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1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda AV 12 december 2019

b. Vaststelling verslag AV 1 oktober 2019 (bijgevoegd)

c. Terugkoppeling IPO-jaarcongres 

2. Bespreekpunten
 

a. Programmabegroting (basisbegroting) IPO-BIJ12 2020

Kern van het onderwerp
De besluitvorming over de programmabegroting 2020 IPO-BIJ12 heeft dit jaar in het 
IPO-bestuur in 2 tranches plaats gevonden. De reden om eerst een basisbegroting 
(beleidsarm) op 1 oktober 2019 vast te stellen en vervolgens een 1e begrotingswijziging 
2020 in het IPO-bestuur te behandelen vanwege nieuwe beleidsambities, hangt samen 
met het feit dat het nieuwe IPO-bestuur niet eerder dan 31 oktober de mogelijkheid had 
om nieuwe beleidsambities vast te stellen. Tevens is toen de penningmeester van het 
IPO-bestuur door het bestuur verzocht om met het IPO-bureau een nieuwe 
begrotingssystematiek te verkennen, ter voorbereiding op de Programmabegroting 
2021, waarin de wens tot een integrale weging van alle IPO opgaven wordt 
meegenomen.  

De Programmabegroting (basisbegroting) 2020 en de 1e begrotingswijziging 2020 
worden u nu beide achtereenvolgens ter goedkeuring aangeboden. 

Algemene Vergadering

Op 12 december 2019
Agendapunt 1a

Conceptagenda
Betreft Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd 12 december 2019, 18.30-19.30 
Locatie Drakensteynzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Deelnemers Theo Bovens (Li), voorzitter

Robert Pestman en Melissa van Hoorn–Van Dullemen (Gr), Franco Achtien en Gert-Jan
Ransijn  (Fl), Jeroen Bart en Marianne de Widt (Ut), Ayse Er en Gideon Everduim (NH),
Yvonne Koolhaas-Giesberts en Kees Slingerland (Ov), Bart Megens en Marcel Thewissen
(Li), Hagar Roijakcers en Hermen Vreugdenhil (NB), Jan Smits en Wim Moinat (Dr), Luuk
van der Veer en Janet Duursma (Gl), Harold van de Velde en Rinus van ’t Westeinde (Zl),
Charda Kuipers en Bea Bijlsma (Fr); Ariëtte Kasbergen en Monique van Sandick (ZH)

Verhinderd H.M. Meijdam (IPO)
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Conceptagenda

Algemene Vergadering

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30
Locatie: Drakensteynzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 
3584 BA Utrecht

De Programmabegroting (beleidsarme basisbegroting) IPO-BIJ12 2019 is bijgevoegd 
als bijlage 1. Dat is inclusief de uit de meerjarenraming voortvloeiende posten van de 
programmabegroting 2019 voor het jaar 2020, te weten: 
- € 900.000,--, als structurele doorwerking van de in de programmabegroting 2019 

goedgekeurde begroting in meerjarenperspectief vastgestelde bedragen m.b.t. 
2020 e.v. zoals in tabel 2 is gespecificeerd in de programmabegroting 2020; € 
250.000,-- inzake Waterkwaliteit zoals goedgekeurd bij gelegenheid van de 
voorjaarsnota door de AV in augustus 2019; 

- € 726.000,-- inzake Implementatie Omgevingswet - door uitstel van de invoering 
van de Omgevingswet loopt het programma door tot en met 2021; 

- € 1.600.000,-- inzake Digitaal Stelsel Omgevingswet beheerkosten, jaarlijkse 
bijdrage provincies zoals goedgekeurd door colleges van GS  in voorjaar 2016 en in 
lijn met beheerakkoord (november 2018) van de gezamenlijke provincies.

In de Algemene Vergadering van 1 oktober 2019 is als service door het IPO-bureau 
het model statenvoorstel aangeboden. Dit Statenvoorstel kan desgewenst in de eigen 
provincies benut worden. Het model statenvoorstel is bijgevoegd als bijlage 2.  

Voorstel/gevraagd besluit
1. Aan de Algemene Vergadering wordt gevraagd om de Programmabegroting 
(basisbegroting) IPOBIJ12 2020 goed te keuren waarbij de uitgaven van respectievelijk 
het onderdeel: 
IPO-Den Haag worden vastgesteld op € 16.364.942,-- en van BIJ-12 worden 
vastgesteld op € 53.056.518,-- betreffen; 

b. Najaarsnota IPO-BIJ12 2019

Kern van het onderwerp
Via de najaarsnota informeert het IPO-bestuur de Algemene Vergadering over de 
voortgang van de realisatie van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als 
financieel. Hierbij wordt u via een kleurensystematiek geïnformeerd over de voortgang 
van de in de programmabegroting 2019 opgenomen doelstellingen, activiteiten, 
planning en samenhangende kostenrealisatie. Met betrekking tot de onderwerpen uit 
de programmabegroting die in deze voorjaarsnota “rood” kleuren, is de constatering 
dat ofwel het doelbereik en de beschikbare middelen niet binnen de afgesproken 
kaders blijven ofwel zo nodig na bestuurlijke besluitvorming bijsturing noodzakelijk is.

Financieel voorstel/gevraagd besluit
Het IPO compenseert in beginsel overschrijdingen met onderschrijdingen in hetzelfde 
jaar, welke normaliter pas in de jaarrekening tot uiting komen. In sommige gevallen 
kan een budgettaire afwijking op voorhand tot een budgetaanpassing leiden, welke het 
bestuur en de AV worden voorgelegd. Dit zal met name aan de orde zijn indien het 
afwijkingen van grote omvang betreft. 

In deze najaarsnota wordt in dit verband vooruitlopend op de vaststelling van de 
jaarrekening 2019 in juni voor wat betreft de begroting IPO Den Haag één 
begrotingswijziging voorgesteld, nl. een incidentele budgetverlaging binnen de 
kerntaak Mobiliteit. Voor BIJ12 worden enkele begrotingswijzigingen voorgesteld i.v.m. 
CAO-ontwikkelingen en onttrekkingen van geoormerkte middelen. Het IPO-bestuur 
heeft de onderstaande voorstellen in haar vergadering van 31 oktober 2019 
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Conceptagenda

Algemene Vergadering

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30
Locatie: Drakensteynzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 
3584 BA Utrecht

vastgesteld. De Algemene Vergadering wordt gevraagd de volgende voorstellen goed te 
keuren:

Voorstel/gevraagd besluit
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:
1. De volgende begrotingswijzigingen t.a.v. 2019 voor BIJ12 goed te keuren:

a. Het budget van BIJ12 met €39.500 te verhogen als gevolg van de Cao-
ontwikkelingen

b. Op overige onderdelen waar budgetten bij BIJ12 bijgesteld moeten worden 
door meerkosten in 2019, deze binnen de begroting 2019 en de beschikbare 
middelen in de bestemmingsreserves op te vangen.

2. De onderschrijding binnen de kerntaak Mobiliteit voor IPO Den Haag ad € 125.000 
goed te keuren, en het budget voor de kerntaak Mobiliteit, als gevolg van deze 
onderschrijding, voor het jaar 2019 met €125.000 te verlagen en de provincies dit  
budget te restitueren.

3. Kennis te nemen van de voortgang van de in de programmabegroting 2019 
opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende 
kostenrealisatie per datum 1 september 2019.

c. Eerste begrotingswijziging programmabegroting 2020

Kern van het onderwerp
De programmabegroting 2020 is – zoals bij 2a aangegeven - vastgesteld in de IPO-
bestuursvergadering van 1 oktober 2019. Dit is een “beleidsarme” basisbegroting. 
Aanvullend wordt  door het bestuur, ten bedrage van in totaal € 990.000 aan nieuwe 
beleidsvoorstellen middels deze 1e begrotingswijziging Programmabegroting 2020 ter 
goedkeuring aan de AV voorgelegd. De 1e begrotingswijziging Programmabegroting 
2020 is bijgevoegd als bijlage 1. 

In onderstaande tabel is weergegeven wat de provinciale bijdrage per provincie wordt, 
bij goedkeuring van zowel de programmabegroting (beleidsarme basisbegroting) 2020 
en de 1e begrotingswijziging Programmabegroting 2020 inclusief nieuwe 
beleidsambities.
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Conceptagenda

Algemene Vergadering

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30
Locatie: Drakensteynzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 
3584 BA Utrecht

 

Percentage 
2020

Bijdrage in Euro's IPO 2020 
programmabegroting

Bijdrage in Euro’s IPO 2020 
programmabegroting inclusief 1e 

begrotingswijziging
Groningen 7,39% 1.209.369 1.284.134
Fryslân 8,66% 1.417.204 1.504.817
Drenthe 6,07% 993.352 1.054.762
Overijssel 8,31% 1.359.927 1.443.999
Gelderland 11,42% 1.868.876 1.984.413
Utrecht 9,20% 1.505.575 1.598.651
Noord-
Holland 8,51% 1.392.656 1.478.752

Zuid-
Holland 11,47% 1.877.059 1.993.101

Zeeland 5,05% 826.429 877.520
Noord-
Brabant 10,80% 1.767.414 1.876.677

Limburg 9,22% 1.508.848 1.602.127
Flevoland 3,90% 638.233 677.689
Totaal 100% 16.364.942 17.376.643

Voorstel/gevraagd besluit
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld aanvullend op de door het IPO-bestuur 
vastgestelde programmabegroting 2020 tevens de door het bestuur vastgestelde 
voorstellen voor nieuw beleid ofwel de 1e begrotingswijziging Programmabegroting 
2020 goed te keuren. 

d. Mondelinge toelichting huisvesting BIJ12

3. Ter informatie

a. Stand van zaken toezeggingen (bijgevoegd) 

De Algemene Vergadering heeft op 18 juni 2019 verzocht de toezeggingen die tijdens 
de AV gedaan worden separaat op te nemen in het verslag van de Algemene 
Vergaderingen. Aan die toezegging is opvolging gegeven. In bijlage 1 treft u de 
toezeggingen aan en de stand van zaken van de afhandeling ervan. 

b. Vergaderschema (bijgevoegd)

Het vergaderschema van de bestuurlijke adviescommissies, het IPO-bestuur en 
natuurlijk de AV is ter informatie bijgevoegd. De algemene vergaderingen in het 
komende jaar zullen plaatsvinden op dinsdag 30 juni 2020 van 18:00 tot 20:00 uur in 
Utrecht, dinsdag 6 oktober 2020 (tijd en locatie volgt nog) en dinsdag 17 november 
2020 van 18:00 tot 20:00 uur in Utrecht. Het verzoek deze data alvast in uw agenda 
te reserveren.  
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Conceptagenda

Algemene Vergadering

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30
Locatie: Drakensteynzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 
3584 BA Utrecht

 
c. Terugkoppeling consultatie grondwetswijziging herziening verkiezing 
Eerste Kamer

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft onlangs gedeeltelijke 
uitwerking gegeven aan het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de 
Staatscommissie parlementair stelsel (Cie-Remkes). Haar voorstel over de 
Grondwetswijziging herziening verkiezing Eerste Kamer houdt in dat de Eerste Kamer 
voortaan voor zes jaar wordt gekozen, waarbij om de drie jaar beurtelings 37 of 38 
Kamerleden worden gekozen. Daarnaast bevat het een voorstel om de tweede lezing 
van een Grondwetswijziging voortaan in een verenigde vergadering van beide Kamers 
van de Staten-Generaal te behandelen. 

Zoals in de Algemene Vergadering van 1 oktober jl. is gemeld, heeft de minister van 
BZK het IPO-bestuur een conceptwetsvoorstel Grondwetswijziging herziening 
verkiezingswijze Eerste Kamer ter consultatie voorgelegd, omdat de minister van 
mening is dat de provincies een belangrijke rol spelen in de procedure van verkiezing 
van de Eerste Kamer. (bijlage 1). In de Code Interbestuurlijke Verhoudingen waarin de 
afspraken staan over de samenwerking tussen rijk en de decentrale overheden staan 
ook afspraken over de formele consultaties van de decentrale overheden bij 
wetsvoorstellen die raken aan de rol en bevoegdheden van de decentrale overheden. 
Deze consultatie vindt plaats voordat de ontwerp wetsvoorstellen worden aangeboden 
aan de Raad van State en vervolgens aan de Eerste en Tweede Kamer. Vanuit die 
formele rol zijn de provincies - in deze via het IPO - geconsulteerd op het ontwerp-
wetsvoorstel over de verkiezing van de Eerste Kamer. Het rijk weegt de reacties uit 
deze formele consultaties, en dient vervolgens het ontwerp-wetsvoorstel in voor het 
formele wetgevingsproces.

In de Algemene Vergadering op 1 oktober jl. is wat betreft de voorbereiding van de 
reactie van het IPO-bestuur op het wetsvoorstel, op nadrukkelijk verzoek van de leden 
van de Algemene Vergadering IPO, afgesproken dat dit plaatsvindt door de 12 
Provinciale Staten eerst te consulteren via de griffies. Het ministerie van BZK is 
daarvan op de hoogte gesteld, wetende dat het IPO-bestuur daardoor circa een maand 
extra tijd nodig heeft voor het voorbereiden van haar reactie. Inmiddels heeft het IPO-
bestuur Provinciale Staten geconsulteerd en zijn er 12 reacties ontvangen. De reacties 
van deze consultatie treft u bijgevoegd aan (bijlage 2 t/m 20). In de vergadering van 
het IPO-Bestuur van 21 november a.s. wordt op basis van de uitkomsten van deze 
consultatie een lijn bepaald voor de IPO-reactie. 

4. Rondvraag en sluiting 
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Het tijdstip van de Algemene Vergadering is naast onderstaande formele agendapunten 
benut voor een informele briefing over de programmabegroting 2020.

De heer Bijl geeft een toelichting op de programmabegroting 2020. De heer Bijl meldt dat 
bestuurlijk wordt gekeken naar de mogelijkheden om de statuten te wijzigen om over te 
gaan naar de meicirculaire. Dit jaar is vanwege de verkiezingen gewerkt met een 
septembercirculaire. De heer Bijl meldt voorts dat er aandacht zal zijn voor het tijdig 
meenemen van de Algemene Vergadering in het begrotingsproces. De presentatie wordt 
met het verslag meegezonden. 
De heer Van de Velde vraagt wanneer er inzicht komt in de begrotingscijfers voor dit jaar. 
De heer Schoemaker licht toe dat de najaarsnota een integraal product is van BIJ12 en 
IPO. Er is voorzien dat er alleen sprake is van een wijziging voor het deel BIJ12, wat 
betekent dat dit deel ter goedkeuring aan de AV wordt voorgelegd. Het IPO-bestuur heeft 
aangegeven de najaarsnota te willen hanteren als bestuursrapportage. Deze komt daarom 
31 oktober in het IPO-bestuur en wordt vervolgens ook voorgelegd aan de AV, gezamenlijk 
met het voorstel voor wijziging van het deel BIJ12. 

De heer Meijdam geeft toelichting op de stand van zaken op het stikstofdossier. 
De heer Achtien vraagt wat de processtappen zijn, mochten de verschillende Provinciale 
Staten verschillende oordelen vellen. De heer Meijdam geeft aan dat dit de positie van de 
gezamenlijke provincies zou verzwakken. Een mogelijk discussiepunt dat de heer Meijdam 
voorziet, is dat sommige provincies mogelijk ambitieuzer zijn dan wordt voorgesteld, maar 
de verwachting is dat er geen grote verschillen zijn tussen de provincies. 
De heer Vreugdenhil vraagt of er ook wordt gezocht naar een level playing field, of dat er 
sowieso samen wordt opgetrokken. De heer Bovens geeft aan dat in deze fase gezamenlijk 
wordt opgetrokken. In fase 2 is het de vraag hoe lang dit aan de orde is. 
De heer Van der Veer vraagt of de verslagen zijn terug te vinden rondom het besluit om de 
loketten weer te openen. Hierdoor zijn namelijk vergunningen verleend die niet verleend 
hadden moeten worden. De heer Schoemaker en mevrouw Van der Endt geven aan 
informatie over de periode tussen de sluiting van de loketten en de uitspraak van de Raad 
van State op de website van BIJ12 op te kunnen nemen. De heer Van der Veer meldt 
voorts dat het prettig is als er ook geruime tijd na besluitvorming de mogelijkheid bestaat 
om na te lezen hoe er gezamenlijk tot bepaalde standpunten wordt gekomen. 

Algemene Vergadering

Op 12 december 2019
Agendapunt  1b 

Conceptverslag
Betreft Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd 1 oktober 2019, 17.00-18.00 
Locatie Zaal Boerdam, provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen 
Deelnemers Theo Bovens (Li), voorzitter

Melissa van Hoorn–Van Dullemen (Gr), Franco Achtien (Fl), Jeroen Bart en Marianne de
Widt (Ut), Ayse Er en Gideon Everduim (NH), Yvonne Koolhaas-Giesberts en Kees
Slingerland (Ov), Bart Megens en Marcel Thewissen (Li), Hagar Roijakcers en Hermen
Vreugdenhil (NB), Jan Smits (Dr), Luuk van der Veer en Janet Duursma (Gl), Harold van de
Velde en Rinus van ’t Westeinde (Zl), Charda Kuipers (Fr); Ariëtte Kasbergen (ZH)

Verhinderd Bea Bijlsma (Fr), Gert-Jan Ransijn (Fl), Monique van Sandick-Sopers (ZH), Robert Pestman
(Gr), Wim Moinat (Dr)

IPO H.M. Meijdam 
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Conceptverslag
Algemene Vergadering

Vergaderdatum en -tijd: 1 oktober 2019, 17.00-18.00
Locatie: Zaal Boerdam, provinciehuis Groningen, 
Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen

De heer Van ’t Westeinde vraagt welke consequenties het stikstofdossier heeft voor de 
begroting. Vooralsnog zijn dit er geen. 
De heer Achtien vraagt of het IPO of de colleges van GS het voortouw gaan nemen in de 
communicatie over de stikstof. De heer Meijdam meldt dat er een structuur is ingericht 
waarbij er niets gebeurt zonder dat provincies goedkeuring geven. Er is een kopgroep die 
wekelijks overleg heeft. De heer Achtien geeft aan dat de communicatie met de Staten 
over dit dossier nog niet heel goed op gang is en adviseert dit op te pakken. De heer 
Bovens geeft aan dat dit mogelijk een thema is in het streven om de AV beter te betrekken 
bij politiek inhoudelijke onderwerpen. De heer Van de Velde geeft aan dat het instrument 
van een nieuwsbrief in deze waardevol kan zijn. 

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag 
a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen conceptagenda AV 1 oktober 2019

De heer Bovens geeft aan dat er een whatsappgroep is gemaakt voor de AV, waar nog niet 
alle AV-leden in zitten. Verzoek aan de AV-leden die daar nog niet in zitten om hun 
telefoonnummer door te geven aan Mariëlle de Ruijsscher via mdruijsscher@ipo.nl.  

Hagar Roijackers (Noord-Brabant) heeft verzocht om de reactie op het advies van de 
commissie-Remkes aan de leden van de AV te verzenden. Aan dit verzoek is voldaan door 
middel van de toelichting van de heer Meijdam. 

b. Vaststellen conceptverslag AV 28 augustus 2019 (bijgevoegd)

De heer Smits geeft aan dat inzake het overdrachtsdocument de afspraak is gemaakt dat 
dit een product is van de vorige AV. De volgende stap die nu genomen moet worden is dat 
bezien moet worden hoe daar ambtelijk en bestuurlijk mee om moet worden gegaan. Dit 
wordt toegevoegd aan de toezegging hierover in het verslag. 
Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld. 

Mevrouw Roijackers dankt het IPO-bureau voor de goede opvolging van de vraag van 
Noord-Brabant inzake de voorjaarsnota. 

2. Bespreekpunten
a. Stand van zaken toezeggingen (bijgevoegd)  

Kern van het onderwerp
De Algemene Vergadering heeft op 18 juni 2019 verzocht de toezeggingen die tijdens de 
AV gedaan worden separaat op te nemen in het verslag van de Algemene 
Vergaderingen. Aan die toezegging is opvolging gegeven. Onderstaand treft u de stand 
van zaken van de toezeggingen die sindsdien zijn gedaan alsmede de stand van 
afhandeling. Het voorstel is 2 tot 3 maal per jaar dit overzicht bij de vergaderstukken 
van de AV te voegen.

Voorstel/gevraagd besluit
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld kennis te nemen van de stand van zaken 
met betrekking tot de toezeggingen. 
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Conceptverslag
Algemene Vergadering

Vergaderdatum en -tijd: 1 oktober 2019, 17.00-18.00
Locatie: Zaal Boerdam, provinciehuis Groningen, 
Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen

Wat betreft de vijfde toezegging – de kennis- en informatiebijeenkomsten voor 
Statenleden waarmee in de afgelopen periode een start is gemaakt worden gecontinueerd 
in deze nieuwe Statenperiode – verzoekt de heer Bovens om thema’s die de AV-leden 
interessant achten door te geven aan Carlijn van Duren via cvduren@ipo.nl. Het IPO-
bureau zal Statenlidnu ook ondersteunen voor de door Statenlidnu toegezegde 
provinciebijeenkomsten. 

De heer Bovens verzoek de AV in verband met toezegging 8 – er wordt een overzicht 
gemaakt met namen en foto’s van alle AV-leden zodra alle AV-leden benoemd zijn, voor 
onderling gebruik en voor de website – de gevraagde gegevens aan te leveren bij Carlijn 
van Duren via cvduren@ipo.nl. 

Naar aanleiding van toezegging 13 – Er wordt gekeken naar de vergaderstukken-
voorziening vanuit het IPO, met name voor provincies die zelf geen ibabs hebben – 
informeert de heer Van der Veer naar het online plaatsen van vergaderstukken. De heer 
Bovens geeft aan dat de griffies dit kunnen doen en dat vanuit IPO de stukken op ibabs 
geplaatst worden. 

b. Model Statenvoorstel IPO-begroting (bijgevoegd)
Kern van het onderwerp
De Algemene Vergadering krijgt de programmabegroting ter goedkeuring 
aangeboden door het IPO-bestuur. Vanwege de wens om als gezamenlijke provincies 
samen op te lopen in dit proces, wordt de IPO-programmabegroting gelijktijdig en op 
eenzelfde wijze aan alle provincies aangeboden. Hiervoor is bijgevoegd 
statenvoorstel ontwikkeld (zie bijlage).

Voorstel/gevraagd besluit
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met het model statenvoorstel uit bijlage 1. 
2. Het model statenvoorstel in de eigen provinciehuizen te benutten bij 

aanbieding van de IPO-begroting aan de Provinciale Staten. 

