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Voorstel 

 

De begroting Kassiersfunctie 2017 vaststellen en deze ter kennisneming doorgeleiden aan 

de Algemene Vergadering op 4 oktober 2016. 

 

 

Toelichting 

 

Bijgaand treft u aan de conceptbegroting Kassiersfunctie 2017 (bijlage 1) en de 

toelichting. Onder de kassiersfunctie zijn de interprovinciale (niet IPO-) activiteiten 

opgenomen. In bijlage twee treft u aan het conceptbesluit tot vaststelling van de 

begroting Kassiersfunctie 2017 dat getekend dient te worden.  

 

De door u vastgestelde begroting kassiersfunctie 2017 wordt ter kennisname doorgeleid 

naar de algemene vergadering van 4 oktober 2016. 

 

Toelichting op de begroting 2017 Kassiersfunctie 

Onder de kassiersfuncties zijn de interprovinciale (niet IPO-) activiteiten opgenomen die 

passen binnen de “smalle doch betekenisvolle agenda” van het IPO. Om administratieve 

redenen worden de provinciale bijdragen aan deze activiteiten “gekassierd” door het IPO. 

 

Denktank Lerend Netwerk Provincies 

Deze activiteit wordt in 2017 onder regie van provinciesecretarissen gecontinueerd. 

Hiervoor is een budget van € 100.000 opgenomen. 

 

Implementatie Omgevingswet 

De komst van de Omgevingswet brengt voor de provincies een ingrijpende 

veranderopgave met zich mee. Naast implementatieprojecten in alle provinciehuizen is er 

op interprovinciaal niveau reden om programmatisch aan de slag te gaan. Om dit 

programma goed te kunnen uitvoeren is een klein projectteam geformeerd.  

Voor de programmakosten van dit projectteam is voor 2017 weer € 726.000 aan budget 

opgenomen. 

 

Werkbudget Mobiliteit 

Vooruitlopend op besluitvorming in de ambtelijke adviescommissie  Mobiliteit, is 

€ 420.000 opgenomen voor  programmakosten (o.a. Uitvoeringsprogramma Zero Emissie 

Busvervoer, doorontwikkeling ProMev) en het organiseren van bijeenkomsten. 
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Interprovinciale projecten water 

Hier is opgenomen de bijdrage aan het Informatiehuis Water (€ 180.000), waarvoor het 

IPO gezamenlijk met de UvW en Rijkswaterstaat opdrachtgever is. Daarnaast is, 

vooruitlopend op besluitvorming in de ambtelijke adviescommissie Duurzame Ruimtelijke 

Ontwikkeling en Waterbeheer, een budget opgenomen voor de ondersteuning van de 

werkzaamheden die voortvloeien uit de Deltabesluiten (besluit Ruimtelijke Adaptatie) en 

het programmabureau Zoet Water (€ 185.000). 

 

Nationale omgevingsvisie (NOVI) 

Dit budget is bestemd voor de externe advisering voor het ontwikkelen van een 

gezamenlijke input als bouwsteen voor de Nationale Omgevingsagenda, het afstemmen 

met rijk en andere overheden over complementariteit tussen verschillende 

Omgevingsvisies en het ontwikkelen van een visie op het handelingsperspectief en 

instrumentarium om de Omgevingsvisies te realiseren. 

 

Werkbudget Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 

Vooruitlopend op besluitvorming in de ambtelijke adviescommissie  Duurzame 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer is  € 165.000 opgenomen voor 

programmakosten en de organisatie van bijeenkomsten. 

 

ORK III ontwikkelingsprogramma regionale waterkeringen 

Omdat de bestaande leidraden en handreiking zijn gebaseerd op “visie op regionale 

waterkeringen” uit 2004 is in de AAC DROW van 12 maart 2015 geadviseerd een nieuw 

ontwikkelprogramma op te starten. Gewerkt wordt aan een nieuwe visie op regionale 

waterkeringen die aansluit bij de laatste inzichten en een daarop gebaseerde set 

handreikingen en leidraden. 

 

Coördinator Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) 

Teneinde te voldoen aan de wettelijke taak en het feit dat de overstromingsgevaar- en de 

overstromingsrisicokaarten een landelijke overstromingsbeeld moeten opleveren,  heeft 

de AACV DROW van 4 november 2015 geadviseerd een coördinator aan te stellen om de 

actualisatie van deze kaarten te coördineren. 

 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Vooruitlopend op besluitvorming in de ambtelijke adviescommissie Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving is € 350.000 opgenomen. 

Deze middelen worden ingezet voor ondersteuning van de IPO-inzet op het beleidsthema 

VTH van de IPO-Meerjarenagenda. De volgende posten zijn te onderscheiden: 

- Uitvoeren van projecten ter ondersteuning van de gezamenlijke uitvoering van de 

wettelijke taken van de provincies w.o. het opstellen van een landelijke strategie voor 

vergunningverlening, beheer van kwaliteitscriteria, coördinatie van de Brzo-taken: € 

150.000 

- Financieren programmamanager Risicokaart om uitvoering te geven aan de opdracht 

van het IPO-bestuur voor beheer en doorontwikkeling van de Risicokaart: € 100.000 

- Middelen voor ondersteuning van de uitvoering van de zes beleidsmatige thema’s die 

in het kader van de IPO-Meerjarenagenda zijn vastgesteld en die van belang zijn voor 

de beleidsmatige doorontwikkeling van het stelsel VTH: € 50.000. 

