe reserves gevormd worden.
Indien projecten doorlopen naar het volgende jaar kan hiervoor wel een bestedingsverplichting
opgenomen worden. Voor overlopende projecten is een bestedingsverplichting verwerkt in het
resultaat 2020 voor resultaatsbestemming. Na 2 jaar vervalt een restant van de
bestedingsverplichtingen automatisch en vloeien deze middelen terug naar de provincies via het
resultaat voor bestemming. Bij de units komt dit tot uitdrukking in de diverse baten. Dit wordt
nader toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten (hoofdstuk 5).

3.5 Risicobeheersing en voorkomen van fraude
BIJ12 voert als operationele eenheid binnen de Vereniging IPO taken uit voor de provincies. Bij de
uitvoering van de provinciale taken heeft BIJ12 soms ook te maken met ketenpartners
(ministeries, waterschappen en natuurorganisaties). Om de risico’s bij de uitvoering van deze
taken te beperken, vindt er aan de voorkant op verschillende niveaus afstemming plaats over
welke taken uitgevoerd gaan worden. De taken landen uiteindelijk in het jaarplan en de begroting,
in detail uitgewerkt in het Werkplan BIJ12. De tussentijdse bijsturing op en verantwoording over de
uitgevoerde taken, gebeurt middels de kwartaalrapportages van het Werkplan BIJ12, die worden
toegezonden aan de voor BIJ12 relevante ambtelijke adviescommissies (AAC’s). Hieronder worden
de belangrijkste risico’s in de uitvoering van die taken benoemd:
1) Het risico op het ontstaan van tekorten wordt beperkt omdat enkel door de provincies
vastgestelde taken (inclusief de bijbehorende financiering) worden uitgevoerd. Dit geldt tevens
voor de activiteiten voor ketenpartners.
2) Voor de beheersing van risico’s bij opdrachtverlening aan derden is de inkoop centraal ingericht
en zijn de werkprocessen beschreven. In deze processen is de nodige aandacht voor de
toetsende en controlerende rol van Directie en Bedrijfsvoering op de projectuitvoering door de
units.
3) Het risico in het betalingsverkeer is afgedekt door de wijze van inrichting van het betaalproces.
Voor de betaling vindt er conform de vastgestelde AO een naam-nummer controle plaats en
dienen er twee handtekeningen gezet te worden voordat de betaling definitief is.
4) Het risico op fraude in de bedrijfsvoering wordt laag ingeschat. Het kantoor is ingericht met
een open setting waardoor het onttrekken van goederen snel op zou vallen. Gezien de aard van
de goederen zou eventuele schade beperkt zijn. In 2019 is het integriteitsbeleid vastgesteld en
in een medewerkersbijeenkomst is de functie van de interne en externe vertrouwenspersoon
toegelicht om de mogelijkheden voor medewerkers, om misstanden en vermoedens van fraude
te melden, onder de aandacht te brengen.
5) Op het vlak van ICT-veiligheid is in 2020 de vernieuwing van de kantoorautomatisering
afgerond en zijn de in de jaarrekening 2019 genoemde beveiligingsmaatregelen in werking
getreden. Het afgelopen jaar is het positieve effect daarvan merkbaar in de hoge
betrouwbaarheid van de ICT voorzieningen en het lage aantal incidenten. Ten aanzien van de
applicaties voor de provincies die BIJ12 in beheer heeft, zijn door de externe
dienstenleverancier beveiligingsissues in het door hun beheerde ICT landschap gerapporteerd.
Voor deze omgeving en de BIJ12 diensten die bij andere partijen zijn ondergebracht is een
tijdelijke projectorganisatie ingesteld met voldoende ICT-kennis om na grondig onderzoek
tijdelijke maatregelen en structurele verbeteringen door te voeren. Dit project loopt door in
2021.
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4 Wat heeft de uitvoering van activiteiten gekost?

4.1 Balans BIJ12 2020
De balans van BIJ12 wordt inclusief de doorwerking van de besluitvorming bij Najaarsnota 2020 en
exclusief de NDFF getoond. Deze laatste activiteit maakt geen onderdeel uit van de
geconsolideerde jaarrekening van de Vereniging IPO. Voor de toelichting op de balans wordt
verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening IPO/BIJ12.
Balans BIJ12 per 31 december 2020
(voor resultaatbestemming bedragen in euro's)
2019

2020

Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa

90.184

70.915

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen
Overlopende activa

1.115.986

3.394.773

2.057.573

14.162.204
3.173.559

17.556.978

Liquide middelen
Liquide middelen

13.491.574

4.609.662

Totaal activa

16.755.317

22.237.554

Eigen Vermogen
Algemene (overige) reserves
Resultaat Boekjaar

2.290.973

2.263.222

1.369.707

786.422

Voorziening

1.163.341

4.609.295

Passiva

Vlottende passiva
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

1.973.225

1.782.072

9.958.071

12.796.543
11.931.296

14.578.615

16.755.317

22.237.554

Het bestemmingsfonds NDFF is niet opgenomen in bovenstaand overzicht. De consortiumpartijen besluiten over de aanwending
van dit fonds. Het resultaat NDFF van 2020 wordt verrekend met dit fonds en is opgenomen onder overlopende passiva.

4.2 Staat van baten en lasten 2020
De staat van baten en lasten wordt voor de herkenbaarheid gepresenteerd conform de opzet van
de gewijzigde begroting bij Najaarsnota 2020. In bijlage B wordt het saldo per unit gepresenteerd.
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Werkelijke
Uitgaven
Excl. BTW
2020
Directie en bedrijfsvoering
Salarissen en sociale lasten
Personele kosten
Huisvesting en ICT
Diverse kosten
Totaal Directie en bedrijfsvoering
Stikstof en Natura2000 (voormalig PAS-bureau)
Personele kosten
Overige personeelskosten (verlofrechten)
Kosten beheer Aerius
Onderzoek/kennisdeling
Monitoring en rapportage
Overige uitvoeringskosten/communicatie
Programma ondersteuning
Informatiepunt Stikstof
Totaal Stikstof en Natura2000
Natuurinformatie en Natuurbeheer
Personele kosten
Overige personeelskosten (verlofrechten)
Uitvoeringskosten Informatievoorziening en (coördinatie) monitoring
Uitvoeringskosten SNL
Uitvoeringskosten NDFF (Provinciaal aandeel)
Algemene stelpost
Totaal Natuurinformatie en Natuurbeheer
Faunazaken
Personele kosten
Overige personeelskosten (verlofrechten)
Uitvoeringskosten (incl. wolvendraaiboek)
AEWA ganzenonderzoek
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades
Onderzoek
R.c. Faunafonds
Totaal Faunafonds

Werkelijke
Uitgaven
Excl. BTW
2019

1.437.158
348.177
921.278
518.422

1.454.682
673.049
1.084.981
335.712

1.535.276
652.404
1.000.499
330.523

3.422.608

3.225.035

3.548.423

3.518.702

835.618
13.945
1.980.280
295.813
107.852
90.559
215.378
297.009
3.836.456

839.918

835.618
13.945
1.980.280
295.813
107.852
90.559
215.378
297.009
3.836.456

842.402

1.764.428
25.478
1.917.537
2.057.290
335.000
6.099.733

1.182.142
18.402
522.520
115.905
40.242.919
445.465
-9.139.957
33.387.397

2.093.300
96.283
6.726
79
515.382
3.551.688

1.398.354
1.951.525
2.109.066
500.000
228.215
6.187.161

1.193.043
455.957
112.925
27.861.248
457.333
4.165.321
34.245.827

406.085
3.088
611.185
-309.998
710.360

GBO
Personele kosten
Overige personeelskosten (verlofrechten)
Uitvoeringskosten

990.921
16.541
3.280.536

1.625.421

Totaal lasten

Gewijzigde
Begroting
Incl. BTW
2020

1.449.832
633.124
1.015.589
324.063

Secretariaat ACSG
Personele kosten
Overige personeelskosten (verlofrechten)
Uitvoeringskosten
Afrekening ACSG
Totaal Secretariaat ACSG

Totaal GBO

Werkelijke
Uitgaven
Incl. BTW
2020

172.321
389.252
-67.911
493.661

1.764.428
25.478
1.917.537
2.057.290
335.000
0
6.099.733

1.182.142
18.402
522.520
115.905
40.242.919
445.465
-9.139.957
33.387.397

406.085
3.088
611.185
-309.998
710.360

1.980.770
278.009
108.000
92.636
229.000
363.000
3.893.817

1.837.650
2.344.112
2.288.850
335.000
6.805.612

1.235.326
552.355
115.905
29.952.822
460.000
32.316.408

393.616
316.749
710.365

1.371.455

3.099.269

1.097.603
16.541
3.908.216

4.287.998

4.724.690

5.022.360

5.217.294

51.744.551

52.428.062

52.604.729

52.462.196

3.845.839
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Werkelijke
Baten
Excl. BTW
20
Baten
Bijdrage provincies uitvoerende taken
Specifieke opdrachten provincies ACSG
Archeodepot
Medefinanciering GBO Risicokaart
Baten derden
Diverse baten
Onttrekking aan geoormerkte middelen
Rente
Totaal baten
RESULTAAT

50.370.783
160.000
268.595
137.279
1.594.316

Werkelijke
Baten
Excl. BTW
2019
51.994.155

270.248
376.908
1.110.083
424.955

Werkelijke
Baten
Incl. BTW
2020
51.178.010
193.600
325.000
166.036
1.598.516

Gewijzigde
Begroting
Incl. BTW
2020
51.209.145

325.000
363.000
565.051

52.530.973

54.176.348

53.461.162

52.462.196

786.421

1.748.286

856.432

0
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5 Toelichting op de Staat van baten en lasten 2020

5.1 Lasten
De totale personele kosten voor het vaste personeel inclusief de kosten voor woon-werkverkeer
van heel BIJ12 bedroegen €5.858.029.
Hieronder staat per onderdeel van BIJ12 een toelichting op de lasten van 2020.
5.1.1 Directie en Bedrijfsvoering (Overhead en Interne organisatie)
Bij Bedrijfsvoering is het effect van COVID-19 op de realisatie duidelijk zichtbaar. De realisatie
2020 is binnen de begroting gebleven (positief resultaat van €168.000). De belangrijkste
onderuitputtingen zijn op de posten salarissen, payroll en detachering (€80.594) vanwege
vacatureruimte gedurende het jaar, woon/werkverkeer (€38.910) vanwege het thuiswerken door
Corona, vorming en opleiding (€90.812) omdat er mede vanwege Corona minder opleidingen en
trainingen zijn gevolgd, kantoorbenodigdheden (€75.360) vanwege het thuiswerken en
reis/verblijfkosten (€12.853) vanwege Corona.
De belangrijkste overschrijdingen zitten op overige salariskosten (€34.457) vanwege restant
verlofuren 2020, overige personeelskosten (€26.514) vanwege specialistisch juridisch advies,
interim personeel (€102.549) voor de inzet van inhuur bij ziekte en vacatures, overige ICT kosten
(€49.834) door de aanschaf van extra hardware, extra accounts (o.a. voor het IPS) en de extra
kosten voor het project DMS en overige kosten (€26.225) vanwege specialistisch juridisch advies
en een balanscorrectie uit vorige jaren. De overschrijdingen worden gedeeltelijk gecompenseerd
door de doorbelasting van ICT-kosten en inhuur van personeel naar het IPS, de bijdrage vanuit de
VBNE (Vereniging voor Bos en Natuur Eigenaren) voor de ondersteuning bij de aanbesteding van
de OBN-projecten en de vrijval van de reserve Ontwikkelagenda.
5.1.2 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
In 2020 bleef de realisatie voor een bedrag van €37.000 binnen de begroting. De belangrijkste
afwijkingen ten opzichte van de begroting houden verband met een in 2020 in opbouw zijnde IPS
inclusief de bijdrage daaraan vanuit BIJ12. Meer specifiek betreft het daarbij de navolgende
budgetten:
•
Gaande het jaar werden de wensen voor het beheer en ontwikkeling van het AERIUS
instrumentarium steeds concreter, met in het bijzonder de wens om tot een regionaal stikstof
registratiesysteem te komen. Hierdoor zijn de uitgaven in 2020 wat achtergebleven en is in IPS
verband geconcludeerd dat juist extra budget voor 2021 noodzakelijk is. In de BC (Bestuurlijke
commissie) Stikstof van 15 oktober 2020 is op grond daarvan voorgesteld om via de
jaarrekening van BIJ12 - en specifiek het deel van het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 het resterende bedrag mee te nemen naar 2021. Het voorstel van de BC Stikstof is in deze
jaarrekening als bestedingsverplichting van €325.000 op het budget beheer en ontwikkeling
AERIUS verwerkt.
•
De werkelijke kosten van BIJ12 voor de activiteiten van het IPS zijn verrekend met het IPSbudget dat via de kassiersfunctie van het IPO-bureau aan de programmaorganisatie ter
beschikking is gesteld. In IPS-verband wordt verantwoording afgelegd via de BC Stikstof.
•
Op de post Coördinatie en monitoring hebben de resultaten voor het Living lab stikstof mede
door het werken in coronatijd enige vertraging opgelopen. In december kwamen uit dit traject
drie pilots naar voren op het vlak van verbetermogelijkheden op het vlak van ontsluiting van
data. De opdrachten daarvoor aan drie partijen kwamen niet tijdig rond, hiervoor is een
bestedingsverplichting opgenomen van €59.000.
•
Het voordelig saldo van €37.000 volgt uit de onderuitputting op personeel mede door de
detachering van een medewerker aan LNV in het kader van het Stikstofdossier.
5.1.3 Natuurinformatie en Natuurbeheer
Over 2020 is er een positief resultaat van €347.109 op de uitvoeringskosten voor Natuurinformatie
gerealiseerd. Oorzaken hiervan zijn:
•
In de begroting voor 2020 was rekening gehouden met ontwikkeling van methodieken voor
monitoring en daarmee samenhangende informatiesystemen in het kader van het project
Vereenvoudiging natuurmonitoring. In overleg met provincies is ervoor gekozen in het project
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•

•

Lokaal doelbereik eerst verder in te zoomen op opgave in de monitoring van Natura 2000doelen. Hiervoor is capaciteit (projectleiding, specialistische kennis) van BIJ12 ingezet. Deze
capaciteit is daardoor niet ingezet voor het voorbereiden en begeleiden van uitbestedingen
Hierdoor is op de begrote projecten een onderbesteding van €353.394 gerealiseerd.
In de begroting van 2021 is opnieuw rekening gehouden methodiekontwikkeling. In het tweede
kwartaal van 2021 leidt dit tot concretisering van de opgaven voor ontwikkeling van
methodieken en hulpmiddelen voor provincies en hun ketenpartners.
De monitoring van wolven is door de zich uitbreidende populatie en door de eisen die gesteld
worden aan de kwaliteit van gegevens, aanzienlijk duurder dan in de begroting 2020 voorzien
(overschrijding €65.304). Deze overschrijding wordt opgevangen door een onderbesteding op
de ontwikkeling van informatiestromen die ontstond door vertraging in de aanbesteding van de
ondersteunende ICT (€235.636). Deze projecten dragen samen bij aan een positief resultaat
voor de Uitvoeringskosten Natuurinformatie.
In de begroting 2021 is rekening gehouden met structureel hogere kosten voor monitoring van
wolven en met de kosten voor een nog te realiseren ondersteunende database.
Verschillende kleinere afwijkingen in de realisatie op projectniveau.

Op de uitvoeringskosten natuurbeheer is in 2020 een positief resultaat van €113.242 gerealiseerd.
Oorzaken hiervoor zijn:
•
De kosten voor een update van de referentie landbouw zijn geheel door het ministerie van LNV
gedragen. De hiervoor gereserveerde €200.000 is daarom niet benut.
•
Verschillende kleinere afwijkingen in de realisatie op projectniveau.
Voor het project Evaluatie ANLb waar BIJ12 samen met het ministerie LNV in optrekt, is een
bestedingsverplichting opgenomen van €150.000 op basis van de toezegging van provincies aan
het ministerie van LNV voor gezamenlijke financiering van extern onderzoek. Vanwege vertraging
in de uitvoering van de evaluatie heeft het ministerie de bijdrage van de provincies nog niet
opgevraagd. Dit zal in de eerste helft van 2021 alsnog gebeuren.
Voor het vastgestelde onderzoeksprogramma OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) 2020
is een bestedingsverplichting opgenomen van €929.683 voor verschillende langjarige onderzoeken.
Bestedingsverplichtingen kunnen niet langer dan twee jaar worden aangehouden. Het restant van
de bestedingsverplichting OBN 2019 die bij de jaarrekening 2019 op de balans is opgenomen, valt
- indien het niet besteed wordt in 2021 – vrij bij de jaarrekening 2021. Dit kan bij meerjarige
onderzoeken een knelpunt vormen indien er nog kosten zijn die na 2021 niet gedekt kunnen
worden uit ontvangen medefinancieringen voor onderzoeken. Voor onderzoeken die langer lopen
dan twee jaar waar een knelpunt ontstaat, wordt te zijner tijd een dekkingsvoorstel voorgelegd.
5.1.4 NDFF
In de jaarrekening van BIJ12 wordt de bijdrage van de provincies aan de NDFF (ad €500.000) via
de begroting van Natuurinformatie en Natuurbeheer verantwoord. Een deel van deze middelen is
toegevoegd aan de begrotingspost personeelskosten. Het resterende bedrag is beschikbaar gesteld
als uitvoeringskosten voor de NDFF. De structurele activiteiten worden bekostigd door de bijdragen
van de consortiumpartijen (waaronder de provincies) en inkomsten vanuit abonnementen en losse
leveringen. De incidentele activiteiten (transitie gerelateerde kosten) enkel door de bijdragen van
de consortiumpartijen. De schilactiviteiten (invoer, validatie, opslag en uitvoer van gegevens) zijn
geen kernactiviteiten en worden door derden bekostigd.
De exploitatie 2020 laat een overschot zien van €574.000. Verantwoording over het
exploitatieresultaat wordt afgelegd aan de consortiumpartijen. Dit overschot wordt toegevoegd aan
het bestemmingsfonds NDFF. Vanaf 2021 wordt geïnvesteerd worden in een duurzame inrichting
en financiering van de NDFF (zie ook paragraaf 2.4).
5.1.5 Faunazaken
Het budget voor uitbetaling faunaschades is met €9,6 mln. overschreden ten opzichte van de
(gewijzigde) begroting 2020. De afrekening over 2020 middels de rekening-courant verhouding,
vindt plaats op basis van de gerealiseerde lasten 2020 en ontvangen provinciale bijdragen van de
begroting 2020 na de Voorjaarsnota 2020.
De hoogte van tegemoetkomingen wordt bepaald door diverse factoren (onder andere door
faunaschadebeleid van provincies, aantal ingediende aanvragen door agrarische ondernemers,
gewasprijzen, weersomstandigheden, populatiedichtheden en teeltkeuzes door agrarische
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ondernemers) die van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen. Daardoor kent de prognose van de uit
te betalen schades op basis van een meerjarige trend een grote onzekerheidsmarge. De
omstandigheden waren in 2020 dusdanig dat de totale omvang van de tegemoetkomingen fors is
gestegen ten opzichte van de raming in de primaire begroting 2020. In 2020 vond in de
Voorjaarsnota een actualisatie plaats die uiteindelijk niet terecht bleek te zijn. Om in de toekomst
meerdere bijstellingen te voorkomen zijn we voornemens om voortaan de daadwerkelijke
actualisatie mee te nemen in de Najaarsnota omdat er dan meer zekerheid is over het bedrag van
de tegemoetkomingen.
De taxatiekosten vielen €700.000 hoger uit dan begroot. Dit komt onder andere door de kosten
voor het afnemen en analyseren van DNA-monsters van vermeende wolvenaanvallen op vee. Deze
namen in 2020 fors toe.
In november 2019 is de nieuwe aanbesteding voor taxaties voor een nieuwe periode uitgevoerd.
Vorig jaar is aangegeven dat indien uit de aanbesteding een hoger bedrag per uitgevoerde taxatie
volgt, BIJ12 een nieuwe inschatting maakt van de verwachte taxatiekosten voor de gewijzigde
begroting 2020. Dit laatste is gedaan. Bij de berekening is echter de btw per abuis niet
meegenomen waardoor er een verschil is van ongeveer €400.000. Een gedeelte van de stijging van
de taxatiekosten heeft betrekking op de nadere afstemming en digitalisering van zowel de taxaties
als het aanvragen van de tegemoetkomingen.
De rekening-courant sluit ultimo 2020 met een te verrekenen saldo van €9,1 miljoen. Binnen de
rekening-courant zijn de saldi per provincie op basis van de werkelijke toerekenbare kosten
bepaald (zie bijlage A). Er is rekening gehouden met de afloop van de voorziening 2019 en de
voorziening voor de nog lopende dossiers 2020.
5.1.6 Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG)
In de begroting zijn vanaf 2019 de uitvoeringskosten geraamd op basis van de werkelijke kosten
voor provincies voor schadeadviezen in de afgelopen drie jaar. De kosten voor de afzonderlijke
projecten zijn bij de afrekening op basis van daadwerkelijke kosten (zogenaamde “open-eindregeling”) toegekend aan de desbetreffende projecten/provincies en waren afhankelijk van het
aantal door de provincies ingediende verzoeken.
Het aantal aanvragen nam toe. Daarbij namen de projectkosten toe vanwege extra opdrachten,
externe inhuur en een toename van commissiekosten. De toename van de commissiekosten speelt
al meerdere jaren en hiervoor wordt een voorstel tot aanpassing gedaan in de Voorjaarsnota 2021.
Doordat in 2020 drie externe onderzoeken zijn uitgezet (zie paragraaf 2.6) zijn de algemene
kosten overschreden met ruim €40.000.
De overschrijding van de licenties heeft betrekking op de licentie voor de Waterwijzer Landbouw
welke in het kalenderjaar 2020 voor zowel het tweede licentiejaar (2019-2020) als het derde
licentiejaar (2020-2021) is betaald.
De totale kosten per project zijn met provincies gedeeld. Er diende eind 2020 nog €309.998 te
worden afgerekend met de provincies. Deze verrekening vond plaats waardoor het secretariaat van
de ACSG 2020 budgetneutraal heeft afgerond.
5.1.7 GBO provincies
De exploitatie van GBO-provincies sluit ultimo 2020 met een netto overschot van €120.899. Dit
overschot is te verklaren uit het vrijvallen van een getroffen voorziening van €226.000, welke niet
gebruikt is. Een subsidiebedrag van €80.000 vanuit I&W voor de LGR (grondwater) was
daarentegen vertraagd en is niet meegenomen in het resultaat.
Bij de najaarsnota 2020 is besloten tot een onttrekking van €210.000 uit de bestemmingsreserve
GBO ten behoeve van diverse applicaties. In 2020 bleek deze onttrekking niet nodig. Het restant
van de bestemmingsreserve GBO wordt in overleg met de ambtelijke portefeuillehouders
herbestemd in 2021.
Op de andere applicaties is in 2020 een aantal over- en onderschrijdingen te zien. De inhuur van
personeel in verband met vacatures zorgt voor meerkosten, hier staan onderschrijdingen
tegenover op beheer, hosting en ontwikkeling.

Pagina 23 van 29
5.1.8 Bestedingsverplichtingen
In het resultaat van de units zijn de bestedingsverplichtingen zoals hierboven per unit toegelicht
verwerkt. De betreffende bestedingsverplichtingen zijn opgenomen op de balans. Ten opzichte van
de jaarrekening 2019 is gedurende 2020 invulling is gegeven aan de overlopende projecten 2018
en 2019 en een eventueel restant van bestedingsverplichtingen 2018 is vrijgevallen. De
bestedingsverplichtingen 2019 zijn voor een groot deel besteed in 2020. Indien er eind 2021 nog
een deel openstaat van deze bestedingsverplichtingen, valt dat vrij bij de jaarrekening 2021. Een
aandachtspunt hierbij zijn de meerjarige onderzoeken ten behoeve van de OBN.
Voor in 2021 doorlopende projecten 2020 waar verplichtingen voor zijn aangegaan en die niet
opgevangen kunnen worden binnen de begroting 2021 is een nieuwe bestedingsverplichting
opgenomen.
Op de balans staat onder de post overlopende passiva een bedrag van €2.447.835 als
bestedingsverplichting. Het gaat om:
Natuurinformatie en Natuurbeheer
•
OBN onderzoeksprogramma 2019 (2019)
•
OBN onderzoeksprogramma 2020
•
Evaluatie ANLb 2020
•
Standaardkostprijzen SNL
•
Ontwikkeling EXPERT t.b.v. karteringen
•
In beheer name CAT1 Natuurkaart (2019)
•
Fact finding studie wolf
•
Overige projecten 2019 (2019)

€
€
€
€
€
€
€
€

584.562
929.683
150.000
103.199
81.593
46.672
62.500
45.150

Faunazaken
•
Ontwikkeling tegemoetkomingsproces (2019)

€

3.933

Expertiseteam Stikstof en Natura2000
•
Ontwikkeling AERIUS
•
Living Lab Stikstof

€ 325.000
€ 59.000

GBO Provincies
•

Aanbesteding hosting en beheer

€

56.543

5.2 Baten: verdeelsleutels en bijdragen provincies
Voor GBO-provincies is de exacte bijdrage per provincie afhankelijk van de deelname per
applicatie. Voor de bijdragen voor de overige uitvoerende units zijn de verdeelsleutels van de
Commissie Jansen aangehouden. Deze verdeelsleutels vormen de basis van de (in 2018)
vereenvoudigde financiering.
De bevoorschotting van de interne organisatie van BIJ12 vond plaats conform de bij de
vereenvoudiging afgesproken weging van de bovenstaande verdeelsleutels.
De bijdragen voor de tegemoetkomingen faunaschade worden op basis van een trendanalyse op de
uitgaven in de drie voorgaande beleidsjaren, jaarlijks geactualiseerd. De ontvangen
behandelbedragen voor aanvragen tegemoetkoming faunaschade worden - op basis van de
provinciale beleidsregels - voor een groot deel weer terugbetaald aan de aanvragers.
Over 2020 heeft BIJ12 de bijdragen conform de begroting 2020 na Voorjaarsnota gefactureerd. De
beperkte wijziging bij de Najaarsnota is niet meer gefactureerd.
Naast de reguliere provinciale bijdragen heeft BIJ12 beperkte baten uit subsidies, specifieke
opdrachten en bijdragen van samenwerkingspartners.
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6 Resultaatbestemming
Resultaatsbestemming BIJ12 2020
Netto resultaat
Vrijval reserve kantoorautomatisering
Vrijval reserve Ontwikkelagenda

786.421
55.051
17.028

Restitutie

858.500

Het resultaat van BIJ12 over 2020 bedraagt €858.500. Dit bedrag wordt conform de statuten van
het IPO gerestitueerd.
De restitutie bestaat uit:

Verdeling restitutie 2020
Directie en Bedrijfsvoering
Expertiseteam Stikstof en N2000
Natuurinformatie en Natuurbeheer
GBO provincies
Totaal

Netto resultaat Vrijval reserves
168.134
72.079
37.037
0
460.351
0
120.899
0
786.421
72.079

Totaal
240.213
37.037
460.351
120.899
858.500

De verdeling van de restitutie 2020 over de provincies betreft:

Restitutie 2020
Groningen
Fryslân
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Flevoland
Totaal

Interne Organisatie
(Directie en
Natuurinformatie en
Bedrijfsvoering)
Stikstof en N2000
Natuurbeheer
GBO provincies
Totaal
13.769
967
26.767
8.509
24.126
1.932
68.769
9.172
21.153
4.613
41.541
7.984
25.654
5.243
46.548
9.845
25.969
3.062
62.333
12.257
15.558
1.474
27.478
10.367
19.667
2.663
37.628
11.505
20.315
2.449
39.099
12.473
12.615
1.548
19.285
7.390
29.880
6.694
49.117
13.626
21.723
5.923
27.972
10.697
9.785
469
13.815
7.074
240.213
37.037
460.351
120.899

50.012
103.999
75.291
87.289
103.621
54.877
71.463
74.337
40.838
99.316
66.314
31.142
858.500
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7 Sociaal jaarverslag

7.1 HRM beleid
Een belangrijk deel van het HRM-beleid is overgenomen van of gebaseerd op het HRM-beleid van
het IPO-bureau, mede doordat voor medewerkers van het IPO-bureau en BIJ12 dezelfde
arbeidsvoorwaarden gelden (zijnde die van de provincie Zuid-Holland, voor zover niet in strijd met
het Burgerlijk Wetboek). Op onderdelen heeft BIJ12 haar eigen HR-beleid. Het voornemen om in
2020 een strategisch HR beleidsplan vast te stellen, is uitgesteld naar begin 2021.
In 2020 kwamen 20 nieuwe medewerkers in dienst bij BIJ12 en had BIJ12 1 stagiaire. Nieuwe
medewerkers (ook tijdelijke medewerkers die langere tijd voor BIJ12 gaan werken) krijgen een
uitgebreide welkomstmail met informatie over BIJ12 en een eigen mentor. De welkomstmail is in
2020 ge-update. De mentor vangt de nieuwe collega de eerste werkdag op en maakt hem/haar in
de weken daarna wegwijs in de organisatie en manier van werken. Het is wenselijk nieuwe
medewerkers fysiek op kantoor in te werken, dit kon vanwege Corona echter niet altijd. De
introductiebijeenkomst die altijd wordt georganiseerd voor nieuwe medewerker, werd dit jaar
aangepast aan de thuiswerksituatie (online en opgeknipt in vier delen).
Twee keer per jaar vindt de P-dag plaats. Op deze P-dagen staat het personeel centraal en
bespreekt het management de (potentiële) ontwikkeling van alle medewerkers. Daarnaast is er een
maandelijks personeelsoverleg met het MT en de HR-adviseur, het PMT. Het PMT monitort de in de
P-dag gemaakte afspraken en is in 2020 verbeterd qua opzet en wat betreft de overzichten.
Opbouw personele organisatie
In 2020 verlieten acht collega’s de organisatie. Zeven medewerkers met een tijdelijke
arbeidsovereenkomst kregen een overeenkomst voor onbepaalde tijd en van nog twee
medewerkers werd hun overeenkomst voor bepaalde tijd, tijdelijk verlengd.
BIJ12 stelde in 2020 29 vacatures open en een opdracht voor een kwartiermaker. Er werden 16
nieuwe collega’s geworven. Twee vacatures werden intern vervuld door doorgroei van een BIJ12
medewerker en één medewerker heeft een opdracht aangenomen als kwartiermaker. Drie
vacatures werden vervuld door kandidaten die op basis van een detachering al werkzaam waren bij
BIJ12. In één procedure is met de best geschikte kandidaat in plaats van een overeenkomst een
detachering aangegaan. Van alle procedures werden er zeven gesloten zonder een geschikte
kandidaat te selecteren.
Op 1 januari 2020 hadden 69 medewerkers een arbeidsovereenkomst met BIJ12 (bepaalde en
onbepaalde tijd), op 31 december 2020 waren dit er 79. De overige formatie werd voor een
belangrijk deel ingevuld via detacheringen en een enkele payroll. Daarnaast was een deel van de
formatie ingevuld via inhuur.
Opleiding en het goede gesprek
In 2018 is het goede gesprek geïntroduceerd. In 2020 is hier in alle organisatieonderdelen invulling
aan gegeven. In de persoonlijke gesprekken, ‘het goede gesprek’ met medewerkers, is aandacht
besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en de inzet van het Persoonlijk
Ontwikkelbudget (POB) hiervoor. Naast de inzet van het POB is een deel van het opleidingsbudget
in 2020 besteed aan BIJ12-brede in-company trainingen, o.a. op het gebied van schriftelijk
adviseren en een training ‘samen leren, samen reflecteren’. Insights kon dit jaar in verband met
AVG wetgeving helaas geen doorgang vinden. Samen met de opleider ICM en de security-officer
wordt gekeken naar hoe dit mogelijk weer kan worden opgepakt.
Preventie ziekteverzuim
BIJ12 contracteerde in 2018 samen met het IPO-bureau een nieuwe arbodienst (Human Capital
Care). In 2020 is de samenwerking geëvalueerd. Er is een goed vertrouwen in de intenties en de
capaciteit van Human Capital Care en de mogelijkheden van het systeem We-care. BIJ12 blijft zich
verbeteren in het toepassen van de applicatie. Hiermee wordt het systeem beter benut. In 2019 is
gestart met een kwartaaloverleg met de arbodienst (SMT-overleg). Dit is in 2020 voortgezet.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over 2020 is 6,8% en is slechts licht gestegen ten opzichte van de
6,6% in 2019 (bron: We-Care). Het ligt ook hoger dan het verzuimpercentage in Nederland. Het
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ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid was in het vierde kwartaal van
2020 4,9 % (bron: CBS). De verklaring voor het hogere percentage ligt in een voor BIJ12 vrij hoog
aantal langdurige verzuimsituaties. Meerdere medewerkers zijn door onvoorziene omstandigheden
langere tijd volledig, en in een enkel geval gedeeltelijk, uitgevallen. Deze medewerkers zijn
regelmatig gezien door de Bedrijfsarts en begeleid en geëvalueerd door hun leidinggevende en HR.

7.2 Ondernemingsraad (OR)
Het jaar 2020 was het startjaar voor de nieuwe OR die eind 2019 werd gekozen door de
medewerkers van BIJ12. In januari 2020 volgde de OR een starttraining en stelde een werkwijze
en visie op die terug te vinden is op het Intranet. Een belangrijk punt uit de werkwijze is dat de OR
zichtbaar en benaderbaar is. Doordat 2020 al snel in het teken stond van een pandemie, werd deze
werkwijze op een andere manier ingevuld dan vooraf gedacht. Via Teams en SharePoint kon de OR
de samenwerking met de medewerkers, directie en elkaar voortzetten.
Eén van de belangrijkste onderwerpen waar de OR zich mee bezig hield, was het
huisvestingstraject. Door BIJ12 werden meerdere huisvestingsopties geïnventariseerd, waaronder
ook - op verzoek van het IPO-bestuur - het provinciehuis Utrecht. De OR schreef een brief aan de
toenmalige IPO-directeur met argumenten waarom verhuizen naar een locatie anders dan de
directe omgeving van Utrecht Centraal, slecht zou zijn voor de toekomst van BIJ12. Na het
voorgenomen besluit van het IPO-bestuur om BIJ12 te huisvesten in het provinciehuis Utrecht
startte een intensief adviestraject. Er werd een enquête uitgezet onder alle BIJ12-medewerkers en
gebruikers van het vergader- en ontmoetingscentrum, met in totaal 375 reacties. De OR gaf
regelmatig updates in de Keek op de Week en er werden digitale bijeenkomsten voor medewerkers
georganiseerd. De OR bracht uiteindelijk een negatief advies uit op het voorgenomen besluit. Het
IPO-bestuur koos ervoor om de adviesaanvraag en het voorgenomen besluit op te schorten,
waarmee een verhuizing naar het provinciehuis Utrecht voorlopig van de baan is. Het resulteerde
verder onder meer in bestuurlijke gesprekken over de toekomstvisie van BIJ12, waar de OR bij
aansloot. In 2021 wordt een nieuw besluit genomen en verwacht de OR een nieuwe
adviesaanvraag voor de huisvesting van BIJ12.
Tussentijds stemde de OR in met: de bedrijfsfitnessregeling, een format voor de vastlegging van
beoordelingsgesprekken, geactualiseerde administratieve organisaties (AOs) op het gebied van
HRM en een regeling om medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, een
nieuwe arbeidsovereenkomst aan te kunnen bieden. Ook nam de OR deel aan de werkgroepen
huisvesting en coronamaatregelen. Het jaar 2020 werd afgesloten met een OR Jaarplan voor 2021,
dat aan alle medewerkers is voorgelegd en besproken is met de directeur BIJ12 en de algemeen
directeur van het IPO.

7.3 Formatie
In 2020 had BIJ12 een structurele formatie van 77,7 fte en een tijdelijke formatie van 3,8 fte. De
AAC VP adviseerde op 30 september 2020 tot een tijdelijke extra inzet van een
communicatieadviseur (0,5 fte, schaal 10) bij Faunazaken in verband met de toenemende
aandacht voor de wolf. Het IPO-bestuur besloot op 25 juni 2020 de uitvoering van de regeling
drugsafvaldumpingen onder te brengen bij BIJ12. Dit leidde tot een uitbreiding van de structurele
formatie met 0,67 fte (schaal 8) bij de unit Faunazaken/ACSG per 1 januari 2021.
De incidentele uitbreiding van de formatie voor Bedrijfsvoering bleek structureel nodig. Deze
formatie is daarom omgezet naar structurele formatie (budgetneutrale verschuiving).
Het gaat voor 2021 per saldo om een uitbreiding van de vaste formatie met 2,5 fte en een
terugname van de tijdelijke formatie met 1,3 fte. Per 1 januari 2021 heeft BIJ12 hiermee 80,2 fte
structurele formatie en 2,5 fte incidentele formatie.
In de loop van 2021 wijzigt mogelijk de formatie nog in verband met diverse ontwikkelingen zoals
de transitie van de NDFF, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), uitbreiding van de ACSG, het
Programma Natuur en het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB).