De heer Bovens licht toe dat dit instrument een service is aan de provincies, die de 
colleges van GS in staat stelt om de IPO-begroting op gelijke wijze te agenderen in de 
provincies. Het is geen verplichting. Het statenvoorstel kan pas concreet ingevuld worden 
zodra de begroting rond is. 
De Algemene Vergadering stemt in met het voorstel. 
De heer Van ’t Westeinde verzoekt om volgend jaar eerder, namelijk rond de zomer, al 
inzicht te verschaffen in de begroting. 
Mevrouw Er vraagt de notulen beschikbaar te stellen van vergaderingen waar is gesproken 
over de begroting van voorgaande jaren. 
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3. Ingekomen stukken 
a. Consultatiebrief IPO grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer 

(bijgevoegd)

Kern van het onderwerp
Op verzoek van de AV-leden uit Noord-Brabant is bijgevoegde consultatiebrief
opgenomen op de agenda van de Algemene Vergadering. Het IPO-bestuur bespreekt in de 
vergadering eind oktober de consultatiereactie.

De heer Bovens stelt voor om vanuit het IPO-bureau, via de griffies, te faciliteren dat alle 
Provinciale Staten hierover bevraagd worden. Dit is niet noodzakelijkerwijs door middel 
van Statenvoorstellen en commissie- of Statenvergaderingen. De griffies kunnen de input 
uit de Staten vervolgens bundelen en meegeven aan het IPO, waarna besluitvorming 
plaatsvindt in het IPO-bestuur. 

4. Rondvraag en sluiting 

De heer Van de Velde vraagt aandacht voor een onderzoek naar de rechtspositie van 
Statenleden, waarvoor alle Statenleden binnenkort een uitnodiging in hun e-mail krijgen. 

De heer Bovens meldt tot slot dat er contact is geweest met BZK over de vergoeding voor 
Statenleden. Een eventuele verhoging van die vergoeding, zal betaald moeten worden uit 
het provinciefonds.  

Toezeggingen
1. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de statuten te wijzigen, omdat op basis 

van de statuten gewerkt wordt met een junicirculaire en de wens is over te gaan op 
een meicirculaire. 

2. De presentatie over de begroting wordt met de AV gedeeld. 
3. De najaarsnota wordt voorgelegd aan de AV (het deel BIJ12 ter goedkeuring en het 

deel IPO ter informatie)
4. Er komt informatie over de periode tussen de sluiting van de loketten en de 

uitspraak van de Raad van State op de website van BIJ12. 
5. Het IPO-bureau kan inhoudelijke bijeenkomsten over stikstof organiseren voor de 

AV. 
6. Het verslag van augustus wordt gewijzigd aan het archief gezonden.
7. Het al dan niet online plaatsen van vergaderstukken is aan de griffies. Vanuit IPO-

bureau worden de stukken op ibabs geplaatst. 
8. AV-leden leden kunnen thema’s die zij interessant achten voor kennis- en 

informatiebijeenkomsten aanleveren bij Carlijn van Duren via cvduren@ipo.nl. Het 
IPO-bureau zal Statenlidnu ook ondersteunen voor de door Statenlidnu toegezegde 
provinciebijeenkomsten. 

9. De eerder besproken vergaderstukken inzake de programmabegroting en de rol van 
de AV in deze, worden op ibabs beschikbaar gesteld aan de AV. 

10.Het IPO-bureau faciliteert via de griffies dat alle Provinciale Staten bevraagd 
worden over de consultatiebrief IPO grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste 
Kamer. 
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1. IPO: van, vóór en door provincies; financiële 
uitgangspunten en totaaloverzicht

Inleiding………………………………………………………………………………………..
Inleiding: 
De financiële uitgangspunten 1 t/m 4 hebben betrekking op het IPO-deel van de 
basisbegroting. Uitganspunt 5 met betrekking tot de indexering is van toepassing op het 
IPO-deel en BIJ12.

Het nieuwe bestuur zal zich beraden op de huidige begrotingssystematiek. Deze blijkt in 
de praktijk niet optimaal meer aan te sluiten op de gewijzigde werkwijze van het IPO. In 
het voorstel voor besluitvorming wordt de penningmeester verzocht door het bureau een 
nieuwe begrotingssystematiek te verkennen ter voorbereiding op de begroting 2021. 
Deze begroting is dan ook te beschouwen als overgangsjaar naar een nieuwe 
begrotingssystematiek.

Financiële uitgangspunten………………………………………………………………..

Het financiële startpunt van de Begroting is, zoals hierboven aangegeven, het 
meerjarenperspectief, zoals dat in december 2018 door de AV is goedgekeurd bij de 
behandeling van de Programmabegroting 2018.

1. Voor de begroting 2020 is het 
door de AV  goedgekeurde 
bedrag van € 12.614.148,-- 
(exclusief indexering), uit de 
meerjarenraming 2020 en de 
bestaande beleidsopgave het 
uitgangspunt. De bestaande 
onderverdeling in zeven 
kerntaken en BIJ-12, zal 
eveneens worden aangehouden. 

2. Vaststelling van de 
basisbegroting in het IPO-bestuur 
is voorzien op 1 oktober 2019. De 
12 gezamenlijke provincies 
hebben daarmee pas begin 
oktober helderheid hebben over 
de (minimale-)provinciale 
bijdrage. Dat is eigenlijk te laat 
voor een ordelijke plek in 
provinciale begrotingsprocessen. 
Dit hangt samen met het feit dat 
pas in september het nieuwe 
bestuur door de AV is benoemd. 
Een eerdere opstelling van de 
begroting zou deze een product 
van het vorige bestuur hebben 
gemaakt. Dit werd zowel door 
onwenselijk geacht. Het zou het 
proces ook ontdoen van (mogelijk 
nieuwe) bestuurlijk ambities. 
Zoals in de inleiding is 
aangegeven dwingt deze keuze 
wel tot een behandeling in twee 
etappes, basisbegroting en eerste 
wijziging met nieuw 
beleidsvoorstellen.

3. De huidige verdeling van de 
uitgaven over de provincies wordt 
gecontinueerd. Hierbij wordt 
opgemerkt dat vanaf 2019 per 
provincie één percentage 
gehanteerd wordt. Dit percentage 
is gebaseerd op de verdeling 
vanuit het provinciefonds 
voorafgaand aan het 
begrotingsjaar. Dit percentage is 
gebaseerd op de verdeling vanuit 
het provinciefonds voorafgaand 
aan het begrotingsjaar (Totale 
uitkering provinciefonds). 
Aangezien de septembercirculaire 
2019 ten tijde van deze begroting 
nog niet is gepubliceerd, wordt 
voor deze begroting de 
meicirculaire 2019 als basis 
genomen.

4. De integrale kostprijs is op 
hoofdlijnen per kerntaak in kaart 
gebracht. De personele lasten en 
ook de materiële kosten 
(huisvesting, ICT, etc.) zijn via 
een percentage op basis van de 
direct in te zetten IPO-formatie 
per kerntaak toegerekend 
(voorcalculatorisch).

5. De indexering vloeit voort uit de 
autonome ontwikkeling van de 
prijzen en is voor 2020 en als 
volgt toegepast, conform het met 
de AV hier over gevoerde gesprek 
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bij de behandeling van de 
begroting 2019:
Met betrekking tot de personele 
lasten, is als gevolg van de cao-
uitkomsten rekening gehouden 
met een indexering van de 
personele lasten van 3%.

Ten aanzien van de overige 
kosten is gebruik gemaakt van de 
ramingen van het Centraal 
Planbureau (CPB) in de CEP, 

maart 2019, waarin voor 2020 de 
prijsontwikkeling wordt ingeschat 
op 1,4% (pag. 9). 
De verwachting is, dat ook 
provincies deze indexering zullen 
toepassen. Mocht tijdens het 
opmaken van de Begroting van 
het IPO en BIJ12 blijken, dat 
deze indexering te hoog of te 
laag is, dan zal de Begroting 
hierop worden aangepast.

Ontwikkelingen na vaststelling van de begroting 2019

Op het door de AV in december 2017 als 
uitgangspunt meegegeven bedrag van 
12.614.148,-- voor 2020 is een aantal 
ontwikkelingen van invloed:

 Correctie PAS-budget 
overheveling van IPO Den Haag 
naar BIJ12 (verminderde 
uitgaven € 229.000,--, IPO Den 
Haag); 

 Vrijval ten gevolge van 
taakbeëindiging (verminderde 
uitgaven (€120.001,--)

 De gecorrigeerde goedgekeurde 
begroting sluit daarmee op een 
bedrag van € 12.265.147,--;

 Bij dit bedrag wordt de 
indexering 2019 opgeteld (deze 
indexering wordt jaarlijks bij het 
vaststellen van de begroting 
goedgekeurd en werkt door naar 
volgende jaren).

 De budgettaire ruimte binnen de 
vastgestelde kaders, bedraagt 
dan voor 2020 € 12.562.288.

Bestuursbesluiten na 
begrotingsvaststelling met 
doorwerking in 2020 e.v.:

De AV heeft met de vaststelling 
van programmabegroting 2019 ook 
de claims van de kadernota voor 
zover die betrekking hebben op 
2019 goedgekeurd. De 
meerjarenraming en de structurele 
doorwerking is daarmee uiteraard 
niet goedgekeurd.

In de onderliggende begroting 
vragen wij daarom uw goedkeuring 
te geven aan de structurele 
vertaling van deze claims voor 

zover zij betrekking hebben op 
2020.
De budgettaire ruimte komt dan uit 
op € 13.462.288.

Daarnaast hebben een drietal 
bestuursvoorstellen een 
doorwerking in 2020 e.v.: Het 
betreft de volgende voorstellen:
Het voorstel Waterkwaliteit 
goedgekeurd door de AV VJN € 
250.000,-- werkt ook door tot 
2022. 

Implementatie Omgevingswet 
Zoals was aangekondigd (PM-post) 
in de programmabegroting 2019 
voor 2020 in afwachting van het 
KPS-besluit. € 726.000,--;

Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO) Bouw informatiehuizen 
externe veiligheid en natuur € 
1.600.000,--. Zowel het voorstel 
Implementatie Omgevingswet als 
DSO zijn anders van karakter i.r.t. 
tot deze basisbegroting. Het IPO 
heeft op verzoek van de 12 
provincies de realisatie hiervan ter 
hand genomen, echter is het 
initiële besluit genomen in de 
colleges van GS.  IPO is hier dan 
meer het administratief namens de 
12 provincies afwikkelen van de 
afspraken met BZK. Na besluiten 
heeft het IPO-bestuur dit 
bekrachtigd. De rol van et 
(Implementatie Omgevingswet in 
oktober 2018 in 
programmabegroting als PM-post 
voor 2020 met verwijzing naar 
KPS-besluit van maart 2019, DSO 
in november 2018, met verwijzing 
naar besluitvorming colleges in 
2016).
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2019 2020 2021 2022 2023
Oorspronkelijke meerjarenraming (AV 
besluit dec. 2017)

                            
15.043.228 

                          
12.614.148         12.114.148                           12.114.148 

                                
12.114.148 

Meerjarenraming gecorrigeerd. voor 
PAS (IPO naar BIJ12)

                            
14.814.228 

                          
12.385.148         11.885.148                           11.885.148 

                                
11.885.148 

Aflopend ten opzichte van 
meerjarenraming

                                
-245.000 

                              
-120.001             -210.001                               -360.000 

                                     
-360.000 

Meerjarenraming gecorrigeerd voor 
PAS en inclusief aflopend beleid  

                          
12.265.147         11.675.147                           11.525.148 

                                
11.525.148 

Indexering 2019
                                  

358.527 
                                

297.141               279.615                                 276.165 
                                      

276.165 
Meerjarenraming binnen kaders AV 
december 2018  

                          
12.562.288         11.954.762                           11.801.313 

                                
11.801.313 

Claims kadernota
                              

1.320.000 
                                

900.000               728.000                                 728.000 
                                      

728.000 

Nieuwe meerjarenraming
                            

16.247.754 
                          

13.462.288         12.682.762                           12.529.313 
                                

12.529.313 
Tabel 1: Meerjarenraming binnen goedkeurde kaders AV December

De kadernotaclaims uit 2019 met een doorwerking in 2020 e.v. (in totaal 900.000) zijn 
in onderstaande tabel nader gespecificeerd. In de overzichtstabellen de kerntaken is 
toegelicht dat dit nog door de AV ter goedkeuring moet worden voorgesteld.

 2019  2020 2021 2022
Kadernota claims na bestuurlijke 
herprioritering Continuering

Nieuw 
beleid    

          

Verkenning, Afval en grondstoffen
                                 
25.000  

Verkenning, Veiligheid en gezondheid
                                 
25.000  

Energieakkoord
                               
220.000                       220.000                  220.000                      220.000 

Bezuiniging werkbudget
                                
-20.000  

Bezuiniging “Mate it work progress” 
                                
-30.000  

PAS
                                             
112.000                       112.000    

Mobiliteit
                                             
520.000                       100.000                    40.000                        40.000 

Kwaliteit openbaar bestuur Financiën
                               
100.000                       100.000                  100.000                      100.000 

Bezuiniging dialoogcafé en platform 31
                                
-15.000                        -15.000                   -15.000                       -15.000 

Proeftuinen
                                               
50.000                         50.000                    50.000                        50.000 

Formatie kennishub
                               
115.000                       115.000                  115.000                      115.000 

Werkbudget Kennishub
                                 
20.000                         20.000                    20.000                        20.000 

Werkgeverszaken CAO
                                             
198.000                          198.000                  198.000                      198.000 

 
                                             
880.000 

                               
440.000  

Totaal voorstellen nieuw beleid
                            
1.320.000                       900.000 

                           
728.000 

                           
728.000 

Ontwikkeling personele lasten          
 

TOTAAL IPO Projecten en programma's  
                            
1.320.000                       900.000 

                           
728.000 

                           
728.000 

Tabel 2: Claims kadernota programmabegroting 2019 met structurele meerjarige doorwerking, wel 
goedgekeurd door IPO-bestuur nog niet door AV (prijspeil 2019)
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Inclusief de drie genomen besluiten, ontwikkeld de budgettaire ruimte zich dan als volgt:

 2019 2020 2021 2022 2023 

Oorspronkelijke meerjarenraming IPO
                                                                          

16.247.754            13.462.288 
                            

12.682.762 
                          

12.529.313 
        

12.529.313 
w.o. Waterkwaliteit, voorheen niet 
meegenomen, vastgestelde VJN 2019                  250.000 

                                  
250.000 

                                
250.000    

w.o. Omgevingswet, KPS besluit                  726.000 
                                  

726.000   

w.o. DSO, bestuursbesluit november 2018               1.600.000 
                              

1.600.000 
                            

1.600.000 
          

1.600.000 
Oorspronkelijke meerjarenraming IPO incl. 
aanvullende besluiten            16.038.288 

                            
15.258.762 

                          
14.379.313 

        
14.129.313 

Verschil oorspronkelijke meerjarenraming en 
basisbegroting                         -249 

                                             
64 

                                       
-790 

                         
70 

Tabel 3: Meerjarenraming inclusief aanvullende besluiten

Inclusief de indexering komt het totaal van de meerjarenraming er dan als volgt uit te 
zien:

Basisbegroting IPO, prijspeil 2020 2020 2021 2022 2023

Totale lasten primaire begroting IPO 16.038.537 12.562.288 14.380.103 14.129.243 

Indexering personeel 190.997 190.997 190.997 190.997 

Indexering materieel 135.408 124.490 112.189 108.677 

Nieuwe basisbegroting 2020, prijspeil 2020 16.364.942 12.877.775 14.683.289 14.428.918 
Tabel 4: Meerjarenraming 2020-2023 inclusief aanvullende besluiten met doorwerking 2020 en 
indexering 2020.

Deze basisbegroting bevat de 
voorzetting van de ambitie van het 
Bestuur zoals dit in 2019 is vastgesteld 
en de meerjarige doorwerking. 
Daarnaast gaat deze basisbegroting 
ervan uit, dat de AV zijn goedkeuring 
hecht aan de oorspronkelijke 
meerjarenraming, de meerjarenraming 
2019 en verder, de structurele 

doorwerking van Waterkwaliteit, de 
omgevingswet, DSO en de indexering. 
Nieuwe beleidswensen zijn dus nog niet 
meegenomen. De uitwerking voor 2020 
van de voorzetting van de bestaande 
ambitie is beschreven bij de vragen: Wat 
willen we bereiken, Wat gaan we 
daarvoor doen en Wat is daarvoor 
nodig?

Ontwikkeling personele lasten…………………………………………………………..

Het uitgangspunt van een opgave 
gestuurde netwerkorganisatie laat zich 
vertalen in een totale formatie die zowel 
kwantitatief als kwalitatief flexibel 
meebeweegt met de opgaven waar het 
IPO voor aan de lat staat. Dit is 
gerealiseerd door een deel van de 
huidige vaste formatie van IPO flexibel 
te maken. Het doel daarbij is een vaste 
kern van medewerkers die breed 
inzetbaar is binnen het IPO. Deze vaste 
kern zal naar gelang de liggende 
opgave, programma's, projecten en 
doelstellingen aangevuld worden met 
een flexibele formatie van medewerkers 
die op basis van kennis, kunde en 
ervaring tijdelijk worden ingezet. 

De medewerkers in de vaste formatie 
(46 fte) vormen de ruggengraat van het 
IPO en zorgen ervoor dat de opgaven 
van de gezamenlijke provincies 
adequaat worden voorbereid en 
gerealiseerd. Kernbegrippen hierbij zijn: 
makelen, schakelen en regisseren. 

De feitelijke werkvoorraad van het IPO 
bepaalt op enig moment of dit 
percentage hoger zal uitvallen. 

De vaste IPO-medewerkers werken in de 
IPO-netwerkorganisatie samen met 
medewerkers die flexibel en opgave 
gericht worden ingezet. Soms als 
project- of programmaleider, soms als 
onderdeel van een team. Het flexibele 
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deel van de medewerkers worden bij 
voorkeur gedetacheerd vanuit de 
provincies om de specifieke en soms 
specialistische opgaven uit te voeren. 

In 2020 dalen de personele lasten. In de 
oorspronkelijke vastgestelde 
meerjarenraming van 2019 en verder, 
liep een aantal beleidsopgaven af, met 
als gevolg dat ook de hiermee 
samenhangende personele lasten
zijn gereduceerd c.q. in deze 
raming(deels) zijn afgerond (bijv. 
retailagenda, toekomst OV). Deels is 

deze daling ook veroorzaakt door dat de 
inzet flexibele schil slechts voor 1 jaar 
(2019) was begroot. Indien voor de 

doorlopende beleidsopgave toch vanuit 
de flexibele schil inzet wordt gevraagd, 
is dit onderdeel nu geraamd als nieuw 
beleid en wordt betrokken bij de 
besluitvorming van de 1e 
begrotingswijziging. 
Het geraamde bedrag van € 6.366.567 
voor het jaar 2020 en verder wordt 
aangemerkt als het minimum aan 
personeelskosten dat het IPO nodig 
heeft om haar taken in de basis 
adequaat uit te voeren. De totale 
personeelskosten ontwikkelen zich dan 
als volgt.

2019 2020 2021 2022 2023

Totaal personeelskosten
                                                                       

7.619.257 
             

6.366.567 
                          

6.366.567           6.366.567 
                          

6.366.567 
Tabel 5: Meerjarenraming personeelskosten IPO (salarislasten en overige personele kosten)

De salarislasten vormen de grootste component van de personeelskosten en zijn voor 
2020 en verder als volgt opgebouwd: 

Salarislasten basisbegroting 2020 e.v.                                                                                 5.825.400 

Vaste formatie                                                                                 4.173.500 

Flexibele inzet                                                                                 1.651.900 
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Totaalbeeld IPO…………………………………………………………..

Samenvatting alle kerntaken plus Werkgeverszaken Programmakosten Salarislasten Bedrijfsvoering

Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Waterbeheer                 3.477.775 
                 

752.204 
                

236.938 

Milieu, energie, klimaat                    841.929 
              

1.420.829 
                

447.550 

Vitaal Platteland, PAS                    356.004 
                 

919.360 
                

289.591 

Mobiliteit                  2.424.510 
                 

626.836 
                

197.448 

Regionale Economie                      71.610 
                 

501.469 
                

157.959 

Culturele Infrastructuur                      71.610 
                 

100.294 
                   

31.592 

Kwaliteit openbaar bestuur                    852.746 
              

1.086.516 
                

342.244 

Werkgeverszaken                    282.000 
                 

417.891 
                

131.632 

TOTAAL IPO Projecten en programma's                 8.378.183 
              

5.825.400 
             

1.834.954 
Totale IPO-begroting 2020 exclusief indexering               16.038.537  
Totale IPO-begroting 2020 inclusief indexering 16.364.942

Tabel 6: Verbijzondering programmakosten, salarislasten en bedrijfsvoeringslasten per kerntaak 
2020.
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De provinciale bijdragen komen, indien conform de voorstellen 1, 2 en 3 besloten wordt, 
er dan als volgt uit te zien op basis van de septembercirculaire 2018. Het 
verdeelpercentage zal voor de begroting 2021 betrokken worden bij het voorstel voor 
een nieuwe begrotingsopzet:

Percentage 2020 Bijdrage in Euro’s IPO 2020
Groningen 7,39% 1.209.369
Fryslân 8,66% 1.417.204
Drenthe 6,07% 993.352
Overijssel 8,31% 1.359.927
Gelderland 11,42% 1.868.877
Utrecht 9,20% 1.505.575
Noord-Holland 8,51% 1.392.656
Zuid-Holland 11,47% 1.877.059
Zeeland 5,05% 826.429
Noord-Brabant 10,80% 1.767.413
Limburg 9,22% 1.508.848
Flevoland 3,90% 638.233
Totaal 100% 16.364.942 

Tabel 7: Provinciale bijdrage 2020 (IPO Den Haag) na akkoord voorstellen.

BIJ12…………………………………………………………………………………………….

Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 een operationele eenheid binnen de Vereniging IPO, 
waarbij BIJ12 uitvoering geeft aan de activiteiten die provincies gezamenlijk doen op het 
gebied van onder meer monitoring, natuur, N2000, stikstof, applicatiebeheer en de 
uitkering van faunaschades. De provincies bepalen de beleidskaders; de werkzaamheden 
van BIJ12 zijn beleidsarm. 

