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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.
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:
dekken uit een verhoging van de provinciale bijdrage 2021; en

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
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
eigenheid is met name gelegen in de beleidsarme uitvoering die BIJ12 in opdracht van de

-

resultaat is van de gemaakte interprovinciale afspraak de betreffende opgave/opdracht
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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.

Voorjaarsnota is (net als de najaarsnota) het instrument om het IPO-bestuur te informeren
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

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
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Primaire
Begroting
2021

Mutatie
Gewijzigde
Voorjaarsnota Begroting
2021
2021

Doorwerking
Kaderbrief
2022

Interne organisatie

3.520.632

534.000

4.054.632

618.000

Regeling Drugsafvaldumpingen

1.000.000

0

1.000.000

Expertiseteam Stikstof en N2000

3.918.618

134.000

4.052.618

Natuurinformatie en Natuurbeheer

6.883.741

37.500

6.921.241

75.000

Faunazaken

32.286.177

364.000

32.650.177

213.000

Secretariaat ACSG

721.731

156.083

877.814

201.000

GBO-provincies

4.629.183

1.973.921

6.603.104

1.608.000

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

Lasten

1)

Tabel 2: begrotingswijziging BIJ12 en doorwerking specifiek betreffende VJN-begrotingswijziging in kaderbrief van het totaal van

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
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
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 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.

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
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
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

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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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
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
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

-

3 juni: klankbordgroep P&C en penningmeester IPO-bestuur
8 juni: overleg griffies en IPO-bureau
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-

briefing stikstof
14 juni: deadline indienen schriftelijke vragen vergaderstukken
22 juni: overleg griffies en IPO-bureau

-

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.
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
Voortgang
land gaan opleveren dan 35 TWh, is besloten R35 niet te in te zetten. Afgesproken wordt een
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
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
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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
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

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

samenwerking moet zich de komende jaren verder uitkristalliseren. De
vinger aan de pols is nodig om de provinciale belangen te behartigen.
2. Nieuwe afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(I&W) en gemeenten over bodemtaken.
3. Uitwerken integrale en intercompartimentale aanpak van de Zeer
Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

1.2. Water
Output 2021
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)

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
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 2026te 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
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
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

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.
9

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

Inhoud

Geld

verhoogd vanwege indexatie.
3. Afhankelijk van het dienstverleningsniveau dat bereikt wordt, kunnen de
scenario 3 uit het bestuursakkoord wordt gerealiseerd. De provinciale
indexatie.
Toelichting
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
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

Financi n
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. Begroting
2021
VJN 2021
na wijz.
125
713
47
662
1.650
325
3.522

-28
107
0
0
0
0
79

98
820
47
662
1.650
325
3.601

Realisatie

Verplicht

0
0
0
144
0
0
144

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

als dekking.

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
energiebesparingsplicht bedrijven, Normering werkgerelateerde
-convenanten en koolstofdioxide (CO2)-heffing industrie.

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,

Toelichting
2. Instrumentenkoffer
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. Co rdinatie Klimaatakkoord
Output 2021
1. Oplevering advies en ontwikkeling voorstellen hoe om te gaan met
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

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

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
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.

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
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
land gaan opleveren dan 35 TWh, is besloten R35 niet te in te zetten. Afgesproken wordt een
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.

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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Financi n
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma.
Beleidsopgave
2.1 - Gezondheid
2.2 - Circulaire Economie
2.3 - Klimaat en Energie
2.4 - Omgevingsveiligheid
2.5 - VTH-stelsel en Omgevingswet
2.6 - Abonnementen VTH-kennisdeling int
2.7 - Co rdinatie Klimaatakkoord
2.8 - 6000 mw op land
2.9 - Regionale Energie Strategie 1.0
2.10 - Route 35
2.11 - Industrie en bedrijventerreinen
2.12 - Warmtetransitie
2.13 - Energie-infrastructuur
Totaal

Begroting Begr.wijz. Begroting
2021
VJN 2021
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

0
125
0
88
100
41
0
0
0
0
0
0
0
354

Realisatie

Verplicht

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

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
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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
gericht is op gewenste provinciale rol en verantwoordelijkheid en
bewaakt IPO of dit voldoende geborgd en ondersteund wordt door het
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

Inhoud

Geld

omgeving zowel binnen als buiten natuurgebieden.