C

D

Toerekening lasten 2020 aan de provincies
Betaalde tegemoetkomingen dossiers in 2020 -open-eind-regeling
Overige Faunazaken
Onderzoeksagenda
AEWA ganzenonderzoek
Terugbetaalde leges -open-eind-regeling
Taxatiekosten -open-eind-regeling
Totale lasten volgens de jaarrekening 2020 ( C)

Baten/verrekeningen
Voorschot bijdragen provincies 2020 - Open-eind -regeling
Ontvangen Leges
Voorschot algemene bijdrage provincies
Tussentelling baten/verrekeningen (D)

RC positie ultimo 2020 (A+B+C-D)

16.729

B

Saldo voorziening 2020 per provincie overlopende dossiers (B)

224.472

796.316
17.100
189.140
1.002.556

1.024.823
141.656
38.611
6.375
900
59.441
1.271.805

16.729

Vrijval voorziening 2019 (A)

Voorziening dekking overlopende dossiers 2020
Voorz. Vanuit MFZ 2020
Voorz. Vanuit FF3000 2020

61.506
-61.506

Saldo voorziening 2019 per provincie overlopende dossiers
A

5.887
1.410
54.209

202.667
0

345.847

11.005.394
163.350
216.051
11.384.795

10.780.650
141.656
38.611
12.054
4.800
563.699
11.541.471

273.499

232.534
40.965

-84.328

84.328

55.083
29.245

1.009.306
0

233.404

320.881
26.700
195.292
542.873

313.750
141.656
38.611
12.750
13.800
80.200
600.767

175.510

175.510

0

0

22.280
0

576.542

1.303.906
87.900
193.882
1.585.688

1.198.414
141.656
38.611
12.402
64.800
127.733
1.583.616

582.516

582.516

-3.902

3.902

3.370
532

299.068
0

68.444

264.000
10.800
184.146
458.946

297.496
141.656
38.611
2.666
13.650
16.582
510.661

54.440

54.440

-37.711

37.711

37.711

-187.178
0

749.778

4.221.722
144.300
223.704
4.589.726

3.618.827
141.656
38.611
13.097
66.620
591.288
4.470.099

995.832

936.546
59.286

-126.427

126.427

98.135
28.292

-432.332
0

848.972

1.615.868
92.100
192.179
1.900.147

2.301.782
141.656
38.611
6.027
93.600
187.075
2.768.751

36.942

30.378
6.564

-56.574

56.574

53.802
2.772

-170.191
0

4.131.357

7.131.791
294.300
194.768
7.620.859

9.656.989
141.656
38.611
9.041
145.800
436.126
10.428.223

1.584.210

1.584.210

-260.217

260.217

255.334
4.883

3.243.945
0

1.023.582

1.435.409
127.200
191.524
1.754.133

1.945.577
141.656
38.611
8.345
114.000
180.007
2.428.197

482.652

482.652

-133.134

133.134

125.301
7.833

64.905
0

267.184

954.984
69.300
189.650
1.213.934

1.075.534
141.656
38.611
4.984
57.300
97.851
1.415.936

125.986

125.986

-60.804

60.804

29.169
30.495
1.140

188.857
0

277.160

290.343
33.600
201.685
525.628

525.879
141.656
38.611
18.081
1.275
97.648
823.150

13.193

13.193

-33.555

33.555

29.013
4.542

-58.111
0

393.212

612.208
0
191.564
803.772

669.402
141.656
38.611
10.084
0
266.465
1.126.218

149.843

149.843

-79.077

79.077

65.568
13.509

-147.284
0

9.139.956

29.952.822
1.066.650
2.363.585
33.383.057

33.409.122
1.699.876
463.333
115.905
576.545
2.704.114
38.968.896

4.491.352

4.384.537
106.815

-937.235

758.373
123.513
55.349
0
937.235

4.035.931
0

Groningen Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland Gelderland
Utrecht
Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland
Noord-Brabant Limburg
RC Provincies
-202.667
-1.009.306
-22.280
-299.068
187.178
432.332
170.191
-3.243.945
-64.905
-188.857
58.111
147.284
-4.035.931

Afloop voorziening overlopende dossiers 2019
Voorz. Uitbetalingen overige dossiers 2019
Voorz. Schatting overige dossiers onder bezwaar en beroep
Voorz: Uitbetalingen overige dossiers 2018

Af/Bij: afrekening 2019
RC positie na aanvullende mutaties na balansdatum en na afrekening

Jaarrekening 2020 specificatie Faunazaken
Detailspecificatie rekening-courant per provincie
RC positie per provincie ultimo 2019
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Bijlage A: Rekening courant Faunafonds inclusief uitvoering ganzenregeling
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Bijlage B: Resultaat 2020 per unit
Werkelijke
Uitgaven
Excl. BTW
2020
Interne organisatie
Directie en bedrijfsvoering
salariskosten
Interne organisatie overige kosten
Personele kosten
Huisvesting en ICT
Diverse kosten
Diverse baten en baten derden
Provinciale bijdragen
Onttrekking bestemmingsreserve Ontwikkelagenda
Overschot Interne organisatie
Stikstof en Natura2000 (voormalig PAS-bureau)
Personele kosten
Kosten beheer Aerius
Onderzoek/kennisdeling
Monitoring en rapportage
Overige uitvoeringskosten/communicatie
Programma ondersteuning
Informatiepunt Stikstof
Diverse baten en baten van derden
Provinciale bijdragen
Overschot Stikstof en Natura2000

1.449.832

633.124
1.015.589
324.063
-127.092
-3.463.650
-168.134

849.563
1.980.280
295.813
107.852
90.559
215.378
0
-45.668
-3.530.816
-37.037

Natuurinformatie en Natuurbeheer
Personele kosten
Uitvoeringskosten Informatievoorziening en (coordinatie) monitoring
Uitvoeringskosten SNL
Uitvoeringskosten NDFF (Provinciaal aandeel)
Algemene stelpost
Diverse baten en baten van derden
Provinciale bijdragen
Totaal Natuurinformatie en Natuurbeheer

-54.472
-6.170.612
-460.351

Faunazaken
Personele kosten
Uitvoeringskosten (incl. wolvendraaiboek)
AEWA ganzenonderzoek
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades
Onderzoek
R.c. Faunafonds
Provinciale bijdragen
Diverse baten
Saldo Faunazaken

1.200.544
522.520
115.905
40.242.919
445.465
-9.139.957
-32.316.407
-1.070.990
0

Secretariaat ACSG
Personele kosten
Uitvoeringskosten
Afrekening ACSG
Diverse baten
Provinciale bijdragen
Saldo Secretariaat ACSG

1.789.906
1.917.537
2.057.290

409.173
611.185
-309.998
-710.360
0

GBO
Personele kosten
Uitvoeringskosten
Baten derden
Diverse baten
Provinciale bijdragen
Onttrekking bestemmingsreserve
Overschot GBO

-120.899

Totaal positief resultaat

-786.421

1.007.462
3.280.536
-136.364
-428.595
-3.843.938

Pagina 29 van 29

1 210628 AV 2a.4 Besluit Jaarstukken.docx

Algemene Vergadering op 28 juni 2021
Bijlage 4 bij agendapunt 2a

Besluit

Het bestuur van de vereniging IPO, kennisgenomen hebbend van de Jaarrekening 2020
van de vereniging IPO, alsmede van de daarop betrekking hebbende stukken, behorend
bij agendapunt 2c van de vergadering van 20 mei 2021,
Besluit
Deze Jaarrekening vast te stellen.

Den Haag, 20 mei 2021

J.M.M. Polman
Tijdelijk Voorzitter

P.G.G. Hilhorst
Secretaris

E.P. Stigter
Provincie Noord-Holland,

J. Fackeldey
Provincie Flevoland

H.P. van Essen
Provincie Utrecht

J.W. Remkes
Provincie Limburg

-2-

C. Bijl
Provincie Drenthe

F.Q. Gräper-van Koolwijk
Provincie Groningen

S.A.E. Poepjes
Provincie Fryslân

Y.J. van Hijum
Provincie Overijssel

P. Drenth
Provincie Gelderland

A.J. van der Maas
Provincie Zeeland

F. Vermeulen
Provincie Zuid-Holland

M.P.J.M. van Gruijthuijsen
Provincie Noord-Brabant

1 210628 AV 2a.5 Controleverklaring accountant 2020.pdf

Nr. 508
Aan het bestuur van de vereniging het Interprovinciaal Overleg

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
A. Verklaring over de in het Financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de vereniging het Interprovinciaal Overleg te Den Haag gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het Financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van de vereniging het Interprovinciaal Overleg per 31 december
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de vereniging het Interprovinciaal Overleg zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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B. Verklaring over de in het Financieel jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het Financieel jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
het bestuursverslag; en
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en
de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonderwinststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de WNT. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:
-

-

-

-

-

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze
onafhankelijkheid te waarborgen.

Dordrecht, 6 mei 2021

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
W.P. de Vries RA
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Algemene Vergadering
Op 28 juni 2021
Agendapunt 2b

Datum
Portefeuillehouder
Inlichtingen bij
Telefoon
Onderwerp

28 juni 2021
Cees Bijl
Michel Schoemaker
0628267040
Voorjaarsnota IPO-BIJ12

Kern van het onderwerp
Onderdeel van de vastgestelde P&C-cyclus van de vereniging het Interprovinciaal Overleg is
het middels de voorjaarsnota en najaarsnota informeren van het IPO-bestuur over de
voortgang van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Aangezien het IPObestuur bij besluitvorming over de voorjaarsnota 2021 op 20 mei ook een aantal
begrotingswijzigingen heeft vastgesteld (IPO Den Haag en BIJ12), worden deze aan de AV ter
goedkeuring voorgelegd. Het is de eerste Nota binnen de nieuwe P&C cyclus. Voor het totale
beeld en vanuit goed gebruik is de voorjaarsnota 2021 in het geheel ter informatie
meegezonden.
De ter goedkeuring voorgelegde begrotingswijziging geldt zowel voor het deel IPO – Den Haag
als voor BIJ12 en betreft alleen de jaarschijf 2021. Het IPO-bestuur heeft expliciet aangegeven
dat met het vaststellen van deze begrotingswijziging, het nog geen besluit heeft genomen over
de onderdelen die ook meerjarig doorwerken. De relatie tussen de voorstellen uit deze
voorjaarsnota en de doorwerking kaderbrief 2022 is opgenomen in tabel 1 en 2 van deze
oplegger. De besluitvorming over de doorwerking 2022 zal onderdeel uitmaken van de
integrale besluitvorming over de begroting 2022.
Voorstel/gevraagd besluit
Aan de Algemene Vergadering worden door uw bestuur de volgende begrotingswijzigingen ter
goedkeuring voorgelegd:
- een verhoging van de begroting 2021 IPO Den Haag met € 159.000, incidenteel te
dekken uit een verhoging van de provinciale bijdrage 2021; en
- een verhoging van de begroting 2021 BIJ12 met € 3.199.504 waarbij € 180.083 wordt
onttrokken uit de bestemmingsreserves van BIJ12, € 325.000 wordt gedekt uit een
bijdrage van het ministerie van I&W, en de resterende € 2.694.421 incidenteel te
dekken uit een verhoging van de provinciale bijdrage in 2021.
In het IPO-bestuur van 20 mei is ter overweging meegegeven de restitutie van het
geconsolideerde rekeningresultaat 2020, te weten € 2.341.963, eventueel in te zetten als
incidentele dekking van de begrotingswijziging 2021. Het is aan individuele provincies om te
bepalen deze eenmalige dekking in te zetten.
Toelichting
De P&C cyclus is in ontwikkeling en per cyclus en product daarbinnen brengen we
verbeteringen aan. In de verdere ontwikkeling van de P&C cyclus blijven we continu kijken in
hoeverre de producten van IPO - Den Haag en BIJ12 qua benadering en opzet meer eenduidig
kunnen worden zonder de eigenheid van IPO – Den Haag en BIJ12 te verliezen. Deze
eigenheid is met name gelegen in de beleidsarme uitvoering die BIJ12 in opdracht van de
samenwerkende provincies realiseert en in de beleidsrijke en politiek-bestuurlijke oriëntatie
van de werkzaamheden bij IPO – Den Haag. Voor zowel de beleidsarme uitvoering als de
beleidsrijke oriëntatie geldt dat de samenwerking
- resultaat is van de gemaakte interprovinciale afspraak de betreffende opgave/opdracht
efficiënter en effectiever uit te voeren en
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in bestuurlijke opdracht van de gezamenlijke provincies wordt uitgevoerd.

Financieel gezien geldt dat voor al deze opgaven de kosten per provincie lager zijn, dan in
geval de provincies deze taken zelf moeten uitvoeren. Het betreft investeringen die de kosten
per provincie omlaag brengen.
In onderstaande tabellen 1 en 2 zijn de financiële effecten weergegeven van de Voorjaarsnota
2021 van IPO – Den Haag en BIJ12. Daaronder wordt een inhoudelijke toelichting gegeven. De
Voorjaarsnota is (net als de najaarsnota) het instrument om het IPO-bestuur te informeren
over de inhoudelijke en financiële voortgang van de in de begroting van het lopende
begrotingsjaar opgenomen opgaven. Indien een begrotingswijziging aan de orde is, dient deze
na vaststelling door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de AV. Vanuit het
oogpunt van transparantie en openheid is het inmiddels goed gebruik dat ook de inhoudelijke
rapportage gedeeld wordt met de AV. Dit biedt logischerwijs de AV ook meer helderheid over
het breder kader waarbinnen de begrotingswijzigingen ter goedkeuring worden voorgelegd.
Eind april heeft het IPO-bestuur de kaderbrief 2022 vrijgegeven als gespreksnotitie voor het
inhoudelijk debat met de Staten over de ambities voor 2022 – dit alles via de eigenstandige
provinciale processen. Conform afspraak met de AV (P&C klankbordgroep en leidraad ‘best
practices’) is door het IPO-bureau op maandag 3 mei de kaderbrief 2022 ook gedeeld met de
leden van de AV, en in afschrift aan de griffies. In de Voorjaarsnota 2021 zijn opgaven
opgenomen, inclusief begrotingswijziging, die ook zijn opgenomen in de kaderbrief 2022. De
doorwerking is voor uw gemak en overzicht ook in beeld gebracht in de onderstaande tabellen.
Het besluit van de voorjaarsnota heeft dus een nauw verband met de integrale afweging voor
de begroting 2022. Het IPO-bestuur heeft met de vaststelling van de begrotingswijziging
voorjaarsnota 2021 expliciet aangegeven dat de posten met doorwerking naar 2022 binnen de
integrale afweging voor de Begroting 2022 vallen. Deze integrale afweging is voorzien bij de
bestuursvergadering van 8 juli, zodat ook de terugkoppeling van het inhoudelijk debat met de
Staten over ambities voor 2022 meegewogen wordt.
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Primaire
Begroting
2021

Mutatie
Voorjaarsnota
2021

Gewijzigde
Begroting
2021

Doorwerking
Kaderbrief
2022

Lasten
1. ROWW

4.744.114

145.000

4.889.114

66.000

2. Milieu, Energie en Klimaat

2.635.326

0

2.635.326

0

3. Vitaal Platteland

2.868.944

0

2.868.944

0

4. Mobiliteit

3.460.064

0

3.460.064

0

5. Regionale Economie

806.214

0

806.214

0

6. Cultuur

157.695

0

157.695

0

7. Kwaliteit Openbaar Bestuur

5.850.472

243.000

6.093.472

585.000

8. Werkgeverszaken
9. Overig
Totaal lasten IPO Den Haag

719.914

0

719.914

0

9.300.750

-229.000

9.071.750

0

30.543.492

159.000

30.702.492

651.000

Baten
Bijdragen provincie
Totaal baten

30.543.492
30.543.492

159.000
159.000

30.702.492
30.702.492

0

0

0

Saldo

Tabel 1 begrotingswijziging IPO Den Haag per kerntaak en doorwerking specifiek betreffende VJN-begrotingswijziging in kaderbrief van
het totaal van € 3.322.000 uit de kaderbrief 2022.
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Primaire
Begroting
2021

Mutatie
Gewijzigde
Voorjaarsnota Begroting
2021
2021

Doorwerking
Kaderbrief
2022

Lasten
Interne organisatie
Regeling Drugsafvaldumpingen
Expertiseteam Stikstof en N2000
Natuurinformatie en Natuurbeheer
Faunazaken
Secretariaat ACSG
GBO-provincies

3.520.632
1.000.000
3.918.618
6.883.741
32.286.177
721.731
4.629.183

534.000
0
134.000
37.500
364.000
156.083
1.973.921

4.054.632
1.000.000
4.052.618
6.921.241
32.650.177
877.814
6.603.104

618.000

Totaal lasten BIJ12

52.960.082

3.199.504

56.159.586

2.715.000

Baten
Bijdragen provincie
Medefinanciering GBO Risicokaart
Diverse baten
Onttrekking aan geoormerkte middelen

51.297.082
0
1.363.000
300.000

2.694.421
325.000
0
180.083

53.991.503
325.000
1.363.000
480.083

Totaal baten BIJ12

52.960.082

3.199.504

56.159.586

Saldo BIJ2

0

0

0

1)
75.000
213.000
201.000
1.608.000

Tabel 2: begrotingswijziging BIJ12 en doorwerking specifiek betreffende VJN-begrotingswijziging in kaderbrief van het totaal van
€ 6.172.000 uit de Kaderbrief 2022
1.)

In 2021 dekking uit reserve. In 2022 onderdeel van € 1,9 mln. uit Kaderbrief 2022 van IPO Den Haag.

Inhoudelijke toelichting Voorjaarsnota IPO – Den Haag
Met het stoplicht-systeem is de voortgang op de gezamenlijke opgaven in beeld gebracht.
Voor twee inhoudelijke opgaven heeft het IPO-bestuur de begrotingswijziging vastgesteld.
Beide opgaven hebben een voorziene structurele doorwerking na 2021 en zijn daartoe ook
opgenomen in de kaderbrief 2022. Het betreft (1) het nakomen van de bestuurlijke afspraak
voor participatie in het Informatiehuis Water (samenwerkingsprogramma rijkswaterstaat,
waterschappen en provincies) en Waterkwaliteitsportaal (verzamelt, beheert en ontsluit data
onder de kaderrichtlijn water) en (2) de realisatie en uitwerking van het kabinetsaanbod “Naar
een Krachtig Groen Herstel” inclusief de aanpak van gebiedsopgaven (kracht van het
maatwerk in de regio laten zien). Er is een stevig interprovinciaal netwerk dat inzet en
betrokkenheid levert voor dit project, en in politiek Den Haag is het aanbod, maar juist ook het
laten zien van de regionale praktijk, zeer goed ontvangen. Om dit momentum voor de kracht
van de provincies te behouden en te versterken is meer gezamenlijke regie en coördinatie
gewenst. Dat maakt het (nog) beter mogelijk om aan de beleidspartners te laten zien hoe
belangrijk de kennis in en van de provincies is vanuit de eigen praktijk om maatschappelijke
opgaven (mee) op te lossen. Zie ook: Krachtig groen herstel van Nederland (ipo.nl). Tijdens de
informele bijeenkomst van de AV in maart zijn de leden van de AV op dit project bijgepraat, en
ook tijdens de technische briefing op 22 juni as. wordt aandacht besteed aan de vorderingen.
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Bij vier opgaven zijn op voorstel van de betrokken bestuurlijke adviescommissies, en met
goedkeuring door het IPO-bestuur, de beleidsopgaven (tekstueel) aangepast. Dit om ofwel (1)
de opgave, zoals in eerste indicatie bij het opstellen van de begroting 2020 opgeschreven,
beter te doen aansluiten bij de invulling die nu in de bestuurlijke praktijk aan de orde is, ofwel
(2) door een bestuurlijke her-prioritering om beschikbare middelen voor de actualiteit in te
zetten. Dit ook in overeenstemming met bijvoorbeeld de in de jaarstukken 2020 aangegeven
flexibiliteit van de vereniging bij het zich voordoen van urgente maatschappelijke
vraagstukken, zoals de covid-pandemie, het regionaal herstelplan en het kabinetsaanbod van
de samenwerkende provincies en de koepelorganisaties van VNG en UvW “Naar een Krachtig
Groen Herstel”. Deze aanpassingen zijn in een ‘was-wordt-tabel’ opgenomen en daarmee ook
de reden voor een oranje stoplicht op inhoud.
Inhoudelijke toelichting Voorjaarsnota BIJ12
De inhoudelijke rapportage in de Voorjaarsnota BIJ12 beschrijft alleen ontwikkelingen die
afwijken van de uitvoering en planning zoals opgenomen in de begroting 2021, en voor zover
op moment van aanbieden te overzien. Op 21 april en 2 juni zijn online werkbezoeken voor de
leden van de AV aan BIJ12 georganiseerd. Voor de Voorjaarsnota 2021 springen een drietal
ontwikkelingen in het oog waarvoor de door het bestuur vastgestelde begrotingswijziging
nodig is.
(1) Informatie veiligheid/security: de Staten zijn geïnformeerd over het gegeven dat een
aantal applicaties die in opdracht van de provincies door BIJ12 worden beheerd
kwetsbaarheden bevatten die van dermate ernstige aard waren dat spoedige en drastische
maatregelen zijn genomen om deze applicaties op termijn te vervangen of op een
kwalitatief aanvaardbaar en werkbaar niveau te krijgen. In het voorjaar van 2021 is de
acute fase van de problematiek zo goed als afgesloten. Om te zorgen dat de
informatieveiligheid in de basis voor de komende jaren geborgd wordt, zijn (zoals nu
voorzien) aanvullende investeringen nodig van circa € 1,7 miljoen. Deze investering is
essentieel om de ICT-kennis en -capaciteit en de organisatie op orde te brengen, zodat
BIJ12 de opdrachten van de samenwerkende provincies kwalitatief kan uitvoeren. Hierbij is
relevant aan te geven dat voorstellen voor eventuele nieuwbouw van applicaties – indien
daartoe de bestuurlijke opdracht wordt gegeven - hierin niet zijn verwerkt. Het betreft
applicaties waarmee provincies (ook samen met derde partijen) uitvoering geven aan
wettelijke taken.
(2) Huisvesting BIJ12: Het IPO-bestuur heeft op 11 maart 2021 een unaniem voorgenomen
besluit over de huisvesting van BIJ12 genomen. Mede rekening houdend met de lange(re)
termijn ontwikkelingen van de covid-pandemie, zoals meer thuiswerken en digitaal
vergaderen, is het noodzaak – met het toenemend aantal uitvoeringsopdrachten van de
gezamenlijke provincies – de huisvesting van BIJ12 aan te passen. Met een positief advies
van de Ondernemingsraad van BIJ12, heeft het IPO-bestuur het voorgenomen besluit – op
basis van primair financiële overwegingen - tot een definitief besluit gemaakt. Onder
voorbehoud van een positieve instemming van de AV (zie hiertoe het separate agendapunt
op uw vergadering van 28 juni) leidt deze huisvesting tot een verhoging van de kosten en
zijn in 2021 daartoe eerste investeringen nodig.
(3) Stikstof: De provincies werken nauw samen om de maatschappelijke opgave van stikstof
aan te pakken. Hierbij is gedeelde informatie en kennis van grote toegevoegde waarde.
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Teneinde te voorzien in die noodzakelijke continuïteit van kennis en informatie binnen het
stikstofdossier, en deze te borgen voor alle provincies, dient geïnvesteerd te worden in
gezamenlijke capaciteit. Door de kosten van de afgelopen periode voor inhuur om te
zetten naar formatie worden de lange termijn kosten lager dan nu het geval is. Er is in
dekking voorzien voor deze kosten in 2021 door inzetten van een deel van de
bestemmingsreserves van BIJ12 en binnen de Kassiersbegroting Stikstof 2021 die door de
colleges van Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Vanuit inhoudelijk oogpunt is het
belangrijk deze ontwikkeling hier te melden, maar ook voor de koppeling met de
kaderbrief 2022, en voorts de begroting 2022, omdat in de nieuwe P&C cyclus is
afgesproken dat opgaven via Kassiersfuncties na een eerste jaar in beginsel integraal
onderdeel gaan uitmaken van de begroting. Zoals vermeld in de kaderbrief is de
structurele doorwerking voor het programma Stikstof van de samenwerkende provincies
voorlopig geraamd op € 1,9 mln. Op verzoek van de leden van de AV zal tijdens de
technische briefing op 8 juni aandacht besteed worden aan de vorderingen binnen het
stikstof-dossier.

*Schematische tijd- weergave P&C producten 2021

Toelichting proces besluitvorming
Op vrijdag 21 mei is de voorjaarsnota aan uw Algemene Vergadering, en in afschrift aan de
griffies, aangeboden. Het bovenstaande schematische overzicht “tijdslijn 2021” geeft u een
beeld op welk moment u de besluitvorming over de P&C-producten kan verwachten. In
aanvulling hierop is op een meer gedetailleerd niveau een aantal relevante data genoemd, in
aanloop naar de besluitvorming van de vergaderstukken in uw Algemene Vergadering van 28
juni:
-

21 mei: verzending vergaderstukken AV voor vergadering 28 juni
25 mei: overleg griffies en IPO-bureau
2 juni, 17.00 – 19.00 uur: online werkbezoek AV aan BIJ12
3 juni: klankbordgroep P&C en penningmeester IPO-bestuur
8 juni: overleg griffies en IPO-bureau
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-

8 juni, 17.00 – 19.00 uur: technische briefing AV-vergaderstukken incl. verzochte
briefing stikstof
14 juni: deadline indienen schriftelijke vragen vergaderstukken
22 juni: overleg griffies en IPO-bureau
22 juni, 17.00 – 19.00 uur: technische briefing AV-vergaderstukken, incl. briefing
kabinetsaanbod/gebiedsopgaven 3.0
28 juni: AV-vergadering

Bijlagen:
1. Voorjaarsnota IPO Den Haag 2021
2. Voorjaarsnota BIJ12 2021
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Inleiding en leeswijzer
Doelstelling voorjaarsnota
Met de voorjaarsnota verantwoorden wij de voortgang van de begroting. De voorjaarsnota wordt ter
vaststelling aangeboden aan het IPO-bestuur en ter informatie aan de Algemene Vergadering (AV).
De voorjaarsnota gaat gepaard met een wijziging van de begroting. Deze begrotingswijziging dient
door het bestuur te worden vastgesteld en vervolgens te worden goedgekeurd door de AV.
Plaats voorjaarsnota 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 IPObestuur 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 Voorjaarsnota 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 voorjaarsnota 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.
 Uit de rechtergrafiek blijkt dat 84% van de activiteiten op schema ligt.
 Bij 15% dreigt zich een afwijking voor te doen.
 In de voorjaarsnota is bij één activiteit (1% van het geheel) een rode indicator gehanteerd.
De betreffende activiteit en de afwijking is hieronder toegelicht.
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Beleidsopgave
2.10 - Route 35
Output 2021
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.
Voortgang
Vanwege de positieve ontwikkeling dat de RES’en in concept een groter aandeel hernieuwbaar op
land gaan opleveren dan 35 TWh, is besloten R35 niet te in te zetten. Afgesproken wordt een
monitoringstraject van de RES’en op te zetten. Dat betekent dat het project R35 is gestopt. Bij de
kaderbrief is het project monitoring RES als vervolg op R35 opgenomen op basis van de uitspraak in
het bestuur van april. De overige taken van het IPO met betrekking tot R35 zoals voorbereiding
stuurgroep, commissie, projectleiding worden conform planning uitgevoerd en in april omgezet
naar monitoring RES. De dekking voor het monitoringstraject in 2021 wordt gevonden in de
middelen van route 35 in 2021. Dit budget was niet meer opgenomen in de meerjarenraming 2022,
vandaar dat dit is verwerkt in de kaderbrief en is in die zin dan niet meer afweegbaar.
Financieel beeld
In de voorjaarsnota hebben we ook de financiële voortgang van de activiteiten via een
kleurenindicator aangegeven. Bij vijf activiteiten hebben wij een rode indicator gehanteerd omdat
hierbij begrotingswijzigingen voorgesteld worden. In de tabel hieronder is aangegeven om welke
activiteiten het hierbij gaat. De knelpunten kunnen gedeeltelijk opgevangen worden door verlaging
van het werkbudget en door een meevaller binnen de bedrijfsvoeringslasten (met name vanwege het
thuiswerken).
Beleidsopgave

Programma
1. ROWW
IHW bijdrage 2021 ten onrechte verlaagd
IHW: te laag geraamde formatie
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur
Verhogen inzet KOB
Gebiedopgaven 3.0
Realisatie Communities of practice
9. Overig
Verlaging werkbudget t.b.v. IHW
Nog te verdelen apparaatslasten
Totaal effect

2021

1.2
1.2

79.000
66.000

7.1/7.2/7.3
7.2/7.3
7.2

50.000
168.000
25.000

9.1
9.5

-79.000
-150.000
159.000

De effecten leiden per saldo tot een begrotingswijziging van € 159.000. Dit saldo houdt in dat de
bijdrage van de provincies op basis van deze voorjaarsnota verhoogd wordt met € 159.000.
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Structuur voorjaarsnota
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
voorjaarsnota sluit aan op deze opzet. De opzet van BIJ12 is gelijk gebleven.
De voorjaarsnota 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 alleen activiteiten met een oranje of rode indicator toegelicht zijn. Het betreft hier
afwijkingen op inhoud of geld en een begrotingswijziging wordt voorgesteld.
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 april 2021).
 In de betreffende tabel is een kolom 'Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2021' opgenomen.
De bedragen in deze kolom hebben betrekking op wijzigingen binnen de programmabudgetten.
 De eventuele gevolgen voor de personele budgetten hebben wij verzameld binnen programma 9.
Overig, beleidsopgave 9.5 Nog te verdelen apparaatslasten.
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1. Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en wonen
1.1. Ruimtelijke ontwikkeling
Output 2021
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.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

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
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
Dit voorjaar wordt verkend welke onderwerpen uit de vastgestelde position paper ruimtelijke
adaptatie belangenbehartiging nodig hebben en welke in de sfeer van kennisontwikkeling en
kennisdeling zitten. Deze beleidsopgave kan inhoudelijk worden uitgevoerd en de dekking voor 1.6
wordt gevonden voor de ruimte op dit programmabudget en wordt dus betrokken in de
begrotingswijziging.
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6. Informatiehuis Water (IHW)
In 2021 is de bijdrage aan het IHW ten onrechte verlaagd met € 69.000. We hebben voor de jaren
2019 en 2020 in plaats van de afgesproken bijdrage van € 185.000, € 180.000 betaald. Om dit te
compenseren, wordt totaal een bedrag van € 79.000 euro uit het gecentraliseerde werkbudget
ingezet als dekking.
Conform eerder overeengekomen afspraak IHW levert het IPO 1 fte aan personeel aan het IHW. Het
IPO raamt en levert echter slechts een 0,5 fte. Om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen is dus
€ 66.000 extra budget nodig.
Daarnaast is in 2021 nog € 27.500 extra benodigd voor een onvermijdelijke uitgave. De dekking
hiervan wordt binnen het programma van ROWW gezocht en vooralsnog lijkt het programmabudget
van ruimtelijke adaptatie hiervoor nog ruimte te bieden. Recent hebben RWS, UvW en IPO besloten
om de samenwerking te verlengen tot en met 2028 met name om het KRW-proces van de
waterbeheerders/ministerie I&W richting Stroomgebiedsbeheerplan (EU) te ondersteunen met
standaarden, uitwisseling van waterkwaliteitsdata, toetsing van deze data aan de EU-normen en
rapportage volgens het EU-format. In de periode 2020-maart 2022 en vervolgens in de periode 2026maart 2028 moet extra worden geïnvesteerd in IHW om IT-systemen en kennis op peil te hebben en
te houden, om EU-conform te werken en om de beheerders adequaat te ondersteunen in het proces
van data-aanlevering/toetsing en rapportage. Het Directeurenoverleg IHW heeft daarom besloten
om de partners een extra financiële bijdrage te vragen met ingang van 2021 ten behoeve van de
bouwkosten Water Kwaliteits Portaal 3.0 en de personele versterking van het WKP-team van IHW die
mede benut om zorg te dragen voor tijdige vervanging en overdracht. Dit is nodig om IHW als schakel
voor de KRW-rapportage te kunnen laten functioneren en daarmee de meest efficiënte manier om
gezamenlijk te kunnen voldoen aan de EU-verplichtingen met betrekking tot de KRW (6-jaarlijks SGBP
en jaarlijkse EU-rapportage).

1.3. Wonen
Output 2021
1. Verkenning van de door de provincies gewenste rol binnen de brede
woonagenda.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

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
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.
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Output 2021
4. Maandelijks overleg provinciale programmamanagers.

Inhoud

Geld

5. Nieuwsbrieven en internetberichten.
Toelichting
2. Alle provincies in staat stellen om per 1 januari 2022 volgens Omgevingswet te werken.
Provincies zijn in staat met de Omgevingswet te werken als zij zelf hun plannen tijdig gereed hebben
en hun werkprocessen ingericht. Tegelijkertijd kunnen provincies alleen met de wet werken als de
landelijke voorzieningen op orde zijn, dat wil zeggen dat de wetgeving gereed is en het DSO
opgeleverd en functionerend.
De voorbereidingen binnen de provincies ten aanzien van de eigen werkzaamheden lopen op
schema. De omgevingsvisies zijn vastgesteld of worden vastgesteld in de loop van het jaar. De
omgevingsverordeningen worden voor 1 januari 2022 vastgesteld. Ten slotte worden de VTHprocessen ingericht zodat per 1 januari 2022 vergunningen kunnen worden verleend.
Tegelijkertijd zijn de provincies afhankelijk van de landelijke voorzieningen van DSO. De planketen in
de DSO is nog steeds niet stabiel en werkend en niet alle onderdelen voor inwerkingtreding zijn
opgeleverd. Er wordt onderzocht of er tijdelijke alternatieve maatregelen nodig en mogelijk zijn om
toch verantwoord in werking te treden.

1.5. Digitaal Stelsel Omgevingswet
Output 2021
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.

Inhoud

Geld

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 2020 oplevert. Door de vertragingen die er
binnen het programma zijn opgetreden, is het onzeker of dit niveau wordt opgeleverd. Mocht dat
niet het geval zijn, dan kunnen de provincies besluiten de beheerbijdrage dit jaar niet over te maken.
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1.6. Nederlands Hydrologisch Instituut
Output 2021
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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Inhoud

Geld

Financiën
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma.
Beleidsopgave
1.1 - Ruimtelijke ontwikkeling
1.2 - Water
1.3 - Wonen
1.4 - Implementatie Omgevingswet
1.5 - Digitaal Stelsel Omgevingswet
1.6 - Nederlands Hydrologisch Instituut
Totaal

Begroting Begr.wijz.
2021
VJN 2021
125
713
47
662
1.650
325
3.522

-28
107
0
0
0
0
79

Begroting
Realisatie
na wijz.
98
820
47
662
1.650
325
3.601

0
0
0
144
0
0
144

Verplicht
0
430
0
886
0
0
1.316

Restant
98
390
47
-368
1.650
325
2.141
x € 1.000

Toelichting
1.2 - Water
 In 2021 is de bijdrage aan het IHW ten onrechte verlaagd met € 69.000. We hebben voor de jaren
2019 en 2020 in plaats van de afgesproken bijdrage van € 185.000, € 180.000 betaald. Om dit te
compenseren, wordt totaal een bedrag van € 79.000 uit het gecentraliseerde werkbudget ingezet
als dekking.
 Het Directeurenoverleg IHW heeft besloten om de partners een extra financiële bijdrage van
€ 27.500 in 2021 te vragen ten behoeve van de bouwkosten WKP 3.0 en de personele versterking
van het WKP-team van IHW die mede benut om zorg te dragen voor tijdige vervanging en
overdracht. Voor 2021 worden deze extra lasten gedekt uit beleidsopgave 1.1.
 De voorgestelde begrotingswijziging met betrekking tot de personele inzet voor IHW wordt niet
toegerekend aan de beleidsopgave 1.2, maar wordt - net als andere wijzigingen binnen de
personeelslasten - verzameld binnen programma 9. Overig, beleidsopgave 9.5 Nog te verdelen
apparaatslasten.
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2. Milieu, energie en Klimaat
2.1. Gezondheid
Output 2021
1. Verkenning van de mogelijkheden en gezamenlijke ambities over
bijdrage van Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH) binnen
het thema gezondheid.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

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

2.2. Circulaire Economie VTH
Output 2021
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
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
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 20212024 met Rijk en gemeenten.
3. Deelnemen en bijdragen aan Safety Delta Nederland.
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2.5. VTH-stelsel en Omgevingswet
Output 2021
1. Provinciale visie op de ontwikkeling van het VTH-stelsel.

Inhoud

Geld

2. Instrumentenkoffer waaronder uitwerking bestuurlijke boete,
handreiking financiële zekerheidsstelling.
Toelichting
2. Instrumentenkoffer
Voor de verdere uitwerking van de handreiking financiële zekerheidsstelling heeft de BAC MTH voor
2021 ingestemd om dit jaar eenmalig € 70.000 (incl. BTW) te reserveren met IPO als kassier, dat
reeds is gedekt uit de functionele budgetten van de provincies. Het betreft dus geen
begrotingswijziging in deze Voorjaarsnota.

2.6. Abonnementen/Kennisdeling/Internationaal
Output 2021
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.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

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

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

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
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.

2.10. Route 35
Output 2021
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 NPRES.
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Output 2021
3. IPO agendeert en adviseert over actuele issues t.a.v. route 35 voor
besprekingen in stuurgroepen, bestuurlijke commissies en
koplopergroepen.

Inhoud

Geld

4. IPO organiseert samen met NP-RES de kennisdeling door o.a. peer-topeer gesprekken en kennisdelingsgesprekken over de kwalitatieve PBL(Planbureau voor de Leefomgeving) analyse.
Toelichting
1. Route 35
Vanwege de positieve ontwikkeling dat de RES’en in concept een groter aandeel hernieuwbaar op
land gaan opleveren dan 35 TWh, is besloten R35 niet te in te zetten. Afgesproken wordt een
monitoringstraject van de RES’en op te zetten. Dat betekent dat het project R35 is gestopt. Bij de
kaderbrief is het project monitoring RES als vervolg op R35 opgenomen op basis van de uitspraak in
het bestuur van april. De overige taken van het IPO met betrekking tot R35 zoals voorbereiding
stuurgroep, commissie, projectleiding worden conform planning uitgevoerd en in april omgezet naar
monitoring RES. De dekking voor het monitoringstraject in 2021 wordt gevonden in de middelen van
route 35 in 2021. Dit budget was niet meer opgenomen in de meerjarenraming 2022, vandaar dat dit
is verwerkt in de kaderbrief en is in die zin dan niet meer afweegbaar.