Begroting 2020 van BIJ12 

BIJ12 volgt de indexatie die IPO-breed wordt toegepast voor personeels- en 
uitvoeringskosten. De overige mutaties voor de begroting 2020 zijn besproken met de 
ambtelijke portefeuillehouders van BIJ12, de AAC Vitaal Platteland de AAC DROW en de 
AAC Middelen. 
De begroting, opgenomen in het Jaarplan BIJ12 2020, laat voor 2020 het volgende beeld 
zien: 
Het diagram toont de begroting van BIJ12 voor 2020 onderverdeeld naar de uitvoerende 
units die de opdrachten van de provincies uitvoeren. In hoofdstuk 11 wordt nader 
ingegaan op de begroting van BIJ12. De kosten voor de interne organisatie zijn 
doorverdeeld naar de units op basis van het aandeel in de personeelskosten. Deze 
interne kosten worden apart bevoorschot volgens een gewogen percentage op basis van 
de afgesproken verdeelsleutels van de Commissie Jansen en de IPO-verdeelsleutel. 
De openeindregeling tegemoetkomingen faunaschade is apart gepresenteerd omdat 
BIJ12 niet kan sturen op dit bedrag. De unit Faunazaken voert de afhandeling van de 
aanvragen voor tegemoetkomingen faunaschade uit op basis van het provinciale 
faunaschadebeleid. De kosten zijn o.a. afhankelijk van het faunaschadebeleid, het aantal 
aanvragen, het aantal schadeveroorzakende dieren, de hoogte van de schade en de 
gewasprijs. 
De begroting van BIJ12 laat (exclusief de tegemoetkomingen faunaschade) een stabiel 
en consistent beeld zien van de uitgaven voor de afgesproken uitvoeringstaken. De 
begroting 2020 blijft binnen het totaal van de structurele begroting 2019 (€53,1 mln.). 
De provinciale bijdrage voor 2020 is bijna €250.000 lager dan in 2019. Voor de 
detailbegroting en de meerjarenraming wordt verwezen naar het Jaarplan/begroting 
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2020 BIJ12 waarin de activiteiten - voor de samen met de provincies afgesproken 
doelstellingen - van de verschillende units zijn uitgewerkt.

Meerjarenperspectief begroting BIJ12 2020 t/m 2023
Omdat BIJ12 een vast pakket aan activiteiten heeft die ze uitvoert voor de provincies, 
laat de begroting over de jaren een stabiel beeld zien.

Voor de gedetailleerde meerjarenraming 
verwijzen wij naar het Jaarplan en 

Begroting BIJ12 2020, die als bijlage bij 
deze begroting zit.

Totaalbeeld IPO en BIJ12…………………………………………………………..

De totale meerjarenraming voor het IPO en BIJ12 samen kan dan als volgt worden 
weergegeven:

 2020 2021 2022 2023 
Oorspronkelijke meerjarenraming IPO, inclusief 
kadernotaclaims

           
13.462.288                             12.682.762 

                          
12.529.313 

        
12.529.313 

w.o. Waterkwaliteit, voorheen niet 
meegenomen, vastgestelde VJN 2019

                 
250.000                                   250.000 

                                
250.000    

w.o. Omgevingswet, KPS besluit
                 

726.000                                   726.000   

w.o. DSO, bestuursbesluit november 2018
              

1.600.000                               1.600.000 
                            

1.600.000 
          

1.600.000 
Oorspronkelijke meerjarenraming IPO incl. 
aanvullende besluiten

           
16.038.288                             15.258.762 

                          
14.379.313 

        
14.129.313 

Verschil oorspronkelijke meerjarenraming en 
basisbegroting

                        -
249                                              64 

                                       
-790 

                         
70 

        

   

        

BIJ12 basisbegroting
           

53.056.518                             52.490.323 
                          

52.370.884 
        

52.370.884 

        

Totaal primaire begroting IPO-BIJ12
           

69.421.460                             68.064.508 
                          

67.054.173 
        

66.799.802 
Tabel 8: Meerjarenraming IPO-Den Haag en BIJ12
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2. Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder 
waterbeheer en wonen

Ambities 2020 Basisbegroting = voortzetting beleid 2019 

De gezamenlijke provincies hebben met 
hun “aanbod” voor de NOVI “Samen 
bouwen aan de toekomst van 
Nederland” aangegeven dat provincies 
bereid zijn hun aandeel te leveren bij het 
mooier en sterker maken van Nederland. 
In dit aanbod laten de provincies zien op 
welke wijze zij hun kerntaken willen 
inzetten om de Energietransitie in de 
regio gestalte te geven, steden en 
regio’s aantrekkelijk te houden en de 
internationale samenwerking te 
versterken Dit aanbod is vertaald in een 
actieve inbreng bij de productie van de 
NOVI veelal in nauwe samenwerking met 
de VNG. Op welke manier de 
samenwerking tussen overheden in het 
kader van de NOVI de komende jaren 
verder vorm zal krijgen, is nog ongewis. 
Veel zal afhangen van de keuzes die 
door het Kabinet zullen worden 
gemaakt. Wel is duidelijk dat de NOVI 
een evidente betekenis kent met andere 

opgaves, zoals klimaatadaptatie en 
mobiliteit. 

In 2020 zal samen met de partners en in 
overeenstemming met het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptie verder gewerkt 
worden aan een strategie, een 
uitvoerings- en een investerings-
programma. Deze activiteiten zullen 
tevens worden opgenomen in het IBP. 
Hoewel elke provincie hiermee aan de 
slag gaat, zal het IPO inzicht bieden in 
de diverse pilots en in de mogelijke 
knelpunten, zodat provincies in staat 
worden gesteld van elkaar te leren en 
elkaar kunnen aanvullen in de 
kennisontwikkeling en uitvoering.

Komende jaren vraagt dit vanuit het IPO 
stevige inzet op het bouwen van dit 
nationale klimaatprogramma en via 
belangenbehartiging het organiseren van 
de randvoorwaarden.

Wat willen we bereiken? Basisbegroting = voortzetting beleid 2019

NOVI
De nieuwe Omgevingswet verplicht het 
rijk tot het opstellen van een 
zelfbindende Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI). Via de IPO-inzet:
- zorgen we dat de belangen van 
de gezamenlijke provincies worden 
verankerd in de (ontwerp-)NOVI en dat 
de beleidsuitspraken in de NOVI 
bijdragen aan de provinciale aanpak van 
maatschappelijke opgaven;
- leveren we op de drie prioritaire 
sporen uit het provinciale NOVI-aanbod 
en het toegevoegde spoor 
‘toekomstbestendige ontwikkeling 
landelijk gebied’ aan het rijk agenda 
zettende bouwstenen; 
- zorgen we voor een integrale 
inbreng vanuit Vitaal Platteland, 
Mobiliteit en Economie vanuit de 
adagiums uit het NOVI-Manifest van het 
IPO, de VNG en UvW: “Laat transities 

elkaar versterken” en werk als één 
overheid.

Omgevingswet
De Omgevingswet zal naar verwachting 
op 1 januari 2021 in werking treden. In 
2020 zullen de laatste 
wetgevingsproducten waar het gaat om 
belangenbehartiging enerzijds en 
kennisdeling anderzijds tussen de 
provincies in IPO verband worden 
uitgevoerd. Inzet is dat provincies via 
het IPO willen bereiken, dat in het 
nieuwe stelsel de provincies maximaal in 
staat worden gesteld hun wettelijke 
taken en bevoegdheden in de fysieke 
leefomgeving optimaal te kunnen 
vervullen. 

Vernieuwing/Implementatie 
Omgevingswet
In het voorjaar van 2015 is door de 
provincies besloten om de 
Omgevingswet gezamenlijk te 
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implementeren. De vernieuwing van het 
Omgevingsrecht via de Omgevingswet 
raakt provincies in de uitoefening van al 
haar kerntaken. Naast de rol en het 
bijbehorende instrumentarium van 
provincies in hun verantwoordelijkheid, 
is ook een gedrags- en 
cultuurverandering vereist van 
provinciale organisaties. Voor een 
succesvolle implementatie van de 
Omgevingswet door de provincies is een 
meerjarig implementatieprogramma 
Omgevingswet 2015-2018 vastgesteld 
met een daarvoor verantwoordelijke 
interprovinciale programmaorganisatie. 

In dit project wordt:
1. op landelijk niveau samengewerkt in 

de Programmaraad met de VNG en 
het rijk;

2. ondersteuning geboden aan de 
provincies voor de implementatie van 
de Wet in de provincies; en 

3. samen met de provincies 
bijeenkomsten georganiseerd ter 
bevordering van het goede 
implementatieproces. Tevens wordt 
meegewerkt aan het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO) en wordt de 
besluitvorming voorbereid voor de 
twee aan de provincies toegewezen 
informatiehuizen (natuur en externe 
veiligheid). 

Energietransitie en ruimtelijke 
vraagstukken
Op basis van een nationaal 
Klimaatakkoord zal voor het behalen van 
de nationale opgave regionaal maatwerk 
in ruimtelijk beleid en inzet van 
wettelijke bevoegdheden nodig zijn. 
Provincies zullen op basis van de 
uitkomsten van de dertig RES’sen hun 
verantwoordelijkheid nemen 
(bestuursbesluit) voor met name de 

ruimtelijke inpassing van hernieuwbare 
opwek en de infrastructuur voor warmte 
en elektriciteit. 

Waterbeheer

Bestuurlijke afspraken voor het 
waterbeheer
We willen bereiken dat de ruimtelijke 
inrichting van Nederland in 2050 
klimaatbestendig en waterrobuust is. Op 
die manier kan een ingeschatte schade 
van 71 miljard euro in 2050, vanwege 
wateroverlast, droogte, hittestress en 
bodemdaling, worden voorkomen. We 
willen hiertoe bestuurlijke afspraken 
maken met de ministeries van I&M, EZ, 
en VWS en UvW, VNG, VEWIN en andere 
maatschappelijke partijen. 
Die afspraken moeten gaan over de 
gezamenlijke aanpak van diverse 
wateropgaven die het gevolg zijn van 
klimaatverandering. 

Drinkwatervoorraden
Vanwege onze verantwoordelijkheid voor 
het grondwaterbeheer willen we 
bereiken dat we samen met de drink-
waterbedrijven voor voldoende en 
kwalitatieve strategische 
drinkwatervoorraden.

Waterkwaliteit
We willen bereiken dat de gezamenlijke 
inzet van de provincies in het verbeteren 
van de waterkwaliteit in Nederland een 
maximale betekenis en daarmee effect 
heeft. In 2016 is in de Intentieverklaring 
Delta-aanpak afgesproken tot een 
gezamenlijk kennisprogramma te 
komen. Voor provincies is vooral 
grondwater van belang vanwege hun 
wettelijke taakuitoefening. 



Wat gaan we ervoor doen? Basisbegroting = doorzetten activiteiten van 
2019 in 2020 

NOVI
NOVI: de huidige rijksplanning is gericht 
op afronding van de Ontwerp-NOVI eind 
2019. Afhankelijk van de realisatie van 
de beoogde planningen zal:
- een besluit genomen worden over 
de prioriteiten en keuzes over het 
voorgenomen Bestuursakkoord; dit 
betekent een optimale processing met 
de colleges van Gedeputeerde Staten en 
het IPO-bestuur om het standpunt van 
de provincies in dit alles positie te 
geven;
- er continue aandacht zijn voor 
beïnvloeden en belangenbehartiging 
over ontschotting van beleid, bevoegd-
heden en instrumenten en (extra) 
financiële middelen (Transformatie-
fonds, Mobiliteitsfonds).
Voorts zal conform de provinciale 
standpunten inzet worden geleverd aan 
het Intensiveringsprogramma 
binnenstedelijke transformatie.

Omgevingswet
De activiteiten van het IPO bestaan 
vooral uit lobby en beleidsbeïnvloeding 
(onder andere via de consultaties) en 
onderhandelen rond de Invoeringswet, 
diverse aanvullingswetten en AMvB's 
(besluiten). 
In het kader van de Omgevingswet zijn 
de provincies een belangrijk afnemer 
van de ICT-producten van de 
Basisregistratie Ondergrond, waarvoor 
de provincies via het IPO gezamenlijk de 
coördinator realiseren.

Energietransitie en ruimtelijke 
vraagstukken
Provincies vervullen de afspraken in het 
Klimaatakkoord: 
1. dat op 1 maart 2021 de door PS en 

GS vastgestelde RES 1.0 wordt 
opgeleverd. 

2. dat de uitkomsten van de RES’sen 
worden geborgd in de provinciale 
omgevingsvisies, -verordeningen en 
programma’s.

Het ondersteunen van het 
totstandkomingsproces van de RES via 
de kernopgave Energietransitie. 

Voorts brengen provincies in IPO 
verband in kaart welke instrumenten uit 
de Omgevingswet toepasbaar zijn. We 
doen daarbij aan kennisontwikkeling 
over de wijze waarop provincies de 
ruimtelijke consequenties van opwek, 
opslag en transport van energie 
(elektriciteit en warmte) feitelijk 
(kunnen) opnemen/realiseren in het 
provinciale omgevingsbeleid. Tevens 
staan we in nauw contact met het 
nationaal programma RES en het thema 
Ruimte daarbinnen. Daarnaast 
behartigen we de provinciale belangen in 
Nationaal Programma 
Hoofdenergiesysteem. 

Waterbeheer
Bestuurlijke afspraken waterbeheer
In 2020 zal er een nieuw 
bestuursakkoord klimaat-adaptatie 
worden geagendeerd. Via 
belangenbehartiging en advisering zal de 
inbreng namens de provincies worden 
gerealiseerd. Als basis zal daartoe een 
position paper worden opgesteld.  

Drinkwatervoorraden
Samen met de VEWIN wordt er een 
verkenning naar de strategische 
drinkwatervoorwaarden uitgevoerd als 
uitvloeisel van gemaakte afspraken in 
het kader van de Structuurvisie 
Ondergrond (STRONG).

Waterkwaliteit
We dragen zorg voor 
belangenbehartiging door deelname aan 
de versnellingstafels over waterkwaliteit 
inzake opkomende stoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen en 
nutriënten.
Daarnaast nemen we actief deel aan het 
kennisprogramma met name voor de 
kennisontwikkeling inzake grondwater 
en dragen daaraan middelen bij. 

Diverse bijdragen m.b.t. waterbeheer
Vanuit de algehele doelrealisatie op het 
terrein van water heeft het IPO 
meerjarige afspraken voor een financiële 
bijdrage met externe partners gemaakt. 
Het IPO draagt jaarlijks bij aan het 



Informatiehuis Water (IHW), conform 
afspraak uit 2011 (BAW). Dit faciliteert 
de provincies met de uitvoering van de 
wettelijke taken inzake grondwater om 
te voldoen aan de Grondwaterrichtlijn en 
KRW-gegevens collectief in 
gestandaardiseerd beheer te hebben bij 
het IHW. 

Het IPO draagt, met de afgesproken 
inzet van provinciale medewerkers, bij 
aan het Delta-programma Ruimtelijke 
adaptatie. Dit met name bij het dossier 
Vitaal en Kwetsbaar, totstandkoming van 
de Impulsregeling vanaf 2021 
(uitwerking afspraak uit het 
Bestuursakkoord Klimaatadaptatie), 
vormgeving van de risicodialoog, 
uitwerken en uitvoeren 
procesondersteuning 2019-2020, en 
(bestuurlijke) samenwerking binnen de 
werkregio’s  

Het IPO draagt jaarlijks bij aan het 
ontwikkel programma Regionale 
keringen. Provincies stellen de normen 
voor deze keringen waarvoor kennis 
over de staat daarvan van belang is.

Het IPO draagt jaarlijks bij aan de 
Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer (STOWA) en dat draagt op 
deze manier bij aan de 
kennisontwikkeling op het gebied van 
regionaal waterbeheer.
Het IPO draagt jaarlijks bij aan de 
Schildhuisstichting met het oog op de 
waterstaatkundige kennisontwikkeling.

De provincies zijn wettelijk verplicht om 
in het kader van implementatie van de 
Richtlijn Overstromingsrisico’s op een 
gecoördineerde wijze 
overstromingsrisicokaarten te maken, 
waarvoor de provincies gezamenlijk een 
coördinator financieren.

Implementatie Omgevingswet en 
Digitaal Stelsel Omgevingswet

Programma Implementatie 
Omgevingswet
In het voorjaar van 2019 is een besluit 
genomen over het verlengen van de 
looptijd van het programmateam 
implementatie Omgevingswet tot en met 
2021. Tevens is een besluit genomen 
over de begroting voor de jaren 2019, 
2020 en 2021. De jaarlijkse begroting 

bedraagt 1.090.000 euro. Hiervoor is 
door de provincies een directe jaarlijkse 
bijdrage van 726.000 euro toegezegd. 
Het resterende benodigde bedrag wordt 
gedekt uit het overschot 2018 
(jaarresultaat Programma Implementatie 
Omgevingswet). Het restantbudget uit 
2018 is overgeheveld naar 2019 en 
bedroeg 1.197.610 euro. Omdat in 2015 
is besloten dat dit alles via de 
“kassiersbegroting IPO” zou lopen en het 
IPO daarin alleen een administratieve rol 
zou hebben, is dit in deze 
Programmabegroting een vreemde eend 
in de bijt. Het betreft derhalve een 
overblijfsel uit het verleden.
Om een en ander budgettair goed te 
verwerken, wordt het restant budget 
2019 in een reserve opgenomen. De 
extra uitgaven in 2020 en 2021 boven 
het jaarlijkse budget van € 726.000 
zullen worden gedekt uit deze reserve. 

Beheer DSO
In het financieel akkoord uit 2016 is 
afgesproken dat de provincies jaarlijks 
1,6 mln. euro bijdragen aan het beheer 
van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO) in het geval scenario 2 
gerealiseerd zou worden. Dit bedrag 
loopt op naar 3,3, mln. vanaf 2024 in 
het geval scenario 3 gerealiseerd wordt  
In februari/maart 2016 hebben de 12 
colleges van GS ingestemd met het 
financieel akkoord. In het beheerakkoord 
dat eind 2018 door het IPO, de VNG, de 
Unie van Waterschappen en BZK is 
getekend, is deze afspraak nogmaals 
bevestigd, waarbij scenario 2 inmiddels 
basisniveau DSO Landelijke Voorziening 
(DSO-LV) heet. Daarbij hebben de 
provincies in een separate brief 
aangegeven dat zij alleen meebetalen 
aan de beheerkosten wanneer het 
dienstverleningsniveau van DSO-LV 
minimaal het serviceniveau van scenario 
2 uit het Bestuursakkoord is. Het IPO-
bestuur van 13 november 2018 heeft 
ingestemd met het beheerakkoord en de 
begeleidende brief. In de 
programmabegroting 2020 wordt 
vooralsnog van 1,6 mln. meerjarig 
uitgegaan.



Wat is daar voor nodig ? Basisbegroting = voortzetting beleid 2019 in 
2020

Kerntaak Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Water
Vastgesteld meerjarig beleid via 

Programmabegroting 2019
Basisbegroting 2020 e.v.

incidenteel/structureel
Beleidsopgaves

2019 2020 Beïnvloedbaar
IHW
Deltaprogramma

180.000
193.395

180.000
193.395

Vanaf 20211

193.3952
structureel

Coördinatie ROR 
kaarten 

74.679 74.679 ja3 structureel

Regionale keringen 
ontwikkelprogramma

127.875 127.875 Nee structureel

STOWA 200.508 200.508 ja4 structureel
Schilthuisstichting 17.903 17.903 17.9035 structureel
Kennisimpuls 
programma 
waterkwaliteit (VJN 
2019)

250.000 250.000 Nee incidenteel t/m 2022 
(nog goed te keuren 
door AV, zie ook tabel 
3)

BRO (1ste wijziging 
begroting 2018)

61.380 61.380 Nee structureel

Verkenning 
duurzame 
drinkwaterverkenning

56.265 0 - -

Bijdrage 
Binnenstedelijke 
Transformatie

46.035 46.035 46.0356 structureel

Programma 
Implementatie 
Omgevingswet

742.698 726.000 ja7 Incidenteel 
kassiersfunctie (Nog 
goed te keuren door 
AV, zie ook tabel 3)

DSO-beheer - 1.600.000 1.600.000 Structureel 
Kassiersfunctie (Nog 
goed te keuren door 
AV, zie ook tabel 3)

Totaal 1.950.738 3.477.775
Voorziene formatie 
kernorganisatie IPO

4,5 Fte 

1 In 2020 loopt BAW af, evenals de samenwerkingsovereenkomst IHW; dat betekent dat eind 2020 een beslissing moet vallen 
over al dan niet voortzetten IPO bijdrage aan IHW.
2 De financiële bijdrage aan Deltaprogramma bestaat uit bekostiging van 1,4 fte aan detacheringen van provinciale 
medewerkers; dit vloeit voort uit een bestuurlijk commitment ; dit is in principe onderhandelbaar (herijken 
betekenis/rendement).
3 Als de ROR-kaarten eind 2019 zijn opgeleverd door de provincies, valt te bezien of in 2020 nog inhuur van personele 
capaciteit aan de orde is.
4 De contributie van STOWA wordt in 2020 opnieuw bekeken in het licht van wat STOWA oplevert voor de provinciale 
taakuitoefening in het waterbeheer.
5 Deze bijdrage aan deze stichting kan worden stopgezet, want het betreft de waterstaatswetgeving, die echter met de komst 
van de Omgevingswet in 2021 is verdwenen.
6 Deze bijdrage wordt in de AAC DROW van 31 oktober heroverwogen, bij gebrek aan zicht op – voor provincies -  concrete 
resultaten.
7 Deze bijdrage stopt eind 2020, indien de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treedt. 
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3. Kerntaak 2. Milieu, Energie en Klimaat

Wat willen we bereiken? Basisbegroting = voortzetting beleid 2019

De agenda van de gezamenlijke 
provincies richt zich op het excelleren in 
de verantwoordelijkheid als bevoegd 
gezag op de VTH-taken, expliciet als het 
gaat over de meer complexe bedrijven 
en de bedrijven die onder de Europese 
regeling voor Bijzondere Risico’s Zware 
Ongevallen (BRZO) vallen. 

De ‘agenda milieu’ raakt inmiddels 
meerdere maatschappelijke 
vraagstukken waar de gezamenlijke 
provincies in opereren. In de 
samenwerking nemen provincies steeds 
meer positie. Denk aan schone lucht, 
afval als grondstof, zeer zorgwekkende 
stoffen (ZZS), aanpak milieucriminaliteit, 
problematiek buitengebied 
(drugsdumping, toezicht, etc.) en het 
EU-Milieu actieprogramma (MAP). Het 
gaat dan zowel om inhoud van opgaves 
als ook om instrumentaria breder dan 
VTH. 

De in 2019 ingezette lijn naar een 
gezamenlijke agenda ‘gezonde en veilige 
leefomgeving’, die recht doet aan de 
maatschappelijke opgaven waar de 
provincies in IPO verband een rol willen 
spelen vormt de basis van de inzet 
binnen deze Kerntaak. 

Over de voorgestane bestuurlijke 
agenda 2020-2023 met de 
programmalijnen, die doorlopende 
beleidsopgaves bundelen in 

samenhangende ambities en de daaraan 
te koppelen inzet in IPO verband zal in 
2020 worden besloten. 

Het gaat dan om de programmalijnen:  
• Gezondheid 
• Circulaire economie 
• Klimaat 
• Veiligheid 
• Omgevingswet

Met deze opgaven bestrijkt de 
gezamenlijke agenda (nagenoeg) het 
gehele werkveld van VTH, in elk geval 
de terreinen waar de grootste 
provinciale belangen en voor VTH-
relevante maatschappelijke opgaven en 
ontwikkelingen liggen. Daarnaast zijn er 
dwarsverbanden, zoals aanpak 
milieucriminaliteit, de invoering van de 
omgevingswet of de kwaliteitsborging. 