 

Werkbudget Portefeuillehouders Cultuur 

Vooruitlopend op besluitvorming in het portefeuillehoudersoverleg cultuur is een 

werkbudget van € 70.000 opgenomen voor een benchmark culturele instellingen, 

onderzoek provinciale taken bibliotheken en een position paper visie rol provincies 

erfgoed. 
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Werkbudget gedeputeerden Regionale Economie 

Vooruitlopend op besluitvorming in de AAC Regionale Economie is € 70.000 opgenomen 

als werkbudget voor onder meer  een onderzoek naar de rol van provincies in de 

onderwijs-arbeidsmarkt alsmede de doorontwikkeling van de agenda regionale economie. 

 

Energietransitie 

De Interprovinciale samenwerking Energietransitie en Economie is in 2014 gestart. In de 

MJA 2016-2019 is het budget van € 363.000 incl. BTW per jaar doorgezet voor de jaren 

2017, 2018 en 2019. Dit budget wordt gebruikt voor de inzet van de programmamanager 

en de programmasecretaris (ca. € 210.000 per jaar incl. BTW) en voor het financiering 

van gezamenlijke IPO projecten en activiteiten. In het najaar van 2016 worden de 

voorstellen voor het project IPO Energiegesprekken 2017-2018 uitgewerkt en ter 

besluitvorming voorgelegd aan het IPO bestuur. Het is nu nog niet bekend of dit 

consequenties heeft voor de IPO begroting. 

 

Mededepartement Europese Biodiversiteitsstrategie 

De provincies willen de rol van provincies als mededepartement in EU-besluitvorming met 

ambitie neerzetten deze Collegeperiode. In 2016 wordt een kwartiermakerfase 

uitgevoerd resulterend eind 2016 in een advies over de wijze waarop effectief invulling 

kan worden gegeven aan de daadwerkelijke uitvoering van deze nieuwe rol voor 

provincies. Dit betekent ook dat op basis daarvan pas definitieve besluitvorming kan 

plaatsvinden over het benodigde budget voor 2017. Vooralsnog wordt op grond van de 

bevindingen uit de oriëntatiefase van het kwartiermakerschap, waarin alle provincies 

aangeven voldoende inzet te willen plegen, voor uitvoering van de rol van 

mededepartement in 2017 uitgegaan van € 133.334. De verwachting is dat er voor een 

goede invulling in de loop van 2017 meer budget nodig zal zijn. 

 

Werkbudget gedeputeerden Vitaal Platteland 

Vooruitlopend op besluitvorming van de ambtelijke adviescommissie Vitaal Platteland is 

€ 500.000 opgenomen voor de implementatie Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en 

€ 190.000 voor de overige werkzaamheden met  betrekking tot Vitaal Platteland. 

 

Werkbudget gedeputeerden i-Agenda 

Probleemstelling: bij het IPO is al langere tijd onvoldoende kwantitatieve capaciteit 

aanwezig op de dossier digitale overheid en geo-informatie. Dit staat haaks op het feit, 

dat er landelijk momenteel juist veel ontwikkelingen spelen op deze onderwerpen 

(Digitaal 2017, Convenant Informatieveiligheid, Duurzaam digitaal/ Archief 2020, 

INSPIRE, Omgevingswet, eFactureren etc). 

 

Sinds twee jaar heeft Nederland een “digicommissaris”, die samen met de verschillende 

overheidslagen moet komen tot een concretisering (ook financieel en qua governance) 

van de ambities op het gebied van digitale overheid. Vanuit de AAC Middelen zijn een 

aantal directeuren afgevaardigd om deel te nemen aan regieraden, die vallen binnen de 

governance van de digitale overheid. Vanuit hun wens om hier meer met één mond te 

kunnen spreken heeft AAC Middelen in Q1 2016 een opdracht verschaft aan ICTU om te 

komen met een voorzet voor een i-Agenda voor provincies. Deze i-Agenda zal 

gepresenteerd worden tijdens de tweedaagse van AAC Middelen en als deze wordt 

aangenomen gaat dit extra inbreng vragen van het IPO. 

 

Vooruitlopend op de besluitvorming in de AAC middelen is de volgende uitbreiding  van 

capaciteit nodig: namelijk van een programmamanager € 120.000 en een senior adviseur 

€ 100.000. 
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Provinciale abonnementen 

De gezamenlijke provincies nemen deel in een aantal organisaties, te weten Stichting 

Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Centrum onderzoek economie lagere overheden 

(COELO) en Council of European Municipalities en Regions (CEMR). De bijdrage van de 

gezamenlijke provincies wordt door het IPO gekassierd. 

 

 

Bijlagen 

 

1. Begroting Kassiersfunctie 2017; 

2. conceptbesluit tot vaststelling van de begroting Kassiersfunctie 2017. 