2.11. Industrie en bedrijventerreinen
Output 2021
1. IPO levert een verkenning op van de opgave voor
verduurzamingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

2. IPO behartigt provinciale belangen als bevoegd gezag omtrent CO2heffing 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
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
3. IPO is in rol van opdrachtgever namens provincies vertegenwoordigd in
programma aardgasvrije wijken en faciliteert kennisuitwisseling tussen
provincies en tussen provincies en gemeenten.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

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

2.13. Energie-infrastructuur
Output 2021
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.
Beleidsopgave

Begroting Begr.wijz.
2021
VJN 2021

2.1 - Gezondheid
0
2.2 - Circulaire Economie
125
2.3 - Klimaat en Energie
0
2.4 - Omgevingsveiligheid
88
2.5 - VTH-stelsel en Omgevingswet
100
2.6 - Abonnementen VTH-kennisdeling internationaal
41
2.7 - Coördinatie Klimaatakkoord
0
2.8 - 6000 mw op land
0
2.9 - Regionale Energie Strategie 1.0
0
2.10 - Route 35
0
2.11 - Industrie en bedrijventerreinen
0
2.12 - Warmtetransitie
0
2.13 - Energie-infrastructuur
0
Totaal
354

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Begroting
Realisatie
na wijz.
0
125
0
88
100
41
0
0
0
0
0
0
0
354

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Verplicht
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
90

Restant
0
125
0
88
10
41
0
0
0
0
0
0
0
264
x € 1.000
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3. Vitaal platteland
3.1. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Output 2021
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 GLBNSP door mee te schrijven aan dit plan en procesgeld ter beschikking te
stellen en geeft hiermee invulling aan mede-opdrachtgeverschap.

Inhoud

Geld

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 besluitvorming in Europees verband laat op zich wachten. Tevens zijn vanwege de landelijke
verkiezingen de nationale ontwikkelingen 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 waardoor het begrote procesgeld (195.000 in 2021) mogelijk ontoereikend zou kunnen zijn
voor de uitwerking van het programma. Dit zal definitief duidelijk zijn bij de Najaarsnota.
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.

3.2. Duurzame Landbouw
Output 2021
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”.
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Inhoud

Geld

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 worden de
mogelijkheden van een landbouwakkoord door de SER verkend. Indien een nieuwe Kabinet besluit
tot een landbouwakkoord te komen zal dit naar verwachting tot extra inzet op dit onderdeel moeten
leiden.

3.3. Klimaatakkoord Landbouw gebruik
Output 2021
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.

Inhoud

Geld

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.

3.4. Programma Natuur
Output 2021
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).
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Inhoud

Geld

Output 2021
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.

Inhoud

Geld

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.
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 onder meer 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 2020, onder meer voor projectleiderschap. In afstemming met het programma
Stikstof en BIJ12, en in afstemming met BC-s en de BAC VP, wordt bezien op welke wijze aan deze
extra inzet invulling gegeven zal moeten worden. Indien dit dossier niet voldoende bemenst kan
worden is het risico dat de indicator voor dit onderdeel op rood komt te staan.

3.5. Natuurwetgeving
Output 2021
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.
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Inhoud

Geld

3.6. Faunabeheer
Output 2021
1. Gezamenlijk wolvenplan dat geactualiseerd blijft op basis van recente
ontwikkelingen wolvendossier.

Inhoud

Geld

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 voorjaarsnota van BIJ12 wordt ingegaan op de kosten voor ambtelijke inzet,
analyse en advies ten behoeve van actualisatie van het Interprovinciaal wolvenplan.

3.7. Natuurbeleid
Output 2021
1. IPO brengt provinciale belangen in bij beleidsontwikkelingen Rijk en
stemt via werkgroepen hierover af met de provincies.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

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.

3.8. EU-Biodiversiteit
Output 2021
1. IPO brengt als belangenbehartiger van provincies input in EUbesluitvorming 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.
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Output 2021
4. IPO faciliteert kennisuitwisseling over voortgang en voert regie op
verbetering van de afstemming van de provincies met andere
voortouwnemers van N2000-beheerplannen.

Inhoud

Geld

Toelichting
1. EU-besluitvorming
Gebeurt momenteel voornamelijk reactief en ad hoc: naar aanleiding van verzoek LNV/Rijk reageren
op EU-Biodiversiteit 2030, of als er op een andere manier input gevraagd wordt (vanuit stakeholders
of Europa bijvoorbeeld). 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.
Vaststellen position paper ten aanzien van het actieplan van de Europese Commissie voor de
komende 10 jaar is wel stap in goede richting om een en ander structureler op te pakken.
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
1. Het IPO-bestuur heeft besloten om met een aparte organisatie voor
stikstof te werken. Hierin staat de Bestuurlijke Commissie Stikstof (BCS)
centraal. Deze wordt ondersteund door een Ambtelijke Commissie
Stikstof (ACS) en door de interbestuurlijke programmaorganisatie
“Aanpak stikstof” (IPS).
2. In oktober 2020 is de begroting van IPS voor het jaar 2021 door de
Bestuurlijke Commissie Stikstof vastgesteld. Hiervoor is tevens dekking
verkregen op €4,2 mil. De begroting voor 2021 is op basis van actuele
ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht in april omhoog bijgesteld.
Deels uit 2020 doorgeschoven kostenposten en deels nieuwe kosten
(onder meer voor de stikstofdepositiebank en de legalisering van
meldingen) leiden tot een bijstelling van de begroting. Middels de voor
IPS gehanteerde kassiersfunctie is de bijgestelde begroting en de
benodigde aanvullende dekking inmiddels via de BCS aan de GS-en
voorgelegd en geaccordeerd.
3. Omdat stikstof in 2021 geen onderdeel uitmaakt van de reguliere
begroting, is er voor dit jaar geen inhoudelijke stoplichtrapportage
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Inhoud

Geld

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.
Toelichting
Wordt separaat in beeld gebracht i.h.k.v. het interprovinciale programma stikstof en is in de oplegger
toegelicht.

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

Geld

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

Begroting Begr.wijz.
2021
VJN 2021

3.1 - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
3.2 - Duurzame Landbouw
3.3 - Klimaatakkoord Landbouw Landgebruik
3.4 - Programma natuur
3.5 - Natuurwetgeving
3.6 - Strategisch beleid Faunabeheer
3.7 - Natuurbeleid
3.8 - EU-Biodiversiteit
3.9 - Stikstof
3.10 - Nationale Database Flora en Fauna
Totaal

195
0
0
104
0
0
10
26
0
900
1.235

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Begroting
Realisatie
na wijz.
195
0
0
104
0
0
10
26
0
900
1.235

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Verplicht
0
0
0
7
0
900
0
0
0
0
907

Restant
195
0
0
97
0
-900
10
26
0
900
328
x € 1.000
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4. Mobiliteit
4.1. Duurzame Mobiliteit
Output 2021
1. Ontwikkelen kennisagenda en leerplatform.

Inhoud

Geld

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
5. Strategische agendering voor het BO MIRT en het Nationaal Mobiliteitsprogramma.
Betrokkenheid van provincies bij herinrichting van MIRT proces is er. Het ministerie van I&W heeft
echter niet genoeg oog voor de problematiek van medeoverheden bij de herinrichting. Ten aanzien
van de afspraak uit het klimaatakkoord dat het rijk een Nationaal Mobiliteitsprogramma opstelt,
maakt het departement terugtrekkende bewegingen. Vraagt om aanvullende ambtelijke en
bestuurlijke aandacht.

4.2. Openbaar vervoer
Output 2021
1. Uitwerking agenda Toekomstbeeld OV.

Inhoud

2. Agenderen richting IenW, ProRail en vervoerders.
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.
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Geld

Output 2021
6. Begeleiden en behartigen belangen bij omvorming van ProRail tot
Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO).

Inhoud

Geld

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
Als gevolg van de coronapandemie is na de beschikbaarheidsvergoeding 2020/21 opnieuw een goede
afspraak met het Rijk ten aanzien van de transitieprogramma’s en een financiële oplossing onmisbaar
voor de periode 2022-2025 om het OV toekomstbestendig te houden. Op het moment van schrijven
vinden daarover constructieve gesprekken plaats, maar is er (nog) geen zekerheid.

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

Inhoud

Geld

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.
Toelichting
Voor verkeersveiligheid is een regisseur voorzien. In het kader van ‘van, voor en door provincies’
wordt deze rol ingevuld door een medewerker van een provincie, gedetacheerd bij het IPO. Hoewel
wenselijk, blijkt specifiek voor deze beleidsopgave een regisseursfunctie lastig in te vullen door
provincies. Een regisseur verkeersveiligheid wordt sinds februari ingevuld via inhuur, met als gevolg
dat de ambitie in Q1 nog niet voldoende invulling heeft gekregen.
2. Uitvoering, afronding en afstemming regionale uitvoeringsplannen in kader van SPV.
De afspraken uit het Startakkoord SPV zijn tijdens het bestuurlijk overleg van november 2020
geëvalueerd. De constatering was dat niet alle afspraken tijdig zijn gerealiseerd, waarop de planning
is herzien. Dit zit onder andere op het realiseren van de uitvoeringsplannen.

27

Partijen bij het SPV hebben afgesproken dat de regionale uitvoeringsplannen in het kader van het
SPV uiterlijk eind 2021 zijn afgerond. De regisseursfunctie richt zich met name hier op. De provincies
zijn goed op weg naar tijdige afronding. De grootste zorgen liggen - vanuit de rol van regievoerder bij de gemeenten. Gebrek aan bekendheid met risicogestuurd werken, evenals beperkte menskracht
en middelen beïnvloeden de uitvoering van de plannen.
4. Implementatie Road infrastructure safety management (RISM) II richtlijn.
In 2020 heeft het proces vertraging opgelopen wegens het ontbreken van een goede regievoering
aan de zijde van het Rijk. De implementatietermijn is kort: deze loopt op 21 december 2021 af. De
inzet vanuit provincies is drievoudig: 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. Dit loopt volgens verwachting, maar dit vereist wel
blijvende inzet en aandacht.
5. Aanpassing Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990.
Vanuit het ministerie van I&W is hieraan tot op heden geen gevolg gegeven. Is mogelijk wel relevant
voor realiseren doelstelling. Bezien wordt of aanvullende actie nodig om ambitie te realiseren.

4.4. Fiets
Output 2021
1. Uitvoering van het Bestuursakkoord fietsparkeren.

Inhoud

Geld

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
Voor de ambitie fiets is een regisseur voorzien. In het kader van ‘van, voor en door provincies’ wordt
deze rol ingevuld door een medewerker van een provincie, gedetacheerd bij het IPO. Hoewel
wenselijk, blijkt een regisseursfunctie specifiek voor deze beleidsopgave lastig in te vullen door
provincies. De functie is nog vacant en is tijdelijk ingevuld door een trainee.
1. Uitvoering Bestuursakkoord
In 2020 is geconcludeerd dat er in de werkgroep UBF (Uitvoering Bestuursakkoord Fietsparkeren bij
Stations) geen afspraken gemaakt kunnen worden over een aangepaste rol- en
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokken partijen. Deze impasse heeft negatieve
gevolgen voor de voortgang in 2021, waarbij er in het eerste kwartaal gestuurd wordt op hervatten
van het proces en zoeken naar alternatieve mogelijkheden.
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4.5. Kennisplatform Verkeer en Vervoer
Output 2021
Opdrachtgeverschap zo invullen dat het programma goed aansluit op
prioriteiten provincies.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

4.6. Goederenvervoer & Logistiek
Output 2021
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 standpunt van het IPO is herhaaldelijk voor het voetlicht gebracht bij bewindspersonen en de
Tweede Kamer. Er lijkt toenadering te zijn, echter is het onderwerp controversieel verklaard na de val
van het kabinet. Bespreking van het voorstel in de Tweede Kamer is vooralsnog niet bekend.
3. Ambitiedocument Goederenvervoer & Logistiek
Er is nauwelijks tot geen inzet gepleegd op deze ambitie. Dit als gevolg van de extra inzet die is
gepleegd op stedelijke mobiliteit en openbaar vervoer in relatie tot de coronapandemie.
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Financiën
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma.
Beleidsopgave
4.1 - Duurzame Mobiliteit
4.2 - Openbaar vervoer
4.3 - Verkeersveiligheid
4.4 - Fiets
4.5 - KpVV
4.6 - Goederenvervoer & Logistiek
Totaal

Begroting Begr.wijz.
2021
VJN 2021
90
0
0
149
1.800
0
2.039

0
0
0
0
0
0
0

Begroting
Realisatie
na wijz.
90
0
0
149
1.800
0
2.039

0
0
0
0
0
0
0

Verplicht
0
0
0
88
1.800
0
1.888

Restant
90
0
0
61
0
0
151
x € 1.000
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5. Regionale economie
5.1. Stimuleren innovatief en breed MKB
Output 2021
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.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

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.

5.2. Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, Digitalisering
Output 2021
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.
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.
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5.3. Circulaire economie
Output 2021
1. IPO CE levert begin 2021 twaalf provinciale kansenkaarten en een IPOkansenkaart met focus op wat provincies als opdrachtgever (kunnen)
doen aan circulair, waar kansen liggen en wat ze daarvoor vragen aan
o.a. het Rijk.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

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.

5.4. Cohesiebeleid
Output 2021
Was
1. IPO behartigt provinciaal belang om een zo groot mogelijk aandeel,
minimaal vergelijkbaar met het huidig aandeel uit de Europese
structuurfondsen te laten landen in Nederland, o.a. door lobby van IPO
in samenwerking met het Huis Nederlandse Provincies (HNP).
2. IPO stemt standpunten cohesiebeleid af met provincies en organiseert
periodiek kennisuitwisseling van regiodeals en proeftuinen (IBP) tussen
provincies.
3. IPO stelt aanbevelingen op m.b.t. multi-level governance IBP i.r.t.
gebruik cohesiefondsen.
Wordt
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.
2. Het IPO en HNP stemmen standpunten inzake het regionaal beleid af
met provincies, nauw betrokkenen en organiseren periodieke
kennisuitwisseling over actuele ontwikkelingen.
3. - vervalt 32

Toelichting
1. Europese structuurfondsen & 3. Multi-level governance IBP
In het IPO-bestuur van 28 mei 2021 is vanuit de BAC RE medegedeeld dat de inzet is om zoveel
mogelijk geld naar Nederland te krijgen, maar dat de provincies er niet in zijn geslaagd om tot één
gezamenlijke opvatting te komen. De verdeling over landsdelen/ provincies blijft daarmee bij henzelf
en komt deze activiteit te vervallen.

5.5. Taskforce HRE en samenwerkingsagenda
Output 2021
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.

Inhoud

Geld

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
Op basis van het IPO-herstelplan is in januari 2021 een dynamische uitvoeringsagenda
gepresenteerd. Er is gestart met de programmeringstafels 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
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.
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Inhoud

Geld

Output 2021
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.
3. Eind 2021 staat er een stevig (kennis)netwerk en wordt
kennisuitwisseling gefaciliteerd.
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Inhoud

Geld

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
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.

Inhoud

Geld

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
Op 11 februari jl. heeft het IPO-bestuur de position papers voor cultuur en erfgoed vastgesteld. De
gezamenlijke provincies in IPO-verband hebben de ambities op cultuur en erfgoed ingestoken vanuit
een ‘volgende/reactieve rol’. Mede door de impact van de coronacrisis is door IPO-bestuur gevraagd
om een pro-actieve rol met ambities in beide opgaven. Daarbij zijn zowel voor cultuur als erfgoed
punten voor gedeelde belangenbehartiging benoemd. Het IPO heeft de coronaschade voor cultuur
voor 2020 en een prognose voor 2021 in beeld gebracht. Deze inzet is mogelijk gemaakt door een
extra personele inzet, gefinancierd door de provincies via de kassiersfunctie en wordt gedekt in 2021
door de functionele budgetten van de provincies en behoeft dus geen begrotingswijziging. In 2022 is
dit voor de structurele doorwerking opgenomen in kaderbrief.

6.2. Behoud Erfgoed
Output 2021
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.

Inhoud

Geld

2. IPO is als belangenbehartiger vertegenwoordiger in diverse overleggen
rondom erfgoed en bereidt in 2021 lopende afspraken over restauraties
en uitvoeringsorganisatie voor.
Toelichting
2. Erfgoed
Het IPO participeert actief in een aantal lijnen van erfgoed en hanteert daarvoor het position paper
erfgoed en het uitvoeringsprogramma erfgoed. Deze inzet is mogelijk gemaakt door een extra
personele inzet, gefinancierd door de provincies via de kassiersfunctie. Deze inzet is mogelijk
gemaakt door een extra personele inzet, gefinancierd door de provincies via de kassiersfunctie en
wordt gedekt in 2021 door de functionele budgetten van de provincies en behoeft dus geen
begrotingswijziging. In 2022 is dit voor de structurele doorwerking opgenomen in kaderbrief.
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6.3. Cultuureducatie
Output 2021
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.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

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
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.
Nieuwe activiteiten, niet opgenomen in IPO-begroting
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.
Verplaatst van 6.3 naar 6.4
4. 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.
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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
1. Wettelijke taken bij consultaties en wetgeving die zich in 2021 aandient.

Inhoud

Geld

2. Proactieve signalering en, desgewenst, lobby Staten-Generaal.
Toelichting
De huidige beschikbare formatie staat onder druk, en is daarmee ook zeer kwetsbaar. De grote
betrokkenheid en inzet van de provincies, en de provinciale collega’s, bij deze vraagstukken
onderstreept de wens en noodzaak hiertoe voldoende middelen in te kunnen zetten. De reguliere
werkzaamheden bestaan uit het geven van een reactie namens de gezamenlijke provincies over de
voorgenomen beleidstrajecten en wetsvoorstellen van het rijk. Dit is veelal een reactieve insteek. Dat
betreft een wettelijke taak die onder druk staat. De bestuurlijke adviescommissie heeft tevens
specifieke trajecten waarin zij pro-actief acteert en daarmee invulling geeft aan de lobby en het
beleidsbeïnvloedingstraject. Voorbeelden hiervan zijn:
- Het initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor een wetsvoorstel over de
decentrale overheden, en daarbij de start van een bestuurlijk overleg met de VNG over openbaar
bestuursaangelegenheden; dit mede ten behoeve van het versterken van de rol en positie van de
provincies in het interbestuurlijk spectrum.
- Samenwerking en verdieping van het traject over ‘toezicht van de toekomst’; denk hierbij ook
aan het samen aanpakken van de zorgen omtrent de financiële positie van de gemeenten.
- Versterking van de interbestuurlijke samenwerking tussen de overheden en het rijk;
Tevens nemen de reguliere werkzaamheden toe, en wordt daar met het aantreden van een nieuw
kabinet in 2021, een nog grotere toename verwacht.
Hiertoe wordt in de Voorjaarsnota 2021 voorgesteld de KOB-capaciteit, naast de huidige capaciteit,
met één medewerker uit te breiden. Hierbij geldt dat er in de praktijk ook gewerkt wordt met een
personele unie voor de beleidsopgaven 7.1, 7.2 en 7.3, tezamen met de ondersteuning van het IPObestuur, het strategisch traject van het kabinetsaanbod, en de ondersteuning van de Algemene
Vergadering. Dit om de advisering, coördinatie en ondersteuning van de verschillende
beleidsopgaven zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.

7.2. Lerend netwerk en uitwisseling best practices
Output 2021
Was
Inzicht in wat werkt en wat niet werkt in de provinciale praktijk. Leren aan
de hand van concrete voorbeelden.
Wordt
- vervalt -

Toelichting
Zie onder 7.3
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Inhoud

Geld

7.3. Strategische kennisfunctie
Output 2021
Was
1. Strategische themabijeenkomsten.

Inhoud

Geld

2. Samenspel versterken met Strategische denktank, wetenschappelijk
netwerk en Thorbecke leerstoel.
3. Bijdrage aan het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de
Lagere Overheden (COELO) verstrekken.
Wordt
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.
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 het programma
gebiedsopgaven 3.0. De opstart eind 2020 en begin 2021 is geschied door personele inzet vanuit de
provincies en capaciteit vanuit kerntaken bij het IPO-bureau. Voor de realisatie van het
kabinetsaanbod en de aanpak gebiedsopgaven 3.0 (kracht van het regionale maatwerk) is meer
gezamenlijke kracht in de regie en coördinatie wenselijk.
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 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.
Het programma ‘gebiedsopgaven 3.0’ geeft uitvoering aan de inzet van de decentrale overheden bij
de verkiezingen in maart 2021. Eind 2020 en begin 2021 heeft dit mede vorm gekregen door middel
van personele inzet vanuit de provincies Utrecht en Gelderland, en een incidentele bijdrage uit de
40

begroting 2021 vanuit kerntaak 7 voor een project- en programmaondersteuner (kwaliteit openbaar
bestuur, beleidsopgave 7.2 en 7.3) en de community of practice(s) (kwaliteit openbaar bestuur,
beleidsopgave 7.2 en 7.3). Om de gebiedsgerichte aanpak ook structureel een impuls en consistentie
te geven, en ons als provincies te committeren aan de initiatieven die dit jaar opgestart worden, is
structurele inzet nodig. De structurele inzet kan relatief gezien gering zijn omdat het netwerk zich in
de provincies en regio’s bevindt. Gebiedsopgaven 3.0 is een programma dat gebouwd wordt op
kennis, inzet en expertise vanuit de (medewerkers van de) provincies, gecombineerd met een klein
team namens de twaalf provincies.
Voor de realisatie van de bestaande beleidsopgaven is voor voorshands twee jaren (met een
evaluatiemoment in 2023) aanvullende capaciteit noodzakelijk van totaal 3,8 fte:
 1,0 fte Programmamanager (€ 135.000);
 2,0 fte senior beleidsmedeweker (€ 220.000);
 0,8 fte Project- en programmaondersteuner (€ 68.000).
En voor de realisatie van de communities of practice in de gebiedsregio's: € 60.000 in 2022 en
€ 40.000 vanaf 2023.
Voor 2021 is de wens al na de zomer met deze insteek aan de slag te gaan. Dat betekent 0,4 fte
programma-manager, twee maal 0,4 fte senior medewerkers en 0,4 fte project- en
programmaondersteuner.
Voor communities of practice in het najaar van 2021 wordt een bedrag van 25.000 geraamd.
2. Versterking kennisfunctie
In het najaar 2022 is tevens voorzien in een voorstel voor de versterking van de kennisfunctie van de
gezamenlijke provincies vanuit het beginsel van schaalvergroting en krachtenbundeling. Een deel van
het budget zal daartoe aangewend worden.

7.4. Overheidsfinanciën
Output 2021
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.
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Inhoud

Geld

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.
Vooralsnog zien we dat onze inzet nog niet wordt gehonoreerd door het Rijk.

7.5. Vitale vereniging
Output 2021
Was
1. IPO-jaarcongres
2. GS dagen
3. AV
4. PS dagen
5. Welcome back borrel/Bestuursdiner
Wordt
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 in de eerste 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
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.
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Inhoud

Geld

Output 2021
3. IPO draagt zorg voor afstemming BNC-fiches (Beoordeling Nieuwe
Commissievoorstellen) met provincies en stemt af of over provinciale
inbreng.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

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).

7.7. Interprovinciale Digitale Agenda
Output 2021
Was
1. De missie van dit programma is het versterken van het vermogen van de
gezamenlijke provincies om door digitale transformatie, samen met
partners, sneller maatschappelijke resultaten te boeken.
2. IPO levert aantal producten gericht op realiseren beleidsdoelen voor
inzet van digitalisering voor maatschappelijke opgaven, databeheer,
bedrijfsvoering en Privacy, Ethiek, Cyber-security volgens jaarplan 2021.
3. Ondersteunend aan geformuleerde beleidsdoelen en producten levert
programma inzet op bevordering het digitaal bewust en bekwaam
maken van de provinciale organisatie en bijdragen aan een modern en
krachtig middenbestuur.
Wordt
1. - Vervalt 2. Uitvoering geven aan bestuurlijk geaccordeerd uitvoeringsplan 2021
3. IDA levert producten op vier ‘sporen’ op het gebied van de digitale
transformatie bij provincies: data, dienstverlening, bedrijfsvoering en
innovatie.
Toelichting
1. Missie van het programma
De missie is reeds opgesteld en is daarmee geen output voor 2021.
2. Voortgang productrealisatie IDA & 3. Bevordering digitaal bewustzijn
De IDA-producten zijn in het Uitvoeringsplan IDA 2021 iets anders ingedeeld dan verwoord in de
hierboven aangehaalde tekst uit IPO-begroting voor 2021. Het IDA-programma sluit zoals vermeld in
de tekst in de begroting aan bij de maatschappelijke opgaven van provincies (deel A in het Jaarplan
IDA 2021). Daarnaast levert IDA ook producten op het gebied van vier ‘sporen’ op het gebied van de
digitale transformatie bij provincies: data, dienstverlening, bedrijfsvoering en innovatie (deel B in het
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Jaarplan IDA 2021). Over het algemeen is de voortgang naar verwachting, al is bij enkele producten
sprake van enige vertraging vanwege het later dan gepland beschikbaar komen van een
projectleider.

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

Begroting Begr.wijz.
2021
VJN 2021

7.1 - Consultatie- en wetgevingstrajecten
20
7.2 - Lerend netwerk en uitwisseling "best practices"
27
7.3 - Strategische kennisfunctie
63
7.4 - Overheidsfinanciën
104
7.5 - Vitale vereniging
159
7.6 - Europa
256
7.7 - Interprovinciale Digitale Agenda
1.250
Totaal
1.879

0
0
0
0
0
0
0
0

Begroting
Realisatie
na wijz.
20
27
63
104
159
256
1.250
1.879

0
0
9
0
0
46
138
193

Verplicht
0
29
0
0
0
0
157
186

Restant
20
-2
54
104
159
210
955
1.501
x € 1.000

Toelichting
De binnen dit programma voorgestelde begrotingswijzigingen hebben betrekking op de
personeelslasten binnen het IPO. Dergelijke wijzigingen worden niet toegerekend aan de
beleidsopgaven binnen de inhoudelijke programma's, maar verzameld binnen programma 9. Overig,
beleidsopgave 9.5 Nog te verdelen apparaatslasten.
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8. Werkgeverszaken
8.1. CAO
Output 2021
Was
1. Implementatie afspraken uit CAO.

Inhoud

Geld

2. Ondersteuning Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voor
nieuwe cao.
3. Ondersteuning bij arbeidsvoorwaardenbesprekingen in het overleg
decentrale politieke ambtsdragers.
Wordt
1. Implementatie, monitoring en doorontwikkeling cao-afspraken.
2. Ondersteuning Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voor
nieuwe cao.
3. - vervalt Toelichting
2. Cao-overleg 2021
Cao-overleg 2021 is door de vakbonden tot nader order opgeschort op 11 maart 2021. Partijen liggen
ver uit elkaar. Speelt bij nagenoeg alle cao-tafels overheids- en onderwijssectoren. Focus werkgevers
(BOD) ligt met name op goede voorbereiding beleidsrijke cao’s 2022 en verder waarmee de
Werkgeversvisie 2025 kan worden gerealiseerd. Voor cao 2021 inzet werkgevers gericht op een
beperkte loonparagraaf en beleidsarme inhoud (procesvoorstellen uitvoeren voor: duurzame
inzetbaarheid, tijd en plaats bewust werken en evaluatie/optimalisatie huidige cao-instrumenten).
De begroting 2021 voor werkgeverszaken is gebaseerd op een cao-proces waarbij geen beroep wordt
gedaan op cocreatie en geen sprake is van het beleggen van (evaluatie en andere) opdrachten/
onderzoeken extern. Mocht hier alsnog wel gebruik van worden gemaakt door sociale partners, dan
wordt dit in de najaarsnota meegenomen.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden van het beleidsveld werkgeverszaken (8.1 t/m 8.3) is
vastgesteld dat de formatieve capaciteit te beperkt is. In de Kaderbrief wordt een uitbreiding
verzocht tot voorshands 1 januari 2024. Voor het lopende jaar wordt geen begrotingswijziging
voorgesteld. De extra benodigde capaciteit voor 2021 wordt ingepast uit de beschikbare ruimte van
het vastgestelde personeelsbudget voor het IPO.
3. Ondersteuning arbeidsvoorwaardenbesprekingen
Wij stellen voor om deze activiteit hier te schrappen omdat deze ook benoemd is bij 8.2.
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8.2. Rechtspositie en integriteit politiek ambtsdragers
Output 2021
Was
De faciliterende rol bij de organisatie van de dag en nacht van de integriteit
is na evaluatie elders belegd, naar aanleiding van besluitvorming begroting.
Het IPO behartigt nog wel de belangen van onze politiek ambtsdragers en
levert bijdrage aan de consultatie wetgeving, beleid en
arbeidsvoorwaardelijke aspecten op o.a. het gebied van integriteit.

Inhoud

Geld

Wordt
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
Was
1. IPO treedt op als belangbehartiger en brengt standpunten in voor
wetgeving via Zelfstandig Publieke Werkgevers.
2. Organisatie van maandelijkse inspiratiebijeenkomsten voor hoofden
P&O, arbeidsjuristen en HRM beleidsadviseurs.
Wordt
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.
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.:
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Inhoud

Geld

Output 2021
 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 (interrespectievelijk bovensectorale) geschillenbeslechting (WOR-kamer,
bedrijfscommissie/kamer Lagere Publieke Lichamen) en Advies en
Arbitrage Commissie Decentrale Overheden.
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Inhoud

Geld

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

Begroting Begr.wijz.
2021
VJN 2021

8.1 - CAO
199
8.2 - Rechtspositie politiek ambtsdragers en integraliteit
0
8.3 - Ontwikkelen en borgen goed publiek werkgeverschap
62
Totaal
261

0
0
0
0

Begroting
Realisatie
na wijz.
199
0
62
261

5
0
0
5

Verplicht
91
0
0
91

Restant
103
0
62
165
x € 1.000
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9. Overig
9.1. Werkbudget
Output 2021
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 vooren najaarsnota rapporteren we over de besteding.

Inhoud

Geld

Toelichting
Van het werkbudget ad € 300.000 is tot nu toe € 14.000 uitgegeven en is voor € 149.000 aan
verplichtingen aangegaan zodat nog € 137.000 resteert. Wij stellen voor om hiervan € 79.000 aan te
wenden ter dekking van de extra lasten voor de IHW-bijdrage (zie programma 1). Daarmee resteert
nog € 58.000 aan budget voor het resterende jaar. Via de Najaarsnota 2021 rapporteren wij
wederom over de besteding van dit budget.

9.2. Stelpost L&P-compensatie
Output 2021
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.

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

9.3. Informatiehuizen Natuur en Externe veiligheid
Output 2021
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.

9.4. Compensatie Zeeland
Output 2021
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
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Output 2021
herijking van het Provinciefonds. De financiële afhandeling verloopt
vanwege het administratieve karakter via de IPO-kassiersfunctie.

Inhoud

Geld

9.5. Nog te verdelen apparaatslasten
Output 2021
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.

Inhoud

Geld

Toelichting
Het coronajaar en het effect van het thuiswerken is ook in 2021 nog steeds van invloed op de
realisatie van de bedrijfsvoeringlasten, ook al is nog onzeker hoelang het thuiswerken de norm blijft.
Als gevolg van het thuiswerken is de verwachting dat er lagere kosten zijn voor o.a. dienstreizen,
woon-werkverkeer, schoonmaakkosten energiekosten en vergaderkosten. Om deze reden ramen we
deze budgetten af met € 150.000 en wordt dit betrokken bij de begrotingswijziging.
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Financiën
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma.
Beleidsopgave

Begroting Begr.wijz.
2021
VJN 2021

9.1 - Werkbudget
300
9.2 - Stelpost L&P-compensatie
0
9.3 - Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid
2.301
9.4 - Zeeland
6.700
9.5 - Nog te verdelen apparaatslasten
0
Totaal
9.301

-79
0
0
0
159
80

Begroting
Realisatie
na wijz.
221
0
2.301
6.700
159
9.381

14
0
60
6.700
0
6.775

Verplicht
149
0
348
0
0
497

Restant
58
0
1.892
0
159
2.109
x € 1.000

Toelichting
9.1 - Werkbudget
Wij stellen voor € 79.000 aan te wenden ter dekking van de extra lasten voor de IHW-bijdrage (zie
programma 1).
9.5 - Nog te verdelen apparaatslasten
 Bij 1.2 wordt voorgestemd de formatie ut te breiden met 0,5 fte overeenkomstig de afspraak
IHW. De extra lasten worden geraamd op € 66.000.
 Bij 7.1 wordt voorgesteld de KOB-capaciteit met één medewerker uit te breiden. De kosten over
2021 worden geraamd op € 50.000.
 Zoals toegelicht onder 7.3 is voor Gebiedsopgaven 3.0 aanvullende capaciteit noodzakelijk. De
lasten over 2021 bedragen € 168.000.
 Voor communities of practice (toegelicht onder 7.3) wordt over 2021 een bedrag van € 25.000
geraamd.
 Door het thuiswerken is de verwachting dat lagere kosten ontstaan voor o.a. dienstreizen, woonwerkverkeer, schoonmaakkosten energiekosten en vergaderkosten. Om deze reden ramen we
deze budgetten af met € 150.000.
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Bijlagen
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1. Provinciaal effect Voorjaarsnota 2021 IPO Den Haag
In de tabel hieronder is het effect van de Voorjaarsnota 2021 van IPO Den Haag op de bijdrage per
provincie weergegeven.
Afspraken verdeelsystematiek
Het verdeelpercentage is gebaseerd op 50% op basis van een vast aandeel (1/12 deel) en 50% op
basis van de netto algemene uitkering provinciefonds zoals opgenomen in de septembercirculaire t-1
zonder Decentralisatie Uitkeringen.

Provincie
Groningen
Fryslân
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Totaal

Proc.
aandeel
BGR 2021
7,79%
8,15%
7,31%
8,19%
6,45%
10,24%
8,99%
8,35%
9,92%
6,74%
9,78%
8,07%
100,0%

Begroting
2021

Effect
Voorjaarsnota
2021

2.135
2.523
1.880
2.900
1.524
4.302
2.349
2.584
2.451
1.598
3.822
2.476
30.543

12
13
12
13
10
16
14
13
16
11
16
13
159

Totaal 2021
2.147
2.536
1.892
2.913
1.534
4.318
2.363
2.598
2.467
1.609
3.837
2.489
30.702
x € 1.000
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2. Afkortingenlijst
Afkorting
AAC
AMvB
APK
BAC
BAZEB
BOFv
BRO
BRZO
BZK
CE
COELO
DSO
EZK
GLB
GPO
GUF
HNP
HRE
I&W
IBL
IBP
IHW
IMPEL
IPS
KIA’s
KIC
KOB
KRW
LGR
LHS
LNV
MEE
MIT
MJA
MKB
MIRT
MTH
NBTC
NDFF
NHI
NNN
NOVI
NP-RES
NSP
OCW
OD’s
OGB

Volledige omschrijving
ambtelijke adviescommissie
Algemene Maatregel van Bestuur
algemene periodieke keuring
bestuurlijke adviescommissie
Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen
bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
Basis Registratie Ondergrond
Besluit risico's zware ongevallen
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
circulaire economie
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
Digitaal Stelsel Omgevingswet
ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
grondwaterproductiedossier
grondwatergebruiksysteem (afkorting is Engels)
Huis van de Nederlandse Provincies, in Brussel
herstel regionale economie
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
interbibliothecair leenverkeer
interbestuurlijk programma
Informatiehuis Water
(European Union Network for the) Implementation and Enforcement of
Environmental Law
Interprovinciaal Programma Stikstof
kennis- en innovatieagenda’s
Kennis- en Innovatieconvenant
Kwaliteit Openbaar Bestuur
Kaderichtlijn Water
Landelijk Grondwater Register
landelijke handhavingsstrategie
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
meerjarenafspraak energie-efficiëntie
MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren
meerjarenafspraak
midden- en kleinbedrijf
meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport
milieu, toezicht, handhaving
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
Nationale Database Flora en Fauna
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium
Natuurnetwerk Nederland
Nationale Omgevingsvisie
Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën
Nationaal Strategisch Plan
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
omgevingsdiensten
opdrachtgeversberaad
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OV
PBL
POI
R35
RE
RES
RISM
RMP’s
ROB
ROM’s
ROWW
RVV
RWS
SDN
SEVESO
SPV
STOWA
SZW
TdF
TWh
UBF
UP CE
UvW
VNG
VTH
WKP
ZSBO
ZZS

openbaar vervoer
Planbureau voor de Leefomgeving
provinciale ondersteuningsinstellingen
Route 35
regionale economie
regionale energiestrategie
road infrastructure safety management
regionale mobiliteitsprogramma's
Raad Openbaar Bestuur
regionale ontwikkelingsmaatschappijen
Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
Rijkswaterstaat
Safety Delta Nederland
Europese richtlijn die de risico’s op industriële ongevallen en de gevolgen daarvan wil
beperken (Seveso in een gemeente in Noord-Italië waar in 1976 een ontploffing in
een chemische fabriek plaatsvond)
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tour de Force
terrawattuur
Uitvoering Bestuursakkoord Fietsparkeren bij Stations
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie
Unie van Waterschappen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
vergunningverlening, toezicht en handhaving
waterkwaliteitsportaal
Zelfstandig Bestuursorgaan
Zeer Zorgwekkende Stoffen

55

1 210628 AV 2b.2 Voorjaarsnota BIJ12 2021.pdf

Voorjaarsnota BIJ12 2021
Versie 4 mei 2021, Definitief concept voor IPO-bestuur van 20 mei 2021

1

Inleiding
Op 27 augustus 2021 stelde het IPO-bestuur het jaarplan en de begroting en de Meerjarenagenda
2021-2024 van BIJ12 vast. Om het IPO-bestuur te informeren over de uitvoering van het Jaarplan
wordt hieronder per onderdeel van BIJ12 de voortgang toegelicht. Hierin worden alleen
ontwikkelingen die afwijken van de reguliere uitvoering en planning toegelicht. De ontwikkelingen
voor zover nu te voorzien, staan hieronder. Voor een aantal van deze ontwikkelingen worden
wijzigingen voorgesteld voor de begroting 2021. Al deze wijzigingen zijn in het voortraject
afgestemd met de provincies en hebben vaak een meerjarig karakter. De wijzigingen zijn
noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden die BIJ12 in opdracht van de provincies
uitvoert.
In de Kaderbrief 2022 kwam ook een aantal onderwerpen aan de orde die zowel voor 2021 als voor
2022 gelden. Deze leest u ook terug in deze Voorjaarsnota. Begrotingswijzigingen die alleen gelden
voor 2022 staan in de eerder aan u aangeboden Kaderbrief 2022 (en dus niet in deze
Voorjaarsnota).