Dat betekent dat we bij het rijk moeten 
zien te bereiken dat onze (inter-
)provinciale agenda’s meer leidend 
worden voor de prioriteiten van het rijk. 
En we kunnen beschikken over de juiste 
instrumenten, bevoegdheden en 
afwegingsruimte om onze taken goed uit 
te kunnen voeren, dat het samenspel 
met andere (rijks)diensten goed kan 
verlopen én dat de middelen die we 
krijgen in balans zijn met wat het rijk 
aan ons opdraagt. 

Wat willen we bereiken met MTH? …………………………………………………..

Bestuurlijke agenda 2020-2023
De provinciale VTH-taken waren het 
afgelopen decennium relatief 
‘beleidsarm’. Het accent lag vooral op 
het borgen van de kwaliteit van de 
uitvoering. Met de vorming van 
omgevingsdiensten, verbetering van het 
samenspel met de partners en verfijning 
van het instrumentarium, zijn we als 
provincies in staat om de taken naar 
behoren uit te voeren.  Op provinciaal 
niveau dienen er zich echter steeds meer 

grotere en bredere maatschappelijke 
opgaven aan in het realiseren en borgen 
van een gezonde en veilige 
leefomgeving, inclusief de zorg om het 
klimaat en de transitie naar een 
circulaire economie. 

In 2019 is bestuurlijk de opdracht 
gegeven om in IPO verband vanuit de 
bredere context dan sec het VTH-
instrumentarium via lobby en 
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belangenbehartiging gerichter samen te 
werken en in te zetten om deze opgaven 
in IPO verband te realiseren. 

Dit mede vanuit de notie dat de 
implementatie van de uitvoering van de 
Omgevingswet juist gerelateerd aan 
vraagstukken ‘veiligheid en gezondheid’ 
voor provincies van majeure betekenis 
is. 

Tegelijk zien we dat het rijk 
beleidsinitiatieven neemt en tot nadere 
regelgeving komt, waarvan de uitvoering 
wordt belegd bij de decentrale 
overheden. Bijvoorbeeld rond ZZS, 
veiligheid, klimaat of circulaire 
economie.

Dat biedt provincies enerzijds de kans 
om een brede en (gebieds-)integrale 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
veilige en gezonde leefomgeving. 
Anderzijds stroken de vaak nog sectorale 
prioriteiten van het rijk niet altijd met de 
regionale prioriteiten en integrale 
gebiedsopgaven. Bovendien zien we dat 
het rijk wel beleidsambities formuleert, 
maar daar geen ‘boter bij de vis’ doet en 
weinig rekening houdt met het 
absorptievermogen van de decentrale 
overheden: er zit een grens aan wat we 
(en onze uitvoeringsorganisaties) aan 
veranderingen en intensiveringen 
kunnen verwerken. Anderzijds zien we 
ook dat het rijk taken wegneemt bij 
decentrale overheden of daartoe neigt, 
in weerwil van afspraken die zijn 

gemaakt over het VTH-stelsel. 
Bijvoorbeeld als het gaat om klimaat en 
energie. 
 
Ook op Europese schaal worden 
besluiten genomen op de thema’s die 
direct of indirect doorwerken op de 
uitvoering door de decentrale 
overheden. Juist de kennis van die 
uitvoeringspraktijk biedt provincies de 
mogelijkheid om al aan de voorkant 
Europese beleids- en besluitvorming te 
beïnvloeden.

Dat betekent dat we bij het rijk moeten 
zien te bereiken dat onze 
(inter)provinciale agenda’s meer leidend 
worden voor de prioriteiten van het rijk. 
En we kunnen beschikken over de juiste 
instrumenten, bevoegdheden en 
afwegingsruimte om onze taken goed uit 
te kunnen voeren, dat het samenspel 
met andere (rijks)diensten goed kan 
verlopen én dat de middelen die we 
krijgen in balans zijn met wat het rijk 
aan ons opdraagt. 

Met een ‘agenda Gezonde en Veilige 
Leefomgeving 2020-2023’ kunnen de 
gezamenlijke provincies het rijk een 
aanbod doen voor een package-deal in 
de prioriteitstelling en doorontwikkeling 
van het VTH-stelsel tot 2023. Deze 
agenda kan dan ook de basis voor een 
actievere rol in ‘Brussel’.

Wat gaan we ervoor doen met MTH? Basisbegroting = doorzetten 
activiteiten van 2019 in 2020 

1. Bestuurlijke agenda 2020-2023

In 2020 is er de afweging in hoeverre en 
in welke mate een interprovinciale 
bestuurlijke ‘agenda Gezonde en Veilige 
Leefomgeving 2020-2023’ kan bijdragen 
aan krachtenbundeling, waarbij 
provincies ‘agendasettend’ willen zijn op 
de programmalijnen van deze agenda. 
Bij die afweging zal worden betrokken 
de optie dat de provincies de 
staatssecretaris van I&W voorleggen dat 
deze agenda (mede)leidend is voor de 
bestuurlijke agenda van het BO tot en 

met 2023. Dit sluit dan aan bij de 
zogeheten ‘decemberbrief’ (2018) van 
de Staatssecretaris aan de Kamer, 
waarin zij (van kabinetszijde) een 
nadere duiding geeft van de 
intensivering van ‘beleidsrijke’ opgaven 
op ‘milieu’ gebied. 

2. Programmalijnen ‘Gezonde en 
veilige leefomgeving’

De agenda en programmalijnen (2.1 t/m 
2.5) zullen zich in de context van ‘het 
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doorzetten van de activiteiten uit 2019’ 
zich beperken tot reactieve 
‘kennisdeling’ en in geval van 
wetgevingstrajecten 
‘belangenbehartiging’. Besluitvorming op  
Bestuurlijke agenda 2020-2023 zal 
bepalen of er een hogere ambitie komt 
op de programmalijnen waar het gaat 
om het verdiepen/verstevigen van de 
samenwerking in het actief coördineren/ 
regisseren (projectmatig) en/of te 
agenderen met het Rijk en partners 
(VNG). 

2.1.  Veiligheid VTH-Bevoegd gezag 
BRZO
Op voorstel van de gezamenlijke BRZO 
diensten vaststellen van het 
interprovinciale BRZO-
uitvoeringsprogramma 2021. Het betreft 
enerzijds de voortgang van de in IPO-
verband vastgestelde Meerjarenagenda 
en tegelijkertijd de afspraken over de 
activiteiten 2021. Dit alles wordt 
tweemaal per jaar gemonitord tijdens 
het afstemmingsoverleg tussen de 
BRZO-directeuren en de BAC VTH.

2.2. Omgevingswet VTH-wet & 
regelgeving
Inbreng interprovinciale reacties 
Omgevingswet; en lobby-inzet bij het 
AO Handhaving (IenW) en Bestuursrecht 
(JenV) in de Tweede Kamer (tweemaal 
per jaar).
Reageren op (belangenbehartiging) en 
initiëren van verbetering (beïnvloeden) 
van wet- en regelgeving, VTH 
gerelateerd. Vaststellen ‘Jaarprogramma 
2021 Groene Wetten’ in combinatie met 
de ontwikkeling en evaluatie van het 
uitvoeringsbeleid mede in het licht van 
de Omgevingswet.

2.3. Klimaat VTH-energiebesparing
Harmonisatie in de aanpak en 
regelgeving als bevoegd gezag. Tevens 
invulling en uitwerking geven aan het 
Klimaatakkoord gelieerd aan de 
“industrietafel”. 

2.4. Gezondheid (waaronder 
luchtkwaliteit) 
Kennisuitwisseling tussen de provincies 
over de eigen inzet op deze 
beleidsopgave. Hierbij hoort tevens de 
afspraken/ uitwerking van het Schone 
Lucht Akkoord en de wijze waarop 
provincies op dit onderdeel invulling 
geven in Omgevingsvisies e.d... Voorts 
afstemming over opgaves als ZZS en de 
aanpak van gezondheid en luchtkwaliteit 
via de aanpak Modernisering 
Milieubeleid. 

2.5. Circulaire economie VTH-afval en 
grondstof
Op basis van kennisuitwisseling en in 
geval van wetgeving op basis van 
belangenbehartiging de individuele 
provincies verbinden in de eigen 
beleidsopgave in relatie tot de transitie 
van afvalstof naar grondstof bezien 
vanuit de VTH-wetgeving, inclusief 
ketenaanpak, betekenis Circulaire 
Economie en Energietransitie. Met 
betrekking tot ‘afval’ beperkt de 
gezamenlijke agenda zich tot een 
signaleringsfunctie richting I&W.

3. Risicokaart
Via het beheer, onderhoud en 
doorontwikkeling geven we invulling aan 
de wettelijke plicht rondom ‘de 
Risicokaart’. Vanuit de doorontwikkeling 
zal een nieuwe versie in 2021 
opgeleverd worden.

4. IMPEL 
Het meefinancieren van projecten in 
samenwerking met de Inspectie 
Leefomgeving en Trasport (ILT) en het 
ministerie van IenW en EU-partners 
verstrekt de kwaliteit en slagkracht op 
het terrein van toezicht en handhaving. 

5. Milieuverkenning
Ook in 2020 zijn de gezamenlijke 
provincies opdrachtgever voor de 
Milieuverkenner aan Europe Decentraal 
(beheerder).
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Wat is daarvoor nodig?.............................................................................

Kerntaak Milieu, toezicht en handhaving
2019 2020 Beïnvloedbaar incidenteel-

structureel
Verkenning afval en 
grondstoffen

25.575 - - -

Verkenning Veiligheid 
en Gezondheid

25.575 - - -

Risicokaart 173.910 173.910 73.910 incidenteel t/m 
2021

Make it work in 
progress

51.150 - - -

IMPEL 20.460 20.460 - structureel
Milieuverkenning 20.460 20.460 - structureel
Totaal 317.130 214.830 73.910
Voorziene formatie IPO 4,0 Fte (kernorganisatie)

Voor de doorlopende agenda (basisbegroting) wordt een bedrag van € 140.920 gereserveerd. De feitelijke 
meerjarenbegroting laat voor 2020 een bedrag van € 214.830 zien. Door met name verdere integratie van de 
aanpak van de Risicokaart met het Informatiehuis externe veiligheid en de signaleringskaart is een financiële 
taakstelling van € 73.910 denkbaar.
De verdieping van de bestuurlijke agenda 2020-2023 zal verder gestalte krijgen in het nieuwe beleid. Voor het 
jaar 2020 wordt daar een bedrag van € 100.000 voor begroot. Dit bedrag is nodig om middels inzet van 
provinciale medewerkers ( totaal 1 fte in de flexibele schil) aan deze nieuwe beleidsopgaven uitvoering te 
geven. Het betreft vooralsnog een eenmalig bedrag. De feitelijke meerjarenraming zal nadere uitwerking 
krijgen.
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Wat willen we bereiken Energie en Klimaat= voortzetten bestaand 
beleid?

Klimaatakkoord
In 2019 besluit het IPO Bestuur namens 
de colleges van GS of de gezamenlijke 
provincies in gezamenlijkheid de 
verantwoordelijkheden die voortkomen 
uit het Klimaatakkoord op zich nemen. 
Verantwoordelijkheden die voortkomen 
uit het aanbod van de gezamenlijke 
provincies zoals dat in samenwerking 
met VNG en Unie van Waterschappen in 
de Kabinetsformatie is aangeboden. Met 
het Regeerakkoord en later het 
Interbestuurlijk programma heeft het 
Kabinet dit aanbod omarmd en samen 
met provincies, gemeenten en 
waterschappen in het Klimaatakkoord 
verder uitgewerkt. 

De nationale klimaatopgave en in het 
bijzonder de Energietransitie wordt 
voortaan van onderop vormgegeven via 
regionale strategieën zoals de regionale 
energie strategieën, regionale mobiliteit 
strategieën en een gebiedsaanpak voor 
de veenweiden. Samenhang en 
ondersteuning vindt plaats in 
interbestuurlijk aangestuurde nationale 
programma’s; het Nationaal Programma 
RES en Nationaal Programma 
mobiliteit.Met de voorliggende 
basisbegroting zet het IPO haar inzet 
voort. De gezamenlijke provincies spelen 
een verbindende rol spelen tussen 
regio’s en maken via ruimtelijk beleid de 
gedragen strategieën mogelijk. In 
bestuurlijk overleg en aan de 
Klimaattafels zetten de gezamenlijke 
provincies in op de juridische, financiële 
en procesmatige randvoorwaarden die 
de opgave haalbaar, uitvoerbaar en 
betaalbaar maken. 

Zo verschuift de IPO-inzet na de 
onderhandelingen over de opgave en 
algemene randvoorwaarden in het 
Klimaatakkoord naar een concrete inzet 
op randvoorwaarden via de 
aangekondigde wetgevingsagenda 
(Energiewet, Warmtewet, 
Mobiliteitsfonds), beleidsagenda 
(Nationaal Programma 
Hoofdenergiesysteem en Visie 
marktordening) en adviesaanvragen van 
de Raad voor Openbaar Bestuur op 

grond waarvan afspraken gemaakt 
zullen worden over de haalbaarheid, 
betaalbaarheid en uitvoerbaarheid voor 
provincies.

Klimaatakkoord Elektriciteit
Provincies werken aan de 
energietransitie. Hiervoor maken we de 
transitie van grijze naar groene 
elektriciteit. De afgelopen jaren hebben 
provincies in het kader van het 
Energieakkoord en de afspraak om 
6000MW wind op land te realiseren hier 
een belangrijke bijdrage aan geleverd. 
In het Klimaatakkoord zijn nieuwe 
afspraken gemaakt om deze transitie te 
vervolgen. Ook hier spelen de provincies 
een belangrijke rol. We streven ernaar 
35 TWh grootschalige 
elektriciteitsproductie op land in 2030 te 
realiseren. Hiermee wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de 
Klimaatdoelen zoals afgesproken in het 
Klimaatakkoord.
De regionale energiestrategieën moeten 
invulling geven aan deze opgave. 
Uiterlijk 1 juni 2020 zullen de 30 RES-
regio’s hun concept-RES-en opleveren.

Klimaatakkoord Gebouwde 
Omgeving
Om de transitie in de gebouwde 
omgeving vormt te geven worden door 
gemeente warmtetransitievisies 
opgesteld. Deze visies zijn afhankelijk 
van de regionale keuzes over 
warmtebronnen en de infrastructuur. In 
het RES-proces werken provincies 
samen met gemeenten en partners aan 
deze keuzes. Op nationaal niveau 
worden de marktordening en 
financiering van warmte via de 
Warmtewet en nieuwe warmtefondsen 
aangepast. Om de transitie in de 
provincie mogelijk te maken is het van 
belang om over de marktordening en 
financiering als provincies tijdig een 
standpunt te bepalen en die in te 
brengen bij de formulering van de 
Warmtewet.
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Integrale thema’s
De Energietransitie kan een kans 
vormen voor de regionale economie mits 
we tijdig investeren in de juiste 
randvoorwaarden en partnerschappen. 
Het IPO bureau zet zich in het bijzonder 
in op de thema’s: 
- Route 35
- Infrastructuur (marktordening 
elektriciteit, warmte, waterstof, 
biomassa) 

Route 35
Op 25 april 2019 heeft de BAC E de 
kerndelegatie gevraagd om, ondersteund 
door het IPO-bureau en de AAC E, de 
verdeelsystematiek uit te werken. De 
opgave komt voort uit het 
Klimaatakkoord waarin de regionale 
overheden verantwoordelijk zijn voor 
een gedragen verdeelsystematiek in het 
geval de Regionale Energie Strategieën 
(RES-en) niet optellen tot de nationale 
opgave van 35 TWH hernieuwbare 
energie (wind en grootschalig zon). De 
verdeelsystematiek is daarmee in het 
Klimaatakkoord bedoeld om achter de 
hand te hebben en is te beschouwen als 
de ‘risicoparagraaf’ van het RES-proces. 
Op grond van het aanbod van de 
decentrale overheden zijn de decentrale 
overheden verantwoordelijk voor het 
realiseren van de opgave en daarmee de 
besluitvorming over de 
verdeelsystematiek. 
Op grond van de inbreng die bestuurlijk 
en ambtelijk is meegegeven door IPO, 
VNG, UVW, de departementen, is 
geconcludeerd dat de succesvolle 
implementatie van deze 
verdeelsystematiek alleen mogelijk is als 
de totstandkoming ervan wordt 
verweven met het proces van de RES-
en. Dit gezamenlijke proces wordt ‘Route 
35’ genoemd, de verdeelsystematiek is 
hier een belangrijk onderdeel en 
eindproduct van.

Infrastructuur
Samen met de regionale- en nationale 
netbeheerders hebben provincies de 
noodklok geluid over de 
netcapaciteitstekorten. Om de doelen 
voor 2030 te halen moeten we 
oplossingen voor de korte en lange 
termijn vinden die de netcapaciteit 

uitbreiden. De provinciale 
systeemstudies, de RES-sen, routekaart 
2050 van de Gasunie en Tennet bieden 
inhoudelijke aanknopingspunten in 
aanloop naar de ruimtelijke 
besluitvorming op provinciaal niveau in 
het omgevingsbeleid en op nationaal 
niveau in het Nationaal Programma 
Hoofdenergiesysteem (beiden in 2021 
gereed). Oplossingen liggen in de lijn 
van aanvullende investeringen in het 
net, maar ook bij innovaties via opslag 
en transport via onder andere waterstof. 
In 2020 moet de interprovinciale inzet 
leiden tot een in samenwerking met 
netbeheerders, EZK en mede overheden 
opgestelde agenda die zowel voor de 
provinciale als nationale beleidskaders 
en investeringsprogramma’s een stevige 
basis biedt. Met deze inzet streven we 
naar 
1. Vanuit de regionale 

energiesysteemstudies en RES 
leveren we inbreng voor het Nationaal 
Programma Hoofdenergiesysteem 
zodat het hoofdenergiesysteem en 
regionale energiesysteem voldoende 
transport- en opslagruimte geven 
voor de hernieuwbare 
energieopwekking. 

2. De beleidsagenda Waterstof (2020) 
en de daaraan gekoppelde €30-40 
miljoen per jaar vormt een kans voor 
een aanbod op waterstof waarmee 
tevens de problematiek rondom 
netcapaciteit mogelijk deels kan 
worden verlicht. Een interprovinciaal 
aanbod waarin verschillende waterstof 
clusters pilots ontwikkelen met 
groene en blauwe waterstof kan 
regionaal invulling geven aan de 
gepresenteerde nationale ambities. 
Clusters aan de kust en in het 
binnenland vullen elkaar aan, 
verbonden door het nu nog 
aardgasnetwerk. In dit aanbod 
kunnen provincies hun meerwaarde 
laten zien. Hiermee spelen provincies 
in op de aangekondigde 
beleidsagenda waar vanuit de 
Klimaatenveloppe 30-40 miljoen euro 
per jaar voor beschikbaar wordt 
gesteld evenals de taskforce 
infrastructuur van EZK. Gezien de 
recente uitingen van Netbeheerders 
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zoals Alliander, Gasunie en Tennet om 
tot een samenwerking te komen. 

Tot slot denken we mee met het Rijk 
over de marktordening waaronder 
rolverdeling van overheden, 
netbeheerders en bedrijfsleven op het 

gebied van elektriciteit, warmte, 
waterstof en biomassa. We brengen 
deze standpunten in bij de formulering 
van de Energiewet en Warmtewet 
evenals de beleidsvisie marktordening

Wat gaan we ervoor doen? Basisbegroting = doorzetten activiteiten van 
2019 in 2020

Klimaatakkoord

De klimaatopgave bevindt zich zowel in 
de uitvoering als in de beleidsfase. Een 
mooi gegeven waarmee via kennisdeling 
concrete standpunten kunnen worden 
bepaald om de randvoorwaarden voor de 
realisatie in samenwerking met mede 
overheden en maatschappelijk partners 
vorm te geven. Het IPO-bureau zet haar 
ervaringen met een coördinerende 
kopgroep en voorbereidende commissies 
en werkconferenties voort. Deze 
bijeenkomsten en besluitvorming in het 
IPO-bestuur zijn afgestemd op de 
wetgevingsagenda en beleidsagenda van 
het Rijk en de ritmiek van het 
Klimaatakkoord. Het IPO benut de 
kennis en kunde van de vakcommissies 
Energie (RES, elektriciteit, gebouwde 
omgeving en industrie), Mobiliteit 
(Regionale Mobiliteitsprogramma’s en 
Mobiliteitsfonds), Toezicht en 
Handhaving (toezicht op 
energiebesparing bij bedrijven), DROW 
(ruimtelijke borging en weging 
ruimteclaims), Vitaal Platteland 
(Landbouw en Landgebruik/ 
Veenweiden, Bos) door inhoudelijke 
(sectorale) vraagstukken in deze 
commissies te behandelen. Tevens 
zullen bredere bijeenkomsten met 
portefeuillehouders uit deze commissies 
worden georganiseerd op integrale 
vraagstukken zoals de ruimtelijke 
ordening en investeringsagenda. 
De coördinatie van de standpuntbepaling 
en voortgang van de realisatie verloopt 
via een bestuurlijke kopgroep

Deze kopgroep bereidt via conference 
calls de standpuntbepaling in het IPO-
bestuur voor in aanloop naar bestuurlijk 
overleg Klimaat en het Klimaatberaad 
van de SER en wordt daarin ondersteund 
door een integraal team bij het IPO 

bureau. Dit team borgt de 
informatievoorziening en inhoudelijke 
bijdrage van de inhoudelijke 
vakcommissies in aanloop naar de 
standpuntbepaling. Zo zijn provincies 
breed betrokken bij de 
standpuntbepaling en inbreng zonder de 
slagvaardigheid van de kopgroep te 
verliezen.

Klimaatakkoord electriciteit 
Om de 35 TWh duurzame 
elektriciteitsopwek te realiseren in 2030 
worden de provincies ondersteund door 
het IPO en het Nationaal Programma 
RES. Het IPO zal in 2020 de volgende 
acties ondernemen/continueren om hier 
invulling aan te geven:

- Kennisuitwisseling via BLOW, 
Shine .
- Governance van het 
Klimaatakkoord via de uitvoeringstafel 
elektriciteit. Het IPO-bureau ondersteunt 
de provinciaal bestuurder(s) die 
deelneemt/deelnemen aan deze tafel.
- Financieringsinstrumentarium 
vormgeving SDE++ standpuntbepaling 
via de werkgroepen en AAC / BAC, op 
basis daarvan interbestuurlijke 
samenwerking en indien nodig lobby 
richting Tweede Kamer.
- Governance van de 6000MW wind 
in 2020 afspraak (IPO is o.a. deelnemer 
Kernteam Wind)

Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Om de opgaven in de provincies te 
realiseren delen we in IPO verband 
kennis en werken we vanuit deze kennis 
aan standpunten over de marktordening 
en financiering in de Warmtewet (2019-
2020) en het Warmtefonds. In dit kader 
verkent het IPO de mogelijkheden voor 
fondsen voor particulieren. Als IPO 
nemen we deel aan het Nationaal 
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Programma Aardgasvrije wijken zodat 
provincies nauw zijn betrokken bij de 
kennisontwikkeling over aardgasvrij. 
Standpunten adresseren we aan de 
Klimaattafel Gebouwde Omgeving en in 
het Bestuurlijk overleg Klimaat.

