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Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Het IPO heeft haar kaderbrief 2022 opgesteld. Het is de inhoudelijke start van het begrotingsproces van de 
samenwerkende provincies. Het inhoudelijke gesprek over de IPO-opgaven vindt in de 12 provincies plaats 
tussen de GS-en en de Staten. De uitkomsten van het gesprekken zullen begin juni 2021 meegenomen worden 
door de colleges naar de bestuursvergadering van het IPO. Daar zal de weging gemaakt worden welke 
inhoudelijke opgaven verder uitgewerkt worden om op te nemen in de begroting 2022 van de samenwerkende 
provincies. 
 
Inleiding  
Het bestuur van de samenwerkende provincies (IPO) heeft, met steun van de twaalf colleges van GS, en de 
leden van de Algemene Vergadering (twee Statenleden per provincie), in 2020 een nieuwe planning en control-
cyclus geïmplementeerd. De nieuwe cyclus is gericht op transparantie (per overeengekomen opgave in de 
samenwerking tussen de provincies is helder wat de doelstelling is en welke middelen daarvoor nodig zijn; 
uitfaseren van de kassiersfunctie), en sluit aan bij de begrotingsprocessen op de provinciehuizen. 
 
Het was de wens van de provincies om ruim voor de zomer een indicatie te hebben van de voorziene inzet voor 
de samenwerking van de twaalf provincies. Met de kaderbrief 2022 is deze nu beschikbaar.  
 
De kaderbrief van de samenwerkende provincies is een gespreksnotitie. Het is geen kaderbrief of perspectiefnota 
zoals deze in de verschillende provincies wordt gebruikt. Deze kaderbrief is het overzicht van de inhoudelijke 
opgaven die uit de eerste inventarisatie bij de colleges van GS (via deelname aan het IPO-bestuur en aan de 
bestuurlijke adviescommissies) is voortgekomen. Per opgave is daarbij een inschatting gemaakt van de daarbij 
eventueel benodigde middelen.  
 
De opgaven die in de kaderbrief 2022 zijn opgenomen, zijn opgaven waarvan de colleges van GS gezamenlijk 
hebben afgesproken dat zij deze in samenwerking willen uitvoeren. De belangrijkste overwegingen daarbij zijn 
kostenbesparingen, de effectiviteitswinst en de kracht van het spreken met één stem. De opgaven variëren van 
wettelijk verplichte taken van de provincies tot het beïnvloeden van de totstandkoming van nieuw beleid ten 
gunste van de provincies. Bij alle opgaven geldt dat bij het wegvallen van de samenwerking de provincie welhaast 
genoodzaakt zal zijn de opgave zelf te realiseren, en daarmee komen logischerwijs de (financiële) 
schaalvoordelen te vervallen.   
 
De kaderbrief 2022 bestaat uit twee delen: onze gedeelde uitvoeringsorganisatie BIJ12 (www.bij12.nl) en het 
IPO-bureau in Den Haag (www.ipo.nl).   
 

http://www.bij12.nl/
http://www.ipo.nl/


 

  

 

Omdat het inhoudelijke gesprek over opgaven plaats vindt met de Staten is besloten, met grote steun vanuit de 
Algemene Vergadering van het IPO, u deze kaderbrief aan te bieden, en hierover het gesprek te voeren. De 
uitkomsten van het gesprek zullen begin juni 2021 meegenomen worden door het college naar de 
bestuursvergadering van het IPO. Daar zal de weging gemaakt worden welke inhoudelijke opgaven verder 
uitgewerkt worden om op te nemen in de begroting 2022 van de samenwerkende provincies. De financiële 
vertaling van de opgaven in de begroting 2022 wordt na vaststelling door het IPO-bestuur (gehoord hebbende de 
colleges van GS) ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van het IPO. Dit proces is voorzien 
na de zomer.  
 
Het complete besluitvormingsproces rondom IPO-kaderbrief en Begroting ziet er als volgt uit:  
 
22 april: Kaderbrief 2022 in IPO-bestuur vastgesteld  
Uiterlijk 2 juni: Terugkoppeling aandachtspunten uit gesprek met Staten ter weging op 10 juni in het IPO-bestuur  
10 juni: IPO-bestuur weging terugkoppeling uit de Staten-gesprekken  
24 juni: Verzending concept-begroting IPO-Den Haag en BIJ12 ter behandeling in IPO-bestuur  
29 juni: AV-vergadering (kaderbrief ter informatie)  
8 juli: IPO-bestuur bespreking concept-begroting IPO Den Haag en BIJ12 
2 september: Vaststellen begroting IPO Den Haag en BIJ12 en vervolgens ter goedkeuring aanbieden aan de AV.  
november: Besluitvorming AV begroting IPO Den Haag en BIJ12 inclusief meerjarenraming. 
 