Samenvatting begrotingswijzigingen
Tabel 1: Wijzigingen bij Voorjaarsnota 2021 inclusief doorwerking begroting 2022 e.v.
Dekking
Provinciale
Provinciale
bijdragen
bijdragen 2021 2022

Kaderbrief
2022

Unit
Interne
organisatie

Onderwerp
Huisvesting
Herinrichting/org.ontw.
Personeel

234.000
50.000
250.000

368.000
250.000

Stikstof en
Natura
2000

Versterking formatie

134.000

-

-

-

-

-

-

-

37.500
-25.000
160.000
100.000
129.000
46.083
20.000
90.000
-25.000
-64.252
50.000
98.173
80.000
325.000
110.000

75.000
-25.000
100.000
113.000
20.000
181.000
-25.000
153.000
98.173
80.000
-

37.500
-25.000
160.000
100.000
129.000
20.000
90.000
-25.000
-64.252
50.000
98.173
80.000
110.000

75.000
-25.000
100.000
113.000
20.000
181.000
-25.000
83.000
98.173
80.000
-

1.400.000
3.199.504

1.400.000
2.788.173

1.400.000
2.694.421

1.400.000
2.718.173

Adviseur B

Adviseur C
NINB
NHI
Faunazaken Ondersteuning
Wolvenplan
Onderzoek MARF
Drempelsystematiek
ACSG
Karteringssystematiek
Commissiekosten
Inhuur
GBO
Ondersteuning
PGR
LGR
SDI (CDS en LGN)
PDOK
Risicokaart
Aanbesteding ICT
Security
Totaal

VJN 2021

234.000
50.000
250.000
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Reserves Derden

368.000
250.000

Opmerkingen
Incidentele kosten 2021,
structurele kosten vanaf 2022
Per saldo voor ondersteuning

134.000
Gecompenseerd door verlaging
uitvoeringskosten
Gecompenseerd door verlaging
uitvoeringskosten
Ondersteuning naar BV

46.083

Ondersteuning naar BV
70.000

325.000
Structurele ophoging van €1,4
mln.
180.083 395.000

Organisatieontwikkeling in relatie tot security
Er zijn kwetsbaarheden geconstateerd in enkele applicaties die bij BIJ12 in beheer zijn. Om deze
kwetsbaarheden op te heffen én om maatregelen te treffen om deze applicaties in de toekomst
veilig te kunnen beheren, zijn dit jaar extra kosten gemaakt:
•
Er is een tijdelijke projectorganisatie ingericht met externe ICT-capaciteit die werkt aan
maatregelen om kwetsbaarheden in de applicaties op te lossen. Deze expertise heeft BIJ12
onvoldoende zelf in huis en zijn nodig om de maatregelen versneld te kunnen nemen.
•
Er zijn extra securitymaatregelen ingezet bij de technisch beheerder die niet voorzien waren en
geplande maatregelen zijn versneld om de situatie voor de zomer te verbeteren.
Deze tijdelijke kosten moeten worden beschouwd als uitgestelde en structurele beheerkosten die
eigenlijk al in eerdere jaren in de begroting van BIJ12 opgenomen hadden moeten worden. De
huidige geconcentreerde inzet van de projectorganisatie levert in korte tijd een versnelling van
maatregelen. Hiermee kunnen alle applicaties die door BIJ12 worden beheerd nog voor de zomer in
een veilige omgeving worden beheerd. Hiervoor is binnen BIJ12 structurele versterking van ICTexpertise noodzakelijk, waarbij bundeling van kennis en samenwerking met de provincies
essentieel is. Op dit moment wordt ingeschat dat een structurele ophoging van de begroting van
€1,4 miljoen nodig om de informatieveiligheid en de ICT-capaciteit duurzaam op niveau te houden.
Dit bedrag wordt vooralsnog toegevoegd aan de (deel)begroting van de unit GBO provincies en is
exclusief eventuele voorstellen voor nieuwbouw van applicaties. Hiervoor volgt later dit jaar een
voorstel. Financiële implicaties hiervan zijn op dit moment nog niet te duiden.
Binnen BIJ12 is ook sterk geprioriteerd om interne personele capaciteit bij te kunnen schakelen op
het nemen van de securitymaatregelen. Hierdoor zijn reguliere taken onder druk komen te staan.
Om de achterstanden die hierdoor (zijn) ontstaan in te kunnen lopen, moeten extra kosten worden
gemaakt voor de inhuur van aanvullende capaciteit. Dit wordt gedurende het jaar duidelijk. Deze
kosten worden zo veel als mogelijk binnen de begroting opgevangen. Zo niet, dan wordt daar in de
Najaarsnota 2021 op terug gekomen.
Om de informatieveiligheid en de ICT binnen BIJ12 nog dit jaar duurzaam op een aanvaardbaar
niveau te krijgen, is een strategische verkenning gestart naar een adequate inrichting van de
organisatie en wat er nodig is om de informatieverwerkende functie van BIJ12 en de ICT adequaat
in te richten en te organiseren. Het voorstel is om de bestaande (GBO) organisatie her in te richten
waarbij ondersteunende functies zoals informatiebeveiliging, ICT-architectuur, ICT-standaarden en
lifecycle-management worden versterkt, het opdrachtgeverschap wordt aangescherpt en de
financiering straks toereikend is voor de opgaven. Dit is nodig om op een professionele wijze klaar
te zijn voor de ontwikkeling van BIJ12 als informatieverwerkende organisatie, waarin ICT-opgaven
steeds belangrijker worden. De kosten voor deze herinrichting worden dit jaar vooralsnog geschat
op €50.000 en bestaan voornamelijk uit kosten voor de begeleiding van dit traject. Deze kosten
worden opgenomen in de (deel)begroting voor Bedrijfsvoering
Een versterking van de ICT-organisatie en de toename van de opgaven van BIJ12 afgelopen jaren
leidt tot een heroriëntatie op de opgaven van Bedrijfsvoering en de hiervoor benodigde personele
capaciteit. Een verzwaring van enkele functies zoals communicatie, HR, contractbeheer, financiën
en inkoop is nodig. Dit is ook te zien in het jaarplan/begroting BIJ12 2021, de Kaderbrief 2022 en
voorliggende Voorjaarsnota. Deze toename vraagt ook extra inzet van Bedrijfsvoering. De laatste
jaren wordt tijdelijk personeel ingehuurd om de continuïteit te kunnen garanderen. Om de
dienstverlening kwalitatief op het juiste niveau te brengen en te houden is structurele personele
formatie nodig. Hiervoor is in ieder geval een extra (jaarlijks) budget nodig van €250.000. Dit
maakt onderdeel uit van de (deel)begroting voor Bedrijfsvoering. Hierbij vindt ook een
verschuiving van capaciteit van de inhoudelijke units - namelijk €25.000 van zowel Faunazaken als
GBO naar Bedrijfsvoering - plaats.
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Directie en Bedrijfsvoering
Onder ‘Organisatieontwikkeling in relatie tot security’ is een toelichting gegeven op de ontwikkeling
van Bedrijfsvoering, mede in relatie tot de securityproblematiek.
Huisvesting
Op 11 maart 2021 nam het IPO-bestuur een voorgenomen besluit om de huisvesting van BIJ12 per
1 januari 2021 in samenwerking met de OV-campus uit te breiden op de derde verdieping van
Smakkelaarsburgt in Utrecht. Het definitieve goedkeuring van dit besluit vindt plaats in de
Algemene Vergadering van 29 juni 2021, tegelijkertijd met goedkeuring van voorliggende
Voorjaarsnota. De structurele kosten hiervoor worden vertaald in de begroting/jaarplan 2022, het
betreft een jaarlijks bedrag van €368.000. Dit is inclusief de afschrijvingskosten van de
noodzakelijke verbouwing/inrichting die – bij positieve besluitvorming - in het derde kwartaal van
2021 wordt uitgevoerd.
De incidentele kosten ten bedrage van €234.000 voor 2021 zijn kosten voor onder meer het
interieurontwerp, projectmanagement, overige consultancy en de btw op de investeringen in 2021.
Deze kosten worden dit jaar al gemaakt, onder voorbehoud van het besluit van de Algemene
Vergadering. Wanneer de Algemene Vergadering het besluit voor de uitbreiding van de huisvesting
niet goedkeurt, is ook wellicht een meer ingrijpende verbouwing/herinrichting noodzakelijk. Als
gevolg van de Corona-epidemie is het noodzakelijk het kantoor aan te passen aan nieuwe vormen
van werken, zodat binnen de bestaande verdieping een oplossing worden gecreëerd om op een
veilige en effectieve manier samen te werken.

Expertiseteam Stikstof en Natura2000
BIJ12 ondersteunt vanaf de start de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) met
specialistische advisering, monitoring & data, proces- en projectbeheersing, en kennisdeling vanuit
het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000. Een groot deel van de bijdrage van BIJ12 aan IPS
staat níet op de begroting van BIJ12, maar op de separate IPS-begroting (kassiersfunctie IPO).
Vanwege het ontbreken van afdoende structurele capaciteit bij zowel de provincies als BIJ12 kreeg
de ondersteuning van BIJ12 vorm via een omvangrijke inhuur en daarmee uitbreiding van het
Expertiseteam.
Ondertussen is sprake van een groei van de unit met een verhouding van bijna 1 op 4 tussen
respectievelijk formatie en inhuur. Hierdoor is een onbalans tussen structurele en tijdelijke inzet
ontstaan en een ongewenste grote afhankelijkheid van externe inhuur die veelal ook nog opgeleid
moet worden. De parate kennis op de markt is zeer schaars gebleken. Voor de continuïteit binnen
IPS en provincies vormt dit een risico in de beheersing en kennisborging op een urgent dossier.
Investering in en opleiding van vaste medewerkers is hierbij een meer kosteneffectieve oplossing
dan inhuur van tijdelijke experts. Versterking van structurele capaciteit is het meest urgent
voorzien op het vlak van AERIUS, VTH (legalisatie meldingen), juridisch, verdere proces- en
projectondersteuning en opleiding van en voor provincies.
Met vaststelling van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, alsmede het gezamenlijke
Uitvoeringsprogramma natuur zal hierbij sprake zijn van een structurele opgave waar provincies
zeker de komende 10 tot 20 jaar voor gesteld staan.
De financiering van deze uitbreiding van formatie voor 2021 gebeurt voor een deel van de
voorgestelde functies vanuit de recent bijgestelde IPS-begroting, welke via een kassiersfunctie
loopt. Voor de overige functies wordt voorgesteld een deel van de bestemmingsreserve van BIJ12
in te zetten. Eind 2020 bedraagt de Bestemmingsreserve voor het (voormalige) PAS €234.770.
Voorstel is €134.000 hiervan te gebruiken.
Dit is op korte termijn per saldo goedkoper voor provincies dan aanhouden of uitbreiden met
inhuur vanuit IPS. De focus ligt daarbij op taken waar IPS en provincies nu het meest kwetsbaar
zijn en de benodigde structurele ondersteuning kan worden geboden als onderdeel van de op te
bouwen bestendige interprovinciale organisatie. Voor provincies investeren we hiermee in kennis
die de komende jaren nodig is op het stikstofdossier. Het risico van nu reeds deels vaste formatie
werven versus tijdelijk programmageld wordt hiermee beperkt geacht, gezien het structurele
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karakter van het stikstofdossier zowel binnen als buiten provincies. Hiermee is de kans dat taken
de komende jaren niet meer nodig zijn zeer klein.
Concreet gaat het om uitbreiding van structurele formatie van BIJ12 met onderstaande functies.
Hiervan worden de eerste drie dit jaar gefinancierd via IPS en de overige vanuit de
bestemmingsreserve:
•
1 senior adviseur VTH (schaal 12)
•
1 senior adviseur AERIUS (schaal 12)
•
1 consulent AERIUS (schaal 10)
•
Projectleider campus/opleiding (schaal 11, i.p.v. al 3 jaar via inhuur
•
Versterking Informatiepunt / helpdesk met 2 consulenten (schaal 10)
•
Volwaardige fte consulent juridische zaken (schaal 10, van 0,4 fte naar 1 fte).
Versterking aansturing team, passend bij groei:
•
Opwaardering en volwaardige fte voor PMO rol unit (schaal 5/6 naar 9).
De resultaten van de evaluatie IPS worden betrokken in het traject voor begroting 2022 waarmee
dan een vervolgstap kan worden gezet in het verder bijdragen vanuit BIJ12 aan een bestendige
organisatie op het stikstofdossier voor de middellange termijn. Hierbij worden de bredere
ontwikkelingen binnen BIJ12 en onze bijdrage aan het Programma natuur betrokken (werving
voorjaar 2022).

Natuurinformatie en Natuurbeheer
Van uitvoeringskosten naar personele kosten
De verhouding tussen de beschikbare capaciteit binnen de unit voor uitvoerende taken en de
aansturing van externe projecten en het beschikbare uitbestedingsbudget knelt al enige jaren. Om
de beschikbare middelen voor de gestelde doelen te kunnen inzetten is meer capaciteit binnen de
unit noodzakelijk. Tegen deze achtergrond wordt het Uitvoeringsbudget Natuurinformatie met
€93.000 verminderd. Deze middelen worden toegevoegd aan de personele kosten ter dekking van
de uitbreiding van het team met een adviseur natuurinformatie.
Met de toenemende beschikbaarheid van natuurgegevens binnen en buiten BIJ12 neemt ook de
vraag naar toepassing van deze gegevens toe. De beschikbare capaciteit voor data analyse is
daardoor te beperkt en te kwetsbaar geworden. Dit wordt nu opgelost door data analyses uit te
besteden. Dit beperkt de kennisopbouw binnen de organisatie en is relatief duur. Daarom wordt
een data-analist toegevoegd aan het team. De personele kosten hiervoor worden gedekt door een
vermindering van de Uitvoeringskosten Natuurinformatie en de Uitvoeringskosten SNL
(Subsidiestelsel Natuur en Landschap) van elk €41.000 (totaal €82.000).
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)
In 2020 stemde het IPO-bestuur in met een samenwerkingsovereenkomst voor het Nationaal
Hydrologisch instrumentarium. Hiermee stellen de provincies een jaarlijkse bijdrage van €650.000
beschikbaar voor ontwikkeling en onderhoud van modellen en andere voorzieningen ten behoeve
van het (grond-)waterbeheer. Zoals aangekondigd in de Najaarsnota 2020 zijn nu de personele
consequenties voor BIJ12 in beeld gebracht. Deze personele kosten waren nog niet opgenomen in
de €650.000 voor ontwikkeling en onderhoud en bestaat uit inzet voor een gecoördineerde inbreng
van provincies in het programmateam en de stuurgroep en deelname aan de projectgroep.
Hiervoor wordt structureel een adviseur voor 0,8 fte toegevoegd aan de unit Natuurinformatie en
Natuurbeheer. De personele kosten voor de unit worden verhoogd met €75.000 op jaarbasis. (Voor
2021 wordt uitgegaan van invulling voor een half jaar na vaststelling van de Voorjaarsnota voor
€37.500.)
Programma Natuur
Eind 2020 stelden provincies en rijk het Uitvoeringsprogramma Natuur vast als onderdeel van de
Aanpak Stikstof. In 2021 wordt de uitvoering verder vorm gegeven. BIJ12 ondersteunt hierin door
mee te denken over de structurele ondersteuning voor de samenwerking in het programma, door
inzet van expertise op het gebied van subsidies voor natuurbeheer en als projectleider voor de
uitwerking van monitoring en rapportage in de vorm van een businesscase. De businesscase
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beschrijft hoe, door wie en met welke middelen uitvoering kan worden gegeven aan rapportage en
monitoring.
De ondersteuning die BIJ12 levert bij de opstelling van de businesscase wordt vanuit verschillende
units van BIJ12 gerealiseerd binnen de begroting 2021 en de aanvullende middelen voor de
Aanpak Stikstof. Op basis van de hierboven genoemde businesscase monitoring en rapportage, de
nadere analyse van voorwaarden voor verder verhoging van beheervergoeding en de gewenste
structurele ondersteuning van het programma, wordt in de Najaarsnota 2021 aangegeven of en, zo
ja, welke gevolgen dit heeft voor de Begroting 2022 van BIJ12.

Faunazaken
De afgelopen jaren is de raming van de tegemoetkomingen Faunaschade geactualiseerd bij de
Voorjaarsnota. Gebleken is dat er een betere inschatting gemaakt kan worden als de bijstelling bij
de Najaarsnota plaatsvindt. Vanaf 2021 wordt de bijstelling daarom bij de Najaarsnota voorgelegd.
Actualisatie Wolvenplan
Actualisatie van het Interprovinciaal wolvenplan vergt zowel ambtelijke inzet als een analyse en
advies. De coördinatie van de actualisatie van het wolvenplan (en overige gerelateerde
vervolgacties) is belegd bij BIJ12. Dekking voor de actualisatie wordt, zoals afgesproken in de BAC
VP van 11 maart 2021, voorgelegd in deze Voorjaarsnota. Het betreft een incidenteel bedrag van
€160.000 (zie onderstaande tabel). De kosten voor één onderdeel (‘de fact finding studie’) is al
opgenomen als bestedingsverplichting voor 2020. De kosten hiervoor (€62.500 voor provincies)
zijn daarom niet meer meegenomen in deze Voorjaarsnota (en daarom ook niet opgenomen in
onderstaande tabel).
Onderdeel
Analyse juridisch kader
Advies waardering
faunaschade
Actualisering Wolvenplan
Inzet
communicatiemedewerker
Landelijk Overleg Wolf
Totaal actualisatie

Begroot(€)
30.000
30.000
50.000
25.000
25.000

extern uitzetten van onderzoek
extern uitzetten van onderzoek
bijdrage extra inhuur capaciteit BIJ12 om deze
activiteit uit te voeren
conform besluit AAC VP 30-9-2020 extra inhuur
voor 1 jaar door BIJ12
bijdrage voor organiseren, vacatiegelden en
secretariaat BIJ12

160.000

Ophogen onderzoeksbudget MARF (Maatschappelijke AdviesRaad Faunazaken)
Het huidige onderzoeksbudget bedraagt €460.000 per jaar. Daarnaast is €50.000 beschikbaar voor
de MARF (Maatschappelijke AdviesRaad Faunazaken). Dit budget is gebaseerd op het
onderzoeksbudget van het Faunafonds ten tijde van de decentralisatie in 2016 en is sinds dat jaar
ongewijzigd. Aan diverse onderzoeken van de Onderzoeksagenda van 2020-2021 kan geen
uitvoering worden gegeven omdat het onderzoeksbudget ontoereikend is. Om een deel van deze
onderzoeken wel op te pakken, is na bespreking in de AAC VP, door de BAC VP van 11 maart 2021
verzocht om een aanvullend budget van €100.000 voor 2021 en de toekomstige jaren.
Project onderzoek drempelsystematiek faunaschade
Het project betreft een onderzoek naar de drempelsystematiek voor tegemoetkomingsaanvragen
voor faunaschade. Doel van het onderzoek is een verkenning naar een mogelijke uitwerking en
concretisering van de door de MARF voorgestelde drempelsystematiek. Daarnaast worden de
haalbaarheid en de consequenties van de voorgestelde drempelsystematiek in kaart gebracht.
De BAC VP gaf op 11 december 2019 opdracht aan BIJ12 om de drempelsystematiek verder uit te
(laten) werken inclusief drempelverhogende factoren en deze te testen in een botsproef. Zij wil
met deze opdracht voor een botsproef laten onderzoeken of de voorgestelde drempelsystematiek
kan leiden tot de beoogde meer logische, begrijpelijke, consistente en positief prikkelende
tegemoetkomingssystematiek die praktisch uitvoerbaar en juridisch houdbaar is én kan leiden tot
vermindering van de administratieve regeldruk bij grondgebruikers en jagers. Na bespreking in de

6

AAC VP, stemde de BAC VP van 29 oktober 2020 in om voor dit onderzoek in 2021 een bedrag van
€129.000 op te nemen in de begroting van BIJ12 en voor 2022 €113.000.

ACSG (AdviesCommissie Schade Grondwater)
De Bestemmingsreserve ACSG bedraagt in totaal €46.083. Voorgesteld wordt dit bedrag te
benutten voor de ontwikkeling van een nieuwe karteringssystematiek voor de landbouwprojecten.
De kosten hiervoor bedragen ruim €100.000 en deze kunnen niet geheel binnen de reguliere
begroting worden opgevangen. De nieuwe systematiek moet leiden tot een werkwijze die zorgt
voor een besparing op de karteringskosten in de toekomst.
Voorstel is om de opslag voor de commissiekosten structureel te verhogen van 5% naar 10%.
Afgelopen jaren bleek dat de commissiekosten per project toenamen. Het is wenselijk om hier op
voorhand rekening mee te houden en dit niet via de eindafrekening te verrekenen. Het gaat om
een jaarlijks bedrag van €20.000.
De AAC ROWW adviseerde op 11 februari 2021 de capaciteit van het secretariaat van de ACSG te
vergroten. In de afgelopen jaren bleek dat het aantal verzoeken om onderzoek is verdubbeld en
dat de druk aanhoudt. Op dit moment is de ACSG niet in staat om binnen een maatschappelijk
wenselijke termijn een verzoek om onderzoek op te pakken en af te ronden. Met uitbreiding van
vaste formatie is het secretariaat van de ACSG minder kwetsbaar en heeft meer slagkracht om
tegemoet te komen aan de maatschappelijk wenselijke proceduretermijnen. Omdat momenteel het
aantal onderzoeken zo hoog is dat de ACSG met de huidige capaciteit niet alle verzoeken op kan
pakken, is aanvullend de vraag om de tijdelijke inhuur te continueren tot en met 2024. Voor de
uitbreiding van de capaciteit is voor 2021 een bedrag van €90.000 begroot en vanaf 2022
€181.000.

GBO provincies
Zie ook onder ‘Organisatieontwikkeling in relatie tot security’
Aanbesteding ICT diensten
Sinds oktober 2020 wordt gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de Europese
aanbesteding ICT diensten. Deze aanbesteding is noodzakelijk om de huidige overeenkomst (met
Atos) die eindigt, rechtmatig te vervangen. De einddatum van het project is opgeschoven van 1
september 2021 naar 1 maart 2022. Dit brengt ook extra kosten met zich mee. Voor 2021 zijn
deze extra kosten begroot op €110.000 (inclusief btw).
Door de securityproblemen zijn diverse medewerkers van BIJ12 die werkten aan deze
aanbesteding, ingezet bij het oplossen van de securityproblemen. Er zijn en worden daarom extra
kosten gemaakt voor de inhuur van aanvullende capaciteit. Dit wordt gedurende het jaar duidelijk.
Deze kosten worden zo veel als mogelijk binnen de begroting opgevangen. Zo niet, dan wordt daar
in de Najaarsnota 2021 op terug gekomen.
Landelijk Grondwater Register
De Wet BRO (Basisregistratie Ondergrond) verplicht de bronhouder authentieke gegevens aan te
leveren. Per 1 juli 2022 wordt het verplicht om een aantal RegistratieObjecten (RO) voor de BRO zijnde Grondwatergebruiksystemen (GUF) en Grondwaterproductiedossiers (GPD) - aan te leveren
als bronhouder. Het door BIJ12 beheerde Landelijk GrondwaterRegister (LGR) kan daar goed als
centrale bron voor dienen, mits noodzakelijke aanpassingen aan het LGR worden doorgevoerd. De
noodzakelijke aanpassingen komen zowel vanuit de Wet BRO als vanuit security–eisen.
Door gebruik te (blijven) maken van de bestaande werkprocessen die momenteel gebruikt worden
voor de invoer van gegevens in het LGR, kan het bouwen van de koppeling met de BRO op één
plaats (zijnde het LGR) worden gefocust en is daarmee kostenefficiënter. In de loop van de tijd
kunnen dan werkprocessen voor aanlevering aan het LGR worden geoptimaliseerd en waar
mogelijk geautomatiseerd. Het ministerie van BZK heeft een bijdrage toegezegd van €70.000 voor
het bouwen van het koppelvlak tussen het LGR en de BRO. Omdat al in 2021 moet worden gestart
om de einddatum te halen, heeft de AAC ROWW op 10 februari jongstleden voorgesteld een bedrag
van €50.000 toe te voegen aan de BIJ12 begroting van 2021 en €153.000 aan de BIJ12-begroting
2022 (van dit laatste wordt €70.000 gedekt door het ministerie van BZK).
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Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)
De provincies maken gezamenlijk en individueel gebruik van services van Publieke Dienstverlening
Op Kaart (PDOK). Dit is een landelijke voorziening die wordt gehost door het Kadaster en waarin
een aantal basisregistraties als de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT
(Basisregistratie Grootschalige Topografie), BRT (Basisregistratie Topografie) en Kadastrale kaart
(visueel) beschikbaar worden gesteld. Het gebruik van deze services was tot nu toe kosteloos,
maar in 2020 werd duidelijk dat het Kadaster de voorziening niet meer kostendekkend in de lucht
kan houden. Het Kadaster gaf aan dat het voorlopig de enige optie is dat grootgebruikers van deze
services mee gaan financieren. In het overleg van data-aanbieders en -afnemers (PDOK-DAO),
waar de provincies aan deelnemen, is het meefinancieren door grootgebruikers besproken.
Uitgangspunt van PDOK-DAO is dat PDOK in principe een basisvoorziening moet zijn die centraal
wordt gefinancierd. Dit is vanuit dit overleg richting het ministerie van BZK gecommuniceerd.
Omdat een besluit of de PDOK een basisvoorziening wordt niet op korte termijn kan worden
genomen, is er aanvullend vanuit PDOK-DAO een voorstel gedaan voor de financiering van PDOK in
2021. Voor 2021 wordt voor de PDOK van de provincies een bijdrage gevraagd van €80.000 om
een deel van het tekort op te vangen.
Op 20 november 2020 adviseerde het SIO tot een jaarlijkse provinciale bijdrage van €80.000 voor
het gebruik van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) op te nemen in de begroting van
BIJ12. Dit advies is overgenomen door de AAC Financiën van december 2020 en dit advies wordt
hiermee vertaald in de begroting.
Risicokaart, onderdeel Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)
In de begroting BIJ12 2021 is de bijdrage voor beheer van het Register Risicosituaties Gevaarlijke
Stoffen/RRGS – vooralsnog - uitgefaseerd. De Risicokaart zelf is echter niet uitgefaseerd per 1
januari 2021. Mede door het uitstel van de Omgevingswet en het Register Externe Veiligheid
(REV), heeft het ministerie van IenW daarom aangegeven dat de bijdrage voor het beheer van de
RGSS nog één jaar (2021) doorloopt. Het betreft een bedrag van €325.000 die -conform de
afspraken met het ministerie hierover - gedekt wordt vanuit IenW.
Provinciaal GeoRegister (PGR)
Vanaf 1 maart 2018 is het Nationaal GeoRegister (NGR) dé plek geworden waar provincies hun
geografische data aanleveren en waar gebruikers geo-informatie kunnen raadplegen. Het beheer
van het Provinciaal GeoRegister (PGR) kwam daarmee te vervallen. Het begrotingsbedrag voor het
PGR wordt dit jaar niet meer ingezet. Het voorstel is om dit bedrag uit de begroting te halen. Het
gaat om een bedrag van €64.252 inclusief btw.
SDI (Spatial Data Infrastructure): Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN) en Centrale
Data en Services (CDS)
De provincies maken al geruime tijd gebruik van het bestand Landelijk Grondgebruik Nederland
(LGN), die ze inzetten voor de diverse beleidsopgaven waarbij hoogwaardige ruimtelijke
landgebruiksinformatie nodig is. Omdat meerdere provincies individueel dit bestand afnamen van
WenR (Wageningen Environmental Research) is in 2020 besloten om een (gezamenlijk)
abonnementsvorm aan te gaan met de WenR voor 3 jaargangen (LGN2018, LGN2019 en
LGN2020). Dit abonnement loopt echter eind 2021 af. WenR wil middels een nieuw financiering- en
gebruiksmodel het LGN per 2022 als open data beschikbaar stellen. De provincies worden gevraagd
om een bijdrage voor het nieuwe financieringsmodel. De kosten hiervoor zijn gelijk aan de kosten
die in het huidige abonnementsmodel door publieke organen wordt ingelegd. Deze bijdrage moet
per 2021 structureel (jaarlijkse bijdrage) worden vertaald in de begroting van BIJ12
(Ondergronden en Referenties (OGR), licenties en hosting). Het gaat om een jaarlijks bedrag van
€54.753 (inclusief btw). Dit wordt in het AAC RROW op 12 mei 2021 besproken.
Voor de Centrale Data en Services (CDS) is per abuis €43.420 (inclusief btw) te weinig in de
begroting opgenomen. De FME - Feature Manipulation Machine-licenties waren niet volledig
opgenomen en het beheer van de INSPIRE datasets bij PDOK alsmede de verwachte beheerkosten
voor ATOS om een Warmte Koude Opslag (WKO)-tool binnen CDS te ontwikkelen, ontbraken.
Voorgesteld wordt dit met de Voorjaarsnota te herstellen.
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Totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota 2021
Bovenstaande levert het volgende beeld voor de begroting 2021 en de provinciale bijdragen
Tabel 2: Totaalbeeld begroting 2021 met mutaties Voorjaarsnota 2021
Primaire
Mutatie Gewijzigde
begroting Voorjaarsnota begroting
Lasten
2021
2021
2021
Toelichting
Huisvesting, ondersteuning uitbreiding van en verschuiving
Interne organisatie
3.520.632
534.000 4.054.632 naar Interne Organisatie, herinrichting organisatie
Regeling
Drugsafvaldumpingen 1.000.000
0 1.000.000
Expertiseteam
Stikstof en N2000
3.918.618
134.000 4.052.618 Versterking formatie
Natuurinformatie en
Natuurbeheer
6.883.741
37.500 6.921.241 Nationaal Hydrologisch Instrumentarium
Wolvenplan, drempelsystematiek, onderzoek, verschuiving
Faunazaken
32.286.177
364.000 32.650.177 ondersteuning naar Interne Organisatie
Secretariaat ACSG
721.731
156.083
877.814 Karteringssystematiek, inhuur, commissiekosten
Security, Risicokaart, div. applicaties, aanbesteding ICT,
GBO-provincies
4.629.183
1.973.921 6.603.104 verschuiving ondersteuning naar Interne Organisatie
Totaal lasten BIJ12
52.960.082
3.199.504 56.159.586
Primaire
Mutatie Gewijzigde
begroting Voorjaarsnota begroting
Baten
2021
2021
2021
Toelichting
Bijdragen provincies
uitvoerende taken
51.297.082
2.694.421 53.991.503
Medefinanciering
GBO Risicokaart
0
325.000
325.000
Diverse baten
1.363.000
0 1.363.000
Onttrekking aan
geoormerkte
middelen
300.000
180.083
480.083 Versterking formatie , karteringssystematiek
Totaal baten
52.960.082
3.199.504 56.159.586
Tabel 3: Mutaties bijdragen provincies op basis van wijzigingen Voorjaarsnota 2021

Provincies Interne
Natuurinformatie Faunazaken ACSG
GBOTotaal
Organisatie en Natuurbeheer
provincies
Groningen
31.662
2.180
30.333
5.037
117.162 186.375
Fryslân
53.712
5.602
30.333
8.754
126.299 224.700
Drenthe
47.892
3.384
30.333
5.037
109.946 196.592
Overijssel
57.241
3.792
30.333 25.400
132.421 249.187
Gelderland
58.089
5.078
30.333
7.979
164.876 266.356
Utrecht
35.186
2.238
30.333
5.037
142.760 215.555
N-Holland
42.094
3.065
30.333
5.037
158.429 238.958
Z-Holland
43.805
3.185
30.333
7.205
181.045 265.573
Zeeland
28.929
1.571
30.333
6.121
101.755 168.709
N-Brabant
65.270
4.001
30.333 23.232
174.539 297.375
Limburg
48.018
2.279
30.333
6.663
137.012 224.305
Flevoland
22.103
1.125
30.333
4.495
102.678 160.735
Totaal
534.000
37.500
364.000 110.000 1.648.921 2.694.421
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Huisvesting BIJ12

Kern van het onderwerp
Door de groei van de opgaven die BIJ12 uitvoert voor de gezamenlijke provincies is – ondanks
dat ook in de toekomst meer wordt thuisgewerkt – de bestaande huisvesting van BIJ12
ontoereikend. Het IPO-bestuur besloot daarom unaniem – gehoord hebbende de
Ondernemingsraad van BIJ12 – om voor de huisvesting van BIJ12 het bestaande kantoor aan
te passen aan het actuele programma van eisen en samen met de OV-campus de derde
verdieping van het huidige kantoorpand in gebruik te nemen. Bij dit besluit waren de financiën
doorslaggevend. Het besluit werd versterkt door de samenwerking met een al bestaande
partner (OV-campus). U wordt gevraagd dit besluit goed te keuren.
Voorstel/gevraagd besluit:
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:
1. Het besluit van het IPO-bestuur om voor de huisvesting van BIJ12 het bestaande kantoor
in Smakkelaarsburgt (Utrecht) aan te passen aan het actuele programma van eisen en
samen met de OV-campus per 1 januari 2022 de derde verdieping van Smakkelaarsburgt
in gebruik te nemen (voor BIJ12 totaal 2155 m2), goed te keuren
2. De daarmee samenhangende begrotingsaanpassing te verwerken in de Voorjaarsnota 2021
(eenmalige kosten 2021) en Meerjarenbegroting 2022-2026 (jaarlijkse kosten)
Aanleiding/context
1. Aanleiding
BIJ12 is sinds haar start (1 januari 2014) gehuisvest op de begane grond van een
bedrijfsverzamelgebouw (‘Smakkelaarsburgt’) nabij Utrecht CS. Het kantoor is 1355 m2 en
(arbotechnisch gezien) maximaal gevuld met 60 werkplekken en diverse vergaderzalen die
door de gezamenlijke provincies gebruikt worden als ambtelijk vergadercentrum voor
interprovinciale vergaderingen en overleggen van provincies met hun partners. BIJ12 heeft
daarmee een belangrijke netwerkfunctie voor de provincies.
Eind 2018 stemde de Algemene Vergadering in met de verlenging van het huidige
huurcontract per 1 januari 2020. Vanaf 2020 is sprake van een sterke groei van de opgaven
van BIJ12 voor de gezamenlijke provincies. Het gaat bijvoorbeeld om de groei van de opgaven
op het gebied van Stikstof, de wolf en de AdviesCommissie Schade Grondwater en om het
besluit de organisatie van de Nationale Databank Flora en Fauna op te nemen binnen BIJ12.
Op dit moment heeft het kantoor 60 werkplekken voor een formatie van 83 fte plus ruim 30
fte aan tijdelijke medewerkers (inhuur). Het verwachte aantal toekomstig te huisvesten (vaste
en tijdelijke) medewerkers is 145 - 160 fte (er is hier een bandbreedte ingebracht gelet op
lopende initiatieven voor het overbrengen van taken naar BIJ12). Corona leidde ook tot andere
eisen aan de huisvesting:
 meer thuiswerken en dus minder werkplekken per medewerker/ lagere flexfactor (0,6)
 minder fysieke vergaderingen; meer investeren in digitaal vergaderen
 hierop aanpassen van inrichting/ huisvestingsconcept.
Op basis van deze gegevens is berekend dat circa 800 m2 extra noodzakelijk is.
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Er is gezocht naar een oplossing waarbij verschillende opties inhoudelijk, maar vooral
financieel tegen elkaar zijn afgewogen. De belangrijkste uitgangspunten bij deze zoektocht
waren de (laagste) kosten, functioneel, sober maar wel representatief.
In 2020 kwam het verzoek van de OV-campus tot samenwerking en ruimtedeling. De OVcampus is (ook) een samenwerking tussen de provincies en bestaat uit het kenniscentrum
CROW en DOVA (Nationale Data Openbaar Vervoer). Dit leidde uiteindelijk tot het voorstel dat
nu voorligt en zowel financieel als inhoudelijk de meest gunstige optie blijkt te zijn. Deze optie
houdt in dat BIJ12 het bestaande kantoor (begane grond Smakkelaarsburgt) aanpast aan het
actuele programma van eisen en samen met de OV-campus (DOVA/CROW) de derde
verdieping van Smakkelaarsburgt in gebruik neemt (voor BIJ12 totaal 2155 m2).
De OV-campus heeft de uitdrukkelijke wens geuit om de derde verdieping samen met BIJ12 in
gebruik te nemen. Deze samenwerking biedt praktische en financiële voordelen. Het leidt voor
ons tot een lagere huurprijs. Bovendien kunnen ruimtes, zoals project- en vergaderruimtes,
gezamenlijk gebruikt worden. Ook op bepaalde voorzieningen, zoals beheer, ontvangst en
onderhoud kan worden samengewerkt, wat leidt tot kostenvoordelen.
2. Afweging Financieel
Bij de financiële afweging is gekeken naar de directe kosten (met name huur, servicekosten,
schoonmaak, afschrijvingen investeringen verbouwing en ICT) en indirecte kosten (met name
reis- en vergaderkosten voor medewerkers en bezoekers, weglekken van vergaderkosten naar
commerciële vergadercentra). Deze laatste waren met name relevant bij de vergelijking met
opties die minder centraal gelegen waren. De berekeningen zijn gebaseerd op een huurperiode
voor 6 jaar en er is rekening gehouden met indexeringen en btw.
De huidige directe huisvestingskosten zijn circa €415.000 per jaar. Dit gaat met name om
huur, servicekosten en schoonmaakkosten. Er zijn geen afschrijvingskosten meer van eerdere
investeringen.
De voorliggende optie is financieel het gunstigst. De extra jaarlijkse kosten die vertaald
worden in meerjarenbegroting 2022-2025, zijn €368.000. Dit is inclusief de
afschrijvingskosten van de noodzakelijke verbouwing/inrichting die – bij positieve
besluitvorming - in 2021 wordt uitgevoerd. In de Voorjaarsnota zijn de incidentele kosten ten
bedrage van €234.000 voor 2021 opgenomen. Dit zijn kosten voor onder meer het
inrichtingsplan, projectmanagement en de btw op de investeringen in 2021. Deze kosten
worden dit jaar al gemaakt, onder voorbehoud van uw goedkeuring.
3. Afweging inhoudelijk
Bij de keuze voor de meest passende huisvesting, speelden ook inhoudelijke afwegingen een
rol. Naast het behoud van het ambtelijke vergadercentrum nabij Utrecht CS, is de
personeelsvoorziening een belangrijke afweging. Voor BIJ12 blijkt het in de praktijk lastig om
vacatures ingevuld te krijgen. Dit speelt zeker bij specialistische functies en ICT-functies,
gegeven de huidige arbeidsmarkt en de relatief beperkte salarisschalen van BIJ12. De
bereikbaarheid via Utrecht CS is daarom in de praktijk een cruciale secundaire
arbeidsvoorwaarde. Veel van de bestaande medewerkers komen van buiten de regio, vaak
mede vanuit een verleden bij provincies. Zij maken (dagelijks) een flinke reis per OV. Uit een
enquête onder BIJ12-medewerkers komt naar voren dat meer dan de helft van de
medewerkers overweegt een andere baan te zoeken in geval zij door vestiging op een meer
perifere locatie per dag aanzienlijk meer reistijd kwijt zijn. Een verhuizing vormt daarmee een