Integrale thema’s
Route 35
Het proces van Route 35 wordt door het 
IPO samen met de VNG en UVW 
uitgevoerd. Ook wordt er intensief 
samengewerkt met het Nationaal 
Programma RES (NPRES). Er wordt 
gebruik gemaakt van hun kennis, data 
en infrastructuur.
In opdracht van het OpdrachtGevend 
Beraad Nationaal Programma RES is het 
IPO in dit proces in lead. De volgende 
acties zullen worden 
ondernemen/gecontinueerd om hier 
invulling aan te geven:
- Opstarten kernteam Route35 
samen met VNG en UVW;
- Betrekken van de interprovinciale 
werkgroep RES; 
- Opstarten samenwerking met 
NPRES;
- Realiseren van het bestuurlijk 
proces zowel interprovinciaal als met 
VNG en UvW (in verbinding met het NP 
RES);
- Uitvoering geven aan taken en 
werkzaamheden binnen het proces;
- Inhuren onafhankelijk 
procesbegeleider voor bestuurlijke 
bijeenkomsten;
- Onderzoek naar mogelijke 
verdienmodellen/verleidingsstrategieën 
voor regio’s die het realiseren van de 
opgave mogelijk maken

Infrastructuur
We bereiden de provinciale standpunten 
voor met een werkgroep energiesysteem 
en werkgroep warmte en nemen deel 
aan de nationale netwerken waarin de 
routekaart, beleid, wetgeving en 
investeringsagenda’s worden uitgewerkt. 
We werken nadrukkelijk vanuit de kennis 
in de provincies en leggen de verbinding 
met oplossingen en partners op 

nationaal niveau. In de BAC Energie 
wordt de besluitvorming voorbereid die 
in het Bestuurlijk Overleg Klimaat en aan 
de Elektriciteitstafel zal worden 
ingebracht. De portefeuillehouder heeft 
hierbij overleg met Rijk, partnets aan de 
Elektriciteitstafel en het Nationaal 
Programma RES.

Relatie met andere kerntaken
De volgende opgaven worden opgepakt 
door andere commissies. De commissie 
Energie zal hierover worden 
geïnformeerd, passend bij haar 
coördinerende rol:
- Vormgeving juridisch stelsel CO2-
reductie en energiebesparing bij 
bedrijven (industrie paragraaf): 
Commissie VTH. 
- Uitvoeringslastenonderzoek: 
commissie Middelen/ Financiën
- Opcentenonderzoek: commissie 
Middelen/ Financiën 
- Landbouw en Landgebruik: Vitaal 
Platteland
- Duurzame Mobiliteit waaronder 
regionale mobiliteitsprogramma’s en 
zero emissie OV: Mobiliteit 
(Laadinfrastructuur in nauwe verbinding 
met de RES). 
- Commissie DROW: Provincies 
spelen een belangrijke rol in de 
ruimtelijke borging van de regionale 
energie strategieën. Uit navraag bij 
provincies (ruimtelijke ordenaars en 
energiebeleidsadviseurs) is gebleken dat 
het merendeel van de provincies nog 
geen of beperkt beeld heeft bij de 
manier waarop de ruimtelijke borging 
plaats zal vinden in 2021 en hoe men 
daarbij omgaat met het ruimtelijk 
instrumentarium en de interbestuurlijke 
samenwerking. Gezien het belang 
adviseren wij u om aan het kernteam 
energie en ruimte een advies te vragen 
over de mogelijkheden voor de 
ruimtelijke borging en daarbij passende 
proces en instrumentarium. En dit advies 
eind 2019 te presenteren aan de AAC’s 
DROW en Energie waarna het ook in het 
NP RES kan worden gepresenteerd
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Wat is daarvoor nodig?.............................................................................

Kerntaak Milieu, toezicht en handhaving
2019 2020 Beïnvloedbaar incidenteel-

structureel
Klimaatakkoord 683.364 (627.099) 627.099 structureel  

(waarvan 
220.000 
incidenteel nog 
goed te keuren 
door AV, zie ook 
tabel 2) 

Klimaatakkoord 25.000
Klimaatakkoord 
Elektriciteit

50.000

Klimaatakkoord 
Gebouwde Omgeving

40.000

Route 35 50.000
Infra 50.000
Inzet naast vaste 
formatie

412.099

Nationale aanpak RES (327.360) (327.360)
Verduurzaming Mob. (102.300) (102.300) structureel  

(waarvan 
100.000 
incidenteel nog 
goed te keuren 
door AV, zie ook 
tabel 2 onderdeel 
mobiliteit)

Aanpak verduurzaming 
bedrijven en industrie

(40.920) (40.920)

Energie en Ruimte (102.300) (102.300)
Lobby en 
Communicatie

(102.300) -

Werkbudget (8.184) (54.219)

Totaal 683.364 627.099 627.099
Voorziene formatie IPO 4,0 Fte (kernorganisatie) 
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4. Kerntaak 3. Vitaal Platteland

Ambities 2020 Basisbegroting = voortzetting beleid 2019 

In het landelijke gebied komen veel 
transities bij elkaar, op het gebied van 
bijvoorbeeld verduurzaming van de 
landbouw, voedselzekerheid, 
biodiversiteit en de klimaatopgave. Veel 
van deze opgaven vallen binnen, of 
sluiten aan op, de provinciale kerntaken.

Vanuit de kerntaak Vitaal Platteland 
wordt in belangrijke mate bijgedragen 
worden aan de opgaven die zijn 
benoemd in het IBP, het Klimaatakkoord 
(KA) en de verduurzaming van het 
landelijk gebied. Daarnaast wordt 
inbreng geleverd voor de NOVI en de 
aanvullingswetten van de Omgevingswet 
(zie kerntaak 1). 

In het KA zijn voor het transitiepad 
"Landbouw en Landgebruik" afspraken 
gemaakt tussen overheden, agrarische 
en natuursector over de vermindering 
van uitstoot van broeikasgassen. Met de 
inzet op onder meer verduurzaming van 
de landbouw, een klimaatinclusief 
natuurbeleid, vermindering van uitstoot 
van broeikasgassen in het 
veenweidegebied en een energietransitie 
in de glastuinbouw zullen provincies met 
maatschappelijke actoren en mede-
overheden ook in het landelijk gebied 
bijdragen aan het Klimaatakkoord.

In het IBP hebben rijk en provincies 
afgesproken gezamenlijk te werken aan 
verdere verduurzaming van de 
landbouw, in samenhang met de 
opgaven voor klimaat, natuur en een 
goede omgevingskwaliteit. 

Extra aandacht zal nodig zijn voor de 
aanpak stikstof, nu de Raad van State in 
2019 heeft bepaald dat het PAS niet 
voor toestemmingsverlening voor 
projecten met stikstofuitstoot kan 
worden gebruikt.  

De verduurzaming van de landbouw is 
een forse opgave, die vraagt om een 
intensievere samenwerking tussen het 
ministerie van LNV en de provincies. 
Extra aandacht zal hierbij nodig zijn voor 
het Nationaal Strategisch Plan voor het 
Europese Gemeenschappelijke 
Landbouwbeleid (GLB) dat naar 
verwachting op 1 januari 2022 in 
werking treedt, waarvoor opgaven, 
doelstellingen en aansturing nader 
uitgewerkt moeten worden. Het IPO 
heeft een coördinerende rol op zich 
nemen bij deze processen. 

Het natuurbeleid is een provinciale 
kerntaak. In de driejaarlijkse evaluatie 
van het Natuurpact heeft het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) begin 2017 
aanbevelingen gedaan gericht op 
versterking van het doelbereik. 
Provincies werken samen met het rijk en 
maatschappelijke partijen aan de 
ontwikkeling van 
handelingsperspectieven. Hierbij wordt 
ook aangehaakt bij initiatieven die 
maatschappelijke partijen hebben 
genomen gericht op een deltaaanpak 
biodiversiteit. Het PBL bereidt in 
opdracht van het IPO en het ministerie 
van LNV de tweede evaluatie voor, die 
eind 2019 gereed zal zijn, en waarop in 
2020 vervolgstappen worden bepaald.

Bestaande instrumenten als het 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer, 
in samenhang met het GLB, krijgen in 
2020 een verdere uitwerking. Effectieve 
en doelgerichte monitoring van 
natuurontwikkeling krijgt meer aandacht 
in 2020, zodat de gegevens voor de 
natuurrapportages, waarover afspraken 
zijn gemaakt in het Natuurpact, kunnen 
worden aangeleverd. Gezamenlijk bezien 
de provincies, op basis van de adviezen 
van de Maatschappelijke Raad 
Faunabeheer, op welke wijze het 
faunabeleid verbeterd kan worden, 
waarbij ook meer inzet wordt geleverd 
op het thema preventie. 
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Wat willen we bereiken? Basisbegroting = voortzetting beleid 2019

IBP

Het programma ‘IBP Vitaal Platteland’ 
wordt samen met de VNG, Unie van 
Waterschappen en het ministerie LNV 
ontwikkeld en de uitvoering ervan wordt 
gestart. We werken in dit programma 
interbestuurlijk samen en zorgen ervoor 
dat de gemeenschappelijke agenda van 
de grond komt. Basis voor dit 
programma is een gebiedsgerichte 
aanpak, gericht op vijftien gebieden. 
Daarmee brengen we de ambitie een 
economisch vitaal, leefbaar en 
ecologisch duurzaam platteland te 
behouden en te versterken een stap 
dichterbij.

Verduurzaming Landbouw

Provincies werken aan een duurzamere 
landbouw door invulling en uitvoering te 
geven aan diverse maatschappelijke 
opgaven, zoals vastgelegd in de 
Sustainable Development Goals. Dat 
betreft een landbouw met aandacht voor 
onder andere voedselzekerheid, 
gezondheid, klimaat, circulaire 
productie- en consumptieketens, 
duurzame innovaties, natuurinclusief. 
Met het ministerie van LNV zullen we 
bezien op welke manier invulling kan 
worden gegeven aan beleidsvoornemens 
die zijn opgenomen in de rijksvisie, 
Bodemstrategie en Klimaatakkoord. Dat 
zal ook betekenen dat de 
verduurzamingsambities ook worden 
meegenomen in andere trajecten als 
NOVI, Omgevingswet, GLB en PAS.

Provincies hebben in 2019 een ‘coalition 
paper’ aangeboden, ten behoeve van het 
realisatieplan van de visie voor 
kringlooplandbouw, die LNV in 2019 
gepresenteerd heeft. LNV heeft besloten 
dit ‘coalition paper’ integraal onderdeel 
uit te laten maken van het realisatieplan. 

Klimaatakkoord landbouw-
landgebruik

Eind 2019 ligt het Klimaatakkoord voor 
in het IPO Bestuur, inclusief een 
hoofdstuk over landbouw en 
landgebruik. Het is van belang dat 

provincies de afspraken, die voor hen 
van belang zijn, met partners invulling 
geven. De gemaakte afspraken moeten 
leiden tot uitvoeringsarrangementen en 
monitoring van de gemaakte afspraken, 
waarbij provincies een belangrijke 
regierol hebben bij de regionale 
uitvoering van gemaakte afspraken. De 
opgaven zijn nieuw of vragen om een 
intensivering van bestaande inzet. 
Hiervoor is het ook nodig dat 
gezamenlijk wordt gewerkt aan kennis- 
en beleidsontwikkeling.

Aanpak Stikstof

Minder stikstof, sterkere natuur en 
economische ontwikkeling waren de 
doelen van het PAS. Al jaren is in veel 
Natura 2000-gebieden een overschot 
aan stikstof (ammoniak en 
stikstofoxide). Dit is schadelijk voor de 
natuur. Het belemmert ook 
vergunningverlening voor economische 
activiteiten. Na de uitspraak van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State over het PAS heeft 
ABRvS ook verschillende 
toestemmingsbesluiten van projecten 
vernietigd.

Naar aanleiding van de uitspraak van de 
Raad van State over het PAS wordt inzet 
gepleegd op de uitvoering van 
bestuurlijke afspraken over de 
afhechting van het PAS, de uitwerking 
van een aanpak waarmee voor urgente 
processen uitvoering mogelijk is (zoals 
een ADC-toets of interne saldering) en 
de uitwerking van een structurele 
aanpak voor de langere termijn.  De 
lange termijn handelingsperspectieven 
zouden richting moeten geven aan de 
korte termijn acties.
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GLB

Provincies willen dat het toekomstig GLB 
bijdraagt aan de verduurzaming van het 
landelijk gebied en de 
(maatschappelijke) opgaven waar 
(mede)overheden, sector en 
maatschappelijke partijen voor staan en 
onder andere zijn/worden vastgelegd in 
het Klimaatakkoord, de uitwerking van 
het IBP Vitaal Platteland en de NOVI. 
Meer in het bijzonder moet het GLB 
bijdragen aan een duurzame, 
toekomstbestendige en 
concurrentiekrachtige landbouw én aan 
behoud en verbetering van natuurlijke 
hulpbronnen, biodiversiteit en 
leefbaarheid van het platteland.

Als regioregisseur en cofinancierder van 
het plattelandsontwikkelingsprogramma, 
willen provincies nauw betrokken zijn bij 
de opstelling van het door de Europese 
Commissie gevraagde nationaal 
strategisch programma én de regierol bij 
het opstellen van regionale visies, 
uiteindelijk uitmondend in een 
vereenvoudigd en meer rendement 
opleverend GLB.

Om die reden is besloten dat het IPO 
(met het Ministerie van LNV) mede-
opdrachtgever is voor het Nationaal 
Strategisch Plan voor het GLB.

Natuurbeleid

Het natuurbeleid is een provinciale 
kerntaak. In de driejaarlijkse evaluatie 
van het Natuurpact heeft het PBL begin 
2017 aanbevelingen gedaan gericht op 
versterking van het doelbereik. 
Provincies werken ook in 2019 samen 
met het rijk en maatschappelijke 
partijen aan de ontwikkeling van 
handelingsperspectieven. De tweede 
evaluatie, die PBL eind 2019 af zal 
ronden, biedt hiervoor belangrijke input.  
Deze handelingsperspectieven zijn 
gericht op het realiseren van 
meekoppelkansen en met name gericht 
op vermaatschappelijking en verbinden 
van natuur en economie. We signaleren 
gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen 
(zoals de versterkte aandacht voor 
biodiversiteit in het agrarisch gebied en 
voor de relatie met recreatie en de 
ontwikkelingen op het EU-
biodiversiteitsdossier) die van belang 
zijn voor de ontwikkeling van het 
provinciale natuurbeleid.

Natuurwetgeving

Bij de decentralisatie van het 
natuurbeleid, en de verankering hiervan 
in de Wet Natuurbescherming, is 
afgesproken dat deze Wet 
beleidsneutraal wordt omgezet naar de 
Omgevingswet. We leveren inbreng in 
het proces van de Aanvullingswet Natuur 
om deze omzetting op en goede wijze te 
laten gebeuren. 

We werken gezamenlijk aan voorstellen 
om het faunabeleid, met name ten 
aanzien van preventie van schade, te 
versterken.

Wat gaan we ervoor doen? Basisbegroting = doorzetten activiteiten van 
2019 in 2020

IBP 

De 15 kansrijke gebieden 
interbestuurlijk faciliteren om tot 
gebiedsafspraken te komen. Dit leidt tot 
een dynamische meerjarige 
gebiedsagenda.
Overkoepelende thema's interbestuurlijk 
uitwerken, te weten:

- Inzet van middelen (geld, capaciteit, 
procesvaardigheden) en 
instrumenten;

- Onderzoek, uitwisseling kennis en 
innovatie;

- Beleid, verbeteren regelgeving en 
experimenteerruimte;

- Faciliteren van gezamenlijk leren;
- Communicatie; 
- Crossovers, zoals Klimaatakkoord, 

NOVI, GLB en verduurzaming 
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landbouw actief volgen en kansen 
oppakken.

Verduurzaming Landbouw

Over de uitwerking van het doel zullen 
de gezamenlijke provincies zich 
uitspreken en is gerelateerd aan en 
vooral volgend op de ontwikkelingen die 
plaatsvinden in het kader van het 
Klimaatakkoord en de uitwerking IBP 
Vitaal Platteland. Het IPO zal hiervoor 
een voorstel opstellen.

Op basis van het realisatieplan van het 
Ministerie van LNV van de visie op 
Kringlooplandbouw wordt een voorstel 
voor een gezamenlijke aanpak 
uitgewerkt, in overleg met betrokken 
provinciale medewerkers.

Klimaatakkoord landbouw-
landgebruik

Afronden bestuurlijke afspraken 
ministeries (voor zover nog niet vervat 
in het Klimaatakkoord). Voor thema’s als 
landbouw, veenweide en natuur moeten 
2020 aanvullende afspraken moeten 
worden voorbereid over regelgeving, 
instrumenten, middelen en de 
provinciale rol. Voor de uitwerking van 
beleid voor de vastlegging van koolstof 
in de bossen werken LNV en provincies 
een gezamenlijke strategie uit. 

Verder uitwerken gezamenlijk 
programma ‘klimaatinclusief 
natuurbeleid’. Inzet is dat dit regionaal 
wordt vormgegeven, en dat gezamenlijk 
bezien wordt welke afspraken met 
partners op landelijk niveau noodzakelijk 
zijn en welke gezamenlijke 
instrumenten/regelingen/e.a. ontwikkeld 
moeten worden.

Opzetten gezamenlijke governance-
aanpak veenweide, en voor uitvoering 
bossenstrategie.

Aanpak Stikstof
Voor provincies als bevoegd gezag is het 
essentieel dat er vanuit gezamenlijkheid 
wordt gehandeld. Er zijn diverse thema’s 
waar opnieuw standpuntbepaling op 
nodig is. Hier zijn, vanuit de 
verschillende achtergronden van de 

afzonderlijke provincies, maar ook 
vanuit de verschillende domeinen binnen 
elke provincie verschillende 
perspectieven op mogelijk. De provincies 
opereren echter in een bredere 
interbestuurlijke setting waar diverse 
belangen bij elkaar komen en onderling 
afgewogen moeten worden. Voor een 
effectieve inbreng is gezamenlijkheid 
dus essentieel, maar niet zonder de 
nodige inspanningen realiseerbaar. 
Binnen de governance van de provinciale 
aanpak zal dan ook vooral gestuurd 
worden op gezamenlijke 
standpuntbepaling en -voorbereiding 
voor zowel de korte als lange termijn 
handelingsperspectieven. De uitwerking 
van o.a. VTH-afspraken, beleidslijnen 
over toepassing ADC-toets, intern en 
extern salderen, het toepassen van een 
afwegingskader, het realiseren van de 
stikstofdaling en de natuuropgave i.c.m. 
andere belangen is complex en vraagt 
de komende periode om bestuurlijke en 
ambtelijke regie en afstemming en inzet 
vanuit IPO en provincies. E.e.a. vraagt 
om heroriëntatie op de organisatie en 
werkwijze en zijn de gevolgen voor de 
begroting voor het IPO en BIJ12 deel 
nog niet helemaal duidelijk.  

GLB

Voor het onderwerp GLB is vanuit het 
IPO een medewerker gestationeerd bij 
het ministerie van LNV. Daarnaast is 
afgesproken dat provincies en Rijk 
gezamenlijk opdrachtgever zijn. 
Provincies stellen menskracht 
beschikbaar voor het gezamenlijke 
proces en hebben eenmalig procesgeld 
beschikbaar gesteld. 

Op basis van positionpaper GLB 2.0 en 
nader inzicht in de effectiviteit van het 
huidige systeem bepalen de 
gezamenlijke provincies de provinciale 
inzet en positie ten aanzien van het 
nationale en regionale programma, de 
financiële structuur en verdeelsleutels 
(cofinanciering), te stellen 
randvoorwaarden en 
uitvoeringsstructuur. Het IPO maakt een 
voorstel voor het benodigde lobby-
traject zowel op kaderstellend niveau via 
Brussel, als beleids- en uitvoerend 
niveau via Nederland.
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Natuurbeleid

Tweede evaluatie PBL
In het Natuurpact is afgesproken dat het 
gedecentraliseerde natuurbeleid om de 
drie jaar wordt geëvalueerd middels een 
zogenoemde lerende evaluatie. Eind 
2019 wordt het resultaat van de tweede 
lerende evaluatie opgeleverd. De 
veranderde bestuurlijke context, de 
grote opgave voor de Vogel- en Habitat 
Richtlijn en de Kader Richtlijn Water 
(KRW) én de verbrede ambitie – niet 
alleen biodiversiteit, maar het vergroten 
van maatschappelijke betrokkenheid en 
het versterken van de verbinding tussen 
natuur en economie zijn doelen 
waarnaar natuurbeleid streeft - zijn 
grote veranderingen waarbij nog veel te 
leren valt op welke manier hier goed 
invulling aan te geven. Vanwege deze 
transities hebben de provincies samen 
met de rijksoverheid besloten geen 
reguliere impactevaluatie uit te voeren, 
maar een lerende evaluatie. In de 
tweede lerende evaluatie ligt de focus op 
de bijdrage van de beleidsstrategieën 
van de provincies en het rijk aan de 
hoofdambities uit het natuurbeleid, in 
welke mate leren de betrokken partijen 
van ervaringen in het natuurbeleid en 
welke handelingsperspectieven zijn er 
waarmee het natuurbeleid van het rijk 
en de provincies versterkt kan worden. 

Voortgangsrapportage Natuur
Eind 2020 wordt de vijfde 
voortgangsrapportage Natuur 
opgeleverd. Dit betreft een jaarlijkse 
rapportage voor de Provinciale Staten 
over de voortgang van de afspraken die 
in het Natuurpact zijn gemaakt. Het IPO 
stuurt deze rapportage namens de 
provincies aan het ministerie van LNV. 
Zij informeren met deze rapportage de 
Tweede Kamer.

EU-biodiversiteit
Bestuurlijk is afgesproken dat de 
provincies invulling geven aan hun rol 
als gelijkwaardig partner van het rijk in 
de Europese besluitvorming op het 
dossier EU-biodiversiteitsstrategie 2020. 
Concreet wordt ingezet op de 
streefdoelen (targets) die van 
provinciaal belang zijn:

- invulling geven aan het actieplan 
Vogel- en Habitatrichtlijn;

- ecosystemen en ecosysteemdiensten 
handhaven en herstellen;

- bijdrage van de landbouw verhogen 
aan de biodiversiteit via agrarisch 
natuurbeheer en het GLB,

- inzet op het bestrijden van invasieve 
exoten; en

- komen tot een 
biodiversiteitsstrategie na 2020.