Toelichting
1. Uitvoering programma natuur
In afstemming met AAC en Rijk wordt gewerkt aan uitwerking van het programma. Een belangrijke
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.
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
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
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
2. In oktober 2020 is de begroting van IPS voor het jaar 2021 door de
Bestuurlijke Commissie Stikstof vastgesteld. Hiervoor is tevens dekking
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
kassiersfunctie beschikbaar te gaan stellen.
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Inhoud

Geld

Financi n
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma.
Beleidsopgave
3.1 - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
3.2 - Duurzame Landbouw
3.3 - Klimaatakkoord Landbouw Landgebru
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

Begroting Begr.wijz. Begroting
2021
VJN 2021
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

195
0
0
104
0
0
10
26
0
900
1.235

Realisatie

Verplicht

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

3. Community of practice met trekkers van de Regionale mobiliteits

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.
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.

Toekomstbeeld OV).
Toelichting
2. Agenderen richting IenW, ProRail en vervoerders
Als gevolg van de coronapandemie is na de beschikbaarheidsvergoeding 2020/21 opnieuw een goede
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
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
is herzien. Dit zit onder andere op het realiseren van de uitvoeringsplannen.
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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
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

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
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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Financi n
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. Begroting
2021
VJN 2021
na wijz.
90
0
0
149
1.800
0
2.039

0
0
0
0
0
0
0

90
0
0
149
1.800
0
2.039

Realisatie

Verplicht

0
0
0
0
0
0
0

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

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

en indien mogelijk de VNG is aangesloten.
2. IPO stemt provinciale inzet af met provincies en Rijk in de kennis- en
medio 2021 vastgelegd voor 2021 respectievelijk 2022, inclusief 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
2. In 2021 wordt duidelijk of het uitwisselings- en kennisplatform
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
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.
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
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
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

Inhoud

Geld

Aansluiting VNG is onderzocht en zo mogelijk gerealiseerd.
2. De acties uit het actieplan Taskforce herstel regionale economie (HRE),
waarvoor IPO aan de lat staat, zijn voor zover mogelijk uitgewerkt in
plannen van aanpak en worden in 2021 verder uitgevoerd.
Dit betreft naar verwachting:

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

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

Financi n
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

Inhoud

Geld

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

Inhoud

Geld

restauraties met het Rijk agenderen in overleg met andere overheden.
2. IPO is als belangenbehartiger vertegenwoordiger in diverse overleggen
rondom erfgoed en bereidt in 2021 lopende afspraken over restauraties
en uitvoeringsorganisatie voor.
Toelichting
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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Financi n
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
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
-

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.

- 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,
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

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
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
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
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

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
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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
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:

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. Overheidsfinanci n
Output 2021
1. Onderzoek naar effecten fiscalisering mobiliteit, samen met het Rijk.
2. Actualisatie verdeelmodel provinciefonds.

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
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

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
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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
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
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.

Financi n
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma.
Beleidsopgave
7.1 - Consultatie- en wetgevingstrajecten
7.2 - Lerend netwerk en uitwisseling "best
7.3 - Strategische kennisfunctie
7.4 - Overheidsfinanci n
7.5 - Vitale vereniging
7.6 - Europa
7.7 - Interprovinciale Digitale Agenda
Totaal

Begroting Begr.wijz. Begroting
2021
VJN 2021
na wijz.
20
27
63
104
159
256
1.250
1.879

0
0
0
0
0
0
0
0

20
27
63
104
159
256
1.250
1.879

Realisatie

Verplicht

0
0
9
0
0
46
138
193

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
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
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
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

Financi n
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma.
Beleidsopgave
8.1 - CAO
8.2 - Rechtspositie politiek ambtsdragers e
8.3 - Ontwikkelen en borgen goed publiek
Totaal

Begroting Begr.wijz.
2021
VJN 2021
199
0
62
261

0
0
0
0

Begroting
na wijz.

Realisatie

Verplicht

199
0
62
261

5
0
0
5

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

Inhoud

Geld

kerntaken, maar die op voorhand niet specifiek waren beklemd. Via de vooren najaarsnota rapporteren we over de besteding.
Toelichting
wenden ter dekking van de extra lasten voor de IHW-bijdrage (zie programma 1). Daarmee resteert
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

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

Inhoud

Geld

de meerjarenraming houden we rekening met een stelpost.

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.

9.4. Compensatie Zeeland
Output 2021
Vanwege een weeffout in het verdeelmodel provinciefonds ontving de
besloten om deze afspraak te verlengen tot aan de implementatie van de
besloten om deze afspraak te verlengen tot aan de implementatie van de
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Output 2021

Inhoud

Geld

vanwege het administratieve karakter via de IPO-kassiersfunctie.