Pagina 2 van 3

Algemene Vergadering

Op 28 juni 2021
Agendapunt 2c

risico voor de continuïteit van de personeelsvoorziening van BIJ12. Een toename van
thuiswerken kan dit risico slechts gedeeltelijk ondervangen.
Besluitvormingsprocedure
De statuten van de vereniging van het IPO stellen (1) dat de Algemene Vergadering
goedkeuring moet verlenen aan een huurcontract van vastgoed en (2) dat
begrotingswijzigingen vastgesteld moeten worden door het IPO-bestuur en goedgekeurd door
de Algemene Vergadering. Binnen de gezochte oplossing voor de huisvestingsproblematiek
BIJ12 zijn beide besluitvormingstrajecten aan de orde (begrotingswijziging en huren van
vastgoed).
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Inleiding en leeswijzer
Doelstelling kaderbrief
De kaderbrief vormt de eerste aanzet voor de nadere uitwerking van de nieuw op te stellen
begroting van de samenwerkende provincies (Den Haag en BIJ12). In de kaderbrief worden de
nieuwe ontwikkelingen benoemt waar de samenwerkende provincies op in wil zetten. Tevens geeft
het inzicht in de uitgangspunten en de indicatieve financiële vertaling van de organisatie voor het
komend begrotingsjaar. Alle activiteiten (opbrengsten voor de provincies) en daarmee
corresponderende lasten worden uiteindelijk bij de vaststelling van de begroting integraal
afgewogen.
Plaats kaderbrief 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. Dit is de eerste kaderbrief die in het kader
van de doorontwikkeling van de P&C cyclus in het IPO-bestuur zal worden vastgesteld in het IPObestuur. In dit verband is het dus ook nieuw op welke wijze deze kaderbrief betrokken wordt bij het
provinciale besluitvormingsproces van de begroting.
In de begroting van IPO Den Haag wordt vastgelegd aan welke beleidsopgaven de samenwerkende
provincies wil werken, welke resultaten ze wil bereiken en wat dat gaat kosten en in de begroting van
BIJ12 is opgenomen waar in opdracht van de provincies BIJ12 in de uitvoering een rol speelt. De
kaderbrief is hiervoor het vertrekpunt. De begroting wordt later 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.
Structuur kaderbrief
In 2020 is door het IPO-bestuur besloten om de opzet van de IPO P&C-documenten te herzien. Dit
heeft geresulteerd in een nieuwe IPO Begroting 2021 (onderdeel Den Haag) waarbij alle lasten
integraal toegerekend zijn aan de beleidsopgaven. Voor de integrale afweging door het IPO-bestuur
was bij iedere beleidsopgave inzicht gegeven in de inhoudelijke opbrengsten voor de provincies, de
gevolgen bij heroverweging en de lasten. De kaderbrief kent een vergelijkbare opzet, met
uitzondering van de integrale kostprijstoerekening die pas plaatsvindt bij de begroting.
De ontwikkelingen rondom de samenwerkende provincies zijn in deze kaderbrief in twee delen
weergegeven:
1. Ontwikkelingen IPO Den Haag
2. Ontwikkelingen BIJ12
Dit kunnen zowel landelijke als organisatorische ontwikkelingen zijn. Wij volgen hierbij de indeling
van de begroting van IPO Den Haag en BIJ12.
Per ontwikkeling geven we een inhoudelijke toelichting, wat de consequenties zijn bij het niet
opnemen hiervan in de begroting 2022 en wat de eventuele financiële effecten zijn.
IPO Den Haag
Voor het onderdeel IPO Den Haag geldt dat, in de eerste plaats op inhoudelijk terrein, de kaderbrief
ook op hoofdlijnen inzicht welke financiële en organisatorische randvoorwaarden noodzakelijk
geacht worden om het vereiste prestatieniveau voor de beleidsopgaven te kunnen leveren. In deze
kaderbrief wordt voorgesteld om de organisatie en het volume een resultaat te laten zijn van de
inhoudelijke en tempo-matige ambities. Maar er wordt nadrukkelijk op gewezen dat indien
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bestuurlijk wordt gekozen om de meerjarenraming 2022-2024 als financiële randvoorwaarde te
blijven hanteren, de uitwerking in de begroting, maar ook de ambities, daarop kunnen worden
toegesneden. Het bestuur wordt gevraagd hier bij de Begroting 2022 een definitieve keuze in te
maken en deze kaderbrief te beschouwen als een eerste aanzet voor het besluitvormingsproces.
IPO Den Haag behartigt, ook in de navolgende periode, onveranderlijk de belangen van de
gezamenlijke provincies en biedt een platform voor het stimuleren van innovatie en uitwisseling van
kennis. We zijn aan de slag gegaan met onder andere het opstellen van een kabinetsaanbod waarin
naast een krachtig groen herstel van Nederland vooral ingezet wordt op het vormgeven van een
werkwijze met als werktitel “de gebiedsgerichte aanpak 3.0”. Dit staat voor het in de praktijk verder
ontwikkelen van een stevige integrale gebiedsgerichte aanpak, op regionaal niveau door o.a. in te
zetten op het borgen van de doelstellingen die we als gezamenlijke overheden op nationaal niveau
afspreken (economisch herstel, klimaat/energie, wonen). Dit vraagt ook om versterking van de
positionering van de twaalf provincies in het Haagse krachtenveld en netwerk door het adresseren
en bespreken van lange(re) termijn strategische vraagstukken. Deze ambities vertalen zich ook terug
bij de geformuleerde beleidsopgaven van het IPO Den Haag.
BIJ12
BIJ12 voert altijd in opdracht van de gezamenlijke provincies werkzaamheden uit op het gebied van
het leveren van professionele rapportages, analyses, informatie(voorzieningen), adviezen,
gegevensverzamelingen en onderzoek en handelt de faunaschades af. Hiermee is BIJ12 een
informatie-verwerkende organisatie met als doel de informatiepositie van de provincies te
versterken en verschilt dus van aard van het IPO Den Haag. Het gaat hierbij vrijwel altijd om
structurele werkzaamheden die bij BIJ12 zijn en worden ondergebracht om de provinciale opgave
efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren en staat voor deze gezamenlijke taakuitvoering ten
dienste van de toegevoegde waarde aan de maatschappelijke opgaven van de provincies.
In februari jl. besloot het IPO-bestuur op basis van het Toekomstperspectief BIJ12 over de
governance van BIJ12. Dit houdt in dat het bestuur besluit over nieuwe taken van BIJ12 volgens de
daarvoor vastgestelde criteria. De (in te stellen) BIJ12-Raad overlegt en adviseert over de afstemming
tussen enerzijds de wensen van de opdrachtgevers en gebruikers (lees: de provincies) en anderzijds
de organisatieontwikkeling, de kwaliteitszorg en de financiële mogelijkheden van BIJ12. De in de deze
kaderbrief beschreven ontwikkelingen leiden tot een voorlopig en indicatief bedrag dat de komende
maanden verder wordt uitgewerkt en ter besluitvorming wordt voorgelegd en wordt verwerkt in de
voorstellen voor de begroting 2022. De ontwikkelingen zijn reeds deels besproken met (en besloten
door) het IPO-bestuur en deels – vaak op basis van besprekingen in AAC’s of BAC’s - vooruitlopend op
nog te nemen besluiten voor o.a. security, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van BIJ12.
De door het bestuur vast te stellen kaderbrief:
 Vormt de basis voor de nadere uitwerking van de op te stellen begrotingen van het IPO Den Haag
en BIJ12.
 Benoemt de nieuwe ontwikkelingen die de komende maanden worden voorgelegd aan het
bestuur.
 Geeft inzicht in de uitgangspunten en het indicatieve financiële volume van de organisatie voor
het komend begrotingsjaar die de basis vormen voor de verdere uitwerking voor de begroting
2022.
Alle activiteiten (opbrengsten voor de provincies) en daarmee corresponderende lasten worden
uiteindelijk bij de vaststelling van de begroting in september integraal afgewogen. Het IPO-bestuur
wordt gevraagd deze kaderbrief te betrekken, door tussenkomst van de Colleges van GS, Provinciale
Staten en AV-leden, bij de eigen provinciale begrotingsvoorbereiding.
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Deel 1. IPO Den Haag
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1. Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en wonen
In de Begroting 2021 zijn voor ROWW zes beleidsopgaves opgenomen:
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
1.2 Water
1.3 Wonen
1.4 Implementatie Omgevingswet
1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet
1.6 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium.
Bij vijf beleidsopgaven doen zich ontwikkelingen voor die we hierna toelichten.

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Er is sprake van toenemende druk in het maatschappelijke en politieke debat om te komen tot meer
rijksregie voor alle grote opgaven, die neerslaan in de ruimtelijke inrichting. Dat mondt deels uit in
een tendens van recentraliseren, zoals uit diverse partijprogramma’s blijkt. We streven naar een
zodanige inrichting van rijksregie dat het de condities en randvoorwaarden schept voor integraal
werken en een goede taakuitoefening van provincies op zowel regionaal niveau en in het
gebiedsgericht werken, waarbij opgaven in samenhang worden aangepakt. Daarmee wordt de
uitvoeringskracht van provincies gewaarborgd.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Rijksregie die meer sturend is op locatiekeuzes bedreigt de positie van provincies als ruimtelijk
regisseur.

1.2 Water
Handreiking strategisch Grondwatervoorraadbeheer
Komend jaar wordt de huidige position paper (2012) waarin de provincie als hoeder van het
grondwater is gepositioneerd, geactualiseerd naar aanleiding van de droogte in de afgelopen drie
jaren. Droogte is een zelfstandige beleidsopgave en tevens sterk gelieerd aan de beleidsopgave
ruimtelijke adaptatie. De focus komt te liggen bij het strategisch grondwatervoorraadbeheer. Dit
gebeurt omdat grondwatervoorraadbeheer zowel invloed heeft op de zekerheidstelling van de
drinkwatervoorziening als de aanpak van droogte. Inzet is het meer water opvangen en vasthouden
ter aanvulling van de grondwatervoorraad en het consequenter toepassen van functie passend bij
peil in de ruimtelijke inrichting. Dit vergt een paradigmashift in het huidige omgaan met grondwater.
Ook levert vasthouden van water een bijdrage aan het verminderen van de stikstofproblematiek en
het voorkomen van bodemdaling. Om provincies in staat te stellen deze rol adequater te gaan
vervullen, wordt voorgesteld een handreiking/generiek kader strategisch grondwatervoorraadbeheer
op te stellen. Deze opdracht past binnen de beschikbare personele capaciteit. Mocht er eventueel
budget benodigd blijken aan het opstellen van de Handreiking als voor ondersteunen van pilots c.q.
nader onderzoek met oog op onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling, dan volstaat het algemene
werkbudget.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Als het voorstel om te komen tot een handreiking niet wordt gehonoreerd, dan blijft de
beleidsopgave beperkt tot het herijken van de position paper waarin de provincie als hoeder van het
grondwater is gepositioneerd. Dan geven we geen vervolg om inzake strategisch
grondwatervoorraadbeheer invulling te geven aan de provinciale rol en kunnen we niet voldoen aan
de bestuurlijke opdracht om invulling te geven aan de noodzakelijke paradigma shift om meer water
vast te houden voor de aanpak van de beleidsopgave droogte.
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Informatiehuis Water
Recent hebben RWS, UvW en IPO besloten om de samenwerking te verlengen tot en met 2028. Dit
met name om het KRW-proces van de waterbeheerders/ministerie I&W richting
Stroomgebiedsbeheerplan (EU) te ondersteunen met standaarden, uitwisseling van
waterkwaliteitsdata, toetsing van deze data aan de EU-normen en rapportage volgens het EU-format.
IHW wordt gezamenlijk gefinancierd en bemenst vanuit deze 3 partners. In de periode 2020-maart
2022 en vervolgens in de periode 2026-maart 2028 moeten hiervoor door de beheerders en IHW
veel werkzaamheden worden verricht. Daarvoor moet extra worden geïnvesteerd in IHW om ITsystemen en kennis op peil te hebben en te houden om EU-conform te werken en om de beheerders
adequaat te ondersteunen in het proces van data-aanlevering/toetsing en rapportage. Het
Directeurenoverleg IHW heeft daarom besloten om de partners een extra financiële bijdrage te
vragen met ingang van 2021 ad € 16.000 ten behoeve van de bouwkosten WKP 3.0 en de personele
versterking van het WKP-team van IHW die mede benut wordt om zorg te dragen voor tijdige
vervanging en overdracht. Dit is nodig om IHW als schakel voor de KRW-rapportage te kunnen laten
functioneren en daarmee de meest efficiënte manier om gezamenlijk te kunnen voldoen aan de EUverplichtingen met betrekking tot de KRW (6-jaarlijks SGBP en jaarlijkse EU-rapportage).
Conform eerder overeengekomen afspraak IHW levert het IPO 1 fte aan personeel aan het IHW. Het
IPO raamt en levert echter slechts een 0,5 fte. Om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen is dus
€ 66.000 extra budget nodig.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Deze correctie is noodzakelijk vanwege reeds eerder genomen besluiten c.q. gemaakte afspraken
met de partners van het IHW en is op korte termijn niet om te buigen.

1.3 Wonen

Wonen is een opgave, waaraan provincies zich verbonden hebben via het gezamenlijk
kabinetsaanbod samen met VNG en UvW en tevens via de actie-agenda wonen van Aedes. In de BAC
ROWW is aandacht gevraagd voor de formatieve inzet vanuit IPO, dat niet in verhouding staat tot de
omvang van de opgave qua belangenbehartiging en coördinatie, specifiek gericht op monitoring en
regionale aanpak. De huidige inzet betekent slechts het continueren van de belangenbehartiging. Als
IPO verantwoordelijk wordt gemaakt voor de monitoring, dan moet een budget voor de kosten van
beheer van de monitoring worden gereserveerd. Op basis van huidige inzichten is nog geen
inschatting te maken van het benodigde budget.
Daarnaast wordt in algemene zin aangegeven dat de intensivering van de belangenbehartiging bij
wonen een must is om de positie van provincies te versterken. Gedacht wordt aan 1 fte schaal 12
(€ 110.000) en ongeveer € 50.000 programmakosten voor het jaar 2022.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
De beheerkosten van monitoring zijn nu nog onbekend en daarom ook nog niet begroot. De omvang
wordt duidelijker als er bestuurlijk is besloten welke rol het IPO gaat vervullen in de monitor.
Daarnaast moet er een nieuwe bestuurlijke opdracht komen inzake de inzet op wonen om de
formatieve inzet te herijken.

1.4 Implementatie Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is nu voorzien op 1 januari 2022. Tot die tijd moeten er
nog veel werkzaamheden verricht worden. De Omgevingswet moet gaan werken als stelsel, als
7

werkend geheel van landelijke voorzieningen (zowel juridisch als technisch), lokale software en lokale
content. Dat is tot nu toe het niet geval. Om succesvol als keten te functioneren is het van belang tot
de landelijke voorzieningen, de software en de lokale content goed op elkaar aansluiten. Doordat
DSO in de oplevering vertraging heeft opgelopen, is dit proces nog steeds gaande en moeten op alle
vlakken nog telkens aanpassingen worden doorgevoerd. Van belang is dat DSO het
Inwerkingtredingsniveau (IWT) oplevert zodat de provincies hun wettelijke taken kunnen vervullen.
Daarnaast moeten provincies zelf tijdig de benodigde content ontwikkelen in de vorm van een
omgevingsvisie, omgevingsverordening en een werkend proces van vergunningverlening. Inmiddels
begint de tijd wel te knellen. Begin mei moet duidelijk worden of het stelstel voldoende ver
ontwikkeld is om 1/1/2022 de wet verantwoord in werking te laten treden. Het afbreukrisico is groot
op het moment dat dit niet haalbaar mocht blijken. Specifiek voor de provincies ligt er een
afbreukrisico op het moment dat de landelijke voorzieningen toch op tijd gereed zijn, en de
provincies niet ver genoeg zijn in hun ontwikkeling. Het programmateam implementatie
Omgevingswet loopt door tot halverwege 2022. Het benodigde budget voor dit half jaar wordt
gedekt uit het resterende budget. Er wordt vooralsnog dus niet een claim gelegd voor 2022 en
verder. Mocht de wet toch worden uitgesteld dan zal dit nader worden overwogen.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Er zijn voorlopig geen financiële consequenties voorzien. Nadere weging vindt plaats in geval van
uitstel inwerkingtreding Omgevingswet.

Lasten 2022-2025
Beleidsopgave
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
1.2 Water
Handreiking strategisch grondwatervoorraadbeheer
Informatiehuis Water: Bouw en inzet voor WKP
IHW: te laag geraamde formatie
1.3 Wonen
Monitoring Wonen
Intensivering inzet belangenbehartiging Wonen
1.4 Implementatie Omgevingswet
1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet
1.6 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
Totaal

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

16
66

16
66

16
66

16
66

p.m.
160
p.m.
242

p.m.
0
p.m.
82

p.m.
0
p.m.
82

p.m.
0
p.m.
82
x € 1.000
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2. Milieu, Energie en Klimaat
Milieu

In de Begroting 2021 zijn voor Milieu vijf beleidsopgaves opgenomen:
2.1 Gezondheid
2.2 Circulaire Economie
2.3 Klimaat en Energie
2.4 Omgevingsveiligheid
2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet.
Bij vier beleidsopgaven doen zich ontwikkelingen voor die we hierna toelichten.

2.1 Gezondheid

Gezondheid is geen wettelijke taak van provincies, maar ligt nauw besloten in een aantal andere
kerntaken. Door de BAC MTH is de bestuurlijke opdracht geformuleerd om de provinciale rol en inzet
op een gezonde leefomgeving te verkennen en deze vervolgens prominent op de agenda te zetten.
Na 2021 als overgangsjaar, waarin de opgaves worden verkend, volgt 2022 waarin concrete
producten worden opgeleverd en resultaten geboekt: het opleveren van handreikingen en
afwegingskaders op het terrein van geur, geluidhinder en een breder afwegingskader gezondheid.
Hiervoor zijn in de kaderbrief voor 2022 € 80.000 programmalasten opgenomen.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
De gezamenlijke provincies hebben in november 2019, als onderdeel van de bestuurlijke agenda
MTH, een aanbod gedaan aan de staatssecretaris van IenW om uitwerking te geven aan de
provinciale verantwoordelijkheid t.a.v. gezondheid in het kader van de Omgevingswet. Om dit waar
te maken en een gezonde leefomgeving prominent op de agenda te zetten worden in 2022
bovengenoemde handreikingen opgeleverd. Hier niet op inzetten betekent niet goed voorbereid zijn
op de uitvoering van nieuwe wettelijke taken, geven we geen invulling aan ons aanbod en bovenal is
het efficiënter en effectiever om in gezamenlijkheid de handreikingen te maken.

2.2 Circulaire Economie (doorontwikkeling VTH)

Bestuurlijk hebben de gezamenlijke provincies de interprovinciale inzet met betrekking tot de
doorontwikkeling van VTH in relatie tot Circulaire Economie (CE) vastgelegd in de programmalijn
circulaire economie van de IPO bestuurlijke agenda MTH. Daarnaast is februari 2021 in de IPO
krachtenkaart CE een bestuurlijk aanbod gedaan aan de staatsecretaris van IenW m.b.t. de
provinciale rolinvulling CE (met daarin een inhoudelijk aanbod vanuit RE als MTH). In 2021 worden
daartoe de eerste stappen gezet middels uitrol van een aantal inventarisaties/casestudies en
doorvertaling in een CE/VTH-handreiking. Om de beleidsambities effectief door te vertalen wordt in
2022 gewerkt aan de implementatie van de handreiking, de opschaling van experimenten en wordt
geïnventariseerd welke stappen nodig zijn in het VTH-opleidingskader. Ook wordt nader uitgezocht
hoe de deling van “eind-afval statussen” tussen de diensten kan worden vormgegeven. Hiervoor zijn
in de kaderbrief voor 2022 € 120.000 programmalasten opgenomen.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
In 2021 zijn de eerste stappen gezet met concretisering van de provinciale rolinvulling t.a.v. circulaire
economie volgend uit het bestuurlijk aanbod aan de staatssecretaris van IenW (de IPO bestuurlijke
agenda MTH). Om een effectieve uitvoering waar te maken wordt in 2022 concreet uitwerking
gegeven aan de implementatie van een handreiking CE/VTH, de opschaling van experimenten, en
stappen gezet voor het opzetten van een VTH-opleidingskader. Hier niet op inzetten betekent dat de
bestuurlijk vastgestelde ambities niet worden waargemaakt en investeringen hiertoe gedaan in 2021
te niet worden gedaan. En ook hier geldt dat het efficiënter en effectiever is om in gezamenlijkheid
met name de handreiking en het opleidingskader te maken.
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2.3 Klimaat en Energie

Nieuwe regelgeving op het terrein van Klimaat en Energie in relatie tot MTH behoeft een goede
beoordeling op de uitvoerbaarheid en op de benodigde inzet en capaciteit vanuit
Omgevingsdiensten. Dit geldt voor de trajecten normering werkgebonden personenmobiliteit,
normering CO2-reductie bij bedrijven en het convenant meerjarenafspraak CO2-reductie (MJA4).
Hiertoe wordt in 2022 een analyse uitgevoerd en advies opgesteld. Hiervoor zijn in de kaderbrief
voor 2022 € 25.000 programmalasten opgenomen.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Voor de gezamenlijke provincies is het van belang om de uitvoerbaarheid en de kosten die daarmee
gemoeid zijn voor provincies en omgevingsdiensten voor de uitvoering van nieuwe taken op het
terrein van Klimaat en Energie in relatie tot MTH scherper in beeld te krijgen om het Rijk te kunnen
aanspreken op een adequate financiële bijdrage voor de taakuitvoering. Bij het ontbreken van deze
informatie zullen provincies hiervoor zelf moeten opdraaien.

2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet

Het programma VTH-stelsel binnen BAC MTH zal ook in 2022 inzet vereisen. In 2021 is IPO trekker
van diverse projecten onder de uitvoeringsagenda VTH en het plan van aanpak milieucriminaliteit. In
2022 moeten deze tot concrete resultaten komen: het opschalen van advies voor professionalisering
van de big 8 (afstemming tussen beleids- en uitvoeringscyclus) o.a. door het opstellen van een
handreiking. Dit is met name van belang om uitwerking te geven aan het advies van de
onafhankelijke bestuurlijke commissie VTH (commissie Van Aartsen) die begin maart 2021 advies
heeft opgeleverd over een robuust en toekomstbestendig VTH-stelsel. Hiervoor zijn in de kaderbrief
voor 2022 € 50.000 programmalasten opgenomen.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
In het Bestuurlijk omgevingsberaad hebben de gezamenlijke provincies commitment uitgesproken
om de regie te nemen door stevig in te zetten op professionalisering van de beleids- en
uitvoeringscyclus (big 8), als onderdeel van de gezamenlijke uitvoeringsagenda VTH van Rijk en
decentrale overheden. Met het uitbrengen van het advies van de commissie Van Aartsen over een
robuust en toekomstbestendig VTH-stelsel zal de implementatie van dit advies hoog op de agenda
staan van de nieuwe bewindspersoon van milieu. Het is daarom van belang dat de provincies als
betrouwbare partner in 2022 concreet uitwerking geven aan de professionalisering van de
afstemming tussen beleid en uitvoering.

Energie en klimaat

In de Begroting 2021 zijn voor Energie en klimaat zeven beleidsopgaves opgenomen:
2.6 Coördinatie Klimaatakkoord
2.7 6000 mw op land
2.8 Regionale Energie Strategie 1.0
2.9 Route 35
2.10 Industrie en bedrijventerreinen
2.11 Warmtetransitie
2.12 Energie-infrastructuur.
Bij twee beleidsopgaven doen zich ontwikkelingen voor die we hierna toelichten.

2.6 Coördinatie Klimaatakkoord (onderdeel Innovaties)

Innovaties zijn een belangrijk onderdeel voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Eerder is
afgesproken dat provincies dit onderwerp zelf oppakken. Echter, er is een grote vraag om
coördinatie, belangenbehartiging en kennisdeling. Vanuit het Rijk komt steviger de inzet op
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stimuleren en ontwikkelen van innovaties (ook wel oude innovaties), denk daarbij aan waterstof,
kernenergie, groen gas etc. IPO wordt regelmatig door decentrale partners en het Rijk gevraagd om
een standpunt vanuit provincies of om mee te doen en denken in werkgroepen hoe innovaties beter
geïntegreerd kunnen worden binnen de uitvoering van het klimaatakkoord. Inmiddels is er op
verzoek van het Rijk een werkgroep waterstof. Ambtelijk wordt aangegeven te worstelen met
capaciteit en hoe om te gaan met de vele ad hoc verzoeken. IPO Den Haag zou hierin kunnen
faciliteren. Wij nemen hiervoor structureel € 30.000 op in deze kaderbrief.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
IPO kan geen belangenbehartiging, lobby acties en kennisdeling verzorgen op het gebied van
innovaties, zoals waterstof, kernenergie, groen gas, etc. Binnen de provincies is er onvoldoende
ruimte om dit afzonderlijk op te pakken, waardoor we op o.a. vragen van VNG, UvW en het
ministerie om de inbreng van provincies op deze thema’s niet kunnen ingaan.

2.9 Route 35 (wordt vanaf 2022 Monitoring RES)

In het Klimaatakkoord hebben provincies samen met andere decentrale overheden haar
handtekening gezet onder de ambitie voor het behalen van 35 TWh Hernieuwbare energie opwek op
land. Route 35 is de afgesproken verdeelsystematiek, waaraan de decentrale overheden zich middels
het Klimaatakkoord aan geconformeerd hebben, mocht na de analyse van PBL over de concept
RES’en 35 TWh niet binnen doelbereik liggen. Inmiddels is bekend dat PBL in haar analyse aangeeft
dat 35 TWH binnen doelbereik ligt. Ze geeft 38 TWh aan als midden waarde. Daarmee komt Route 35
in een ander licht te staan. De verdeelsystematiek R35 is als zodanig zeer waarschijnlijk niet nodig,
maar de afspraak voor 35TWh is een langlopende afspraak. Voor 2030 moet het gerealiseerd zijn. We
kunnen niet uitsluiten dat er omstandigheden zich voordoen dat we toch onder de 35TWh komen.
Dit kan liggen aan omstandigheden die een tijdsfactor betreffen, overmacht bijv. faciliteiten die niet
tot stand komen, of we hebben het wel beloofd maar gaan het niet doen (bijstelling van ambities).
V.w.b. het laatste is het belangrijk om een traject af te spreken wat de decentrale overheden in dat
geval gaan doen. Logischerwijs volgt het bestuurlijke gesprek over het waarom. Het hoeft niet
collectief een probleem te zijn. Wat daarbij behulpzaam kan zijn is een monitoringstraject. Een
voorbeeld daarvan is de monitor Wind op Land. En daarnaast afspraken hoe je met zo’n
monitoringstraject omgaat. De inzet die nu gedaan wordt voor R35 zal dan worden voortgezet, maar
onder een nieuwe opdracht: monitoring R35. Omdat 35 TWh een afspraak is van decentrale
overheden zal met VNG en UvW dit traject (en inzet van middelen) opgepakt worden. Samenwerking
met het Rijk is wenselijk, maar de effort moet bij de decentrale overheden liggen (geeft ook het Rijk
aan en dat is anders dan de monitor WOL, waar het Rijk wel aan zet is.). Wij nemen hiervoor
structureel € 50.000 op in deze kaderbrief.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
IPO kan niet aan de wens voldoen van de BAC E om een monitoringstraject op te zetten. De
noodzaak om toch in IPO-verband hierop iets te organiseren is bij de bespreking over de
meerjarenraming IPO door het IPO-bestuur bekrachtigd.
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3. Vitaal platteland
In de Begroting 2021 zijn voor Vitaal platteland tien beleidsopgaves opgenomen:
3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
3.2 Duurzame Landbouw
3.3 Klimaatakkoord Landbouw en landgebruik
3.4 Programma Natuur
3.5 Natuurwetgeving
3.6 Faunabeheer
3.7 Natuurbeleid
3.8 EU-Biodiversiteit
3.9 Stikstof
3.10 Nationale Database Flora en Fauna
De genoemde dossiers volgen de bestaande begrotingsopbouw voor vitaal platteland. In de
besprekingen met de AAC en BAC VP is geconstateerd dat deze ordening onvoldoende recht doet aan
de focus van de werkzaamheden binnen Vitaal Platteland, die sterker zijn gericht op Natura 2000 en
monitoring. Bij duurzame landbouw wordt ook de verbinding gelegd met de voedselketen. Deze
ontwikkelingen worden hieronder benoemd. In de volgende begroting zal een aangepaste ordening
van dossiers worden voorgesteld, die meer recht doet aan de focus.
Voor het thema Stikstof (3.9) is een aparte programmaorganisatie actief. Het onderdeel Nationale
Database Flora en Fauna (3.10) loopt via de begroting van BIJ12.
Voor drie beleidsopgaven doen zich ontwikkelingen voor die in deze kaderbrief in beeld zijn
gebracht.
Het algemene beeld is dat voor de dossiers GLB, Programma Natuur en Actualisatie
doelensystematiek Natura2000 minimaal handhaving van de huidige inzet noodzakelijk zal blijven, en
dat mogelijk een extra intensivering noodzakelijk zal blijken. Het gaat om programma’s die grote
impact hebben op de provinciale taakuitoefening. Ook gaat het in alle gevallen om een gezamenlijke
programma-organisatie waarin met Rijk (Ministerie van LNV) en provincies gezamenlijk wordt
opgetrokken. Provincies zitten als partner aan tafel, wat in de praktijk betekent dat er van provincies
ook wederkerigheid wordt verwacht. In de praktijk blijkt het niet altijd gemakkelijk om de hiervoor
benodigde capaciteit beschikbaar te stellen. Dit kan betekenen dat bij de Begroting 2022 extra inzet
(fte’s of euro’s) noodzakelijk kan blijken, als blijkt dat de genoemde programma’s onvoldoende met
provinciale inzet gevuld kan worden. Tevens zullen we hierbij de samenhang met de inzet op stikstof
moeten bezien.

3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is uitgesteld en wordt voorzien op
1 januari 2023. De besluitvorming in Europees verband laat echter nog op zich wachten. Ook de
kabinetsformatie, en de toenemende aandacht voor de positie van landbouw in relatie tot de stikstof
en andere maatschappelijke opgaven, leiden mogelijk tot andere inzichten over de inzet van het GLB.
De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor procesgeld zijn inmiddels besteed. De komende twee
jaar is alleen nog geld beschikbaar voor de inzet van mensen. Voor daarna is nog geen rekening
gehouden met eventueel beschikbaar stellen van middelen. De verwachting is dat er vanuit het Rijk
wel een (financieel) beroep gedaan zal worden op IPO en provincies op hun bijdrage in dit
programma. Het minimaal op peil houden is daarom noodzakelijk.
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3.4 Programma Natuur (inclusief monitoring)

De inzet vanuit IPO op de ontwikkeling van dit programma vindt vooral plaats vanuit de reguliere
capaciteit. Naast de uitwerking van de gezamenlijke programmastructuur, en de gezamenlijke
onderdelen van het programma, vraagt de samenhang met de activiteiten van het Interprovinciale
Programma Stikstof (IP-s) en de uitwerking van de monitoring om een extra inzet die met de
reguliere IPO-inzet onvoldoende geleverd kan worden.
Verkend wordt in afstemming met BIJ12 (monitoring en ondersteuning stikstof) en IP-s op welke
wijze deze verbinding met deze programma’s gelegd kan worden en wat dit betekent voor de
incidenteel en structureel benodigde inzet vanuit zowel IPO als BIJ12 ter ondersteuning van
provincies. Dit zal in samenhang worden bezien met het voorstel voor een bestendige organisatie op
het stikstofdossier. Gezien de duur van die wettelijke taken, en de huidige bestuurlijke vraagstukken,
is de verwachting dat ter uitvoering hiervan de komende jaren inzet nodig blijft.
Gezien bovenstaande context, de samenhang met de uitwerking van de stikstofaanpak en het
lopende proces van de kabinetsformatie kunnen pas bij de voorbereiding van de Begroting 2022 de
implicaties hiervan inzichtelijk worden gemaakt.
Om hieraan invulling te geven wordt bijvoorbeeld in 2021 een business case uitgevoerd naar de
versterking die noodzakelijk is voor de natuurmonitoring. Op basis van deze business case, en de
verwachte extra inzet van rijkszijde, zal met BIJ12 in beeld worden gebracht welke versterking van de
inzet op monitoring noodzakelijk is.

3.8 EU-Biodiversiteit/ Natura 2000

Voornaamste inzet op dit dossier in 2021 is gericht op de totstandkoming van de actualisatie van de
doelensystematiek voor Natura2000. Voor dit dossier geldt hetzelfde als voor GLB en Programma
Natuur: het is een programma met grote impact op het beleidsveld Vitaal Platteland en op de
invulling van deze provinciale kerntaak. Ook bij dit dossier is sprake van een gezamenlijk programma
met LNV, waar vanuit provincies en IPO op programmaniveau inzet wordt gevraagd en geleverd.
In 2021 is gebleken dat een volledige invulling van de gevraagde provinciale inzet met bemensing
vanuit provincies niet haalbaar is. Dit zet druk op de uitwerking en de samenwerking met het Rijk op
dit dossier. Mogelijk zal dit later leiden tot een aanvullende vraag om financiering en inzet.

3.9 Stikstof: Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS)
IPS-thema’s
De inhoudelijke thema’s uit het programmaplan vormen de kapstok voor de werkzaamheden die
door de IPS worden opgepakt: Vergunningen-Toezicht-Handhaving (VTH); Gebiedsgerichte Aanpak;
Natuur; Nieuwe Structurele Aanpak; Data & Monitoring; AERIUS. De begroting voor 2021 is
gebaseerd op de ontwikkelingen binnen deze thema’s en wordt vooralsnog als uitgangspunt
genomen voor de Begroting 2022 en verder. Het rond de zomer voorziene voorstel voor een
‘bestendige organisatie’ binnen provincies op het stikstofdossier en de kabinetsformatie kunnen van
invloed zijn op de opgaven en de bijbehorende kosten. In ieder geval is met de vaststelling van de
wet Stikstof en Natuurherstel duidelijk geworden dat de stikstof een forse, meerjarige opgave met
zich meebrengt die veel minder afhankelijk zijn van ambitieniveaus, maar voor de korte termijn het
voor de gezamenlijke provincies noodzakelijk maakt om te blijven samenwerken. In de uitwerking
naar de conceptbegroting zullen de bestuurlijke keuze inzichtelijk gemaakt worden.