Bij het IPO is het aanspreekpunt voor 
provincies georganiseerd voor provincies 
HNP en LNV. 

Natuurwetgeving
Vitaal Platteland wordt inbreng geleverd 
voor de AMvB’s bij de Aanvullingswet 
natuur (zie kerntaak 1), waarvan 
parlementaire behandeling voorzien is in 
2019 en 2020.

Faunabeheer
In het voorjaar van 2020 zijn 
beleidskeuzes voorzien ten aanzien van 
het faunabeheer teneinde de stijgende 
lijn van (het uitkeren van) faunaschade 
te keren, op basis van de adviezen die 
zijn opgesteld door de maatschappelijke 
raad faunazaken (MARF). De te maken 
keuzes zullen in 2020 geïmplementeerd 
worden. 

Natuurinclusieve Energietransitie
Eind 2019 wordt de verkenning van Rijk 
en provincies naar oplossingen voor de 
toenemende frictie tussen de opgave 
van duurzame energie en de 
verantwoordelijkheid voor het 
beschermen van beschermde soorten 
(vogels en vleermuizen) o.g.v. de Wet 
natuurbescherming afgerond. Hieruit 
volgen aanbevelingen ten aanzien van 
het beleid van ontheffingverlening door 
provincies, waaronder voorstellen tot 
bundeling van monitoring en specifieke 
kennis (mogelijk bij BIJ12). Dit vergt 
een opdracht aan BIJ12 tot uitwerking 
van mogelijkheden en kosten, op basis 
waarvan later in 2020 besloten kan 
worden over implementatie van een en 
ander.
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Kerntaak Vitaal Platteland
2019 2020 Beïnvloedbaar incidenteel-

structureel 
VRN 10.230 10.230 10.230 structureel
Natuurtop 2019 51.150 - - -
Klimaatakkoord 
Landbouw/landgebruik

51.150 51.150 51.150 structureel

Werkbudget - 102.300 102.300 structureel
IBP VP 51.150 - - -
PAS kadernota 114.576 114.576 - incidenteel t/m 

2020 (Nog goed te 
keuren door AV, zie 
ook tabel 2)

PAS/expertise 
N2000/landbouw/reserve-
pakket

77.748 77.748 - structureel

Totaal   356.004   
Voorziene formatie IPO 5,5 (kernorganisatie) 

Wat is daarvoor nodig?.............................................................................
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5. Kerntaak 4. Mobiliteit

Ambities 2020 Basisbegroting = voortzetting beleid 2019

Een goede bereikbaarheid is 
basisvoorwaarde voor vitale regio’s. 
Goede bereikbaarheid is niet alleen 
essentieel voor een bloeiende economie 
en verdere economische ontwikkeling, 
maar brengt mensen ook letterlijk in 
beweging en in verbinding met elkaar. 
Provincies zetten zich in om Nederland 
bereikbaar te houden en de kwaliteit van 
de leefomgeving en het klimaat te 
verbeteren. Dat geldt zowel voor 
stedelijke regio’s als het landelijk 
gebied. Ontwikkelingen als de 
Energietransitie, Smart Mobility, maar 
ook toenemende filedruk en 
verkeerstoename en doorgaande 
verstedelijking zullen de mobiliteit de 
komende jaren sterk beïnvloeden. Op 
het platteland staan we voor de 
uitdaging de mobiliteit überhaupt te 
waarborgen, zonder de kosten verder te 
laten oplopen. Dit doen provincies als 
opdrachtgever voor duurzaam regionaal 
openbaar vervoer, als regisseur voor het 
inzetten op duurzame, planologische 
mobiliteitsoplossingen en als 
wegbeheerder voor het inzetten op het 
verduurzamen en duurzaam beheren 
van onze infrastructuur. 
 
In de Meerjarenagenda Mobiliteit 2016-
2019 zijn vijf beleidsopgaves benoemd 
en ook in 2020 staat de realisatie van 
deze opgaves en bijbehorende ambities 
centraal. De samenwerking van de 
gezamenlijke provincies in IPO verband 
op het gebied van Mobiliteit kent een 
brede en hoog dynamische agenda die 
appelleert aan inzet op 
belangenbehartiging, programma’s en 

projecten en kennisdeling. Deze 
basisbegroting 2020 wordt
beschouwd als ‘de inzet’ van de 
samenwerkende provincies zoals die in 
september 2019 is ‘geijkt’. 
 
Vanuit de kerntaak Mobiliteit is in 2019 
in belangrijke mate bijgedragen aan de 
opgaven die zijn benoemd in het IBP en 
het Klimaatakkoord. Dit zal in 2020 
worden voortgezet met een agenda/ 
inzet passend bij de afgesproken 
doelrealisatie. Daarbij zien provincies 
een zeer duidelijke relatie met de 
beleidsopgaves uit: 
1. de kerntaak Regionale Economie, 
waar goede bereikbaarheid een 
randvoorwaarde is;  
2. de kerntaak Energietransitie, 
omdat bij het toenemend elektrificeren 
van mobiliteit een stijgende 
elektriciteitsvraag verwacht wordt; 
3. de inzet op een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling. 

De samenwerkende provincies 
coördineren in IPO-verband de realisatie 
van de doelen en ambities van de 
Meerjarenagenda. Dat gebeurt deels 
door belangenbehartiging in het 
“Haagse”, bijvoorbeeld door de nodige 
aanpassing van wetgeving en (fiscale) 
kaders om nieuwe vormen van mobiliteit 
en een duurzame ketenreis mogelijk te 
maken en te faciliteren. En voor een 
groot deel door interprovinciale 
samenwerking in programma’s en 
projecten per beleidsopgave en in 
samenwerking met bijbehorende 
partners tussen de provincies en 
partners.
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Wat willen we bereiken? Basisbegroting = voortzetting beleid 2019 

Toekomst van het Openbaar Vervoer 
(OV) 
Het regionaal openbaar vervoer is 
onmisbaar voor 2,4 miljoen reizigers per 
dag. Jaarlijks worden daarin circa 5,5 
miljard reizigerskilometers afgelegd per 
bus, tram, metro en openbaar vervoer 
over water en bijna 1,2 miljard met 
regionale treinen die onder 
verantwoordelijkheid vallen van 
provincies en vervoerregio’s. In totaal 
bedraagt het gebruik van het regionaal 
vervoer maar liefst 6,7 miljard 
kilometer. Dit regionaal openbaar 
vervoer is een onmisbare schakel is 
binnen het gehele landelijke openbaar 
vervoersysteem. 
 
Het regionaal vervoer loopt op een 
aantal plaatsen tegen de grenzen van de 
maximaal mogelijke groei aan. In andere 
gebieden is de uitdaging juist om het 
regionaal vervoer aan reizigers te blijven 
bieden. De betaalbaarheid van het 
regionaal openbaar vervoer staat in heel 
Nederland onder druk. Daarom maken 
de 12 provincies samen met 2 
vervoerregio’s werk van vernieuwing van 
het openbaar vervoer middels inzet op 
de actieagenda ‘De Sprong’. 
 
Fiets 
Tour de Force is een krachtige 
samenwerking tussen overheden, 
marktpartijen, maatschappelijke 
organisaties, kennisinstituten en 
platforms die zich inzetten voor een 
sterker fietsbeleid in Nederland. De 
doelstelling van Tour de Force is 
ambitieus: 20% meer fietskilometers in 
2027 ten opzichte van 2017. In de 
Agenda Fiets 2015-2020 zijn de doelen 
gesteld om deze ambitie te bereiken. De 
gezamenlijke provincies hebben de 
doelstelling van en het leveren van een 
bijdrage aan de agenda Tour de Force 
onderschreven. In de agenda 2020-2022 
worden de nieuwe acties voor de 
doelrealisatie opgenomen. 
 
Verkeersveiligheid 
Provincies willen dat iedere 
verkeersdeelnemer veilig thuis komt. 

Daartoe is de morele doelstelling van nul 
slachtoffers geformuleerd. Afgeleid van 
deze doelstelling wordt op een negental 
relevante subdoelen onderliggende 
ambities geformuleerd. Zoals ‘wegen zijn 
veilig ingericht’, ‘veilige snelheden zijn 
de norm’ , ‘het aantal 
verkeersovertreders is verminderd’ en 
Smart Mobility wordt ‘veilig benut’. 
Invalshoek is een risicogerichte aanpak. 
Doelrealisatie is alleen mogelijk door een 
samenwerkingsagenda met gedeeld 
eigenaarschap van rijk, provincies, 
gemeenten en vervoerregio’s. 
Tegelijkertijd vraagt deze agenda de 
absolute support van een breed palet 
aan maatschappelijke organisaties. Dit 
alles heeft een plek gekregen in het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 
(SPV 2030), dat in 2019 door alle 
partners in de vorm van een 
startakkoord met een 
uitvoeringsprogramma is vastgesteld. 
 
(Krachtenbundeling) Smart Mobility 
De samenwerkende provincies hebben in 
2018 het initiatief genomen met het 
aanbod van een Coalition Paper Smart 
Mobility (Coalition of the willing). Mede 
op basis van deze uitnodiging zijn het 
Rijk, provincies, de grootste vijf steden 
en de metropool- en vervoerregio’s het 
initiatief Krachtenbundeling Smart 
Mobility gestart. 

Met de Krachtenbundeling is de 
beleidsopgave van de samenwerkende 
provincies in IPO verband afgerond. De 
aandacht van de beleidsopgave 
verschuift in 2020 naar de uitvoering 
van de vijf afspraken binnen en door de 
afzonderlijke provincies, en naar het 
zorgen dat deze door alle partners 
nagekomen worden. 
 
De gezamenlijke inzet in IPO verband is 
beperkt tot de monitoring van het 
nakomen van de afspraken door de 
individuele provincies. 

Energie en Verduurzaming 
De beleidsopgave Energie en 
Verduurzaming, binnen deze opgave te 
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duiden als de agenda Duurzame 
Mobiliteit vergt een intensief en stevig 
bestuurlijk afsprakenkader. Met de plek 
van deze opgave in het Klimaatakkoord 
vraagt dit voortdurend om ‘alertheid in 
beleid’ en de achterliggende vraag ‘wat 
gaan we in IPO verband daarvoor doen’. 

Mobiliteit in de brede betekenis is een 
kernthema binnen de provincies in de 
opgaves in de fysieke leefomgeving, dus 
ook in beleidsdoelen gerelateerd aan de 
eigen provinciale agenda’s. Vanuit die 
invalshoek zorgen provincies ervoor dat 
zij primair binnen hun eigen 
invloedssfeer (onder andere 
wegbeheerder, OV-concessieverlener, 
ondersteunen van laadinfrastructuur 
elektrisch rijden) bijdragen via de inzet 
van duurzame mobiliteit. Door in al deze 
rollen in te zetten op zero-emissie, 
dragen provincies bij aan het behalen 
van klimaatdoelen voor 2030. De 

gezamenlijke provincies in IPO verband 
delen op dit vlak een majeure agenda 
geënt op belangenbehartiging, 
kennisdeling en strategische 
positionering in de brede samenwerking 
met partners op mobiliteitsgebied. 

Opdrachtgeverschap KpVV 
Het opdrachtgeverschap van KpVV is 
door de samenwerkende provincies 
ondergebracht bij het IPO. Vanuit die rol 
zal ook in 2020 de inzet zijn om de 
kennisagenda en daarmee de inzet 
vanuit de KpVV volledig in lijn te 
brengen met de beleidsopgaven en 
prioriteiten van de provincies. De 
kennisagenda van het KpVV is 
ondermeer van groot belang voor de 
brede strategie binnen de kernopgave 
mobiliteit 2020, en in het bijzonder in 
relatie tot het Klimaatakkoord en de 
Regionale Mobiliteitsprogramma’s .

Wat gaan we ervoor doen? Basisbegroting = doorzetten activiteiten van 
2019 in 2020 

Toekomst van het OV 
De Actieagenda ‘De Sprong’ uit 2018 

richt zich op:  
1. Doorontwikkelen van herkenbare 

knooppunten voor reizigers; 
2. Snellere verbindingen door 

differentiatie in 
bereikbaarheidskwaliteit; 

3. Gedurfde keuzes maken voor 
bereikbare stedelijke regio’s;  

4. Zorgeloos reizen mogelijk maken; 
5. Innoveren in 

landelijk/dunbevolkter gebied. 
De acties uit ‘De Sprong’ hebben ook 
een plek gekregen in de Contourennota 
Toekomstbeeld OV 2040 van het Rijk, 
provincies, vervoerregio’s, vervoerders 
en ProRail zoals in februari 2019 
bestuurlijk is bekrachtigd. 
 
De belangrijkste activiteiten om de 
gezamenlijk afgesproken doelen te 
realiseren zijn: 
 Proactief agenderen van 

knelpunten van provincies richting 
IenW, ProRail en vervoerders; 

 Organiseren van een relevant 
netwerk op relevante dossiers en 
het vormen van een gezamenlijke 

standpunt daarop van de 
provincies; 

 Behartigen van de gezamenlijke 
belangen van de provincies bij 
diverse onderzoeken die vanuit 
IenW plaatsvinden. 

 
Er ligt een grote opgave bij de provincies 
om tot uitvoering van de (acties uit de) 
Contourennota te komen. In IPO-
verband zal de coördinatie en informatie 
over de gezamenlijke aanpak worden 
georganiseerd. 
 
Fiets 
Met de Agenda Fiets 2017-2020 van de 
Tour de Force hebben de provincies hun 
bijdrage aan de realisatie van het doel 
van deze Agenda gegarandeerd. De 
provincies zijn verantwoordelijk voor het 
trekkerschap doel 3 ‘Regionale Routes’. 
Dit wordt ingevuld door in IPO-verband 
te zorgen voor proces/projectbegeleiding 
van de uitvoeringsagenda ‘regionale 
routes’ door provincies en 
monitoring/voortgangsbewaking en 
tussentijdse bestuursrapportages. Deze 
inzet zal in 2020, conform de afspraken 
‘eerste etappe’ worden afgerond. Er 
komt een voorstel over de invulling door 
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de provincies van ‘de tweede etappe’. De 
inzet in IPO verband is vooralsnog 
beperkt tot kennisdeling en 
belangenbehartiging. 
  
Verkeersveiligheid 
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
2030 (kortweg: SPV2030) bevat een 
gezamenlijke strategische visie op de 
aanpak van het verkeersveiligheidsbeleid 
van alle overheden. De visie met 
ambities is vastgelegd in het 
startakkoord SPV2030. In 2019 is 
gestart met het via een risicoanalyse in 
kaart brengen van de regionale 
verkeersveiligheidsplannen met als 
invalshoek de 4 E’s. In 2020 zal het 
Startakkoord met het inzicht in de 
regionale verkeersveiligheidsplannen 
voorzien worden van een financiële 
paragraaf. Op grond daarvan is het de 
afspraak uit het Startakkoord om tussen 
Rijk en decentrale overheden te komen 
tot een ‘akkoord’ omtrent de financiering 
van de gehele uitvoering van de 
regionale plannen. De gezamenlijke 
provincies in IPO verband geven 
invulling aan deze aanpak middels een 
agenda gericht op belangenbehartiging 
 
(Krachtenbundeling) Smart Mobility 
Met de Krachtenbundeling is de 
beleidsopgave van de samenwerkende 
provincies in IPO verband afgerond. De 

gezamenlijke inzet in IPO verband is de 
monitoring van het nakomen van de 
afspraken door de individuele 
provincies. 
 
Energie en Verduurzaming 
De agenda duurzame mobiliteit beweegt 
intensief mee met de bestuurlijke 
dynamiek van het Klimaatakkoord, de 
interprovinciale inzet in het Programma 
Energietransitie en tegelijkertijd met de 
inzet op een overkoepelende ambitie in 
de samenwerking op mobiliteit tussen de 
provincies. Dit vraagt om een 
voortdurende scherpte/focus in wat we 
als provincies doen om de doelen te 
bereiken.  
 
Opdrachtgeverschap KpVV 
Via goed opdrachtgeverschap realiseren 
van het Kennisprogramma 2020 en 
voorbereiden van het Programma 2020 
en 2021, waarbij in de programmering 
wordt aangesloten bij de door de 
provincies ingebrachte behoefte aan 
kennisondersteuning in zijn 
algemeenheid en de in IPO-verband 
benoemde beleidsopgaves in het 
bijzonder. Het hiermee samenhangende 
programmabudget is fors, echter zijn 
provincies in 2018 via het provinciefonds 
meerjarig hiervoor gecompenseerd. 
 

Kerntaak Mobiliteit
2019  2020  Beïnvloedbaar  incidenteel-

structureel  
Toekomst OV 127.875 Incidenteel t/m 

2019
ITS en 
Verkeersmanagement

51.150 Incidenteel t/m 
2019

Fiets 61.380 61.380 structureel
Verkeersveiligheid 122.760
Zero Emissie Bus 112.530 112.530 Incidenteel (2020 

laatste jaar)
NKL 368.280 368.280 incidenteel
Werkbudget 40.920 40.920 40.920
Overig duurzame 
mobiliteit

127.875

Aansturen 
kennisprogramma KpVV

1.841.400 1.841.400 Structureel

Totaal  2.854.170    2.424.510     
Voorziene formatie IPO  3,75 Fte (kernorganisatie)  

Wat is daarvoor nodig?.............................................................................



38

6. Kerntaak 5. Regionale Economie 

Ambities 2020 Basisbegroting = voortzetting beleid 2019……………………

Nederland is één van de meest 
innovatieve en concurrerende 
economieën ter wereld. Ons land kan 
daardoor een belangrijke bijdrage 
leveren aan voldoende zorg, voedsel en 
energie voor toekomstige generaties. 
Ook voor provincies liggen hier kansen. 

De ambities om op regionale schaal de 
economie te stimuleren worden vanuit 
de beleidsopgaven uit 2019 onverkort 
doorgezet. Dit geldt echter niet voor de 
opgaven op het terrein van de 
retailagenda en de leegstandsmonitor.

Wat willen we bereiken? Basisbegroting = voortzetting beleid 2019

Stimuleren en verankeren innovatie 
in het MKB

Een innovatief MKB, dat bijdraagt aan de 
economische (aantrekkings-)kracht van 
de regio. Een MKB dat zorgt voor snelle 
en betaalbare oplossingen van 
maatschappelijke opgaven, de 
economische kansen daarvan verzilvert 
en bijdraagt aan duurzame 
werkgelegenheid en groei.

Verbeteren aansluiting vraag en 
aanbod op de regionale arbeidsmarkt 

Een betere aansluiting van vraag en 
aanbod op de regionale arbeidsmarkt. 
Dit is een belangrijke voorwaarde voor 
duurzame en innovatieve regionale 
economische ontwikkeling en het 
oplossen van maatschappelijke opgaven, 
zoals de grote transitie-opgaven.
 
Daarvoor is nodig:
- goede afstemming tussen onderwijs en 
bedrijfsleven in de regio;
- (meer) mogelijkheden voor een leven 
lang leren en (intersectorale) mobiliteit 
van werknemers.
 
Nederland circulair in 2050

Een duurzame regionale economie 
zonder afval, waarin grondstoffen steeds 
opnieuw worden gebruikt. Bedrijven, 
overheden, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties werken 
toe naar een duurzame, circulaire 
economie waarin we anders omgaan met 
onze grondstoffen. In het Rijksbrede 
programma Circulaire Economie 2050 
staat wat nodig is om zuiniger en 

slimmer met grondstoffen, producten en 
diensten om te gaan. Het IPO tekende 
samen met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, Unie van 
Waterschappen, het Rijk en het 
bedrijfsleven het grondstoffenakkoord. 
Hierin staan afspraken om de 
Nederlandse economie te laten draaien 
op herbruikbare grondstoffen. Op basis 
van dit akkoord bouwen provincies aan 
transitieagenda's waarin ambities 
concreter worden gemaakt op het gebied 
van Biomassa en Voedsel, Bouw, 
Consumptiegoederen, Maakindustrie en 
Kunststoffen. 

Cohesiebeleid

Het Europees Cohesiebeleid is erop 
gericht om de regionale verschillen op 
economisch en sociaal niveau te 
verkleinen. De provincies zijn 
verantwoordelijk voor het regionaal 
ruimtelijk-economisch beleid. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om 
werkgelegenheid en economische groei 
en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB). Europese fondsen zijn voor 
Nederlandse provincies een effectief 
middel om de economie structureel te 
versterken en daarmee het 
concurrentievermogen te vergroten. Het 
behoud van de fondsen is daarom van 
groot belang. Het doel is gericht op het 
aantrekken van Europese cofinanciering 
voor de uitvoering van Regionale 
Innovatiestrategieën (RIS3, Smart 
Specialisation) voor de periode na 2020.

Dit is niet alleen nodig voor het 
versterken van economische, sociale en 
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territoriale samenhang, maar ook voor 
het vinden van innovatieve oplossingen 
voor maatschappelijke opgaven (zie ook 
“Stimuleren en verankeren innovatie in 
het MKB”).

Afstemmen regionale en landelijke 
agenda (“regionale economie als 
versneller”, IBP)

Een betere afstemming van de landelijke 
economische agenda op de regionale 
economische agenda. Zie ook onder 
kopje “Verbeteren aansluiting vraag en 
aanbod regionale arbeidsmarkt”.

Wat gaan we ervoor doen? 
Basisbegroting = doorzetten 
activiteiten van  2019 in 2020

Stimuleren en verankeren innovatie 
in het MKB 
Het opstellen van een nieuwe 
Samenwerkingsagenda
Innovatief MKB Rijk, Regio en MKB voor 
de periode 2020- 2021. Daarin leggen 
we het accent binnen de 
belangenbehartiging op:

1. programmatische (maatwerk-) 
afspraken tussen topsectoren, 
regio’s en regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen 
over ieders bijdrage aan het 
realiseren van de kennis- en 
innovatie-agenda’s (KIC’s), 
gericht op een goede 
wisselwerking tussen (nationale) 
kennisontwikkeling en 
(regionale) valorisatie en 
marktcreatie en, in samenhang 
hiermee.

2. nieuwe afspraken over de MIT-
regeling voor de periode 2020-
2021.

Verbeteren aansluiting vraag en 
aanbod op de regionale arbeidsmarkt 
1. kennisdeling: 
We delen de leerervaringen, die we 
opdoen in:
a. de regiodeals (rijk en regio), 
waarin het vraagstuk onderdeel is van 
een bredere regionale opgave;
b. de proeftuinenaanpak in het 
kader van Interbestuurlijk Programma 
(“Regionale economie als versneller”).

2. belangbehartiging: we lobbyen 
voor meer experimenteerruimte en 
ontkokerde inzet van middelen.

