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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-733452188 DOS-2019-
0005750

Onderwerp

Organisatie en IPO aanpak stikstof

 
Advies

1 . In te stemmen met de voorgestelde begroting Interprovinciale Programmaorganisatie

Stikstof (IPS) en de voorgestelde kostendekking en -verdeling en wijze van bijdragen per

provincie middels kassiersfunctie van het Interprovinciaal Overleg onder voorbehoud van

goedkeuring van de begroting door Provinciale Staten. 

2. De Bestuurscommissie Stikstof en het Interprovinciaal Overleg te informeren over

besluitvorming omtrent de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland aan de Interprovinciale

Programmaorganisatie Stikstof en het Interprovinciaal Overleg te verzoeken de Algemene

Vergadering van het Interprovinciaal Overleg hierover te informeren.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
4.7 organisatie-werkwijze-begroting-IPS

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 31 maart 2020 31 maart 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Vanwege de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn

het Rijk en de provincies genoodzaakt om nieuwe afspraken te maken omtrent vermindering van de

stikstofdepositie. Hiertoe werken de twaalf provincies samen in IPO-verband. Voor deze

samenwerking is extra inzet van menskracht noodzakelijk. Alle provincies zijn daarom verzocht om

voor de programmaorganisatie stikstof een bijdrage te leveren. In de bijlage staat de organisate,

werkwijze en begroting voor 2020. 

Financieel en fiscaal kader

 

Totaalbedrag, excl. BTW € 483.000,00

Programma De kosten voor het Stikstofdossier worden gedekt uit Beleidsdoel 1 -1

Beter bestuur, Beleidsprestatie 1 -1 -2  Vitaal provinciaal bestuur.

Het hele PAS-programma kent 3 perioden en loopt tot 2033. De

lasten drukken daarom op meerdere jaren.

De kosten komen ten laste van deelproduct 005620 Tijdelijk DP

Stikstofbeleid en dekkingsbron 00135.

Financiële risico’s Gebleken is dat voor de ontstane opgave rond het stikstofdossier

vanaf 2020 extra middelen nodig zijn. Bij de komende

begrotingsherziening wordt 483.000 extra middelen gevraagd voor

organisatie, werkwijze en begroting van de interprovinciale

organisatie aanpak stikstof. Besluitvorming hierover vindt plaats in

het kader van de herziene begroting 2020.

Met het huidige besluit van Gedeputeerde Staten wordt een

betalingsverplichting aangegaan. 

Juridisch kader

 

Door in te stemmen met de voorgestelde begroting en de kostenverdeling inclusief de bijdrage per

provincie verplichten Gedeputeerde Staten zich tot betaling van de volgens de kostensystematiek

aan de provincie Zuid-Holland toegerekende kosten.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De IPO-Bestuurscommisssie Stikstof van 19 maart heeft een positief advies gegeven over de

organisatie, werkwijze en begroting van de interprovinciale organisatie aanpak stikstof. De twaalf

colleges van GS besluiten hier op 24 of 31 maart 2020 over.

 

3 Proces

 

19 Maart         -  BC Stikstof positief advies over de organisatie, werkwijze en begroting van de 

               interprovinciale organisatie aanpak stikstof. 
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24 of 31 maart  -  Besluit in GS-en

2 april               -  Bespreken IPO-bestuursvergadering hoe de werkwijze gecommuniceerd zal  

                             worden met de leden van de AV, en daarmee met de Staten van de provincies.

 

4 Participatie

 nvt

 

5 Communicatiestrategie

 

Publicatie op de provinciale website.

 



    

  

                                                                                           

  

  

             

                  

         

                        

                                    

                                             

 

                                 

          
                 

                                          

                            

                                                                                                               

 

                       

                                                                

     
      
     

         

       
       

     
         
     

        

         
     

    
         

  
          
        
       

    
        

          
          

            
                              

              

                                                 

                 

                     

                 

 

 