14

In deze kaderbrief worden de voor IPS belangrijkste voorziene ontwikkelingen toegelicht die
bepalend zijn voor de Begroting 2021 en waarvan naar huidige inzichten verwacht wordt dat deze
een doorwerking hebben op de meerjarenbegroting. Om die reden is hier een bandbreedte
opgenomen. Zoals hiervoor aangegeven, zal rond de zomer, wanneer de voorstellen voor de
bestendige organisatie worden vastgesteld in de Bestuurlijk Commissie, ook over de hiervoor
benodigde financien (binnen de hier gegeven bandbreedte) afspraken worden gemaakt.
NB: De kosten van het legaliseren van de meldingen en de doorontwikkeling van het systeem Aerius
maken geen onderdeel uit van de genoemde bandbreedte, de kosten voor de personele inzet bij
BIJ12 en IPS wel.
Extra capaciteit programmaorganisatie
In 2021 werkt de IPS aan een meer bestendige organisatie met daarbij nog altijd een intensieve
samenwerking met de Ambtelijke Commissie Stikstof (AC) en de Bestuurlijk Commissie Stikstof (BC).
Actuele ontwikkelingen in het stikstofdossier vragen om extra capaciteit, welke grotendeels door
middel van externe inhuur zal moeten worden ingevuld. Het betreft hier o.a. een
(deel)programmamanager, juridische ondersteuning, extra inhoudelijke ondersteuning van de
thema’s VTH en Aerius, een projectleider voor de bronmaatregelen en begeleiding, alsmede
uitvoering van de ontwikkeling van het regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS).
In 2021 loopt de begroting van IPS nog via een kassiersfunctie. De begroting voor dit jaar was
aanvankelijk vastgesteld op € 4,1 miljoen maar vanwege een combinatie van;
a) doorschuif van activiteiten van 2020 naar 2021 (vertraging bij aanbesteding, maar wel urgentie tot
uitvoering)
b) kosten voor de ontwikkeling en begeleiding van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem,
c) kosten voor de legalisering van de meldingen (voor de komende 3 jaar)
d) diverse urgente aanvullingen op de capaciteit vanwege de hoge dynamiek om de wensen van de
bestuurlijke commissie uit te voeren en partner te kunnen zijn voor het Rijk.
Doordat deze capaciteit noodgedwongen vooral extern moest worden geregeld, heeft dit geleid tot
meerkosten ten opzichte van eerdere ramingen. Voor 2021 is € 0,9 miljoen aan extra budget nodig.
Voor de kaderbrief spelen nog een aantal onzekerheden waardoor nu wordt uitgegaan van een
bandbreedte van structureel € 4,1 – 6,0 miljoen. In de meerjarenraming 2022-2024 is reeds
uitgegaan van € 4,1 miljoen aan programmalasten. Deze kosten zijn voor de gehele IPS-organisatie,
waaronder ook een belangrijke bijdrage vanuit BIJ12. Met name het inwisselen van externe
capaciteit door interne capaciteit is een belangrijke sleutel om de kosten te verminderen. BIJ12 start
hiermee in 2021 m.b.t. de capaciteit voor het Aerius team en wil een soortgelijke ‘business-case’
voor de overige bemensing gaan opstellen voor 2022 (onderdeel van de bandbreedte).
Een bijgestelde begroting 2021 zijn in AC en BC besproken en moet nog worden vastgesteld in de
GS’n (kassiersfunctie). Voor de Kaderbrief wordt – onder voorbehoud van deze instemming van het
nog vast te stellen programmaplan – uitgegaan van de genoemde bandbreedte voor 2022. Voor het
zomerreces worden voorstellen gedaan voor een bestendiger organisatie, die tevens zal zijn
gebaseerd op een nauwe samenwerking met het programma Natuur. In dat kader worden ook
definitieve voorstellen gedaan voor de Begroting 2022, uitgaande van de genoemde bandbreedte. De
voorstellen gericht op meer continuïteit vanuit het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 op de
kortere en langere termijn zijn opgenomen in de voorjaarsnota en kaderbrief voor het BIJ12 deel.
Gebiedsgerichte aanpak
Begin 2021 zijn de stikstofanalyses opgeleverd waarmee de opgave per gebied in kaart wordt
gebracht. Op basis van deze feitelijke analyses zullen vervolgafspraken met het Rijk nodig zijn over de
wijze waarop de landelijke doelstelling naar de gebieden wordt vertaald en wat hiervoor nodig is.
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Het in de stikstofwet opgenomen amendement Futselaar/De Groot biedt de provincies
mogelijkheden om met de uitwerking van provinciale gebiedsplannen richting te geven aan de
stikstofaanpak. Daarbij worden nadere afspraken gemaakt over de optimalisatie van de effecten van
de bronmaatregelen en dit in samenhang bezien met de maatregelenpakket tot herstel van de
natuur via het Programma natuur. Het plan van aanpak voor de gebiedsplannen is voorzien in juli
2021, het opstellen van de gebiedsplannen zal plaatsvinden t/m 2023.
Legalisering PAS meldingen
Het legaliseren van de voormalige PAS-meldingen heeft hoge bestuurlijke prioriteit. Legalisering is
een belangrijke randvoorwaarde voor het welslagen van de gebiedsaanpakken. Het zal veel inzet van
de provincies vergen om het Rijk te helpen bij het legaal houden van de meldingen. Voor de aanpak
van het legaliseren van de PAS meldingen zijn in de programmaorganisatie een kwartiermaker en een
projectleider aangesteld, met verdere ondersteuning vanuit BIJ12. Tot aan de zomer werken zij aan
het opstellen van het plan van aanpak. Met dit PvA liggen keuzes en scenario’s voor t.a.v. de
uitvoering van deze legalisatie, hetgeen ook verder inzicht zal geven in de benodigde kosten
hiervoor. Deze uitvoeringskosten, die op basis van de huidige informatie wordt geraamd op € 15
miljoen, zijn geen onderdeel van de Begroting 2021 of deze kaderbrief. Over de dekking van deze
kosten vindt nog bestuurlijk overleg plaats, dit moet voor de het zomerreces tot afspraken leiden en
maakt derhalve nog geen onderdeel uit van de genoemde bandbreedte.
AERIUS-instrumentarium, waaronder Regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS)
Het AERIUS-instrumentarium is een belangrijke randvoorwaarde voor de vergunningverlening en de
uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak door provincies. Een belangrijke bestuurlijke prioriteit
daarbinnen betreft de ontwikkeling van het regionale stikstofregistratiesysteem (RSRS). Dit gebeurt
samen met het Rijk. Gezien de schaars beschikbare stikstofruimte lijkt dit RSRS een van de weinige
mogelijkheden om de komende jaren economische ontwikkeling mogelijk te maken. Onder
procesbegeleiding van Berenschot en systeemontwikkeling door het RIVM wordt nu gewerkt aan
april-release van dit systeem. Dit is een eerste stap; verdere doorontwikkeling (en bijbehorend
bestuurlijk traject t.a.v. spel- en ontwerpregels) kennen minimaal een doorlooptijd van 1 jaar. Voor
deze fase is procesbegeleiding nodig, die extern moet worden ingehuurd. Daarnaast zijn er de kosten
die door het RIVM gemaakt worden voor de ontwikkeling van het Aerius-Register (het model dat
gebruikt wordt om het RSRS mogelijk te maken) en het landelijke stikstofregistratiesysteem. Naast
deze registratiesysteem dient AERIUS-calculator actueel beschikbaar te zijn voor het berekenen van
de depositie per activiteit en zal AERIUS monitor een voorname rol hebben bij de totstandkoming
van de gebiedsplannen.
De kosten voor de reguliere jaarlijkse offerte (meerjarig) voor het Aerius-model zijn ondergebracht in
de begroting van BIJ12, van waaruit de opdrachtverlening en financiering namens provincies
plaatsvindt. Daarnaast ondersteunt BIJ12 in belangrijke mate via specialistische kennis de
totstandkoming van de diverse AERIUS-producten. Deze kennis blijkt heel schaars te zijn en vergt
voor 2021 versterking, waarbij BIJ12 een meer bestendige invulling hiervan wordt voorgesteld. Vanaf
medio 2021 en verder zal het advies van de commissie Hordijk moeten leiden tot een
doorontwikkeling van Aerius. Deze commissie heeft diverse verbeteringen voorgesteld die door het
kabinet zijn overgenomen. Hiervoor zijn vanaf 2022 extra kosten te voorzien.
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4. Mobiliteit
In de Begroting 2021 zijn voor Mobiliteit zes beleidsopgaves opgenomen:
4.1 Duurzame Mobiliteit
4.2 Openbaar vervoer
4.3 Verkeersveiligheid
4.4 Fiets
4.5 KpVV
4.6 Goederenvervoer & Logistiek.
Bij twee beleidsopgaven doen zich ontwikkelingen voor die we hierna toelichten.

4.1 Duurzame Mobiliteit
Integrale accenten irt de programma-ambitie ‘Duurzame en Slimme Mobiliteit’
Wij leggen een aantal aanvullende integrale accenten binnen het overall programma Mobiliteit met
als ambitie ‘Duurzame en Slimme Mobiliteit’. Deze accenten betreffen de ‘agenda Europa’, lessen uit
corona, stikstof en gebiedsgerichte aanpak. De Europese Green Deal besteedt veel aandacht aan
‘Duurzame en Slimme Mobiliteit’. Deze ontwikkeling vraagt aandacht binnen de IPO-opgave
Duurzame Mobiliteit. Vanuit verkeersveiligheid is ‘Europa’ eveneens relevant. Ten eerste vanwege
belangenbehartiging aan de voorkant en ten tweede bij eventuele uitvoeringen van richtlijnen.
In 2020 is vanuit het programma veel tijd besteed aan Corona en mobiliteit in het kader van
stedelijke mobiliteit (vanuit de opgave verkeersveiligheid en fiets), OV (al dan niet via DOVA) en
binnen het KpVV programma. Lessen uit Corona kunnen doorgezet worden in opgaven als Duurzame
Mobiliteit, OV en Fiets. Gebiedsgerichte aanpak en stikstof zijn opgaven binnen andere programma’s
van het IPO waarbij betrokkenheid van mobiliteit essentieel is.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Geen aandacht besteden aan deze ontwikkelingen in de bestaande ambities betekent dat minder
integraal wordt gewerkt en kansen worden gemist (samenhang Europese Green Deal; effect COVID;
mobiliteit binnen gebiedsgerichte aanpak; mobiliteit binnen stikstofopgave).
Behoud van het covid reisgedrag (thuiswerken, gespreid werken, meer gebruik van actieve
vervoerwijzen) na de covid periode is een enorme kans om mobiliteitsvraagstukken op te lossen,
maar die niet vanzelf wordt verzilverd en waarvoor ook afspraken in regionaal verband nodig zijn.
Indien hier geen inspanning op wordt gepleegd neemt de kans op realisatie af, en zal het blijven
steken op goed willende lokale initiatieven.
Betalen naar Gebruik
Betalen naar Gebruik (BNG) heeft voor provincies meerdere dimensies. Het geeft mogelijkheden op
gewenste ontwikkelingen in de mobiliteit te sturen (beprijzen), waaronder congestiebestrijding,
halen van klimaatdoelen door bijvoorbeeld het bevorderen van elektrisch rijden (EV) en
ketenmobiliteit. Hiermee sluit BNG aan op de beleidsopgaven Duurzame Mobiliteit, Openbaar
vervoer, Verkeersveiligheid en Fiets.
Tijdens de volgende kabinetsperiode is het waarschijnlijk dat een systeem van BNG wordt
ontwikkeld. Voor provincies is het belangrijk hiervoor gesprekspartner te zijn, gezien de bestaande
opgaven en de rol van provincies als beheerder van het onderliggend wegennet en concessiehouder
van OV. De extra inzet vanuit het IPO wordt voorlopig als p.m. geraamd.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd
Gezien de actieve opstelling van andere partijen wordt dit instrument dan vormgegeven op een wijze
die zowel financieel als wat betreft het mobiliteitsvraagstuk niet aansluit bij de provinciale belangen.
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4.5 KpVV

Het KpVV programma levert een bijdrage aan kennisontwikkeling in aanvulling op de prioritaire
opgaven van het programma Mobiliteit. Kennisontwikkeling blijft nodig. Wij stellen voor om het
KpVV programma te continueren voor de periode 2022 – 2025. Voor de jaarschijf 2022 hadden wij
reeds een bedrag opgenomen in onze meerjarenraming. Vooralsnog houden we hiervoor de omvang
aan uit de Begroting 2021.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Mocht het KpVV programma in IPO verband niet gecontinueerd worden dan zullen de provincies
individueel het opdrachtgeverschap dienen in te vullen. Provincies en Vervoerregio’s zijn
opdrachtgevers en ontvangen hiervoor structureel de rijksbijdrage (via het provinciefonds). Dit is de
afspraak met het Rijk na afschaffing van de BDU gelden. Het opdrachtgeverschap via het IPO is niet
alleen efficiënt/effectief, maar op inhoud wordt het jaarprogramma KpVV (‘omzet’ 3,6 miljoen)
opgesteld gericht op kennisontwikkeling ten dienste van provincies en passend bij de majeure
provinciale beleidsopgaven (onder andere kennisontwikkeling op het vlak van het stimuleren en
onderzoeken provincies multimodale ontwikkelingen).

Lasten 2022-2025
Beleidsopgave
4.1 Duurzame Mobiliteit
Duurzame en slimme mobiliteit
Betalen naar gebruik
4.2 Openbaar vervoer
4.3 Verkeersveiligheid
4.4 Fiets
4.5 KpVV
4.6 Goederenvervoer & Logistiek
Totaal

2022
p.m.
0
0

2023
p.m.
1.820
1.820

2024
p.m.
1.820
1.820

2025
p.m.
1.820
1.820
x € 1.000
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5. Regionale economie
In de Begroting 2021 zijn voor Regionale economie zes beleidsopgaves opgenomen:
5.1 Stimuleren innovatief en breed MKB
5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, digitalisering
5.3 Circulaire Economie
5.4 Cohesiebeleid
5.5 Taskforce HRE en samenwerkingsagenda
5.6 Vrijetijdseconomie.
Bij vier beleidsopgaven doen zich ontwikkelingen voor die we hierna toelichten. Tevens stellen wij
voor een nieuwe beleidsopgave op te voeren voor Ruimtelijke economie.

5.3 Circulaire Economie (programmalijn Regionale Economie en onderdeel herstelplan
Regionale Economie)

Eind 2020, begin 2021 is op basis van een provinciale ronde de IPO Krachtenkaart Circulaire
Economie gelanceerd. Deze Krachtenkaart, (samenwerking tussen de programma’s MTH en RE),
waarop provincies zich profileren als de ideale middenvelder voor een circulaire wereld, bevat 5
handreikingen van provincies. Dit bestuurlijk aanbod wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma
om in 2021 en verder daadwerkelijk uit te voeren. Daarbij zal een verbinding gelegd worden met de
opgave groen herstel uit de dynamische herstelagenda Regionale Economie. Wij houden rekening
met € 100.000 in 2022, € 75.000 in 2023 en € 50.000 in 2024. Dit zijn programmakosten voor het
opstellen van een uitvoeringsprogramma en onderliggende plannen van aanpak voor de
handreikingen (inzet externen, drukkosten e.d.). Indien voor de realisatie van de handreikingen geen
programmamiddelen gereserveerd wordt zullen deze hetzij (deels) niet uitgevoerd kunnen worden,
hetzij vertraging in de tijd oplopen. Er is geen wijziging binnen de formatie van het programma
Regionale economie voorzien. Wel zal de verdere uitwerking extra inzet van provincies vergen.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Er kan geen of een zeer beperkt uitvoeringsprogramma Circulaire economie worden opgesteld.
Daarmee zullen de handreikingen (deels) niet uitgevoerd worden c.q. dusdanig sterke vertraging
oplopen dat er geen gevolg kan worden gegeven aan het aanbod aan de staatssecretaris van IenW;
de verbinding met de opgave groen herstel niet of niet optimaal zal zijn; danwel de individuele
provincies dit zelf moeten oppakken. Dit is niet efficiënt, noch effectief.

5.7 Ruimtelijke economie (i.c.m. 5.1, 5.2 en 5.5)

Het integreren van “Ruimtelijke Economie” gericht op verdozing/verloodsing, bedrijventerreinen,
kantoorlocaties, datacentra en binnensteden/ Retail in de opgave van Regionale Economie geeft
verbinding met en economische betekenis aan bestaande opgaven bij ROWW.
De afweging tussen woon- en werklocaties valt met de huidige druk op de woningmarkt vaak ten
gunste van wonen uit. De economische kracht van werklocaties en de bijdrage die deze locaties
leveren aan de regionale economie verdient een prominentere plek in de ruimtelijke afwegingen.
Bij het leveren van een bijdrage aan de regionale economie is in het bijzonder de positie en het
belang van arbeidsmigranten te noemen. Een beleidsopgave binnen ROWW, waar vanuit Regionale
Economie de verbinding wordt gezocht om de positie minimaal te bestendigen.
Ruimtelijke economie is een integratievraagstuk met ROWW. Het niet integraal aanpakken van
ruimtelijke vraagstukken leidt tot verkokering in de programma's en minder effectiviteit.
De opgave Retail, die in het verleden een kerntaak vormde van het programma regionale economie
wordt vanwege de coronacrisis hernieuwd opgevoerd onder de beleidsopgave Ruimtelijke Economie.
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Door dit light te organiseren kan in IPO-verband kennis en best practices worden uitgewisseld en
kunnen provincies bezien hoe aan te sluiten op de Retail agenda. Op deze wijze kan de Retail gericht
geholpen worden in deze crisissituatie.
Deze nieuwe ontwikkeling en hernieuwde inzet op Retail zal naar verwachting vooral inzet van
provincies zelf vergen. Er zullen door een lichte herschikking binnen het programma Regionale
economie na een eerste inschatting geen extra formatie en programmakosten nodig zijn. Deze
herschikking is mogelijk door integratie van de kerntaken 5.1 stimuleren innovatief en breed MKB,
5.2 regionale arbeidsmarkt, circulair en digitalisering met de kerntaak 5.5. herstelaanpak Regionale
Economie en de vorig jaar toegekende incidentele formatie-uitbreiding voor 2021.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Het aandacht geven aan Ruimtelijke Economie vraagt naar verwachting geen extra formatie en
programmakosten maar gaat uit van een herschikking van taken binnen het programma. Daarbij
wordt de integraliteit gezocht met het programma ROWW. Het niet honoreren van deze lichte
verschuiving in thema’s binnen het programma Regionale Economie betekent dat er geen input kan
worden gegeven aan het programma ROWW op het gebied van Regionale Economie.

Lasten 2022-2025
Beleidsopgave
5.1 Stimuleren innovatief en breed MKB
5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, digitalisering
5.3 Circulaire Economie
5.4 Cohesiebeleid
5.5 Taskforce HRE en samenwerkingsagenda
5.6 Vrijetijdseconomie
5.7 Ruimtelijke economie (nieuwe beleidsopgave)
Totaal

2022
100
100

2023

2024
75
75

2025
50
50

0
0
x € 1.000
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6. Cultuur en erfgoed
In de Begroting 2021 zijn voor Cultuur en erfgoed vier beleidsopgaves opgenomen:
6.1 Toekomstperspectief
6.2 Behoud erfgoed
6.3 Cultuureducatie
6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel
Voor het realiseren van de activiteiten binnen deze beleidsopgaven bedraagt de inzet vanuit het IPO
0,8 fte. In deze kaderbrief stellen wij voor de inzet structureel te verhogen.
Voor 2022 zijn de volgende extra beleidsaccenten naast het reguliere werk relevant die vragen om
een reflectie over de gewenste inzet voor cultuur en erfgoed:
 Voortzetting van de lobby in 2021 gericht op erkenning van de rol van provincies waarbij
conform de visie voor cultuur wordt ingezet op wettelijke verankering van de rol van provincies
in het landelijk cultuurbeleid.
 De culturele sector zal in 2022 in een opbouwfase na een lange stilstand door corona verkeren
waarbij zowel de meerjarige subsidieverplichtingen - als ware er geen corona - en een nieuwe
werkelijkheid naast elkaar bestaan.
 Het herstel van de culturele sector naar een ‘nieuw normaal gaat een forse inspanning vergen
waarbij de uitgangspunten van de door het IPO-bestuur vastgestelde Position Paper
richtinggevend zijn.
 Het eerste werken aan een nieuw rijkskader voor cultuur met aanpassingen voor het
cultuurbeleid waarin bovenstaande onderwerpen aan de orde komen.
 De opstelling en uitwerking van een vervolg op het Rijkskader Erfgoed Telt waar de provincies
indertijd zeer actief hebben meegedacht.
 Het werken met een netwerkagenda voor de partners in het bibliotheekwerk waarbij 3
overheidslagen en hun uitvoeringsorganisaties de werkzaamheden op elkaar afstemmen en
gemeenschappelijke thema’s benoemen.
 Een actualisatie van het bestuurlijk kader voor cultuur en onderwijs. Dit heeft betekenis voor de
provinciale inzet voor cultuureducatie.
Gelet op het bovenstaande stellen wij voor om de inzet voor cultuur en erfgoed te verhogen tot 1,0
fte (0,8 fte belangenbehartiging/strategische advisering/coördinatie regio’s/inhoudelijke penvoering
en 0,2 programma-ondersteuning). Hierbij wordt aangetekend dat de verhoging met 0,2 fte alleen
volstaat als er een AAC is georganiseerd/geactiveerd (randvoorwaarde). Het ontbreken van een AAC
en daarmee ook de inzet van AAC-portefeuillehouders op alle vier de beleidsopgaves zou meer extra
IPO inzet vergen. Immers een AAC creëert (integrale) inhoudelijke advisering en draagvlak voor de
gezamenlijke opgave. De extra werkzaamheden rondom de organisatie van de AAC c.a. wordt
betrokken bij de Support personeelsinzet (overheadkosten).
Consequenties als niet wordt gehonoreerd
Voor de door IPO-bestuur op 11 februari vastgestelde visies voor cultuur en erfgoed plus
uitvoeringsagenda erfgoed en daar gekoppelde financiële inzet wordt in 2021 en verder de nodige
personele inzet vanuit het IPO gevraagd. Het gaat dan om belangenbehartiging in de brede zin:
activeren/ wegbereiden/strategisch adviseren van de BAC- incl. de bestuurlijke delegatie/ verbinding
onderhouden met de ambtelijke vertegenwoordigers van Rijk en provincies/lobby en
communicatie/onderhouden van het netwerk. Dit alles gericht op het beïnvloeden en initiëren van
wetgeving en/of rijksbeleid en waar mogelijk de inzet op extra middelen vanuit het Rijk. Met de
huidige menskracht van 0,8 fte (0,6 fte belangenbehartiging/strategische advisering/inhoudelijke
penvoering en 0,2 programma-ondersteuning) is dit niet mogelijk.
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Lasten 2022-2025
Beleidsopgave
6.1 Toekomstperspectief
6.2 Behoud erfgoed
6.3 Cultuureducatie
6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel
Totaal

2022

2023
5
5
5
5
20

2024
5
5
5
5
20

2025
5
5
5
5
20

5
5
5
5
20
x € 1.000
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7. Kwaliteit openbaar bestuur
In de Begroting 2021 zijn voor Kwaliteit openbaar bestuur zeven beleidsopgaves opgenomen:
7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten
7.2 Lerend netwerk en uitwisseling ‘best practices’
7.3 Strategische kennisfunctie
7.4 Overheidsfinanciën
7.5 Vitale vereniging
7.6 Europa
7.7 Interprovinciale Digitale Agenda.
Bij drie beleidsopgaven doen zich nieuwe ontwikkelingen voor die we hierna toelichten. Het betreft
de beleidsopgaven 7.1, 7.2 en 7.3. Het IPO-bestuur heeft bij behandeling van de begroting 2021
besloten de beleidsopgaven 7.2 en 7.3 in gezamenlijkheid te bezien.

7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten, 7.2 Lerend netwerk en uitwisseling ‘best practices’
7.3 Strategische kennisfunctie

De bestuurlijke agenda van de adviescommissie Kwaliteit Open Bestuur (KOB) is ambitieus. De inzet
vanuit de provincies op het terrein van KOB is zeer groot, met een goed werkend en enthousiast
ambtelijk netwerk. De agenda KOB bestaat niet alleen uit de reguliere werkzaamheden
(beleidsopgave 7.1), maar is juist ook gericht op de versterking van de positionering van de twaalf
provincies in het Haagse krachtenveld en netwerk door het adresseren en bespreken van lange(re)
termijn strategische vraagstukken (ook onderdeel van beleidsopgaven 7.2 en 7.3). De reguliere
werkzaamheden bestaan uit het geven van een reactie namens de gezamenlijke provincies over de
voorgenomen beleidstrajecten en wetsvoorstellen van het rijk. Dit is veelal een reactieve insteek. De
bestuurlijke adviescommissie heeft ook specifieke trajecten waarin zij proactief acteert en daarmee
invulling geeft aan de lobby en het beleidsbeïnvloedingstraject. Voorbeelden hiervan zijn:
 Het initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor een wetsvoorstel over de
decentrale overheden, en daarbij de start van een bestuurlijk overleg met de VNG over openbaar
bestuursaangelegenheden;
 Samenwerking en verdieping van het traject over ‘toezicht van de toekomst’;
 Versterking van de interbestuurlijke samenwerking tussen de overheden en het rijk;
Tevens nemen de reguliere werkzaamheden toe, en wordt daar met het aantreden van een nieuw
kabinet in 2021, een nog grotere toename verwacht.
Vanuit de adviescommissie KOB wordt ook (deels) invulling gegeven aan beleidsopgaven 7.2 en 7.3.
Onder de kennisfunctie wordt gewerkt aan een programma waarmee de strategische kennisfunctie
tussen en met de gezamenlijke provincies gerealiseerd wordt, niet specifiek het genereren van
(nieuwe) kennis, maar het verbinden van partijen met kennis voor, met en door de provincies. Hier
geldt bijvoorbeeld ook de versterking van de relatie met de adviesorganen.
De huidige beschikbare formatie voor deze werkzaamheden onder KOB staat onder druk, en is
daarmee ook zeer kwetsbaar. De grote betrokkenheid van de provincies, en de provinciale collega’s,
bij deze vraagstukken onderstreept de wens en noodzaak hiertoe voldoende middelen in te kunnen
zetten. Wij stellen voor deze smalle basis te versterken met een IPO-medewerker en ramen hiervoor
€ 105.000. De werkzaamheden voor deze nieuwe functie zullen op het snijvlak liggen van coördinatie
en inhoud, met bijvoorbeeld ook relaties richting het onderdeel toezicht (= onderdeel KOB).
Uitbreiding vermindert de formatieve kwetsbaarheid voor de invulling voor dit brede beleidsveld. In
2021 zullen we deze kwetsbare situatie incidenteel binnen het bestaande P-Budget kunnen oplossen.
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Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Indien de gevraagde extra capaciteit niet wordt gehonoreerd kunnen alleen de (reactieve) regulier
wetgevingswerkzaamheden worden uitgevoerd.
7.2 Lerend netwerk en uitwisseling ‘best practices’ en 7.3 Strategische kennisfunctie
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 het gezamenlijke kabinetsaanbod dat bij de Tweede
Kamerverkiezingen door de koepels van de decentrale overheden is aangeboden. De gezamenlijke
provincies zien op regionaal schaalniveau bij uitstek een 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 succesformule die in en met
de gebiedsregio’s plaatsvindt wordt voorgesteld te continueren in de komende jaren.
Het programma ‘gebiedsopgaven 3.0’ geeft uitvoering aan de inzet van de decentrale overheden bij
de verkiezingen in maart 2021. In 2021 heeft dit vorm gekregen door middel van personele inzet
vanuit de provincie Utrecht en Gelderland, en een incidentele bijdrage uit de begroting 2021 vanuit
kerntaak 7 voor een project- en programmaondersteuner (kwaliteit openbaar bestuur, beleidsopgave
7.2 en 7.3) en de community of practice(s) (kwaliteit openbaar bestuur, beleidsopgave 7.2 en 7.3).
Om de gebiedsgerichte aanpak ook structureel een impuls en consistentie te geven, en ons als
provincies te committeren aan de initiatieven die dit jaar opgestart worden, is structurele inzet
nodig. De structurele inzet kan relatief gezien gering zijn omdat het netwerk zich in de provincies en
regio’s bevindt. Gebiedsopgaven 3.0 is een programma dat gebouwd wordt op kennis, inzet en
expertise vanuit de (medewerkers van de) provincies, gecombineerd met een klein team namens de
twaalf provincies.
Voor de realisatie van de bestaande beleidsopgaven is voorshands twee jaren (met een
evaluatiemoment in 2023) aanvullende capaciteit noodzakelijk van totaal 3,8 fte:
 1,0 fte Programmamanager (€ 135.000);
 2,0 fte senior beleidsmedeweker (€ 220.000);
 0,8 fte Project- en programmaondersteuner (€ 65.000).
En voor de realisatie van de communities of practice in de gebiedsregio's: € 60.000 in 2022 en
€ 40.000 vanaf 2023.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Deze insteek is door het IPO-bestuur gekozen ter realisatie van het kabinetsaanbod en voor de kracht
van het maatwerk in de regio. Dit programma wordt stopgezet indien er geen middelen zijn voor
coördinatie in opdracht van de twaalf provincies.
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Lasten 2022-2025
Beleidsopgave
2022
7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten
Verhogen inzet KOB (werkt door in 7.2 en 7.3)
105
7.2 Lerend netwerk en uitwisseling ‘best practices’
Gebiedopgaven 3.0 (werkt door in 7.3)
420
Realisatie Communities of practice (werkt door in 7.3)
60
7.3 Strategische kennisfunctie
7.4 Overheidsfinanciën
7.5 Vitale vereniging
7.6 Europa
7.7 Interprovinciale Digitale Agenda
Totaal
585

2023

2024

2025

105

105

105

420
40

0
40

0
40

565

145

145
x € 1.000
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8. Werkgeverszaken
In de Begroting 2021 zijn voor Werkgeverszaken drie beleidsopgaves opgenomen:
8.1 CAO
8.2 Rechtspositie politiek ambtsdragers en integraliteit
8.3 Ontwikkelen en borgen goed publiek werkgeverschap.
Voor het realiseren van de activiteiten binnen deze beleidsopgaven bedraagt de inzet vanuit het IPO
2,33 fte. In deze kaderbrief stellen wij voor de inzet structureel te verhogen.
De aard van het proces binnen dit programma maakt het onmogelijk om met de huidige formatie van
2,33 fte uit te voeren. Daarbij komt tevens dat sprake is van enkele complexe transities,
respectievelijk processen (o.a. pensioenen, arbeidsmarkt en cao), waardoor op veel sectorale en
bovensectorale tafels strategisch meedenken vereist is, terwijl de basis dienstverlening wel doorgang
moet vinden om de bestuurlijke en paritaire afspraken na te kunnen komen.
Voor de realisatie van de bestaande beleidsopgaven is voor voorshands twee jaren (met een
evaluatiemoment in 2023) aanvullende capaciteit noodzakelijk van totaal 1,2 fte:
 0,8 fte Arbeidsjurist (€ 85.000);
 0,4 fte Project- en programmaondersteuner (€ 35.000).
Daarnaast zijn regelmatig - afhankelijk van afspraken tussen sociale partners - extra
programmamiddelen benodigd voor cao-werkzaamheden zoals adviesvragen en evaluatieopdrachten
die extern moeten worden belegd. Omdat het moment en de hoogte van de benodigde middelen
lastig zijn te voorspellen, nemen wij hiervoor niet structureel een bedrag op in de begroting maar
stellen dit indien nodig aan de orde bij de voor- of najaarsnota van het IPO. De basisbegroting is
vastgesteld op het benodigde budget bij een traditionele onderhandeling (en niet op cocreatie
waarvoor meer budget is vereist).
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
De opdracht tot het afsluiten van een cao is vastgelegd in de IPO-statuten. De cao levert de
mogelijkheid om af te wijken van de wet. Afspraken die in de cao worden gemaakt, zijn juridisch
afdwingbaar. Het niet nakomen van de afspraken heeft juridische consequenties en schaadt het
vertrouwen van sociale partners (werkgevers en vakbonden) in het IPO.
 Paritaire afspraken worden niet nagekomen waardoor relatie met vakbonden verslechtert, wat
weer invloed heeft op cao-onderhandelingen.
 Imagoschade sector: door als enige sector met politieke ambtsdragers niet meer betrokken te
zijn bij tot stand komen wetgeving/beleid/arbeidsvoorwaardenvorming.
 Het ontbreken van ambtelijke ondersteuning (belangenbehartiging en lobby) leidt tot extra druk
op bestuurlijke vertegenwoordigers namens CdK’s en gedeputeerden.
 Schaalvoordeel wordt tenietgedaan omdat iedere provincie vervolgens zelf in ambtelijke
ondersteuning zal moeten voorzien voor deze onderwerpen/netwerk en platform verdwijnt.
 Afstemmingsmogelijkheden van standpunten en voorstellen aan/van werkgeverszijde worden
bemoeilijkt en leidt tot zwakkere onderhandelpositie ten opzichte van vakbonden.
 Minder sterke positie bij consultaties wetgeving en zwakkere positie in onderhandelingen.
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Lasten 2022-2025
Beleidsopgave
2022
8.1 CAO
40
8.2 Rechtspositie politiek ambtsdragers en integraliteit
40
8.3 Ontwikkelen en borgen goed publiek werkgeverschap
40
Totaal
120

2023
40
40
40
120

2024

2025
0
0
0
0

0
0
0
0
x € 1.000
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9. Overig
In het programma overig staan een aantal zaken die niet bij de overige programma’s zijn onder te
brengen.
9.1 Werkbudget
9.2 Stelpost L&P-compensatie
9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid (vervalt per 2022 conform meerjarenraming IPO
Den Haaf)
9.4 Zeeland.
Bij één beleidsopgave doet zich een ontwikkeling voor die we hierna toelichten.

9.2 Stelpost L&P-compensatie

Voor de indexatie maken we gebruik van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) in het
Centraal Economisch Plan 2021, 31 maart 2021 (pag. 13). Op basis hiervan indexeren we in 2022 de
personele budgetten met 1,5% en de materiële budgetten met 1,4%. Omdat we in onze
meerjarenramingen rekening hebben gehouden met een indexatie van 1,6% is het financiële effect
beperkt. In de Begroting 2022 rekenen wij de doorwerking exact door.
Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022
Het niet honoreren van de indexering is feitelijk een bezuiniging. Voor de begroting 2021 is al
incidenteel afgezien van het indexeren van de materiele budgetten. Dit zal op den duur leiden tot het
niet kunnen realiseren van de opgaven.

Lasten 2022-2025
Beleidsopgave
9.1 Werkbudget
9.2 Stelpost L&P-compensatie
9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid
9.4 Zeeland
Totaal

2022

2023
0

2024
0

2025
0

0
x € 1.000
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Financieel totaalbeeld IPO Den Haag
In de onderstaande tabel is op programmaniveau het financiële effect aangegeven van de voorstellen
in de kaderbrief.
Programma
1. ROWW
2. Milieu, Energie en Klimaat
3. Vitaal Platteland
4. Mobiliteit
5. Regionale Economie
6. Cultuur
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur
8. Werkgeverszaken
9. Overig
Totaal

2022
242
355
1.900
0
100
20
585
120
0
3.322

2023
82
80
1.900
1.820
75
20
565
120
0
4.662

2024
82
80
1.900
1.820
50
20
145
0
0
4.097

2025
82
80
1.900
1.820
0
20
145
0
0
4.047
x € 1.000

Op basis van de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de lasten in 2022 gaan
toenemen met € 3,3 miljoen. In 2023 nemen de lasten verder toe tot € 4,7 miljoen. Daarna neemt de
toename af tot € 4,0 miljoen.
De toename van de lasten in 2022 wordt met name veroorzaakt door:
 Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS): +/ € 1,9 miljoen (structureel; zie toelichting
bij 3.9)
 Gebiedsopgaven 3.0: +/+ € 0,4 miljoen (structureel; zie toelichting bij 7.2)
Verder wordt bij programma 4. Mobiliteit opgemerkt dat in de kaderbrief voorgesteld wordt om het
KpVV programma vanaf 2023 te continueren. Voor de jaarschijf 2022 hadden wij reeds een bedrag
opgenomen in de meerjarenraming. Provincies ontvangen hiervoor een structurele vergoeding via
het Provinciefonds.
Indicatie volume IPO-organisatie Begroting 2022
Met deze kaderbrief wordt een indicatie gegeven van het financiële volume van de IPO-organisatie
voor het komend begrotingsjaar. De indicatie is in het financieel overzicht hierna weergegeven.
 Vertrekpunt is de goedgekeurde omvang van de Meerjarenraming 2022-2024 bij de IPO
Begroting 2021 (zie I.).
 Vervolgens is hieraan het (meerjarig) effect van de nu reeds bekende voorstellen uit de
aankomende Voorjaarsnota 2021 toegevoegd. Dit leidt tot een gewijzigde omvang van de IPO
Begroting 2021 (zie II.). Per saldo nemen de lasten structureel met € 82.000 toe. In 2021 staan
hier eenmalig lagere lasten tegenover die we meenemen bij de Voorjaarsnota 2021.
 Daarna is het totaal van de voorstellen uit de kaderbrief 2022 weergegeven. De effecten van IPS
zijn hierbij separaat weergegeven (de bespreking in de BAC moet nog plaatsvinden). Sommige
voorstellen hebben reeds effect op de Begroting 2021. Dit leidt tot een nieuwe omvang van de
Begroting 2021 (€ 31,6 miljoen) en geeft een indicatie van de begrotingsomvang voor 2022
(€ 33,9 miljoen) en volgende jaren (zie III.).
De gevolgen voor de Begroting 2021 zullen - voor de formele besluitvorming – worden in mei bij de
besluitvorming van de Voorjaarsnota 2021 meegenomen.
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I. Omvang BGR 2021 incl. MJR (goedgekeurd)
Effect Voorjaarsnota 2021 voor 2021
Doorwerking meerjarig effect VJN2021
II. Omvang BGR 2021 en MJR incl. VJN 2021
Totaal effect Kaderbrief 2022 (excl. IPS)
Bij: Effect IPS
III. Omvang BGR 2021 en MJR incl. KB2022

2021
30.543
-34
30.509
193
940
31.642

2022
30.555

2023
21.443

2024
21.733

2025
21.733

82
30.637
1.340
1.900
33.877

82
21.525
2.680
1.900
26.105

82
21.815
2.115
1.900
25.830

82
21.815
2.065
1.900
25.780
x € 1.000

In de Begroting 2021 (incl.
meerjarenraming 2022-2024)
hadden we een grafiek opgenomen
waarin het verloop van de Begroting
2021 meerjarig was weergegeven.
Aan die grafiek hebben wij het
financieel beeld inclusief de gevolgen
van de kaderbrief toegevoegd.

Verdeling bijdragen per provincie
In bijlage 1 bij deze kaderbrief is de jaarschijf 2022 vertaald in de bijdragen per provincie voor IPO
Den Haag. Ter vergelijking is ook het bedrag opgenomen uit de IPO Meerjarenraming 2022-2024.
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Deel 2. BIJ12
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BIJ12
Het jaarplan en de begroting van BIJ12 bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Expertiseteam Stikstof en Natura2000
2. Natuurinformatie en Natuurbeheer
3. Faunazaken
4. AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)
5. Drugsafvaldumpingen
6. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)
7. Interne organisatie.
Bij alle onderdelen – met uitzondering van drugsafvaldumpingen - doen zich ontwikkelingen voor die
we hierna toelichten.