Nederland Circulair in 2050

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Kennisdeling
Het organiseren van regionale 
keukentafels,  gericht op het opschalen 
en versnellen van kansrijke projecten,  
die substantieel bijdragen aan transitie 
naar een circulaire economie. 
2. Belangenbehartiging 
Afspraken maken met betrokken 
stakeholders over monitoring van de 
voortgang van de (regionale) circulaire 
economie.

Cohesiebeleid
We brengen de standpunten uit de 
notitie Speerpunten Regionaal beleid – 
Inzet HNP/IPO onder de aandacht bij het 
parlement in Nederland en in Brussel. 
We illustreren met infographics en 
showcases het belang van  het in stand 
houden van de structuur-¬ en 
investeringsfondsen voor Nederland, in 
het bijzonder het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de 
economische ontwikkeling van alle 
Nederlandse regio’s.

Afstemmen regionale en landelijke 
agenda (“regionale economie als 
versneller”, IBP)

We doen ervaring op in een proces van 
‘al-doende-leren’ aan de hand van  – 
voorlopig – vijf proeftuinen.  e delen de 
leerervaringen uit deze proeftuinen, 
zodat andere regio’s op basis hiervan 
hun integrale ontwikkelstrategie kunnen 
versterken. En we doen op basis hiervan 
aanbevelingen m.b.t. de IBP-doelstelling 
om de multi-level-governance 
(ministeries, provincies, gemeenten) te 
versterken.
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Kerntaak Regionale Economie 
2019   2020   Beïnvloedbaar   incidenteel-structureel   

Werkbudget RE - 71.610 48.335
 

structureel  

Circulaire Economie 25.575 25.575 Structureel, toegevoegd 
aan werkbudget

Leegstandsmonitor 25.575 -

IBP RE 20.460 -

Procesgeld 
Retailteam

102.300 - Incidenteel t/m 2019

Totaal     173.910  71.610 73.910    

Voorziene formatie 
IPO   

2,5fte (kernorganisatie)    
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7. Kerntaak 6. Cultuur en 
Erfgoed

.

Ambities 2020 Basisbegroting = voortzetting beleid 2019 

IPO, Rijk en VNG  voeren overleg over 
de hoofdlijnen van het cultuurbeleid en 
stelselaangelegenheden op landelijk 
niveau. Voor wat betreft het 
cultuurstelsel 2021—2024 betreft dit in 
elk geval een goede inrichting van de 
culturele basisinfrastructuur en de 
positionering van cultuureducatie en 
cultuurparticipatie. De door regio’s 
opgestelde cultuurprofielen zijn hiervoor 
belangrijke bouwstenen.
Ook werken provincies aan het 
behouden, benutten en beleven van ons 
archeologisch, landschappelijk en 
monumentaal erfgoed. Om zo de 
identiteit van onze regio’s te bewaken op 
het gebied van afkomst, geschiedenis, 
waarden en taal. En om onze rijke 
cultuurhistorie te behouden voor de 
toekomst. 

Provincies zetten zich ook in om 
scholieren bekend te maken met de 
kunsten door invulling te geven aan de 
rijksregeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit. Kunst zorgt voor historisch 
besef en daagt leerlingen uit om een 
creatieve, onderzoekende houding te 
ontwikkelen.
De provincies werken samen met 
medeoverheden aan een 
toekomstbestendig bibliotheekstelsel. 
Het IPO faciliteert en ondersteunt daarbij 
de kennisdeling, profilering en 
belangenbehartiging op deze thema’s in 
samenwerking met medeoverheden. 
Voor overige onderwerpen als regionale 
omroepen worden relevante 
ontwikkelingen gevolgd en waar nodig in 
overleg getreden met betrokken 
partijen.  

Wat willen we bereiken? Basisbegroting = voortzetting beleid 2019

Cultuur
De provincies vragen aandacht voor 
evenwichtige inzet in het Rijks 
cultuurstelsel 2021-2024 met voldoende 
aandacht voor de regionale component 
en de waarde van een instelling voor de 
regio in de subsidieregeling zelf, zodat 
hiermee de samenhang tussen landelijk 
en lokaal beleid wordt versterkt. Ook is 
het van belang dat de fondsen 
samenwerken met de stedelijke regio’s. 
IPO zoekt hier in de samenwerking.
De provincies worden als onderdeel van 
de stedelijke regio’s gevraagd om te 
reflecteren op de aanvragen uit de resp. 
regio. Deze reflectie stuurt de minister 
door aan de Raad voor cultuur die dit 
meeneemt in de advisering. Via de IPO 
lijn zal waar nodig afstemming 
plaatsvinden. 

Het IPO streeft naar een goede 
voorzetting van de proeftuinen. De 
ervaring die nu wordt opgedaan met de 
proeftuinen leert dat gezamenlijke 
investering op specifieke thema’s een 
grote meerwaarde oplevert voor het 
culturele veld en het publiek.
In de basisinfrastructuur komt ruimte 
voor 12 musea met een gemeentelijke of 
provinciale collectie. Per provincie dient 
een voordracht te komen van de 
Gedeputeerde Staten per provincie. Om 
een groot lobbytraject van de musea te 
voorkomen en enigszins objectief te 
kunnen opereren is het voor het IPO 
wenselijk gemeenschappelijke 
uitgangspunten te formuleren die de 
provincies kunnen hanteren bij het 
maken van de keuze voor de voordracht 
aan het ministerie.

Cultuureducatie
De provincies voeren het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-
2020 uit. Voor cultuureducatie en 
cultuurparticipatie wordt meegewerkt 

aan een ontwikkeling van vele losse 
stimuleringslijnen naar een meer 
samenhangend stelsel in 2020 voor de 
periode 2021-2024. Het IPO volgt de 
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keuze voor integraal muziekonderwijs 
zonder voorrang voor bepaalde 
kunstdisciplines zodat de vraag van het 
cultuuronderwijs centraal gesteld kan 
worden, waarbij het eigenaarschap van 
de school centraal staat en dus van het 
kind. 
Het IPO ondersteunt de voortzetting van 
Cultuureducatie met Kwaliteit en denkt 
mee met voorstellen voor 
cultuurparticipatie.

Bibliotheken
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 aan een actueel 
innovatiekader met netwerkpartners, 
levert inbreng bij de evaluatie van WSOB 
en vraagt aandacht voor witte en grijze 
vlekken bij spreiding van 
bibliotheekvoorzieningen. 

Erfgoed
Het IPO levert inbreng in de aanpak van 
OCW voor de restauratie van grote 
monumenten en zal blijvende (ook 
financiële) aandacht voor de grote 
restauraties met het rijk agenderen in 
overleg met andere overheden
In het landelijke programma De 
Verbinding wordt extra aandacht 
gegeven aan het gebruik van 
(vrijkomende) monumentale kerken. De 
Verbinding onder meer de 
totstandkoming van kerkenvisies op 
lokaal niveau waarin partijen alle 
belangen afwegen en keuzes over de 
toekomst van kerken maken. Het IPO 
participeert aan een stuurgroep 
kerkenvisies.
In de Erfgoed Deal worden afspraken 
gemaakt over het behoud van erfgoed 
bij de grote ruimtelijke opgaven van dit 
moment: energietransitie en 
verduurzaming, klimaatadaptatie en 
stedelijke groei en krimp. Door goede 
initiatieven en projecten vanuit de 
Erfgoed Deal financieel te ondersteunen 
zorgen we voor een betere en mooiere 
leefomgeving waarin ons verleden 
herkenbaar is. Het IPO is deelnemer aan 
een samenwerkingsverband tussen 
OCW, VNG en monumentenorganisaties 
en heeft zitting in een stuurgroep.  

Kerntaak Cultuur en Erfgoed
Vastgesteld meerjarig beleid via 
Programmabegroting 2019  

Nieuw beleid  

Basisbegroting 2020 e.v.  Eerste 
begrotingswijziging  

  
  
Beleidsopgaves  

2019  2020  Beïnvloedbaar  incidenteel-
structureel  

Werkbudget Cultuur 71.610 71.610  71.610 structureel 
Totaal    71.610 71.610  71.610   

Voorziene formatie IPO  0,6 (kernorganisatie)  -
 

Wat is daarvoor nodig?.............................................................................
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8. Kerntaak 7: Kwaliteit van het Openbaar Bestuur

Ambities 2020…………………………………………………………………………………

In de kerntaak Kwaliteit van het 
Openbaar Bestuur en Interbestuurlijke 
Verhoudingen komen uiteenlopende 
opgaven samen: "goed openbaar 
bestuur", financiën, toezicht, 
werkgeverszaken, en ook de 
overkoepelende opgave van versterken 
van de zichtbaarheid van de 
gezamenlijke provincies. 

“Kwaliteit Openbaar Bestuur” is bij de 
gezamenlijke provincies in beweging op 
inhoud, binnen de samenwerking en bij 
de bestuurlijke ambities. De bestuurlijke 
ambities worden neergelegd in de 1e 
begrotingswijziging daar dit nieuw beleid 
betreft

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?…………………....

Netwerk en kennisdeling: 
samenwerking

Binnen de realisatie van een “first in 
class”- netwerkorganisatie van de 
gezamenlijke provincies is in 2019 
gestart met de intensivering van 
netwerk-bijeenkomsten, gecombineerd 
met kennisdeling. De Statenverkiezingen 
van maart 2019 boden daartoe het 
momentum met het aantreden van 
nieuwe Provinciale Staten, en daaruit 
voortvloeiend een nieuwe Algemene 
Vergadering van de vereniging (juni 
2019) en een nieuw benoemd bestuur 
(augustus 2019). In 2020 wordt de basis 
van deze aanpak gecontinueerd en 
verder uitgebouwd. 

Netwerkbijeenkomsten
In de overdracht aan de nieuwe 
Algemene Vergadering (AV) is 
afgesproken de ingeslagen weg van een 
grote informatie- en kennisuitwisseling 
met de leden van de AV te continueren. 
Dit betreft onder andere de informele 
bijeenkomsten rondom thema’s waar de 
gezamenlijke provincies samen op 
acteren, zoals het Klimaatakkoord en de 
aanpak stikstof, de (zeer welkome 
toename van) uitnodigingen van 
Provinciale Staten aan de 
vertegenwoordiging van de gezamenlijke 
provincies in het IPO-bureau, ad-hoc 
project-ondersteuning voor Statenlid nu, 
maar ook de masterclasses die op de 
voormiddag van het jaarlijkse congres 
nu voor de Statenleden van de twaalf 
provincies worden georganiseerd. Binnen 
de nieuwe ambities van de gezamenlijke 
provincies is de wens deze aanpak 

onderdeel te laten zijn van een stevig 
programma rondom de versterking van 
de gezamenlijke relatie met de Staten.  
Met het aantreden van twaalf nieuwe 
colleges van Gedeputeerde Staten (GS) 
in 2019 is niet alleen een nieuw bestuur, 
samen met de bestuurlijke 
adviescommissies, geïnstalleerd, maar is 
ook het instrument van halfjaarlijkse 
GS-(mid)dagen geïntroduceerd. De 
provincie Gelderland trad als gastheer op 
voor de allereerste editie van de GS-dag 
in juli 2019, en op 1 oktober (in de 
voormiddag van het IPO Jaarcongres) 
vindt deze plaats in Groningen. De 
provincie Overijssel heeft reeds 
aangegeven in het voorjaar 2020 de GS-
(mid)dag te willen faciliteren. 

Jaarcongres
Het congres van de gezamenlijke 
provincies is in de afgelopen 
bestuursperiode uitgegroeid tot een 
evenement waar netwerken, 
kennisdeling en inhoudelijke kwaliteit 
voorop staat. In navolging van het 
succes van de masterclasses voor de 
Statenleden in Brussel (2018), vindt in 
2019 een carrousel met masterclasses 
voor de Statenleden plaats, en zal ook in 
2020 weer expliciet naar de voormiddag 
van het congres gekeken worden – 
zowel voor de Statenleden als voor de 
gedeputeerden met een GS-middag. Het 
uitbouwen van het congres, de 
intensievere betrokkenheid van en 
samenwerking met de Statenleden en 
provinciale vertegenwoordiging is 
onontbeerlijk binnen een 
netwerkorganisatie, draagt bij aan het 
gedeelde commitment van de 
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gezamenlijke provincies, maar biedt ook 
een uitdaging om alle wensen te 
realiseren binnen de gestelde financiële 
kaders. 

De mogelijkheden die het “Huis van de 
Provincies” in Den Haag biedt voor 
kennis- en netwerkbijeenkomsten 
worden steeds beter benut. De Kring van 
Commissarissen van de Koning 
vergadert vanaf 2019 ook zeer 
regelmatig aan de Herengracht in Den 
Haag, evenals een aantal – voor de 
provincies zeer relevante – rijksgremia 
en adviesorganen. Bijeenkomsten tussen 
vakgedeputeerden en maatschappelijke 
partners danwel bewindspersonen zijn 
voorbeelden waarvoor het “Huis van de 
Provincies” zich ook zeer goed leent. 

Welcome backborrel en bestuursdiner
Binnen de samenwerking met de VNG en 
de UvW zullen in 2020 ook weer de 
jaarlijkse “Welcome Back Borrel” en het 
Bestuursdiner georganiseerd worden. 

Kennishub
Instrumenten voor de versterking van de 
kennisdeling interprovinciaal zijn het 
wetenschapsnetwerk en de strategische 
denktank. In 2019 zijn de voorstellen 
opgeleverd – zoals afgesproken in de 
programmabegroting 2018 – voor het 
realiseren van een ‘kennishub’ voor de 
gezamenlijke provincies. In 2020 dient 
de implementatie hiervan ter hand te 
worden genomen.

Europa
Het verdient aandacht hier ook kort stil 
te staan bij de geïntensiveerde 
kennisdeling en samenwerking tussen 
het IPO-bureau, BIJ12 en het Huis van 
de Nederlandse Provincies in Den Haag. 
Dit betreft o.a. de beoordeling van de 
nieuwe voorstellen van de Europese 
Commissie, de zogeheten BNC-fiche-
procedure. Twee dossiers waarop het 
traject van HNP naar IPO Den Haag naar 
BIJ12 ten volle wordt benut zijn de 
opgaven droogte en de 
mobiliteit/vervoer. Binnen deze opgaven 
laat zich de kracht zien van de Europese 
kennis van het HNP en de 
uitvoeringskracht en kennis van BIJ12, 
en biedt de samenwerking kansen de 
posities en realisatie van de wensen van 
de provincies te versterken op zowel het 

nationale als Europese niveau. Deze lijn 
wordt doorgezet in 2020.

Het Kenniscentrum Europa Decentraal 
verricht haar activiteiten voor het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG), het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de 
Unie van Waterschappen (UvW). De 
activiteiten worden als shared service 
uitgevoerd voor BZK en koepels, hun 
achterban, ministeries, gemeenten, 
provincies, waterschappen, en andere 
organisaties die deel uitmaken van 
decentrale overheden, zoals bijvoorbeeld 
samenwerkingsverbanden. De 
financiering van het totaal aan 
activiteiten bedraagt circa 50% subsidie 
van het ministerie van BZK en de 
overige 50% bestaat uit bijdragen van 
de koepels (circa 20% door IPO en VNG 
elk en 10% door UvW). Voor provincies 
wordt naast de reguliere dienstverlening 
aan provincies op de terreinen 
Staatssteun, Aanbesteden, Regionaal 
Beleid en Fondsenkader, Milieukader 
(water, luchtkwaliteit, energie, afval), 
adviseert het KED ook op de BNC-fiches 
en voert de milieuverkenner uit in 
samenspraak met het IPO en provincies.

Projecten en programma’s

Financien
In 2020 zullen enkele prangende 
financiële dossiers de aandacht vragen 
van de gezamenlijke provincies. De 
financiële uitwerking van het 
Klimaatakkoord, de opcenten, de 
begeleiding van het onderzoek van de 
Raad voor Openbaar Bestuur inzake de 
kosten van het Klimaatakkoord, een 
bijdrage aan de studiegroep 
financiën/interbestuurlijke verhoudingen 
in de aanloop naar de Tweede Kamer en 
in bredere zin het gesprek over de 
belastingpositie van de provincies. Er zal 
naar verwachting op dit dossier 
additioneel (werk)budget nodig zijn. Dit 
zal meegenomen worden in de 
begrotingswijziging. 

Voor een specificering gaat het om: 

-Onderzoeken artikel 2 Fvw over de 
uitvoeringskosten en effecten opcenten 
zoals afgesproken in het Klimaatakkoord 
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(art 2 FVw); Deze onderzoeken worden 
in 2020 door de ROB in gezamenlijkheid 
met de provincies en BZK uitgevoerd en 
moeten leiden tot een zwaarwegend 
advies over de consequenties van de 
extra lasten en/of derving van de 
opcenten als gevolg van de maatregelen 
van het Klimaatakkoord. 

-Fiscalisering mobiliteit; het rijk zal in 
het najaar van 2019 een 
bouwstenenonderzoek uitvoeren naar 
een brede aanpassing van de 
fiscalisering, waar ook de mobiliteit 
onderdeel van uitmaakt. In 2020 zullen 
de uitkomsten van dit onderzoek leiden 
tot een verdere verdieping van dit 
onderwerp binnen de provincies.  

-Invest-NL optimaal inzetten voor 
provinciale doelen; In 2019 is Invest-NL 
opgericht door het Rijk. In 2020 wordt in 
samenwerking met het Rijk de verdere 
mogelijkheden voor de inzet van de 
gelden van Invest-NL nagegaan voor het 
co-financieren van relevante projecten. 
Het IPO faciliteert met name de 
kennisdeling op dit onderwerp. 
-Rechtmatigheidsverantwoording 
jaarverslag 2021; BZK heeft 
aangekondigd dat de colleges van GS 
met ingang van 2021 worden verplicht 
een rechtmatigheidsverantwoording in 
de jaarrekening op te nemen. Het IPO 
behartigt het belang dat de activiteiten 
van provincies gericht op de opstelling 
van de verantwoording zo efficiënt 
mogelijk kunnen verlopen. 

-Decentralisatie-uitkeringen en 
aanpassing uitkeringsstelsel. In reactie 
op de aanbevelingen van de Algemene 
Rekenkamer in het 
Verantwoordingsonderzoek 2018 over de 
decentralisatie-uitkeringen, heeft BZK in 
2019 een wetstraject opgestart om het 
uitkeringsstelsel aan te passen. Tot die 
tijd wordt een afwegingskader 
toegepast, waaraan nieuwe en 
bestaande decentralisatie uitkeringen 
getoetst worden. Het standpunt van het 
IPO zal hierin worden meegenomen. Een 
groot aantal onderwerpen dat 
samenhangt met de taken van 
provincies wordt centraal door het rijk 
geregeld. Het IPO is betrokken bij 
besluitvorming en werkt er aan dat de 
positie van provincies zo goed mogelijk 

blijft gewaarborgd. Het IPO ziet er op 
toe dat de strategische inzet zo goed 
mogelijk gerealiseerd.

IDA
Reguliere ondersteuning IPO
Vanuit de bestuurlijke portefeuille 
eProvincies zal reguliere ondersteuning 
geleverd worden op het vlak van Digitale 
Overheid, met name op het gebied van 
belangenbehartiging bij het ministerie 
van BZK, de medeoverheden en overige 
koepels en door de functie van 
aanspreekpunt voor de departementen. 
Hier licht ook een relatie met het 
programma IDA, dat ondersteund wordt 
door BIJ12 en wat nog verder wordt 
uitgewerkt.

Openbaar Bestuur 
De bestuurlijke ambities rondom de 
maatschappelijke opgave van de 
kwaliteit van het openbaar bestuur zijn 
groot. Deze zijn deels ook ingegeven 
door het gemis aan voldoende aandacht 
en waarborg daarvan binnen de 
samenwerking van de gezamenlijke 
provincies in de afgelopen periode. Zo 
wenst het bestuur een programma 
rondom de versterking van de relatie 
met de Staten, een programma waarin 
nadere afspraken gemaakt worden over 
o.a. de ondersteuning van Statenlid nu, 
een versterkte kennisdeling met de 
Staten, en wellicht een eigen 
kennisagenda van de AV. De 
samenwerking met de Staten in de 
aanloop naar de Statenverkiezingen van 
2019 heeft hier mede een positieve 
grondslag voor gerealiseerd. Zo wenst 
het bestuur ook een bestuurlijke 
adviescommissie rondom de opgave 
‘kwaliteit openbaar bestuur’ en is door 
het bestuur besloten een nieuwe visie 
van de gezamenlijke provincies neer te 
willen leggen, de opvolger van 
KOMPAS2020. Als laatste zullen in deze 
Statenperiode de Tweede 
Kamerverkiezingen plaatsvinden wat de 
ambitie heeft gevormd – in navolging 
van het succes van voorgaande maal – 
weer samen met de gemeenten en 
waterschappen te kijken naar een 
gezamenlijk traject. In de 
begrotingswijziging worden deze 
ambities nader geduid.
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Wat is daarvoor nodig?.............................................................................

Werkgeverszaken.……………………………………………………………………………
Ambities 2020 Basisbegroting = voortzetting beleid 2019……………………

Het IPO is belangenbehartiger voor het 
afspreken van arbeidsvoorwaarden die 
bijdragen aan het realiseren van de 
maatschappelijke opgaven en aan de 
ontwikkeling van de provinciale 
organisaties en haar werknemers: 
Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten 
en provincieambtenaren. We bevorderen 
het innemen van gezamenlijke 
standpunten aan werkgeverszijde, 
waarmee we het beleid bepalen en/of 
beïnvloeden. We overleggen daartoe met 
andere overheids- en onderwijssectoren, 
we lobbyen in Den Haag en we 
bevorderen kennisuitwisseling.

De gezamenlijke provincies leveren een 
belangrijke bijdrage aan het realiseren 
van maatschappelijke opgaven, onder 
andere het creëren van garantiebanen 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dat doen de provincies 
met gemotiveerde werknemers die 
gericht zijn op het dienen van het 
publieke belang.

Bij goed werkgever- en werknemerschap 
hoort een collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) die enerzijds 
de ontwikkeling van de sector provincies 
en het realiseren van maatschappelijke 
opgaven ondersteunt en anderzijds 

Kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur 
2019   2020   Beïnvloedbaar   incidenteel-structureel   

Jaarcongres 102.300 102.300 102.300 

Bestuursdiner/welcome 
backborrel

23.018 23.018 23.018

Netwerkbijeenkomsten 21.102 21.483 21.483

Abonnement COELO 8.425 8.696 -

IBP Algemeen 51.150

Strategische denktank 102.300 102.300 102.300

Formatie Kennishub 117.645 117.645 Structureel (nog goed te 
keuren door de AV, zie 
ook tabel 2)

Werkbudget Kennishub40.920 40.920 Structureel (nog 20.000 
goed te keuren door de 
AV, zie ook tabel 2)

CEMR (europa) 43.580 43.989

Kenniscentrum Europa 
Decentraal

201.187 208.000

Werkbudget IDA 30.946 30.946

Financiën 102.300 102.300 Structureel (nog goed te 
keuren door de AV, zie 
ook tabel 2)

Totaal   852.746    

Voorziene formatie 
IPO   

2,5fte (kernorganisatie)  + 3 fte Europa  
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bijdraagt aan de ontwikkeling van de 
talenten van de medewerkers in de 
provinciale sector. Het zal in 2020 nog 
de nodige inspanningen vragen om dit 

de nieuwe CAO af te ronden en de 
implementatie van afspraken verder 
vorm te geven.