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

Inhoud

Geld

niet toegerekend aan de beleidsopgaven maar verzameld binnen
beleidsopgave 9.5 Nog te verdelen apparaatslasten.

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
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Financi n
In de onderstaande tabel en de grafiek hiernaast is de uitputting
weergegeven van de programmabudgetten binnen dit programma.
Beleidsopgave
9.1 - Werkbudget
9.2 - Stelpost L&P-compensatie
9.3 - Informatiehuizen Natuur en Externe
9.4 - Zeeland
9.5 - Nog te verdelen apparaatslasten
Totaal

Begroting Begr.wijz. Begroting
2021
VJN 2021
na wijz.
300
0
2.301
6.700
0
9.301

-79
0
0
0
159
80

221
0
2.301
6.700
159
9.381

Realisatie

Verplicht

14
0
60
6.700
0
6.775

149
0
348
0
0
497

Restant
58
0
1.892
0
159
2.109
x 1.000

Toelichting
9.1 - Werkbudget
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

Zoals toegelicht onder 7.3 is voor Gebiedsopgaven 3.0 aanvullende capaciteit noodzakelijk. De
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
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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
Frysl n
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

Volledige omschrijving
ambtelijke adviescommissie
Algemene Maatregel van Bestuur
algemene periodieke keuring
bestuurlijke adviescommissie
Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen

BRO
BRZO
BZK
CE
COELO
DSO
EZK
GLB
GPO
GUF
HNP
HRE
I&W
IBL
IBP
IHW
IMPEL
IPS

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

KIC
KOB
KRW
LGR
LHS
LNV

Kennis- en Innovatieconvenant
Kwaliteit Openbaar Bestuur
Kaderichtlijn Water
Landelijk Grondwater Register
landelijke handhavingsstrategie
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MIT
MJA
MKB
MIRT
MTH
NBTC
NDFF
NHI
NNN
NOVI

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

NSP
OCW

Nationaal Strategisch Plan
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OGB

opdrachtgeversberaad
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OV
PBL
POI
R35
RE
RES
RISM

openbaar vervoer
Planbureau voor de Leefomgeving
provinciale ondersteuningsinstellingen
Route 35
regionale economie
regionale energiestrategie
road infrastructure safety management

ROB

Raad Openbaar Bestuur

ROWW
RVV
RWS
SDN

Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
Rijkswaterstaat
Safety Delta Nederland

SPV
STOWA
SZW
TdF
TWh
UBF
UP CE
UvW
VNG
VTH
WKP
ZSBO
ZZS

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
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Voorjaarsnota BIJ12 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
Totaal

Security

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

180.083 395.000

mln.

Organisatieontwikkeling in relatie tot security
Er zijn kwetsbaarheden geconstateerd in enkele applicaties die bij BIJ12 in beheer zijn. Om deze
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
-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

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

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
dienstverlening kwalitatief op het juiste niveau te brengen en te houden is structurele personele
maakt onderdeel uit van de (deel)begroting voor Bedrijfsvoering. Hierbij vindt ook een
verschuiving van capaciteit van de inhoudelijke units GBO naar Bedrijfsvoering - plaats.
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Directie en Bedrijfsvoering
Onder
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
. 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
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
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
-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.
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

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).
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
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)
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)
In 2020 stemde het IPO-bestuur in met een samenwerkingsovereenkomst voor het Nationaal
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
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 u
2021 wordt uitgegaan van invulling voor een half jaar na vaststelling van de Voorjaarsnota voor

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 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
(zie onderstaande tabel). De kosten voor
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)
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
ge 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
vermindering van de administratieve regeldruk bij grondgebruikers en jagers. Na bespreking in de
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AAC VP, stemde de BAC VP van 29 oktober 2020 in om voor dit onderzoek in 2021 een bedrag van
.

ACSG (AdviesCommissie Schade Grondwater)
De Bestemmingsreserve ACSG bedraagt
Voorgesteld wordt dit bedrag te
benutten voor de ontwikkeling van een nieuwe karteringssystematiek voor de landbouwprojecten.
De kosten hiervoor bedragen ruim
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
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

GBO provincies

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
(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
plaats (zijnde
kunnen dan werkprocessen voor aanlevering aan het LGR worden geoptimaliseerd en waar

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
53.000 aan de BIJ12-begroting
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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 bijdra
een deel van het tekort op te vangen.
het gebruik van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) op te nemen in de begroting van
BIJ
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
Het betreft
-conform de
afspraken met het ministerie hierover - gedekt wordt vanuit IenW.
Provinciaal GeoRegister (PGR)
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
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
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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