1. Organisatieontwikkeling in relatie tot security

Er zijn kwetsbaarheden geconstateerd in enkele applicaties die bij BIJ12 in beheer zijn. Om deze
kwetsbaarheden op te heffen én om maatregelen te treffen om deze applicaties in de toekomst veilig
te kunnen beheren zijn dit jaar extra kosten gemaakt (dit komt terug in de Voorjaarsnota):
•
Er is een tijdelijke projectorganisatie ingericht met externe ICT-capaciteit die werkt aan
maatregelen om kwetsbaarheden in de applicaties op te lossen. Deze expertise heeft BIJ12
onvoldoende zelf in huis en zijn nodig om de maatregelen versneld te kunnen nemen.
•
Er zijn extra security maatregelen ingezet bij de technisch beheerder en die niet voorzien
waren, en geplande maatregelen zijn versneld om de situatie voor de zomer te verbeteren.
Deze tijdelijke kosten moeten worden beschouwd als uitgestelde en structurele beheerkosten, die
eigenlijk al in eerdere jaren in de begroting van BIJ12 opgenomen hadden moeten worden. De
geconcentreerde inzet van de projectorganisatie nu, levert in korte tijd een versnelling van
maatregelen op waarmee alle applicaties die door BIJ12 worden beheerd nog voor de zomer in een
veilige omgeving kunnen worden beheerd. Hiervoor is binnen BIJ12 structurele versterking van ICTexpertise noodzakelijk, waarbij bundeling van kennis en samenwerking met de provincies essentieel
is. Op dit moment wordt ingeschat dat een structurele ophoging van de begroting van € 1,4 miljoen
nodig om de informatieveiligheid en de ICT-capaciteit duurzaam op niveau te houden. Dit bedrag
wordt vooralsnog toegevoegd aan de (deel)begroting van de unit GBO provincies. Dit bedrag is
exclusief eventuele voorstellen voor nieuwbouw van applicaties. Hiervoor volgt later dit jaar een
voorstel. Financiële implicaties hiervan zijn op dit moment nog niet te duiden.
Om de informatieveiligheid en de ICT binnen BIJ12 nog dit jaar duurzaam op een aanvaardbaar
niveau te krijgen, is een strategische verkenning gestart naar een adequate inrichting van de
organisatie en wat er nodig is om de informatie-verwerkende functie van BIJ12 en de ICT adequaat in
te richten en te organiseren. Het voorstel is om de bestaande (GBO) organisatie her in te richten ,
waarbij ondersteunende functies zoals informatiebeveiliging, ICT-architectuur, ICT-standaarden en
lifecycle-management worden versterkt, het opdrachtgeverschap wordt aangescherpt en de
financiering toereikend is voor de opgaven. Dit is nodig om op een professionele wijze klaar te zijn
voor de ontwikkeling van BIJ12 als informatie-verwerkende organisatie, waarin ICT-opgaven steeds
belangrijker worden.
Een versterking van de ICT-organisatie en de toename van de opgaven van BIJ12 afgelopen jaren leidt
tot een heroriëntatie op de opgaven van Bedrijfsvoering en de hiervoor benodigde personele
capaciteit. Een verzwaring van enkele functies, zoals communicatie, HR, contractbeheer, financiën en
inkoop is nodig . In het jaarplan/begroting BIJ12 2021, de voorliggende Kaderbrief 2022 en de
Voorjaarsnota die nog volgt, is dat ook te zien. Deze toename vraagt ook extra inzet van
Bedrijfsvoering. De laatste jaren wordt tijdelijk personeel ingehuurd om de continuïteit te kunnen
garanderen. Om de dienstverlening kwalitatief op het juiste niveau te brengen en te houden is
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structurele personele formatie nodig. Hiervoor is in ieder geval een extra (jaarlijks) budget nodig van
€250.000. Dit maakt onderdeel uit van de (deel)begroting voor de Interne organisatie.

2. Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Interprovinciale organisatie stikstofdossier
In deel 1 van deze kaderbrief (IPO Den Haag) worden de voor de Interprovinciale
Programmaorganisatie Stikstof (IPS) en het Programma natuur belangrijkste voorziene
ontwikkelingen toegelicht die bepalend zijn voor de begroting van 2021 én waarvan naar huidige
inzichten verwacht wordt dat deze een doorwerking hebben op de meerjarenbegroting vanaf 2022.
Ter ondersteuning daarvan is structurele inbedding van de data- en informatievoorziening voor
provincies op het stikstofdossier van belang. Dit als uitvloeisel van het binnen het programma
Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) opgezette Living Lab Stikstof.
De bijdrage vanuit BIJ12 ter ondersteuning van provincies op het stikstofdossier is hierin
meegenomen, waarbij vanaf medio 2021 eerste stappen zijn voorzien om deze inzet met veelal
inhuur om te zetten naar structurele inzet via uitbreiding van de personele formatie van BIJ12.
De eerste stappen tot omzetting naar formatie worden in afstemming met de ambtelijk
opdrachtgever beschreven in de Voorjaarsnota 2021 van BIJ12 en hebben onder meer betrekking op
een meer structurele inzet binnen het AERIUS team.
Het rond de zomer voorziene voorstel voor een bestendige organisatie binnen provincies op het
stikstofdossier in samenhang met het programma natuur en het uiteindelijke kabinetsbeleid, kunnen
van invloed zijn op het bijbehorende kostenplaatje voor de meerjarenbegroting. Verdere omzetting
van tijdelijke inzet naar structurele inzet ter uitvoering van de Wet stikstofreductie en natuurherstel
is hierbij voorzien ter beheersing van de risico’s op kennisborging en kosten.

3. Natuurinformatie en Natuurbeheer
Beheer informatieproducten
De afgelopen jaren is (in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet) gewerkt aan de
ontwikkeling van informatieproducten voor natuur en externe veiligheid. BIJ12 is beoogd beheerder
van deze informatieproducten. Een voorstel om dit beheer per 1 januari 2022 onder te brengen bij
BIJ12, wordt voorgelegd aan het IPO-bestuur van 20 mei 2021. De jaarlijkse kosten zijn vooralsnog
begroot op €1,7 miljoen.
Gedragscode Provinciale Infrastructuur
De provincies hebben BIJ12 (via Vakberaad Bouw en Beheer en AAC Mobiliteit) gevraagd de
vijfjaarlijkse evaluatie en actualisatie van de Gedragscode Provinciale Infrastructuur te verzorgen.
BIJ12 stelt hier een businesscase voor op die op 20 mei 2021 voor wordt gelegd aan het IPO-bestuur
en bij instemming vertaald wordt in de Begroting 2022. De eerste actualisatie is noodzakelijk per
1 juni 2023 (in verband met Omgevingswet) en een actualisatie neemt meestal circa 2 jaar in beslag.
De daarna volgende actualisatie is - mits er geen relevante wetswijziging plaatsvindt - per 1 juni
2028. Voor 2022 en 2023 ramen wij de lasten op € 40.000 per jaar.
Transitie Nationale Database Flora en Fauna (NDFF)
Op basis van het besluit van het IPO-bestuur in het najaar 2020 over transitie van de NDFF worden
de activiteiten in het kader van de uitvoering en transitie van de NDFF onderdeel van de begroting
van BIJ12. Volgens dit besluit wordt voor de bijdrage vanuit de provincies €1,6 miljoen toegevoegd
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aan de Begroting 2022 van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. (In 2023 gaat het om een
toegevoegd bedrag van €3,1 miljoen, in 2024 om €3,5 miljoen en in 2025 om €2,7 miljoen.)
Overigens heeft het ministerie van LNV op basis van deze afspraak ook een bijdrage toegezegd van
€0,8 miljoen.
Programma natuur
Eind 2020 stelden provincies en rijk het Uitvoeringsprogramma Natuur vast als onderdeel van de
Aanpak Stikstof. In 2021 wordt de uitvoering verder vorm gegeven. BIJ12 ondersteunt hierin door
mee te denken over de structurele ondersteuning voor de samenwerking in het programma, door
inzet van expertise op het gebied van subsidies voor natuurbeheer en als projectleider voor de
uitwerking van monitoring en rapportage in de vorm van een businesscase. De businesscase
beschrijft hoe, door wie en met welke middelen uitvoering kan worden gegeven aan rapportage en
monitoring.
De ondersteuning die BIJ12 levert bij de opstelling van de businesscase wordt vanuit verschillende
units van BIJ12 gerealiseerd binnen de begroting 2021 en de aanvullende middelen voor de Aanpak
Stikstof. Op basis van de businesscase monitoring en rapportage, de nadere analyse van
voorwaarden voor verder verhoging van beheervergoeding en de gewenste structurele
ondersteuning van het programma, wordt in de Najaarsnota 2021 aangegeven of en, zo ja, welke
gevolgen dit heeft voor de Begroting 2022 van BIJ12.
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)
In 2020 stemde het IPO-bestuur in met een samenwerkingsovereenkomst voor het Nationaal
Hydrologisch instrumentarium. Hiermee stellen de provincies een jaarlijkse bijdrage van €650.000
beschikbaar voor ontwikkeling en onderhoud van modellen en andere voorzieningen ten behoeve
van het (grond-)waterbeheer. Zoals aangekondigd in de Najaarsnota 2020 zijn nu de personele
consequenties voor BIJ12 in beeld gebracht. Deze personele kosten waren nog niet opgenomen in de
€650.000 voor ontwikkeling en onderhoud en bestaat uit inzet voor een gecoördineerde inbreng van
provincies in het programmateam en de stuurgroep en deelname aan de projectgroep. Hiervoor
wordt structureel een adviseur voor 0,8 fte toegevoegd aan de unit Natuurinformatie en
Natuurbeheer. De personele kosten voor de unit worden verhoogd met €75.000 op jaarbasis. (Voor
2021 wordt uitgegaan van invulling voor een half jaar na vaststelling van de Voorjaarsnota voor
€37.500.)
Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur en Landschap
De Stichting Certificering voert in opdracht van de provincies de kwaliteitsborging van
natuurbeheerders uit. Zonder deze certificering kunnen de natuurbeheerders en agrarische
natuurbeheerders geen aanspraak maken op subsidies voor natuur- en landschapsbeheer.
De begroting voor de stichting Certificering SNL is voor de periode 2017 - 2021 verhoogd in verband
met de transitie van de kleine beheerders, en de daarbij behorende certificering van een groot aantal
particuliere beheerders. Bij de verhoging van de begroting is rekening gehouden met de afbouw van
het eigen vermogen van de stichting. De laatste particuliere beheerders worden in 2022
gecertificeerd. De begroting van de stichting Certificering dient voor 2022 vooralsnog te worden
aangepast in verband met de certificering van deze laatste groep beheerders naar €552.000. In de
huidige begroting is €365.000 opgenomen. Het betreft dus een verhoging van €187.000. De
begroting 2023 en daarop volgende jaren dient te worden afgestemd op de vanaf dat moment uit te
voeren werkzaamheden van de stichting, waaronder de eigen kwaliteitsborging, en de uitbreiding
van de audits naar €470.000. De begroting voor 2023 en volgende jaren kan nog worden beïnvloed
door de besluitvorming van de provincies over de kwaliteitsborging bij de kleine beheerders, en
eventuele consequenties van de aanpassing van het programma van eisen van certificering.
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4.Faunazaken
Ophogen onderzoeksbudget MARF
Het huidige onderzoeksbudget bedraagt €460.000 per jaar. Daarnaast is €50.000 beschikbaar voor de
MARF (Maatschappelijke AdviesRaad Faunazaken). Dit budget is gebaseerd op het onderzoeksbudget
van het Faunafonds ten tijde van de decentralisatie in 2016 en is sinds dat jaar ongewijzigd. Aan
diverse onderzoeken van de Onderzoeksagenda van 2020-2021 kan geen uitvoering worden gegeven
omdat het onderzoeksbudget ontoereikend is. Om een deel van deze onderzoeken wel op te pakken,
is na bespreking in de AAC VP, door de BAC VP van 11 maart 2021 verzocht om een aanvullend
budget van €100.000 voor 2021 en de toekomstige jaren.
Project onderzoek drempelsystematiek faunaschade
Het project betreft een onderzoek naar de drempelsystematiek voor tegemoetkomingsaanvragen
voor faunaschade. Doel van het onderzoek is een verkenning naar een mogelijke uitwerking en
concretisering van de door de MARF voorgestelde drempelsystematiek. Daarnaast worden de
haalbaarheid en de consequenties van de voorgestelde drempelsystematiek in kaart gebracht.
De BAC VP gaf op 11 december 2019 opdracht aan BIJ12 om de drempelsystematiek verder uit te
(laten) werken inclusief drempelverhogende factoren en deze te testen in een botsproef. Zij wil met
deze opdracht voor een botsproef laten onderzoeken of de voorgestelde drempelsystematiek kan
leiden tot de beoogde meer logische, begrijpelijke, consistente en positief prikkelende
tegemoetkomingssystematiek die praktisch uitvoerbaar en juridisch houdbaar is én kan leiden tot
vermindering van de administratieve regeldruk bij grondgebruikers en jagers. Na bespreking in de
AAC VP, stemde de BAC VP van 29 oktober 2020 in om voor dit onderzoek in 2021 een bedrag van
€129.000 op te nemen in de begroting van BIJ12 en voor 2022 €113.000

5.ACSG

Voorstel is om de opslag voor de commissiekosten structureel te verhogen van 5% naar 10%.
Afgelopen jaren bleek dat de commissiekosten per project toenamen. Het is wenselijk om hier op
voorhand rekening mee te houden en dit niet via de eindafrekening te verrekenen.
De AAC ROWW adviseerde op 11 februari 2021 de capaciteit van het secretariaat van de ACSG te
vergroten. In de afgelopen jaren bleek dat het aantal verzoeken om onderzoek is verdubbeld en dat
de druk aanhoudt. Op dit moment is de ACSG niet in staat om binnen een maatschappelijk wenselijke
termijn een verzoek om onderzoek op te pakken en af te ronden. Met uitbreiding van vaste formatie
is het secretariaat van de ACSG minder kwetsbaar en heeft meer slagkracht om tegemoet te komen
aan de maatschappelijk wenselijke proceduretermijnen. Omdat momenteel het aantal onderzoeken
zo hoog is dat de ACSG met de huidige capaciteit niet alle verzoeken op kan pakken, is aanvullend de
vraag om de tijdelijke inhuur te continueren tot en met 2024. Voor de uitbreiding van de capaciteit is
voor 2021 een bedrag van € 90.000 begroot en vanaf 2022 €181.000.

6. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)
Zie ook onder ‘1 Organisatieontwikkeling in relatie tot security’
Beheer interprovinciaal raamcontract Microsoft
Het IPO sluit in het tweede kwartaal van 2021 een raamcontract af met Microsoft voor alle
provincies. Alle provincies kunnen zo tegen gunstige juridische en commerciële voorwaarden gebruik
maken van Microsoftdiensten, zoals Office365. Elke provincie realiseert een besparing op
licentiekosten zodra zij aansluit op het raamcontract.
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Microsoft kent een complexe licentiestrictuur met vele producten die door provincies worden
gebruikt. Door het contract actief te beheren wordt een maximaal rendement uit het contract
gehaald. Zo kan het slim inzetten van licenties leiden tot reductie van kosten. Op verzoek van de
provincies gaat BIJ12 het contract vanaf januari 2022 beheren. Tot januari 2022 wordt het beheer
uitbesteed bij één van de provincies (in een shared service center). Hier wordt de governance van het
contract, zowel met de provincies als met Microsoft, professioneel ingericht en worden
deelnemende provincies begeleid bij het instappen. Vanaf 2022 ramen wij hiervoor de lasten op
€ 45.000 per jaar.
Landelijk Grondwater Register
De Wet BRO (Basisregistratie Ondergrond) verplicht de bronhouder authentieke gegevens aan te
leveren. Per 1 juli 2022 wordt het verplicht om een aantal RegistratieObjecten (RO) voor de BRO zijnde Grondwatergebruiksystemen (GUF) en Grondwaterproductiedossiers (GPD) - aan te leveren als
bronhouder. Het door BIJ12 beheerde Landelijk GrondwaterRegister (LGR) kan daar goed als centrale
bron voor dienen, mits er noodzakelijke aanpassingen aan het LGR worden doorgevoerd. De
noodzakelijke aanpassingen komen zowel vanuit de Wet BRO als vanuit security–eisen.
Door gebruik te (blijven) maken van de bestaande werkprocessen die momenteel gebruikt worden
voor de invoer van gegevens in het LGR, kan het bouwen van de koppeling met de BRO op één plaats
(zijnde het LGR) worden gefocust en is daarmee kostenefficiënter. In de loop van de tijd kunnen dan
werkprocessen voor aanlevering aan het LGR worden geoptimaliseerd en waar mogelijk
geautomatiseerd. Het ministerie van BZK heeft een bijdrage toegezegd van €70.000 voor het bouwen
van het koppelvlak tussen het LGR en de BRO. Omdat al in 2021 moet worden gestart om de
einddatum te halen, heeft de AAC ROWW op 10 februari jongstleden voorgesteld een bedrag van
€50.000 toe te voegen aan de BIJ12 begroting van 2021 en €153.000 aan de BIJ12-begroting 2022
(van dit laatste wordt €70.000 gedekt door het ministerie van BZK).
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)
De provincies maken gezamenlijk en individueel gebruik van services van Publieke Dienstverlening
Op Kaart (PDOK). Dit is een landelijke voorziening die wordt gehost door het Kadaster en waarin een
aantal basisregistraties als de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie
Grootschalige Topografie), BRT (Basisregistratie Topografie) en Kadastrale kaart (visueel) beschikbaar
worden gesteld. Het gebruik van deze services was tot nu toe kosteloos, maar in 2020 werd duidelijk
dat het Kadaster de voorziening niet meer kostendekkend in de lucht kan houden. Het Kadaster gaf
aan dat het voorlopig de enige optie is dat grootgebruikers van deze services mee gaan financieren.
In het overleg van data-aanbieders en -afnemers (PDOK-DAO), waar de provincies aan deelnemen, is
het meefinancieren door grootgebruikers besproken. Uitgangspunt van PDOK-DAO is dat PDOK in
principe een basisvoorziening moet zijn die centraal wordt gefinancierd. Dit is vanuit dit overleg
richting het ministerie van BZK gecommuniceerd. Omdat een besluit of de PDOK een
basisvoorziening wordt niet op korte termijn kan worden genomen, is er aanvullend vanuit PDOKDAO een voorstel gedaan voor de financiering van PDOK in 2021. Voor 2021 wordt voor de PDOK van
de provincies een bijdrage gevraagd van €80.000 om een deel van het tekort op te vangen.
Op 20 november 2020 adviseerde het SIO tot een jaarlijkse provinciale bijdrage van €80.000 voor het
gebruik van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) op te nemen in de begroting van BIJ12. Dit
advies is overgenomen door de AAC Financiën en dit advies wordt hiermee vertaald.

7. Interne organisatie
Organisatieontwikkeling
Zie onder ‘1 Organisatieontwikkeling in relatie tot security ‘
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Huisvesting BIJ12
Op 11 maart 2021 nam het IPO-bestuur een voorgenomen besluit om de huisvesting van BIJ12 per 1
januari 2021 in samenwerking met de OV-campus uit te breiden op de derde verdieping van
Smakkelaarsburgt in Utrecht. Op 20 mei 2021 neemt het IPO-bestuur een definitief besluit. De
definitieve goedkeuring van het besluit hierover vindt plaats in de Algemene Vergadering van 29 juni
2021, tegelijkertijd met de goedkeuring van de dan voorliggende Voorjaarsnota 2021. De structurele
kosten ad € 368.000 voor de huisvesting worden vertaald in de begroting/jaarplan 2022 en de
meerjarenraming. Dit is inclusief de afschrijvingskosten van de noodzakelijke verbouwing/inrichting
die – bij positieve besluitvorming - in het derde kwartaal van 2021 wordt uitgevoerd.
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Financieel totaalbeeld BIJ12
Onderdeel

2022

1. N2000 en Stikstof
Organisatie stikstofdossier (zie deel 1.)

2023

2024

2025

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1.700
40
1.600
p.m.
75
187

1.700
40
3.100
p.m.
75
105

1.700

1.700

3.500
p.m.
75
105

2.700
p.m.
75
105

3. Faunazaken
Ophogen onderzoeksbudget MARF
Project onderzoek drempelsystematiek faunaschade

100
113

100
0

100
0

100
0

4. AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)
Verhoging opslag Commissiekosten
Verhoging capaciteit secretariaat

20
181

20
181

20
181

20
181

1.400
45
83
80

1.400
45
0
80

1.400
45
0
80

1.400
45
0
80

250
368

250
368

250
368

250
368

6.242

7.464

7.824

7.024

70

70

70

70

6.172

7.394

7.754

2. Natuurinformatie en Natuurbeheer
Beheer informatieproducten
Gedragscode Provinciale Infrastructuur
Transitie NDFF
Programma natuur
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium
Stichting Certificering

5. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)
Organisatieontwikkeling in relatie tot security
Beheer interprovinciaal raamcontract Microsoft
Landelijk Grondwater Register
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)
6. Interne organisatie
Versterking ICT-organisatie
Huisvesting BIJ12
Totaal effect
Dekking uit bijdragen derden
Totaal effect ten laste van provincies

6.954
x € 1.000

Op basis van de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de lasten in 2022 per saldo gaan
toenemen met € 6,2 miljoen. In 2023 nemen de lasten verder toe tot € 7,4 miljoen. Daarna neemt de
toename af tot € 7,0 miljoen.
De toename van de lasten in 2022 wordt met name veroorzaakt door:
 Beheer Informatieproducten: +/ € 1,7 miljoen (structureel)
 Transitie NDFF: +/+ € 1,6 miljoen (structureel oplopend)
 Organisatieontwikkeling in relatie tot security: +/+ € 1,4 miljoen (structureel).
Indicatie volume IPO organisatie Begroting 2022
Met deze kaderbrief wordt een indicatie gegeven van het financiële volume van BIJ12 voor het
komend begrotingsjaar. De indicatie is in het financieel overzicht hierna weergegeven.
 Vertrekpunt is de goedgekeurde omvang van de Meerjarenraming 2022-2024 voor BIJ12 bij de
IPO Begroting 2021 (zie A. voor de bijdragen voor provincies).
 Vervolgens is het totaal van de voorstellen uit de Kaderbrief 2022 hieraan toegevoegd. Dit geeft
een indicatie van de begrotingsomvang voor 2022 (€ 57,3 miljoen) en volgende jaren (zie B.).
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Omvang BGR 2021 incl. MJR (goedgekeurd)
A. Omvang BGR 2021 incl. MJR (bijdr. provincies)
Totaal effect Kaderbrief 2022 (netto)
B. Omvang BGR 2021 en MJR incl. KB2022 (netto)

2021
52.961
51.297
51.297

2022
52.840
51.177
6.172
57.349

2023
52.477
51.177
7.394
58.571

2024
52.477
51.177
7.754
58.931

2025
52.477
51.177
6.954
58.131
x € 1.000

In de grafiek hiernaast hebben we
de omvang van de begroting grafisch
weergegeven. De grafiek laat de
ontwikkeling in de omvang van de
goedgekeurde Begroting 2021 (incl.
meerjarenraming 2022-2024) van
BIJ12 zien (blauwe lijn). Aan deze
grafiek hebben wij het financieel
beeld inclusief de gevolgen van de
kaderbrief toegevoegd.

Verdeling bijdragen per provincie
In bijlage 2 bij deze kaderbrief is de jaarschijf 2022 vertaald in de bijdragen per provincie.
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41

7,8%
8,1%
7,3%
8,2%
6,5%
10,1%
9,0%
8,5%
10,0%
6,7%
9,8%
8,0%

100,0%

Provincie

Groningen

Fryslân

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Totaal

4.230

340

416

284

422

360

380

428

276

346

308

343

328

4.230

2.592

208

255

174

259

221

233

262

169

212

189

210

201

2.592

2.
Milieu,
Energie
en
Klimaat

7.821

628

769

525

781

666

702

791

510

640

569

635

606

7.821

3.
Vitaal
Platteland

3.475

279

342

233

347

296

312

351

227

284

253

282

269

3.475

4.
Mobiliteit

915

73

90

61

91

78

82

92

60

75

67

74

71

915

5.
Regionale
Economie

179

14

18

12

18

15

16

18

12

15

13

15

14

179

6.
Cultuur

6.578

528

647

441

657

560

590

665

429

538

478

534

510

6.578

7.
Kwaliteit
Openbaar
Bestuur

9.4: Bi j deze bel ei ds opga ve i s een a fwi jkende verdeel s l eutel s va n toepa s s i ng.

839

67

83

56

84

71

75

85

55

69

61

68

65

839

8.
Werkgeverszaken

Ten opzi chte va n eerdere ja ren zi jn de provi nci es i n di t overzi cht i n vol gorde va n Noord na a r Zui d weergegeven.

Proc.
aandeel

Te verdelen bedrag ->

1.
ROWW

9. Overig

548

6.700

7.248

798

x € 1.000

33.877

2.938

4.135
754

1.515
44

1.823
1.461

2.793

2.892

2.653

54

133

625
37

79

579

4.556

1.865
264

1.776

3.135

2.084

2.707

2.386

33.877

Totaal
IPO
Begroting

39

957

146

546

322

7.248

Totaal
9.
Overig

37

55

47

215

1.809

55
49

3

912

107

501

279

6.700

36

45

40

44

42

548

9.1
9.4
Werk- Compenbudget
satie
en
Zeeland
9.2
L&P-compensatie

Bijlage 1. Indicatie bijdrage 2022 per provincie voor IPO Den Haag

In de tabel hieronder is per programma de bijdrage per provincie (indicatief) weergegeven. Hierbij
hebben we de verdeelsleutels geactualiseerd naar de uitkomst van de Septembercirculaire 2020.

Afspraken verdeelsystematiek
Het verdeelpercentage is gebaseerd op 50% op basis van een vast aandeel (1/12 deel) en 50% op
basis van de netto algemene uitkering provinciefonds zoals opgenomen in de septembercirculaire
t-1 zonder Decentralisatie Uitkeringen.

In de tabel hieronder is het verschil van de provinciale bijdragen 2022 ten opzichte van
meerjarenraming 2022 uit de Begroting 2021 weergegeven.

Provincie

Proc.
aandeel Meerjarenraming
BGR
2022
2021

Proc.
aandeel Kaderbrief
BGR
2022
2022

Verschil

Effect
verdeel%
2021 - 2022

Groningen

7,79%

2.138

7,75%

2.386

248

11

Fryslân

8,15%

2.446

8,12%

2.707

261

10

Drenthe

7,31%

1.851

7,27%

2.084

233

10

Overijssel

8,19%

2.867

8,18%

3.135

268

4

Flevoland

6,45%

1.542

6,52%

1.776

234

-20

Gelderland

10,24%

4.253

10,11%

4.556

304

36

Utrecht

8,99%

2.359

8,97%

2.653

294

4

Noord-Holland

8,35%

2.570

8,51%

2.892

322

-45

Zuid-Holland

9,92%

2.445

9,99%

2.793

347

-18

Zeeland

6,74%

1.608

6,71%

1.823

215

9

Noord-Brabant

9,78%

3.795

9,84%

4.135

339

-14

Limburg

8,07%

2.680

8,03%

2.938

257

11

100,0%

30.555

100,0%

33.877

3.322

0

Totaal

x € 1.000

42

2.055

13.136

2.223

3.579

1.145

6.528

3.016

8.805

3.177

2.106

2.884

2.523

51.177

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

43

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Totaal

57.348

3.079

3.636

2.443

3.684

9.291

3.426

7.198

1.403

4.238

2.774

13.752

2.423

incl. voorstellen
Kaderbrief 2022

meerjarenraming 2022
uit BGR 2021

Fryslân

Totale provinciale
bijdrage

Totale provinciale
bijdrage

Groningen

Provincie

3.521

317

430

191

289

277

232

383

146

377

316

353

209

meerjarenraming 2022
uit BGR 2021

Bijdrage interne
organisatie

4.139

373

506

225

340

326

273

450

172

444

371

415

245

incl. voorstellen
Kaderbrief 2022

Bijdrage interne
organisatie

13.074

1.192

1.676

649

1.022

1.010

752

1.442

454

1.513

1.249

1.423

690

17.089

1.559

2.191

849

1.335

1.320

984

1.885

594

1.978

1.633

1.860

902

29.953

612

290

955

1.435

7.132

1.616

4.222

264

1.304

321

11.005

796

4.629

402

487

311

431

386

415

482

280

385

338

354

360

x € 1.000

6.167

535

649

415

574

514

553

642

373

513

450

472

479

Bijdrage
Bijdrage
Faunafonds
GBO (verdeelsleutel GBO (verdeelsleutel
uitvoeringskosten
uitvoeringskosten
actualisatie
op
op
ACSG en natuurtaken ACSG en natuurtaken tegemoetkomingen/ basis van deelname basis van deelname
Stikstof
Stikstof
taxatiekosten,
applicatie)
applicatie)
en N2000,
en N2000,
ganzenregeling
Natuurinformatie
Natuurinformatie
meerjarenraming 2022 incl. voorstellen
en Natuurbeheer,
en Natuurbeheer, meerjarenraming 2022
uit BGR 2021
Kaderbrief 2022
Faunafonds
Faunafonds
uit BGR 2021
(gewogen)
(gewogen)
(geen wijzigingen)
meerjarenraming 2022 incl. voorstellen
uit BGR 2021
Kaderbrief 2022

Bijlage 2. Indicatie bijdrage 2022 per provincie voor IPO BIJ12
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Algemene Vergadering
Op 28 juni 2021
Agendapunt 3b

Datum
Portefeuillehouder
Inlichtingen bij
Telefoon
Onderwerp

28 juni 2021
Voorzitter IPO
Mariëlle de Ruijsscher
0615457113
Overzicht stand van zaken toezeggingen

Kern van het onderwerp
De Algemene Vergadering heeft op 18 juni 2019 verzocht de toezeggingen die tijdens de AV
gedaan worden separaat in een overzicht op te nemen. Aan die toezegging is opvolging
gegeven. Onderstaand treft u de stand van zaken van de lopende toezeggingen die sindsdien
zijn gedaan alsmede de stand van afhandeling. Tijdens de vergadering van oktober 2020 is op
verzoek van de AV besloten de toezeggingen bij alle vergaderingen aan de vergaderstukken
toe te voegen.
Voorstel/gevraagd besluit
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld kennis te nemen van de stand van zaken met
betrekking tot de toezeggingen.

Toezeggingen
1. Samen met oud-AV leden acties overdrachtsdossier nader uitwerken
Er wordt een nieuwe werkgroep gevormd die vervolg zal geven aan acties in het
overdrachtsdossier. De afspraken rondom de behandeling van de begroting zoals
neergelegd in de notitie aan de AV zullen toegevoegd worden aan het overdrachtsdossier.
Er is afgesproken dat het overdrachtsdossier onder de aandacht gebracht zal worden van
het bestuur en een nieuw werkgroepje wordt gevormd die hier verder mee aan de slag
gaat.
Toezegging d.d.: respectievelijk 18 juni 2019 en 28 augustus 2019
Status: het overdrachtsdossier is besproken tijdens de IPO-bestuursvergadering van 6
februari 2020. In de notitie ‘Voorstel versterkte samenwerking’ worden de acties
omschreven die de samenwerking verder uitkristalliseren. Daarnaast is er een P&C
klankbordgroep opgericht en een werkgroep ‘best practices’ waarvan de concept Leidraad
op 30 maart ter vergadering voorlag. In de bestuursvergadering van 22 is hierover
gesproken en het is nogmaals geagendeerd voor 10 juni.
2. Mogelijkheid onderzoek statutenwijziging
Op basis van de huidige statuten wordt gewerkt met een junicirculaire en de wens is over
te gaan op een meicirculaire. Er wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheid om
eventueel meerdere wijzigingen in de statuten tegelijkertijd door te voeren.
Toezegging d.d.: 1 oktober 2019
Status: doorlopend
3. Statenleden betrekken bij het IPO-jaarcongres 2020 [staand beleid]
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Toezegging d.d.: 18 februari 2020
Status: door COVID-19 is het IPO-jaarcongres verplaatst naar 5 en 6 oktober. In de
voorbereiding daarop wordt deze toezegging meegenomen, en deze is nogmaals – na een
vraag vanuit de AV – toegezegd in de vergadering van 29 oktober 2020. Aangezien dit een
structurele afspraak is met de AV wordt deze toezegging als afgedaan beschouwd.
4. Nader bestuderen toegankelijkheid verslagen en stukken
Toezegging d.d.: 18 februari 2020
Status: de stukken voor de AV-vergaderingen worden zowel via ibabs als via de email
gedeeld. Aangezien dit een structurele afspraak is met de AV, en de griffies, wordt deze
toezegging als afgedaan beschouwd.
5. Aanbod “IPO-dag” voor Statenleden
Indien provincies een IPO-dag willen organiseren voor Statenleden, dan kan er contact
opgenomen worden met het IPO-bureau voor een eventuele bijdrage of betrokkenheid.
Toezegging d.d.: 2 november 2020
Status: bezoek geweest bij Groningen en Overijssel
6. Vergaderverzoeken Algemene Vergadering aan AV-leden sturen
Toezegging d.d.: 17 november 2020
Status: De AV-vergaderingen die gepland zijn in het vergaderoverzicht 2021 zijn via een
outlook-verzoek aan de AV-leden gezonden (m.u.v. de vergadering tijdens het IPOJaarcongres, gelet op dat de tijd nog niet bekend is). Dit zal voor alle – ook toekomstige –
bijeenkomsten gedaan worden. Hiermee kan de toezegging als voldaan worden
beschouwd.
7. Organiseren nieuwe bijeenkomst klankbordgroep P&C
Toezegging d.d.: 17 november 2020
Status: Afgehandeld. De klankbordgroep P&C is dit jaar bijeengekomen op 1 februari en op
10 mei. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland voor 3 juni aanstaande.
8. Schriftelijk beantwoorden vraag over software
Toezegging d.d.: 30 maart 2021
Status: Afgehandeld. DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO Landelijke
Voorziening) en decentrale voorzieningen. Elke bevoegd gezag dient zelf aan te sluiten op
DSO-LV. Die geldt voor zowel de planketen, de toepasbare regels als de VTH-keten. Voor
elk koppelvlak dient lokaal software te worden ontwikkeld zodat provincies kunnen
aansluiten. Provincies trekken hierin zoveel mogelijk met elkaar op maar uiteindelijk dient
elke provincie dit zelf aan te besteden. Naast de aansluiting op het DSO, hebben 11
provincies besloten informatieproducten Natuur en Externe Veiligheid te ontwikkelen. De
software die benodigd is voor deze informatieproducten wordt in opdracht van de
gezamenlijke provincies ontwikkeld en niet bij de verschillende provincies. Met deze
toelichting kan de toezegging als voldaan worden beschouwd.
9. Nadere reactie vraag verkiezingsjaar
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Toezegging d.d.: 30 maart 2021
Status: Afgehandeld. In de AV van 30 maart is gevraagd naar de inzet in een
verkiezingsjaar. Hiervoor geldt dat veelal sprake is van extra inzet van de
belangenbehartiging in een verkiezingsjaar - zie nu ook de inzet rondom de
kabinetsformatie. Met deze toelichting kan de toezegging als voldaan worden beschouwd.
10. Nader uitwerken definitie overhead en bezien of benchmark nodig is
Toezegging d.d.: 30 maart 2021
Status: Afgehandeld. Ten aanzien van de overhead is en blijft het uitgangspunt dat
overhead zo efficiënt mogelijk wordt ingericht en wordt bezien welke kosten nog direct zijn
toe te rekenen aan de beleidsopgaven. Het nader uitwerken hiervan wordt meegenomen
bij de begroting 2022. Een onderzoek van bureau Berenschot uit 2018 gaf aan dat het
gemiddelde overheadpercentage rond de 39% lag bij provincies. Het percentage bij het
IPO van 35% ligt daaronder. Daarbij moet worden beseft dat een vereniging als het IPO
niet 1 op 1 te vergelijken is met de provincies of BIJ12. Na besluitvorming over de
begroting 2022 wordt bezien of en welke benchmark een goede indicatie is voor een
organisatie vergelijkbaar met het IPO. Met deze toelichting kan de toezegging als voldaan
worden beschouwd.
11. Leidraad best practices aanbieden aan het IPO-bestuur
Toezegging d.d.: 30 maart 2021
Status: de leidraad is aangeboden in de bestuursvergadering van 22 april. Er wordt
geschreven aan een bestuurlijke reactie die het IPO-bestuur in haar vergadering van 10
juni zal bespreken. Na vaststelling door het IPO-bestuur wordt deze verzonden aan de AV.
12. Input ophalen van de Statenleden voor de begrotingsthema’s
Toezegging d.d.: 30 maart 2021
Status: Afgehandeld. Dit loopt via de eigenstandige provinciale processen bij het gesprek
over de kaderbrief.
13. Contact met de heer Van der Veer over de openbaarheid van stukken
Toezegging d.d.: 30 maart 2021
Status: Afgehandeld. Gesprek heeft plaats gehad op 20 april 2021.
14. Twee briefings organiseren in het voorjaar, waarvan 1 over stikstof
Toezegging d.d.: 30 maart 2021
Status: Afgehandeld. Er is een technische briefing gepland op 8 juni waar over de
vergaderstukken van 28 juni en ook over stikstof gesproken zal worden. Een tweede
technische briefing is gepland op 22 juni, waar nogmaals over de vergaderstukken van 28
juni gesproken kan worden en daarnaast over het formatieproces en de inzet op het
gebiedsgerichte werken.
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Nieuwsbrief Algemene
Vergadering
Editie maart 2021

UITNODIGING INLINE
WERKBEZOEK AV-LEDEN AAN
BIJ12
Graag nodigen wij u uit voor een online werkbezoek aan BIJ12 op woensdag 21
april 2021 van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens dit werkbezoek nemen we u mee in
opgaven en ontwikkelingen van BIJ12 binnen het IPO. Ook gaan we met u in
gesprek over de voorstellen voor huisvesting en de Voorjaarsnota 2021.

Beste leden van de Algemene Vergadering van het IPO,
Graag nodigen wij u uit voor een online werkbezoek aan BIJ12 op woensdag
21 april 2021 van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens dit werkbezoek nemen we u
mee in opgaven en ontwikkelingen van BIJ12 binnen het IPO. Ook gaan we
met u in gesprek over de voorstellen voor huisvesting en de Voorjaarsnota
2021.
Behoefte aan andere onderwerpen?
Zijn er nog andere onderwerpen die u graag met ons wilt bespreken? Laat het
ons uiterlijk 31 maart weten via onderstaand aanmeldformulier. Op basis van
uw input stellen we een definitief programma op dat u medio april van ons
ontvangt.
Noteer uw vraag in het aanmeldformulier
Heeft u voorafgaand aan het werkbezoek al behoefte aan bepaalde
informatie? Noteer uw vraag dan in onderstaand aanmeldformulier. We
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proberen uw vraag dan van tevoren te beantwoorden en/of in het programma
van 21 april te verwerken.
We zien uit naar uw aanwezigheid op woensdag 21 april a.s.!
Jan Herman de Baas en Jolinda van der Endt

link om je aan te melden [1]
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NIEUWE E-LEARNINGS OP
LEERPLATFORM VOOR
STATENLEDEN
Statenlidnu heeft twee nieuwe e-learnings ontwikkeld over regionale economie
en kunst, cultuur en erfgoed. Het is een product speciaal gemaakt voor alle
Statenleden. De afgelopen maanden hebben Statenleden en medewerkers van
verschillende provincies bijgedragen aan het maken van de e-learnings. Bent u
woordvoerder op 1 van deze thema’s, bekijk dan snel de e-learning!