Met de Algemene Vergadering van het IPO is eind maart afgesproken dat uw Staten via deze inhoudelijke 
bespreking van de kaderbrief ook de mogelijkheid hebben aan uw college aan te geven of er specifieke 
beleidsopgaven zijn die nu niet in de kaderbrief zijn opgenomen, maar waarvan de Staten het wel wenselijk 
achten dat deze in gezamenlijkheid van de provincies worden opgepakt.  
 
In hoeverre het lopende formatieproces, het regeerakkoord of de covid-maatregelen nog tot nieuwe, gewijzigde, 
of andere beleidsopgaven voor de samenwerkende provincies leiden is in april 2021 nog onbekend. 
 
De kaderbrief 2022 kent financieel een voorstel van toenemende lasten van € 3,3 miljoen (IPO Den Haag) en € 
6,2 miljoen (BIJ12) voor de twaalf provincies gezamenlijk, dit ten opzichte van de Meerjarenraming. In de 
kaderbrief treft u de eventuele financiële vertaling naar de provinciale begrotingen aan. Zoals u zult lezen zijn 
voor een aantal van de (grotere) opgaven/verplichtingen nog nadere voorstellen in ontwikkeling, evenzo een 
aantal – op dit moment – PM-posten. Wij hechten er echter aan het totale plaatje met uw Staten te delen, 
teneinde het inhoudelijke debat met u te voeren is het noodzakelijk ook deze opgaven al wel te vermelden.   
 
 
Toelichting  
De inhoudelijke ambities zijn in lijn zijn met de gewenste positionering van de samenwerkende provincies. Een 
aantal van de posten worden nu integraal opgenomen in de begroting – zoals het gezamenlijke programma voor 
de stikstofproblematiek – waar deze voorheen als een kassiersfunctie werden behandeld.  
 
De meerjarenraming is de administratieve doorrekening, met een beleidsarme opbouw. De dalende lijn in de 
meerjarenraming wordt veroorzaakt door de horizonbepaling en reikwijdte van de bestaande afspraken, maar het 
zijn de bestuurlijke keuzes in de toekomst of deze dalende lijn realistisch is. De samenwerking van de provincies 
is gericht op snel en adequaat inspringen op nieuwe opgaven en uitdagingen, en deze zijn veelal niet meerjarig 
(een Statenperiode).  
 
 
Financiële consequenties  
De kaderbrief 2022 kent financieel een voorstel van toenemende lasten van € 3,3 miljoen (IPO Den Haag) en € 
6,2 miljoen (BIJ12) voor de twaalf provincies gezamenlijk, dit ten opzichte van de Meerjarenraming. 
Dit betekent voor Utrecht: 

1. Voor het jaar 2022 nemen de IPO-kosten voor Utrecht toe met 294.000 euro (van 2,359 mln. naar 2,653 
mln.).  

2. Voor het jaar 2022 nemen de BIJ12-kosten voor Utrecht toe met 410.000 euro (van 3,016 mln. naar 
3,426 mln.).  

Totale toename = 704.000 euro.  
De verwachte meerkosten voor het jaar 2022 en verder worden betrokken in de integrale afwegingen van onze 
provinciale Kadernota 2022. Die Kadernota wordt begin juli ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd. Op vrijdag 
28 mei ontvangt u het statenvoorstel met de provinciale Kadernota. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Naast deze Statenbrief in de commissie BEM is/wordt er vanuit de griffie een mail gestuurd naar de Statenleden 
met de vraag of zij nog aandachtspunten hebben voor de kaderbrief van het IPO. Deze aandachtspunten zullen 
de twee IPO AV-leden (Marianne de Widt en Odile de Man) vervolgens bespreken met de IPO-bestuurder (Huib 



 

  

 

van Essen).  
De uitkomsten van Utrecht en van de andere provincies zullen worden meegenomen in de weging van IPO-
Bestuur ter voorbereiding op de concept-begroting. 
 
 
 
Bijlagen 
1. Kaderbrief 2022 IPO BIJ 12  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


