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Onderwerp

Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2020
gemeenschappelijke regelingen.
Geachte Statenleden,
Bijgaand treft u ter kennisname de uitgangspuntenbrieven financieel kader 2020 van de vijf
provinciale omgevingsdiensten aan. Dit is in lijn met uw wens om aan de voorkant te worden
meegenomen bij de voorbereidende besluitvorming inzake begrotingen van deze
omgevingsdiensten. Deze brieven zijn reeds verzonden mede in verband met de voorbereidende
werkzaamheden voor de (ontwerp)begroting 2020 van deze omgevingsdiensten. Ten aanzien
van de procedure wordt opgemerkt dat deze begrotingen in de periode mei/juni 2019 voor een
zienswijze zullen worden aangeboden aan uw Staten.
De provincie beschrijft in deze brieven overeenkomstig voorgaande jaren de provinciale
(financiële) uitgangspunten en specifieke aandachtspunten voor de begroting 2020 van de vijf
omgevingsdiensten. In de brieven worden drie onderwerpen (generiek) aan de orde gesteld:
· de provinciale deelnemersbijdrage 2020;
·
·

de kostprijssystematiek;
de Omgevingswet.

Provinciale deelnemersbijdrage
In 2019 zijn er provinciale verkiezingen en komt er een nieuw collegeakkoord voor de periode
2020-2023. Het huidige Hoofdlijnenakkoord 2016-2019 is dan ook niet van toepassing voor het
jaar 2020. Gelet op deze situatie is in de brieven als provinciaal uitgangspunt opgenomen om het
opdrachtbudget en de deelnemersbijdrage te continueren en te garanderen. Daarbij wordt
opgemerkt dat na de verkiezingen en met een nieuw collegeakkoord dit standpunt kan wijzigen.
Ten aanzien van de verdere invulling voor de begroting voor het jaar 2020 het volgende.
De raming van de lastenstijgingen van de begroting 2020 van de omgevingsdiensten dient ten
aanzien van de loon- en prijsstijgingen een reëel beeld te geven. Het door de omgevingsdiensten
voorgestelde indexeringspercentage (gewogen gemiddelde loonkostenstijging en prijsstijging
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materiële component) dient voor de lastenontwikkeling goed, gespecificeerd onderbouwd te
worden.
Voor het dekkend maken van de begroting, het bepalen van het uurtarief en de benodigde
provinciale financiële deelnemersbijdrage wordt blijvend aandacht gevraagd voor
efficiëntieverbetering in de bedrijfsvoering. De provinciale inzet is dat mogelijke verbeteringen en
kostenbesparingen in de begroting 2020 van de omgevingsdiensten worden meegenomen.
Kostprijssystematiek
Sinds 2016 wordt de provinciale kostprijssystematiek gebruikt als methode voor de
werkbeschrijving in de jaarwerkplannen en voortgangsrapportages. Tijdens het gebruik wordt de
systematiek gevalideerd en doorontwikkeld. Onderdeel van de systematiek is een model voor
gezamenlijke kentallen voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) voor bedrijven. Vanaf
2018 wordt dit model via gebruik in de praktijk verder getest, onder meer om de gevolgen van
wijzigingen in het bedrijvenpakket te bepalen. Het doel is een robuuste en stabiele systematiek
voor outputsturing, gekoppeld aan de geactualiseerde nota VTH en uitwerkingen hiervan in de
werkplannen.
Omgevingswet
Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Voor wat betreft de
taakuitvoering van de opdracht van de provincie kan in de werkwijze van de omgevingsdiensten
een aantal zaken veranderen – bijvoorbeeld door de introductie van het digitale stelsel
Omgevingswet (DSO). Daarnaast gaat het bevoegd gezag voor de provinciale bodemtaken
grotendeels over naar de gemeenten. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de
Omgevingswet worden de gevolgen van de invoering van de wet naar verwachting duidelijker.
Uiteraard gaan de provincie en de omgevingsdiensten nader in gesprek over de financiële
consequenties van de voorziene overdracht van de bodemtaken en eventuele andere
voorgestane wijzigingen. Indien deze voldoende concreet zijn, is de provinciale wens
deze wijzigingen mee te nemen in de meerjarenbegroting 2021 -2023 van de omgevingsdiensten.
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Financiën
Er zijn op basis van de opgenomen provinciale uitgangspunten in de brieven geen financiële
consequenties rekening houdende met het huidige gereserveerde provinciaal budget van
€ 42,4 mln. in doel 1 .6 in 2020 voor de vijf provinciale omgevingsdiensten.
De provincie heeft in alle gevallen een minderheidspositie in het Algemeen Bestuur van de
betreffende omgevingsdiensten. Als de uiteindelijke besluitvorming in het Algemeen Bestuur bij
de vaststelling van de begroting 2020 afwijkt van de provinciale uitgangspunten, dan kan dit
financiële consequenties voor de provinciale begroting hebben.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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