Statenlidnu heeft twee nieuwe e-learnings ontwikkeld over regionale economie
en kunst, cultuur en erfgoed. Het is een product speciaal gemaakt voor alle
Statenleden. De afgelopen maanden hebben Statenleden en medewerkers
van verschillende provincies bijgedragen aan het maken van de e-learnings.
Bent u woordvoerder op 1 van deze thema’s, bekijk dan snel de e-learning!
Ook wanneer dit niet uw expertise is, zijn deze e-learnings een goede
aanvulling voor uw algemene provinciale kennis. Neem snel een kijkje op het
leerplatform! [2] Binnenkort verschijnt ook de e-learning Vitaal Platteland.
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Ook Provinciale Staten die niet gezamenlijk lid zijn kunnen gebruik maken van
het leerplatform (Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht). We
stimuleren daarom dat alle Provinciale Staten lid zijn, omdat de
deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging vanuit de Nederlandse
beroepsvereniging Statenlidnu voor alle Statenleden, commissieleden en
steunfractieleden worden ingezet.
De Statengriffie kan zelf ook gebruik maken van het leerplatform. Bijvoorbeeld
door tijdens of voorafgaand aan een informatiebijeenkomst een e-learning
door te nemen met Statenleden of tijd daarvoor te reserveren. Ook zijn per
provincie best-practices te delen en deze kunnen via het leerplatform
beschikbaar worden gemaakt voor alle provincies. Andere tips zijn ook
welkom! Statenlidnu is volop in ontwikkeling.

Tips voor het leerplatform voor Statenleden? Mail naar info@statenlidnu.nl [3]
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PIETER HILHORST PER 1
APRIL ALGEMEEN DIRECTEUR
IPO
Op 1 april begint Pieter Hilhorst als Algemeen Directeur van het Interprovinciaal
Overleg. Hij neemt het stokje over van Jan Herman de Baas die sinds oktober
vorig jaar tijdelijk was aangetreden. Op 30 maart vindt Jan Herman de Baas zijn
laatste vergadering met de leden van de Algemene Vergadering plaats.

Op 1 april begint Pieter Hilhorst als Algemeen Directeur van het
Interprovinciaal Overleg. Hij neemt het stokje over van Jan Herman de Baas
die sinds oktober vorig jaar tijdelijk was aangetreden. Op 30 maart vindt Jan
Herman de Baas zijn laatste vergadering met de leden van de Algemene
Vergadering plaats.
In de aanloop naar de formele AV-vergadering in juni zal ook een informele
(online) kennismaking georganiseerd worden met Pieter Hilhorst. Voor een
eerste indruk treft u hierbij de link aan naar een interview

[4]met

de heer

Hilhorst over regionale samenwerking.
https://specials.publiekdenken.nl/special-publieke-professional-2020/pieterhilhorst-over-regionale-samenwerking/ [4]
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TERUGBLIK IPO-BESTUUR 21
JANUARI, 2 FEBRUARI, 11
FEBRUARI EN 11 MAART
Op 21 januari heeft de eerste bestuursvergadering van 2021 plaatsgevonden.
Deze vergadering begon gelijk met goed nieuws: in een extra vergadering
diezelfde ochtend was er unaniem ingestemd met de voordracht van de heer
Hilhorst als nieuwe IPO-directeur.

Op 21 januari heeft de eerste bestuursvergadering van 2021 plaatsgevonden.
Deze vergadering begon gelijk met goed nieuws: in een extra vergadering
diezelfde ochtend was er unaniem ingestemd met de voordracht van de heer
Hilhorst als nieuwe IPO-directeur. Per 1 april start hij, en uiteraard zult u hem
dan ook snel zien in één van uw bijeenkomsten.
Verder stemde het IPO-bestuur 21 januari in met de krachtenkaard circulaire
economie. 1 Februari is deze door gedeputeerde de Rouwe ook aangeboden
aan demissionair staatssecretaris van IenW, Stientje van Veldhoven. Verder
stemde het IPO-bestuur in met de mandaatbesluiten voor de uitvoering van de
subsidieregeling drugsafval. Ook is gesproken over een consultatiereactie met
betrekking tot de regeling financiële zekerheid voor majeure risicobedrijven en
afvalbedrijven, en er is ingestemd met de landelijke actieagenda
vakantieparken.
11 februari is gesproken over de meerjarenraming. Het IPO-bestuur stemde
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unaniem in en 30 maart zal deze dan ook voorliggen in uw Algemene
Vergadering. Andere stukken die 11 februari zijn besproken, zijn de
interprovinciale visie op e-dienstverlening, de werkgeverszaken en de
Nationale Databank Flora en Fauna.
11 maart was er een mooie mijlpaal voor IDA: het IPO-bestuur stemde in met
het Interprovinciaal raamcontract Microsoft. Dit is het eerste resultaat uit het
spoor ‘bedrijfsvoering’ van de Interprovinciale Digitale Agenda’. Binnen dit
spoor wordt onder andere gewerkt aan het gezamenlijk inkopen van diensten
voor alle provincies. Verder is 11 maart gesproken over het pensioencontract.
Een onderwerp waar in alle vergaderingen uitgebreid over is gesproken, is het
kabinetsaanbod. De afgelopen periode is er gewerkt aan allerlei producten
met onze inzet voor een volgende kabinetsperiode. Dit zijn onder andere een
de notitie ‘sterke overheden, slagvaardige samenwerking’ [5], die samen met
VNG en UvW is ontwikkeld. Verder wordt op uiteenlopende thema’s gewerkt
aan lobbyfiches en zijn de provincies mede ondertekenaar van de actieagenda
[6]

wonen. 11 Maart werd in het IPO-bestuur ook al vooruit gekeken naar de

formatieperiode en de nieuwe kabinetsperiode. Gedachten werden gewisseld
over de positionering van de provincies als vanzelfsprekende
samenwerkingspartner de komende periode.
Het IPO-bestuur heeft in alle vergaderingen ook stilgestaan bij een aantal
onderwerpen die BIJ12 betreffen. 11 Februari stemde het IPO-bestuur in met
de toekomstvisie BIJ12. Verder is gesproken over de oorzaken van de
kwetsbaarheden in de ICT-systemen en de oplossingsrichtingen voor de korte
en de lange termijn. Daarnaast heeft het IPO-bestuur een voorgenomen
besluit genomen over de huisvesting BIJ12 in de Smakkelaarsburgt in Utrecht.
Er wordt nu een adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad van BIJ12
gedaan, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt in het IPO-bestuur in
mei en in de Algemene Vergadering in juni.
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NIEUWE WEBSITE INCLUSIEF
FILMPJE
Nieuwe website live

U heeft het vermoedelijk als gezien; de nieuwe website van het IPO is sinds 1
februari live. We zijn erg blij met het resultaat. De komende tijd wordt de
website nog verder door ontwikkelt. We zijn dan ook erg benieuwd naar uw
eerste ervaringen als gebruiker en stellen het zeer op prijs mocht u uw tips of
en tops naar communicatie@ipo [7].nl willen sturen.
We hebben een korte tutorial gemaakt die u door de vernieuwde elementen
van de website heen leidt. Bekijk de tutorial hier >
https://youtu.be/qzuLUL2p2co [8]
Op de website is ruimte ingericht voor een nieuwe wijze van weergave van de
bestuurlijke organisatie van het IPO. Hierin zijn de samenstellingen van de
Algemene Vergadering, het bestuur, de bestuurlijke adviescommissies en de
ambtelijke adviescommissies overzichtelijk op een plek bij elkaar gebracht. De
profielfoto’s ontbreken nu nog. Het plan is bij de eerstvolgende fysieke
bijeenkomsten iedereen binnen de bestuurlijke organisatie eensluidend op
foto te laten zetten.
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PLANNING AV EN P&C
PRODUCTEN
Planning P&C producten + vergadering op 2 november 2021

In november 2020 heeft de AV een planning ontvangen met het vaststellen
van de P&C producten door het IPO-bestuur, het aanbieden aan de AV, en
vervolgens de formele AV-vergadering over het betreffende P&C product. Dit
om een goede planning te kunnen realiseren voor de behandeling van de
documenten in de Staten. In deze planning voor 2021 waren voor de
behandeling van de begroting 2022 een minimaal aantal van vier weken
opgenomen tussen de aanbieding van de begroting aan de AV en de formele
AV-vergadering. Vanuit dat perspectief heeft de penningmeester, de heer Bijl,
aan de klankbordgroep P&C van de AV voorgesteld om een AV-vergadering
te beleggen begin november. Met ook de herfstvakantie in het najaar, wordt
met een vergadering in november meer tijd en ruimte geboden voor de AVleden om de begroting in de eigen Staten te bespreken. Het voorstel zal
tijdens de formele AV-vergadering van 30 maart namens de penningmeester
de heer Bijl worden ingebracht.

10

KRACHTIG GROEN HERSTEL
VAN NEDERLAND
Op dinsdag 16 maart zijn de AV-leden informeel bijgepraat over het
kabinetsaanbod van de decentrale overheden, het IPO, de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). De titel
van het aanbod is: “Krachtig Groen Herstel van Nederland”.

Op dinsdag 16 maart zijn de AV-leden informeel bijgepraat over het
kabinetsaanbod van de decentrale overheden, het IPO, de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). De
titel van het aanbod is: “Krachtig Groen Herstel van Nederland”. In de
bijeenkomst van 16 maart is ook verwezen naar het interview-drieluik met de
voorzitters van de koepels van de decentrale overheden. Hieronder vindt u de
links naar deze interviews en de presentatie van het kabinetsaanbod. Tevens
is het aanbod in tekst bijgevoegd, en de powerpoint-presentatie van 16 maart
jl. door programma-manager Henri Kool. De Staten zijn door het eigen college
van Gedeputeerde Staten geïnformeerd in februari 2021.
https://www.ipo.nl/actueel/theo-bovens-we-willen-aangeven-wat-we-kunnendoen-maar-ook-wat-daar-tegenover-moet-staan/ [9]
https://www.youtube.com/watch?v=uBCap-jDHPE [10]
https://www.youtube.com/watch?v=R90fn7K2H7A [11]
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/groen-herstelvraagt-om-praktische-oplossingen.16256838.lynkx
11

[12]

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/betrek-overhedenvroeg-bij-plannen-nieuw-kabinet.16267193.lynkx [13]
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/eerst-moet-hetfinanciele-gat-gedicht-worden.16277446.lynkx [14]
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SAMENWERKING MET DE
GRIFFIES
In maart heeft het eerste informele overleg plaatsgevonden tussen
vertegenwoordigers van de twaalf griffies en het IPO-bureau. Sinds de vorige
Statenperiode ontvangen de griffies – zoals ook afgesproken met de Algemene
Ledenvergadering (AV) – alle berichten en vergaderstukken die aan de AV
worden aangeboden. Binnen het traject van de ‘versterkte samenwerking’ is
vanuit een IPO-bureau het initiatief ontstaan om per griffie één vast
contactpersoon uit te vragen.

In maart heeft het eerste informele overleg plaatsgevonden tussen
vertegenwoordigers van de twaalf griffies en het IPO-bureau. Sinds de vorige
Statenperiode ontvangen de griffies – zoals ook afgesproken met de
Algemene Ledenvergadering (AV) – alle berichten en vergaderstukken die
aan de AV worden aangeboden. Binnen het traject van de ‘versterkte
samenwerking’ is vanuit een IPO-bureau het initiatief ontstaan om per griffie
één vast contactpersoon uit te vragen. Veelal is dit ook de griffie-collega die
de voorbereiding van de AV-vergaderingen doet, en schakelt met de AVleden. Doordat we voor iedereen een gezicht hebben, zowel aan IPO- als aan
Griffie-zijde, hopen we dat dit ook zal kunnen bijdragen aan een goede
samenwerking en voorbereiding van de AV-vergaderingen en bijeenkomsten.
In het eerste overleg zijn, naast een kennismaking, de volgende afspraken
gemaakt: tot aan de zomer organiseren we een maandelijks online-overleg,
daarna bezien we welke behoefte er qua regelmaat is, de griffies vullen ook
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de questionaire in die de AV-leden hebben ingevuld omtrent de AVvoorbereidingen in de provincies zodat we daar wellicht nog goede suggesties
voor de praktische realisatie uit kunnen halen en voor de snelle, handige
uitwisseling maken we een whats-app-groep. Ook is door de griffie-collega’s
gesproken over de kaderbrief en op welke wijze deze afgelopen jaar was
besproken in de Staten.
Mocht u interesse hebben in de samenstelling van de groep dan kunnen we u
daarover informeren.
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TERUGBLIK
KLANKBORDGROEP
PLANNING & CONTROL
Op maandag 1 februari kwam de klankbordgroep P&C bij elkaar. De
klankbordgroep kent twee wijzigingen in de samenstelling en bestaat nu uit
Bryant Heng (Fl), Charda Kuipers (Fr), Rinus Westeinde (Zld) en nog 1 vacature.
De klankbordgroep werd ondersteund door griffiers Oeke van Boekel en Renzo
Kalk.

Op maandag 1 februari kwam de klankbordgroep P&C bij elkaar. De
klankbordgroep kent twee wijzigingen in de samenstelling en bestaat nu uit
Bryant Heng (Fl), Charda Kuipers (Fr), Rinus Westeinde (Zld) en nog 1
vacature. De klankbordgroep werd ondersteund door griffiers Oeke van
Boekel en Renzo Kalk.
De bijeenkomst stond in het teken van de Meerjarenraming (verder: MJR).
Harmen Boeijenk (IPO) nam de klankbordgroep mee in de tot standkoming
van de MJR door middel van een presentatie.
[U treft de presentatie MJR als bijlage bij de terugblik van de informele AV van
16 maart]
Toegespitst op de rol van de AV in de P&C Cyclus werd eerst teruggeblikt op
vorig jaar en vervolgens ingezoomd om de MJR zelf.
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De MJR is geagendeerd voor de bestuursvergadering van 11 februari. De
MJR wordt in het IPO-bestuur vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring
aangeboden aan de AV.
Het karakter van de meerjarenraming is slechts een financiële doorkijk, maar
dient wel te worden goedgekeurd door de AV.
In de meerjarenraming gaat het om een doorrekening van de kosten van het
bestaand beleid. De raming geeft daarbij inzicht in hoe lang deze kosten
doorlopen. De MJR is nadrukkelijk geen instrument voor het budgetteren van
nieuw beleid.
Normaliter wordt de meerjarenraming tegelijkertijd met de begroting
vastgesteld. Door de herinrichting van de P&C-cyclus is de meerjarenraming
behorende bij de begroting 2021 doorgeschoven naar het eerste kwartaal van
2021, en ligt deze nu dus voor in het IPO-bestuur van 11 februari en
vervolgens in de Algemene Vergadering van 30 maart.
Tijdens de presentatie was er gelegenheid voor het stellen van vragen door de
klankbordgroep. De klankbordgroep…:
…benadrukt dat het interne proces voor de behandeling van de MJR in
de provincies niet overal hetzelfde is. Renzo Kalk geeft hierbij aan dat
de griffiers kunnen helpen. Dit is ook een punt van aandacht voor de AVwerkgroep Best Practises.
…geeft aan dat ruggespraak met de eigen statenleden van belang is.
Dat betekent ook wat voor de verzendtermijn van de stukken. De
penningmeester benadrukt hierbij dat invloed inderdaad via eigen GS
en PS kan worden uitgeoefend. In de Algemene Vergadering van 30
maart kan geen nieuwe politieke weging meer plaatsvinden.
…geeft aan dat de term ‘bestaand beleid’ voor verwarring zou kunnen
zorgen
…vroeg hoe de reserves van het IPO zijn meegenomen. De heer
Schoemaker geeft aan dat het IPO in principe geen reserves kent. Bij
de jaarrekening worden eventuele overschotten terugbetaald aan de
provincies; tenzij bestuur en Algemene Vergadering daar expliciet
anders over besluiten.
…vroeg aandacht voor de leesbaarheid van de tekst, met name waar
het gaat om de afkortingen. Er wordt een lijst van afkortingen
bijgevoegd. Tevens zijn in het boekwerk bij de MJR alle termen voluit
geschreven.
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…vroeg of de verslagen van de bestuurlijke adviescommmissies
(BAC’s) openbaar zijn. Dit is niet het geval. De discussiepunten worden
wel weergegeven in de diverse P&C-producten.
…merkte op dat de post overig vrij hoog is. De penningmeester gaf aan
dat hierin een weergave van de kostenherverdeling richting provincie
Zeeland, volgend uit de weeffout in het provinciefonds is meegenomen.
De IPO-bestuursleden is gevraagd de MJR vooraf met de eigen AV-leden te
bespreken. De MJR tevens geagendeerd voor de informele bijeenkomst van
de AV op 16 maart.
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AV-WERKGROEP BEST
PRACTICES
Donderdag 28 januari is de werkgroep Best Practices (bestaande uit de AVleden Van Hoorn, Van Sandick, en Thewissen) voor de tweede maal
bijeengekomen. De klankbordgroep besprak een eerste concept van de
Leidraad Best Practices. Deze heeft als?doel u als AV-leden een uniform
handvat te bieden bij zowel de voorbereiding op een Algemene Vergadering als
bij de afstemming met uw eigen staten.

Donderdag 28 januari is de werkgroep Best Practices (bestaande uit de AVleden Van Hoorn, Van Sandick, en Thewissen) voor de tweede maal
bijeengekomen. De klankbordgroep besprak een eerste concept van de
Leidraad Best Practices. Deze heeft als?doel u als AV-leden een uniform
handvat te bieden bij zowel de voorbereiding op een Algemene Vergadering
als bij de afstemming met uw eigen staten.
De werkgroep sprak voorts over de behandeling van de verschillende P&Cproducten en de rol van de kaderbrief van het IPO hierin. Het goed inbedden
van de P&C-cyclus in de voorbereiding op een Algemene Vergadering is
essentieel. De planning van de P&C-kalender is dusdanig georganiseerd dat
het gesprek in PS over de diverse P&C-producten mogelijk is. Dit laat weinig
ruimte om van de planning af te wijken.
In de P&C-cyclus wordt de kaderbrief wordt door tussenkomst van de colleges
van GS door het IPO-bestuur vastgesteld. Het is een weging van de colleges
van GS om de kaderbrief te delen met PS. De klankbordgroep gaf aan dat het
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mede om deze reden goed zou zijn een sluitende werkwijze t.a.v. de
kaderbrief op te nemen in de leidraad Best Practices.
De werkgroep gaf als aanbeveling mee het stuk ook met de griffiers te
bespreken. Hiertoe wordt op 2 maart een informele bijeenkomst met de
griffiecontactpersonen gepland. De leidraad komt ook aan de orde op de
informele bijeenkomst van de AV op dinsdag 16 maart.
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VERSLAG INFORMELE AVBIJEENKOMST 16 MAART 2021
Op 16 maart tijdens de informele bijeenkomst heeft Harmen Boeijenk
(IPO/Provincie Groningen) een powerpoint presentatie gegeven over de
Meerjarenraming die op de agenda van de formele AV-vergadering eind maart.
Tevens zijn technische vragen van de AV-leden beantwoord. U treft de
powerpoint presentatie aan en ook een beknopt verslag van de informele
bijeenkomst van 16 maart.

Deelnemers
AV-leden: Aukelien Jellema, Janet Duursma, Wim Moinat, Marianne de Widt,
Rinus van ’t Westeinde, Bryant Heng, Franco Achtien, Luuk van der Veer,
Charda Kuipers, Nico Uppelschoten, Ayse Er, Moniek van Sandick, Bea
Bijlsma, Kees Slingerland
Griffies: Peter Wannet, Arnold Rosier, Renzo Kalk, Johan Dorst, Ellen Pieters,
Thomas ter Elst, Berbel Ferwerda, Eric Meurs, Renée Wiggers.
Vereniging IPO: Harmen Boeijenk, Carlijn van Duren, Ad Nederlof, Michel
Schoemaker, Hans de Vries, José Buijsman, Robin Martens, Mariëlle de
Ruijsscher en Hester Menninga
Leidraad best practices
Mevrouw Menninga spreekt haar dank uit aan de leden van de werkgroep
“best practices” mevrouw van Sandick, mevrouw Van Hoorn en de heer
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Thewissen, en aan de griffier de heer Ter Elst voor de inzet en ondersteuning
aan de leidraad best practices.
Mevrouw Menninga licht toe dat eind vorig jaar met de werkgroep is gekeken
of er rode draden gehaald konden worden uit de vragenlijst die vorig jaar is
uitgezet onder, en op verzoek van, de AV-leden over de voorbereiding van de
Algemene Vergaderingen op de provinciehuizen. De leidraad best practices is
opgesteld op basis van de input uit de vragenlijst en bespreking daarvan met
de werkgroep. De inzet van de werkgroep is dat op 30 maart formeel aan de
AV voor te leggen en vervolgens door te geleiden naar het IPO-bestuur met
het voorstel om hierover het gesprek te laten plaatsvinden op de
provinciehuizen.
Voor een verdiepende slag in de praktische uitvoering is met de griffies
afgesproken dat ook zij de vragenlijst invullen. De vragenlijst wordt hiertoe
omgebouwd. Mevrouw Menninga geeft aan dat er ook gewerkt is aan een
versterkte samenwerking met de griffies. Dit niet alleen door betrokkenheid
van de griffie in bijvoorbeeld de werkgroep best practices en de
klankbordgroep P&C, maar ook door een vast contactpersoon bij de griffie per
provincie aan te stellen. Met die vaste contactpersonen is een appgroep
opgericht en heeft een eerste gesprek plaatsgevonden, die met name in het
teken stond van kennismaking. Afgesproken is elkaar tot aan de zomer in
ieder geval maandelijks online te treffen.
Mevrouw Jellema geeft aan dat de leidraad best practices in de eigen
provincie besproken wordt met de griffie, en dat ook besproken wordt hoe de
P&C-cycli van het IPO en Noord-Holland beter op elkaar aangesloten kunnen
worden.
De heer Van der Veer vraagt of het mogelijk is stukken openbaar op ibabs te
plaatsen.
De heer Achtien geeft aan dat in Flevoland de AV-leden een eigen ibabs
account hebben en zo toegang hebben tot de stukken. De heer Schoemaker
geeft aan dat voor degenen die regulier gebruik maken van ibabs een licentie
is aangevraagd. Dat geldt niet voor ieder Statenlid, maar is wel aangeboden
aan de AV-leden. De heer Van der Veer geeft aan dat een account niet nodig
is als stukken openbaar online staan.
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De heer Van ’t Westeinde meldt dat in Zeeland met de griffie wordt besproken
wat relevant is voor de Statencommissie en die stukken op de eigen ibabs
geplaatst worden.
Mevrouw Van Sandick geeft aan dat in de werkgroep best practices niet
gesproken is over openbaarheid van de stukken.
De heer Schoemaker geeft aan dat het IPO fungeert als belangenbehartiger
en dat is anders dan een provincie. De rol van het IPO-bureau is ervoor
zorgen dat AV-leden over de juiste informatie beschikken. Het openbaar
maken van stukken is vooralsnog niet aan de orde binnen het
verenigingsrecht. Het proces ter voorbereiding op een vergadering verschilt
per provincie. Mevrouw Menninga en de heer Van der Veer zullen over de
openbaarheid van stukken op een later moment doorspreken.
De heer Kalk geeft aan dat de verantwoordelijkheid van het IPO-bureau is de
stukken aan te bieden aan de provincies. Vanaf dat moment is de keuze aan
de provincies hoe zij die stukken verder verspreiden. Op de provincies geldt
dan vaak dat stukken openbaar zijn.
Mevrouw Van Sandick geeft aan dat er die week in Zuid-Holland een gesprek
plaatsvindt over de betrokkenheid van Statenleden bij het IPO in de eigen
provincie. Mevrouw Van Sandick vraagt voorts naar de behandeling van de
kadernota in de verschillende Staten. Mevrouw Menninga geeft aan dat de
kaderbrief in bijna alle provincies is behandeld. Hiertoe is een extra zin
opgenomen in het rapport best practices. De AV zou 30 maart kunnen
besluiten dat als specifieke wens aan het IPO-bestuur mee te geven.
Meerjarenraming 2022-2024
De heer Schoemaker geeft aan dat normaliter de meerjarenraming en de
begroting in één keer wordt aangeboden aan de provincies. Dat is dit jaar
anders gelopen vanwege de gewijzigde begrotingsopzet. Het IPO-bestuur
heeft op 11 februari ingestemd met de meerjarenraming. De meerjarenraming
wordt ter goedkeuring aangeboden aan de AV op 30 maart. Ter voorbereiding
op de bespreking op 30 maart wordt in deze sessie de opzet van de
meerjarenraming nader toegelicht. De heer Boeijenk geeft hierover een
presentatie die separaat is bijgevoegd.
Mevrouw Van Sandick vraagt hoe flexibel de meerjarenraming is, en vraagt
voorts naar de impact van het aflopen van het onderzoek bodemdaling en van
het afnemen van het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
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(GLB).
De heer Schoemaker geeft aan dat de meerjarenraming een momentopname
is. Het biedt de basis voor de langere termijn. Bij het opstellen van de
kaderbrief en vervolgens de begroting wordt een afweging gemaakt op basis
van de meerjarenraming en de actualiteit. De voorjaarsnota en najaarsnota
zijn bedoeld om gedurende het lopende jaar begrotingswijzigingen aan te
brengen.
Het punt bodemdaling komt doordat het verkennende onderzoek wordt
afgerond.
Het bedrag voor GLB neemt af omdat er nu door twee mensen vanuit de
provincies actief inzet wordt gepleegd op de totstandkoming van het nationaal
plan GLB. Na de totstandkoming van het plan komt die inzet te vervallen.
De heer Van der Veer informeert naar de directe en indirecte kosten voor
formatieplaatsen. De heer Schoemaker geeft aan dat een aantal medewerkers
direct kan worden toegerekend aan een beleidsopgave. Bij het toerekenen
van mensen tot indirecte kosten zijn bepaalde keuzes gemaakt. Mensen die
werken op public affairs worden bijvoorbeeld tot de indirecte kosten gerekend.
Schoonmaakkosten en kosten voor het gebouw zijn ook in de overhead
verdisconteerd. De heer Schoemaker geeft aan dat het percentage ook voor
interpretatie vatbaar is. Uiteraard wordt gewaarborgd dat zo kostenefficiënt
mogelijk wordt geopereerd.
Mevrouw Jellema vraagt hoe het gaat met inhuur vanuit de provincies. De
heer Boeijenk geeft aan dat hij het schoolvoorbeeld daarvan is via detachering
vanuit de provincies (specifiek Groningen).
Mevrouw Jellema vraagt voorts of de coronacrisis nog financiële
consequenties heeft. De heer Schoemaker geeft aan dat de coronacrisis de
agenda heeft beïnvloedt en zich heeft vertaald in de beleidsopgaves. Indien
de provinciale begrotingen door de crisis onder druk komen te staan, zal dat
een gesprek vergen in gezamenlijk verband over de consequenties daarvan
voor de gezamenlijke provincies.
De heer Achtien vraagt in hoeverre in de meerjarenraming rekening is
gehouden met de ambitie in de flyer ‘krachtig groen herstel’. De heer
Schoemaker geeft aan dat de meerjarenraming geen nieuwe beleidsambities
betreft. Nieuwe ambities komen terug bij de kaderbrief, eventueel de
voorjaarsnota en de nieuwe begroting. De heer Achtien verzoekt als deze
lobby doorwerkt in de begrotingscyclus de AV-leden en Statenleden daar
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goed in mee te nemen.
De heer Van ’t Westeinde geeft aan dat de overheadkosten vanuit Zeeland
een punt van zorg zijn. De provincies werken immers samen omdat dat
kostenefficiënter is. Het zou een streven kunnen zijn van het IPO-bestuur de
overhead te laten afnemen.
De heer Heng verzoekt er alert op te blijven dat de P&C-cyclus van het IPO zo
goed mogelijk past bij de cyclus op de provinciehuizen. De heer Schoemaker
geeft aan dat de provincies nu in ieder geval zes weken hebben tussen het
ontvangen van de stukken en de AV-vergaderingen, zodat de interne
processen goed doorlopen kunnen worden. Hiertoe is het overzicht met
aanleverdata van de P&C producten eind 2020 met de AV en de griffies
gedeeld. Mevrouw Van Sandick vraagt aandacht voor de invloed die Staten
hebben op het beleid van de gezamenlijke provincies. De AV-leden stellen de
kaderbrief niet vast en kunnen de begroting niet beïnvloeden. De heer
Schoemaker benadrukt het belang van het gesprek tussen de AV-leden en
bestuursleden op de provincies in dit kader. Mevrouw Van Sandick geeft aan
dit graag een keer met de AV te bespreken.
De heer Kalk geeft aan dat ter kennisname agenderen ook kan betekenen dat
aan de voorkant in de eigen provinciehuizen het gesprek bevorderd wordt. De
heer Kalk geeft voorts aan dat in het licht van de nieuwe P&C-cyclus ook
gesproken kan worden over de Statuten.
Kabinetsaanbod
De heer Kool (programmamanager kabinetsaanbod/gebiedsopgaven) geeft
een presentatie over dit thema. Deze treft u als apart artikel.
De heer Heng vraagt in hoeverre de AV-leden en de Provinciale Staten bij dit
traject betrokken worden.
De heer Van der Veer vraagt waarom de politieke partijen niet op de hoogte
zijn gesteld van het aanbod. Voorts geeft de heer Van der Veer aan het
jammer te vinden dat er weinig aandacht is voor natuur en biodiversiteit in het
stuk.
Mevrouw Van Sandick vraagt hoe het kaartje tot stand is gekomen en of zich
in de elementen voor de gebieden en in de gebieden zelf nog wijzigingen
kunnen voordoen.
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Mevrouw Jellema sluit zich aan bij de vragen van de heer Van der Veer en
mevrouw Van Sandick.
De heer Kool geeft aan dat de vraag om voorbeeldgebieden is uitgezet via de
Kring van Provinciesecretarissen en de Colleges van GS. Het zijn
voorbeeldgebieden om scherp te krijgen hoe een integrale gebiedsbenadering
eruit zou moeten zien, inclusief de vraag wat een passend schaalniveau is. De
elementen die zijn gepresenteerd voor de gebiedsaanpak kunnen ook nog
nader uitgevuld worden. Op dit moment zit het traject in de verkenningsfase.
Het lobbydocument heeft aandacht gekregen via o.a. het Binnenlands
Bestuur. De inzet is daarnaast dat de boodschap onder de aandacht wordt
gebracht van onder andere Kamerleden en het interbestuurlijk netwerk.
Daarnaast wordt een binnenzaknotitie ontwikkeld met als doel die breed te
verspreiden onder bestuurders en Statenleden zodat zij die ook kunnen delen.
Afgelopen week is eveneens een geslaagd debat georganiseerd door de
koepels van decentrale overheden.
De heer Kool geeft aan dat eventuele interbestuurlijke afspraken via de
Colleges van GS zullen lopen. Als er ook afspraken in gebieden worden
gemaakt, moet dat door alle betrokken overheden worden vastgesteld.
De heer Van der Veer geeft aan het jammer te vinden dat de PvdD geen
uitnodiging had ontvangen om een spreker te leveren voor het debat.
Rondvraag
Mevrouw De Widt geeft aan dat ze met de heer Kalk voor het overleg van 30
maart een vooroverleg zal organiseren.
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Algemene Vergadering
Op 28 juni 2021

Conceptagenda
Betreft
Vergaderdatum en -tijd
Locatie
Deelnemers

Verhinderd

Algemene Vergadering
28 juni 2021, 18:00 uur – 20:00 uur
Via Teams
Jaap Smit voorzitter, Cees Bijl (Dr), penningmeester.
Robert Pestman en Melissa van Hoorn–Van Dullemen (Gr), Franco Achtien en Bryant Heng
(Fl), Odile de Man en Marianne de Widt (Ut), Ayse Er en Aukelien Jellema (NH),
Yvonne Koolhaas-Giesberts en Kees Slingerland (Ov), Bart Megens en Marcel Thewissen
(Li), Hagar Roijackers en Hermen Vreugdenhil (NB), Nico Uppelschoten en Wim Moinat
(Dr), Luuk van der Veer en Janet Duursma (Gl), Harold van de Velde en Rinus van ’t
Westeinde (Zl), Charda Kuipers (Fr); Toine Beukering en Moniek van Sandick (ZH)
-

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag
a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 28 juni
b. Vaststelling verslagen AV 30 maart en 20 mei 2021 (bijgevoegd)
2. Bespreekpunten
a. Jaarstukken 2020 (bijgevoegd)
Kern van het onderwerp
De Jaarstukken 2020 van de vereniging IPO sluiten af met een positief saldo van € 2.341.963. Dit
betreft € 1.483.462 voor IPO - Den Haag, en € 858.501 voor BIJ12.
Het positieve resultaat is grotendeels ontstaan uit de gevolgen van de covid-pandemie, welke (nog)
niet aan de orde was bij het vaststellen door het bestuur en goedkeuren door de Algemene
Vergadering van de begroting 2020 en de Voorjaarsnota 2020. De covid-pandemie heeft in 2020 ook
laten zien dat de samenwerkende provincies flexibel zijn in het gezamenlijk optreden. Het
economisch herstelplan en de aftrap van het aanbod “Krachtig Groen Herstel” met de
gebiedsgerichte aanpak zijn daarvan voorbeelden.
Het is staand beleid, en regulier bevestigd in de bijeenkomsten met de Algemene Vergadering (AV),
dat een positief saldo gerestitueerd wordt aan de provincies.
Op 6 mei heeft de accountant de goedkeuring aan de jaarstukken 2020 gegeven.
De jaarstukken bestaan uit de geconsolideerde jaarrekening 2020 en de respectievelijke
jaarverslagen van IPO - Den Haag en BIJ12. Het bestuur van de vereniging IPO heeft op 20 mei
2021 de jaarstukken 2020 vastgesteld en deze worden u ter goedkeuring aangeboden. De
handtekeningen van de IPO-bestuursleden (bijlage 4), waarmee het besluit tot vaststelling is
bekrachtigd, worden tijdens Algemene Ledenvergadering op 28 juni aan u digitaal getoond.
Voorstel
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De leden van de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de geconsolideerde jaarrekening 2020,
met bijbehorende enkelvoudige jaarstukken van BIJ12 en IPO Den Haag goed te keuren, waarna het
rekeningresultaat 2020 zal worden gerestitueerd aan de provincies.

b. Voorjaarsnota IPO-BIJ12
Kern van het onderwerp
Onderdeel van de vastgestelde P&C-cyclus van de vereniging het Interprovinciaal Overleg is het
middels de voorjaarsnota en najaarsnota informeren van het IPO-bestuur over de voortgang van de
programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Aangezien het IPO-bestuur bij besluitvorming
over de voorjaarsnota 2021 op 20 mei ook een aantal begrotingswijzigingen heeft vastgesteld (IPO
Den Haag en BIJ12), worden deze aan de AV ter goedkeuring voorgelegd. Het is de eerste Nota
binnen de nieuwe P&C cyclus. Voor het totale beeld en vanuit goed gebruik is de voorjaarsnota 2021
in het geheel ter informatie meegezonden.
De ter goedkeuring voorgelegde begrotingswijziging geldt zowel voor het deel IPO – Den Haag als
voor BIJ12 en betreft alleen de jaarschijf 2021. Het IPO-bestuur heeft expliciet aangegeven dat met
het vaststellen van deze begrotingswijziging, het nog geen besluit heeft genomen over de
onderdelen die ook meerjarig doorwerken. De relatie tussen de voorstellen uit deze voorjaarsnota en
de doorwerking kaderbrief 2022 is opgenomen in tabel 1 en 2 van deze oplegger. De besluitvorming
over de doorwerking 2022 zal onderdeel uitmaken van de integrale besluitvorming over de begroting
2022.
Voorstel/gevraagd besluit
Aan de Algemene Vergadering worden door uw bestuur de volgende begrotingswijzigingen ter
goedkeuring voorgelegd:
een verhoging van de begroting 2021 IPO Den Haag met € 159.000, incidenteel te dekken
uit een verhoging van de provinciale bijdrage 2021; en
een verhoging van de begroting 2021 BIJ12 met € 3.199.504 waarbij € 180.083 wordt
onttrokken uit de bestemmingsreserves van BIJ12, € 325.000 wordt gedekt uit een bijdrage
van het ministerie van I&W, en de resterende € 2.694.421 incidenteel te dekken uit een
verhoging van de provinciale bijdrage in 2021.
In het IPO-bestuur van 20 mei is ter overweging meegegeven de restitutie van het geconsolideerde
rekeningresultaat 2020, te weten € 2.341.963, eventueel in te zetten als incidentele dekking van de
begrotingswijziging 2021. Het is aan individuele provincies om te bepalen deze eenmalige dekking in
te zetten.

c. Huisvesting BIJ12 (bijgevoegd)
Kern van het onderwerp
Door de groei van de opgaven die BIJ12 uitvoert voor de gezamenlijke provincies is – ondanks dat
ook in de toekomst meer wordt thuisgewerkt – de bestaande huisvesting van BIJ12 ontoereikend.
Het IPO-bestuur besloot daarom unaniem – gehoord hebbende de Ondernemingsraad van BIJ12 –
om voor de huisvesting van BIJ12 het bestaande kantoor aan te passen aan het actuele programma
van eisen en samen met de OV-campus de derde verdieping van het huidige kantoorpand in gebruik
te nemen. Bij dit besluit waren de financiën doorslaggevend. Het besluit werd versterkt door de
samenwerking met een al bestaande partner (OV-campus). U wordt gevraagd dit besluit goed te
keuren.
Voorstel/gevraagd besluit:
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:
1. Het besluit van het IPO-bestuur om voor de huisvesting van BIJ12 het bestaande kantoor in
Smakkelaarsburgt (Utrecht) aan te passen aan het actuele programma van eisen en samen met
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2.

de OV-campus per 1 januari 2022 de derde verdieping van Smakkelaarsburgt in gebruik te
nemen (voor BIJ12 totaal 2155 m2), goed te keuren en
de daarmee samenhangende begrotingsaanpassing te verwerken in de Voorjaarsnota 2021
(eenmalige kosten 2021) en Meerjarenbegroting 2022-2026 (jaarlijkse kosten)

3. Ter informatie
a. Kaderbrief 2022 (bijgevoegd)
b. Overzicht stand van zaken toezeggingen (bijgevoegd)
c. Nieuwsbrief AV maart 2021 (bijgevoegd)
d. IPO-Jaarcongres 2021: toelichting op de stand van zaken (mondeling)
4. Rondvraag en sluiting
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