Wat willen we bereiken?..………………………………………...........................

Cao 

De cao provinciale sector ondersteunt de 
ontwikkeling van de sector provincies en 
het realiseren van maatschappelijke 
opgaven. Tevens draagt de cao bij aan 
de ontwikkeling van de talenten van 
provinciale medewerkers. Dat doen we 
ook vanuit goed werkgeverschap. De 
huidige cao loopt tot 1-1-2021. In 2020 
sluiten we een cao af voor een nader te 
bepalen periode vanaf 2021. 
 
Integriteit en rechtspositie 
bestuurders 

De samenleving is gebaat bij een 
integere overheid. Dat vergt continue 
aandacht voor awareness. Daarnaast is 
een goede rechtspositionele basis een 
belangrijke voorwaarde voor een 
integere uitvoering van het politieke 
ambt. 

Garantiebanen 

Overheid en Markt hebben de opdracht 
om met elkaar 125.000 garantiebanen te 
realiseren voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en behorend tot het 
doelgroepenregister. Daarbij moet 
iedere organisatie voldoen aan het 
jaarlijks vast te stellen wettelijk 
quotum.  

De sector provincies hecht belang aan 
het benutten van alle talenten in de 
samenleving en streeft een inclusieve 
organisatie na.  

Behoud en versterking 
samenwerking werkgevers 
binnen en buiten de provinciale 
sector 
Het IPO is één van de tien werkgevers 
verenigd in de stichting Zelfstandig 
Publieke Werkgevers (ZPW), bestaande 
uit 7 onderwijssectoren en de drie 
decentrale overheidssectoren. Het ZPW 
maakt zich sterk voor de (gezamenlijke) 
werkgeversbelangen van deze sectoren. 
Dat doen ze o.a. op de volgende 
beleidsterreinen: pensioenen, 
garantiebanen en arbeidsmarkt. Het 
streven is om een zetel te krijgen in de 
Stichting van de Arbeid, waarmee de 
overheidswerkgevers, net zoals de 
marktwerkgevers en de vakbonden, aan 
de voorzijde van ontwikkelingen en 
wetgeving hun invloed uit kunnen 
oefenen.  

Nu er overeenstemming is bereikt over 
een nieuw pensioenstelsel betekent dit 
verankering in wetgeving en 
fundamentele gesprekken in de 
Pensioenkamer over de aanpassing van 
de ABP-pensioenregeling.  

Samen met de gemeenten en 
waterschappen gaan we kijken naar de 
mogelijkheid om op het gebied van 
werkgeverszaken en cao tot meer 
samenwerking te komen.  

Binnen de provinciale sector versterken 
we de samenwerking op het gebied van 
HRM met het gezamenlijk oppakken van 
activiteiten en het elkaar onderling 
inspireren. 

Wat gaan we ervoor doen? Basisbegroting = doorzetten activiteiten van  
2019 in 2020...........………………………………………………….

Cao

Project- en programmamanagement. 
 In 2020 gaan we verder aan de 
slag met de implementatie van 
afspraken uit de cao 2019-2020. O.a. de 

implementatie van het sectorale 
generieke functiegebouw; de oprichting 
van een aantal centrale commissies 
(functiewaardering, van werk naar werk 
en cao interpretatie); de organisatie van 
een aantal kennis-/themadagen 
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(duurzame inzetbaarheid, diversiteit en 
organisatievisie/strategisch 
personeelsbeleid en -planning/het goede 
gesprek).  

Advies en agendering.  
Eind 2019 verzamelen we input tijdens 
een “rondje Nederland” bij 
portefeuillehouders P&O, 
provinciesecretarissen, hoofden P&O, 
werkgevers PS en partijen bij de cao 
provinciale sector voor een nieuwe 
werkgeversvisie (2020-2025) en laten 
deze vaststellen in het eerste kwartaal 
van 2020 waarna we met een 
vastgestelde werkgeversvisie de 
onderhandelingen kunnen starten met 
de vakbonden voor een nieuwe cao. 

Belangenbehartiging. 
 We ondersteunen de Bestuurlijke 
Onderhandelingsdelegatie (BOD) bij 
gesprekken en onderhandelingen voor 
een nieuwe cao (vanaf 2021). 
Gezamenlijk met de vakbonden zal 
besloten worden via welk proces we 
tot een nieuwe cao zullen komen: 
cocreatie of een meer traditionele 
onderhandelingsvorm. 
Zowel het op- en vaststellen van de 
werkgeversvisie als het proces van 
cocreatie is een arbeidsintensief proces. 
 
Integriteit en rechtspositie 
bestuurders 
Belangenbehartiging. 
Het IPO-bureau ondersteunt de 
arbeidsvoorwaarden-besprekingen in het 
Overleg Decentrale Politieke 
Ambtsdragers (ORDPA), waarin o.a. de 
rechtspositie van statenleden en 
bestuurders (gedeputeerden) wordt 
vastgesteld. Namens de sector 
provincies nemen hieraan deel een 
Commissaris van de Koning, een 
bestuurder vanuit de BOD en 
vertegenwoordigers van Statenlid.Nu.  
 Advies en agendering. 
 Het IPO-bureau is centraal 
aanspreekpunt voor het Ministerie van 
BZK voor het beantwoorden van Kamer- 
en andere vragen en het verzamelen van 
informatie/standpunten bij provincies.  
  
 Project- en 
programmamanagement. 

Jaarlijks organiseert het IPO-bureau, 
samen met de VNG en de UvW, als 
partner van het CAOP en de Ien Dales-
leerstoel de dag en nacht van de 
integriteit.  

Informatie-uitwisseling. 
Het IPO-bureau houdt de provincies op 
de hoogte van alle relevante 
ontwikkelingen op het gebied van 
rechtspositie bestuurders en integriteit. 
O.a. m.b.t. Veilig Publieke Taak.  
 
Garantiebanen 
Belangenbehartiging.  
Het IPO-bureau levert via het ZPW een 
actieve inbreng m.b.t. (uitwerking van) 
wetgeving en aanpassing van 
Kabinetsbeleid.  

Project- en programmamanagement. 
De provincies staan aan de lat voor het 
jaarlijks realiseren van het wettelijke 
quotum, dat aan het einde van elk 
kalenderjaar wordt vastgesteld. Hiervoor 
voeren ze de activiteiten uit die zijn 
vastgesteld in de werkagenda voor de 
provinciale sector en leggen 
verantwoording af over de inspanningen 
en resultaten. Twee keer per jaar 
rapporteert het IPO-bureau aan het 
bestuur over de resultaten. Daarnaast 
organiseert het IPO-bureau minimaal 
twee keer per jaar een themadag voor 
de contactpersonen/projectleiders 
inclusieve arbeidsmarkt van de 
provincies. Tenslotte participeert het 
IPO-bureau in gezamenlijke projecten 
m.b.t. dit thema binnen het ZPW. 

Informatie-uitwisseling. 
Het IPO-bureau houdt de provincies en 
in het bijzonder de contactpersonen 
inclusieve arbeidsmarkt op de hoogte 
van alle relevante ontwikkelingen op dit 
beleidsterrein. 

Behoud en versterking 
samenwerking werkgevers binnen en 
buiten de provinciale sector 
Belangenbehartiging. 
Het IPO levert een actieve rol in de 
verdere versterking van stichting ZPW 
en het behartigen van de gezamenlijke 
werkgeversbelangen op de 
beleidsterreinen pensioenen, 
garantiebanen en arbeidsmarkt. Het 
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IPO-bureau ondersteunt de 
vertegenwoordigers van het IPO op het 
gebied van werkgeverszaken (in casu de 
leden van de BOD) die qualitate-qua 
zitting hebben in besturen resp. deel 
nemen aan vergaderingen waarvoor het 
IPO wordt uitgenodigd (ZPW-bestuur, 
Regiegroep o.l.v. Min. BZK, ORDPA, 
Transitiekamer).  

Project- en programmamanagement. 
Het IPO-bureau neemt deel aan de 
maandelijkse vergaderingen en 
participeert in projectgroepen. Ook in de 
(technische werkgroep van de) 
Pensioenkamer levert IPO een actieve 
bijdrage voor de invulling van het 
nieuwe pensioenstelsel. 

Advies- en agendering. 
In 2015 is de bestuurlijke wens geuit om 
op termijn een gezamenlijke cao af te 
sluiten voor de decentrale overheden. 
Aan werkgeverszijde gaan we in 2020 

verkennen of deze wens nog steeds 
opportuun is en komende jaren omgezet 
kan worden in daden. Los daarvan 
spannen we ons in om de samenwerking 
tussen deze drie sectoren op het gebied 
van werkgeverszaken verder te 
versterken. 

Informatie-uitwisseling. 
In 2020 gaan we verder met het 
versterken van de samenwerking tussen 
provincies onderling en het IPO-bureau 
op het gebied van HRM en 
werkgeverschap. Maandelijks 
organiseren we afstemmings- en 
inspiratiebijeenkomsten (hoofden P&O, 
arbeidsjuristen en HRM-
beleidsadviseurs) en 1 x per jaar een 
P&O tweedaagse. Incidenteel 
organiseren we ook kennisdagen voor 
actuele thema’s. Daarnaast levert het 
IPO-bureau een rol als kennismakelaar. 

Wat is daarvoor nodig?.............................................................................

Werkgeverszaken 
 2019   2020   Beïnvloedbaar  incidenteel-

structureel  

CAO  + werkbudget 196.416 152.000 -
WNRA 30.690 30.000 -

Integriteit en 
rechtspositie 
bestuurders 

4.092 7.000 -  structureel, 

Garantiebanen 15.345 20.000 - structureel 
Samenwerking 35.294 73.000 -
Wijziging VJN 2019 200.000 incidenteel in 2019 
 Totaal  481.837 282.000  structureel 

(waarvan 198.000 
nog goed te keuren 
door AV, zie ook 
tabel 2) 

Voorziene formatie 
IPO  

 2,5 (kernorganisatie)  
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Bedrijfsvoering IPO………………………………………………………………………….

De verbetering van de beheersing en de 
bedrijfsvoering zal ook in 2020 worden 
doorgezet. Het gaat dan om een 
professionalisering van de gehele keten 
waarbij iedere discipline wordt 
geoptimaliseerd om zodoende de “first in 
class” ambitie te kunnen realiseren.

In de betekenis van deze basisbegroting 
zijn de effecten voor 
bedrijfsvoeringskosten, van het in het 
kader van de reorganisatie lopende het 
supportonderzoek, nog niet 
verdisconteerd. Een eerste voorlopige 
conclusie uit het onderzoek wijst uit dat 

er een discrepantie is tussen hetgeen als 
noodzakelijk wordt verondersteld op het 
terrein van bedrijfsvoering, passend bij 
het ambitieniveau van het IPO, en de 
huidige situatie.

Het doel is daarbij het IPO intern 
volledig op orde te krijgen en te houden 
om uiteindelijk extern gezaghebbend te 
zijn. Hiervoor werkt het IPO zoveel 
mogelijk samen met BIJ12 en weet het 
IPO de organisatie van primaire 
processen kosteneffectief vorm te 
geven. 
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9. Meerjarenraming BIJ12

BIJ12……………………………………………………………………………………………..

Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 
operationeel als onderdeel van het IPO. 
Bij BIJ12 zijn uitvoeringsactiviteiten 
ondergebracht die de provincies 
gezamenlijk doen. De provincies bepalen 
de beleidskaders; de werkzaamheden 
van BIJ12 zijn beleidsarm. Het gaat om 
concrete uitvoeringstaken en taken ter 
ondersteuning daarvan:
1. De coördinatie van de uitvoering van 

het subsidiestelsel Natuur en 
Landschap;

2. Het beheer van gemeenschappelijke 
informatiesystemen;

3. Het afhandelen van aanvragen 
faunaschades 
(tegemoetkomingsaanvragen 
faunaschade, 
dassenovereenkomsten, edelherten- 
en ganzenregeling) veroorzaakt door 
natuurlijk in het wild levende dieren 
én het adviseren over het 
voorkomen en bestrijden van deze 
schades;

4. De uitvoering van het 
Interprovinciaal wolvenplan;

5. Secretariële en inhoudelijke 
ondersteuning van de onafhankelijke 
AdviesCommissie Schade 
Grondwater (ACSG) en het opstellen 
van adviezen over schade door 
grondwateronttrekkingen en –
winningen;

6. De (proces)coördinatie van 
monitoring, dataopslag, informatie, 
analyse en rapportages van 
natuurgegevens, met name voor de 
verantwoording richting Rijk en EU; 

7. De ondersteuning van of namens de 
provincies bij het dossier Stikstof en 
Natura2000 (voorheen Programma 
Aanpak Stikstof)

De uitvoering van deze taken wordt 
ondersteund door het team 
bedrijfsvoering voor onder meer een 
rechtmatige inkoop, een gezonde 
financiële administratie en professionele 
communicatie. Voor een gedetailleerd 
inzicht is het jaarplan BIJ12 in de bijlage 
bijgevoegd

Ontwikkelingen die in 2020 van invloed 
zijn op de werkzaamheden van BIJ12

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
 Het door het IPO Bestuur in 2019 

goedgekeurde Interprovinciaal 
wolvenplan voorziet in een 
uitbreiding van taken voor BIJ12. 
Daarnaast levert het toenemend 
aantal wolven in Nederland een 
verzwaring op van een aantal reeds 
bij BIJ12 ondergebrachte taken. De 
taken zijn te herleiden tot 
wolvenmeldpunt, monitoring, schade 
aan landbouwhuisdieren, 
communicatie en woordvoering. Dit 
leidt tot een uitbreiding van en 
verschuiving binnen de begroting op 
de onderdelen Natuurinformatie, 
Faunazaken en Interne organisatie.

 Op 29 mei 2019 deed de Raad van 
State einduitspraak waaruit volgt dat 
het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) niet als basis voor 
toestemming voor activiteiten mag 
worden gebruikt. Daarnaast zijn 
meldingplichtige of vergunningsvrije 
activiteiten (vooralsnog weer) 
vergunningplichtig geworden. Gezien 
de aard en omvang van deze 
uitspraak is een geheel nieuwe 
aanpak voor de stikstofproblematiek 
in Natura 2000 gebieden 
noodzakelijk en verviel het 
samenwerkingsverband in het kader 
van het PAS. In het verlengde 
daarvan verviel in feite ook de 
opdracht aan BIJ12, uitgevoerd door 
het (voormalige) PAS-bureau.
Onder regie van LNV wordt er sinds 
de uitspraak gewerkt aan een 
nieuwe bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie rond het dossier Stikstof. 
Naast de voormalige PAS-partners, 
zijn daar ook EZK, BZK, VNG en de 
Unie van Waterschappen bij 
betrokken. Onder aansturing van de 
Interbestuurlijke Commissie Stikstof, 
waarin alle vorenbedoelde partijen 
vertegenwoordigd zijn, wordt sinds 
september 2019 de operationele 
aansturing ingevuld via een 
Programmadirectie.
In het kader van deze 
ontwikkelingen is (na de zomer van 
2019) een heroriëntatie van de 
opdracht van BIJ12 voorzien. 
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Uitgangspunt is daarbij dat BIJ12 de 
provincies blijft ondersteunen in de 
taken die provincies 
gemeenschappelijk hebben in dit 
dossier op zowel het vlak van 
vergunningverlening als op beheer 
van de betreffende Natura 2000 
gebieden. In de Voorjaarsnota 2020 
worden de dan recente 
ontwikkelingen en taken toegelicht.

 In opdracht van het Consortium 
NDFF (Nationale Databank Flora en 
Fauna) (provincies, ministerie LNV 
en TerreinBeherende Organisaties) is 
een verandertraject voor de NDFF 
gestart dat leidt tot een bestuurlijke 
beslissing voor een duurzame 
borging van de organisatie en 
financiering van de NDFF. Per 1 
januari 2020 wordt de huidige 
overeenkomst voor tenminste één 
jaar verlengd en in 2020 wordt een 
bestuurlijke beslissing over de 
organisatie en financiering van de 
NDFF in relatie tot de versterking 
van de informatiepositie van de 
provincies, geïmplementeerd. 
Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met de 
informatieproducten in het kader van 
de Omgevingswet.

 Voor de Omgevingswet wordt in 
2020 een basis-ICT-infrastructuur 

verder ontwikkeld. BIJ12 draagt bij 
aan de ontwikkeling van 
informatieproducten op het gebied 
van natuur en externe veiligheid. In 
2020 wordt verkend op welke wijze 
BIJ12 informatieproducten voor het 
DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) 
kan beheren. Afhankelijk van de 
daarvoor benodigde besluitvorming 
door provincies bouwt BIJ12 in 2020 
verder aan informatieproducten.

 Bovenstaande en andere 
ontwikkelingen leiden tot een 
verzwaring van de taken van BIJ12. 
Zo is er ook een toename van 
adviesverzoeken aan de ACSG en 
zijn er extra taken voor het 
kennisplatform OBN (Ontwikkeling 
en Beheer Natuurkwaliteit). De 
uitbreiding van al deze taken leidt 
ook tot extra werkzaamheden op de 
kernprocessen van de interne 
organisatie (bedrijfsvoering), zoals 
financiën, inkoop, HRM en 
communicatie. De afgelopen jaren is 
de toenemende druk op de interne 
organisatie steeds ad hoc ingevuld 
met tijdelijk personeel. In de 
begroting 2020 is wél rekening 
gehouden met tijdelijke formatie 
voor bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen per organisatieonderdeel 
van BIJ12 

Het aparte Jaarplan en Begroting BIJ12 
2020 gaat in detail in op ontwikkelingen 
die van invloed zijn op de 
werkzaamheden van BIJ12. Daarnaast 
beschrijft het wat elk 
organisatieonderdeel in 2020 wil 
bereiken, tegen welke kosten en wat de 
lange termijndoelstellingen zijn. 
Hieronder is dit kort per 
organisatieonderdeel beschreven 

Faunazaken: Advisering preventie, 
uitvoering wolvenplan 
De unit Faunafonds is gaandeweg 
doorontwikkeld tot de unit Faunazaken, 
omdat naast de afhandeling van de 
faunaschades, steeds meer wordt 
gewerkt aan advisering over de 
mogelijkheden voor preventieve 
maatregelen. Tevens heeft de komst van 

de wolf gevolgen voor Faunazaken. De 
uitvoering van het vastgestelde 
wolvenplan zorgt voor extra taken voor 
de unit Faunazaken. 

Adviescommissie Schade Grondwater 
(ACSG): Toename schadeadviezen 
Het aantal verzoeken aan de ACSG om 
onderzoek, en de omvang daarvan, nam 
afgelopen jaren sterk toe. Ook zijn er 
concrete signalen dat deze druk 
(voorlopig) aanhoudt of zelfs verder 
toeneemt. Op advies van de BAC DROW 
(van 3 juni 2019) wordt tijdelijk extra 
capaciteit ingezet. 

N2000 en Stikstof (voorheen PAS-
bureau): Heroriëntatie op het 
stikstofdossier De ontwikkelingen rond 
de PAS-vragen een heroriëntatie op de 
inzet van IPO/BIJ12 op de dossiers 
N2000 en stikstof voor de provincies. De 
inzet van BIJ12 die nodig is, wordt nog 
verder uitgewerkt, in overleg met de 
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provincies en met het rijk. Dit betekent 
dat de begroting voor 2020 nog enkele 
onzekerheden met zich mee brengt. 
Zeker is dat de voorziene inzet voor 
programmamanagement (gevoteerd bij 
Voorjaarsnota 2018) voor alle PAS-
partners vervalt in 2020. 

Natuurinformatie en Natuurbeheer: 
Bij de unit Natuurinformatie en 
Natuurbeheer zijn gaandeweg de grote 
voorziene investeringen in voorzieningen 
die de monitoring van natuur 
ondersteunen voor alle betrokken 
partners bij natuurontwikkeling, 
omgezet naar gerichtere investeringen in 
concrete voorzieningen voor de 
verbetering van de monitoring. Het 
betreft onder meer de digitalisering van 
de natuurbeheerplankaarten en de 
ontwikkeling van de Nationale Databank 
Vegetatie en Habitattypen. Deze gerichte 
aanpak maakt het mogelijk om de 
begroting met ingang van 2020 te 
verlagen. 

GBO-provincies 
In 2019 is geconstateerd dat de 
aansturing en financiering van GBO-
provincies, in tegenstelling tot de andere 
onderdelen van BIJ12, gecompliceerd en 
gefragmenteerd is. In 2020 wordt samen 
met de provincies een voorstel 
uitgewerkt om deze te vereenvoudigen. 
Dit leidt mogelijk tot een aanpassing van 
de opzet van de begroting van het 
onderdeel GBO-provincies. 
Omdat dit effect nu nog niet is te 
voorzien, blijft de begroting 2020 
vooralsnog op hetzelfde niveau. Hierin 
zijn inbegrepen de incidentele kosten 
voor de vernieuwing van de Risicokaart 
die gedekt worden uit de 
bestemmingsreserve GBO. 

Interne organisatie 
De ontwikkeling van de taken bij de 
verschillende units leidt tot een 
zwaardere inzet bij het team 
Bedrijfsvoering, met name op HRM en 
inkoop. Binnen BIJ12 is de afgelopen 
jaren flink geïnvesteerd in het verhogen 
van de professionaliteit en het borgen 
van de rechtmatigheid in het 
inkoopproces. Externe ontwikkelingen 
zoals de AVG, leiden tot extra inzet, 
zodat privacy en informatiebeveiliging 
goed zijn geregeld. 

Ondanks deze verzwaring van de taken 
bij Bedrijfsvoering, kunnen de 
overheadkosten nog steeds worden 
beperkt. 
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Onderwerp  : Model Statenvoorstel IPO-programmabegroting [jaar] 

Inleiding
De programmabegroting van het IPO wordt jaarlijks vastgesteld. Vanwege de wens om als 
gezamenlijke provincies samen op te lopen in dit proces, wordt de IPO-programmabegroting 
gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle provincies aangeboden.  
 
Bevoegdheid 
Provinciale Staten stellen op grond van artikel 195 Provinciewet de begroting van de eigen 
provincie jaarlijks vast. 
 
Twee vertegenwoordigers uit hun midden maken deel uit van de Algemene Vergadering van 
het IPO. Conform artikel 17.1 van de statuten van het IPO wordt aan (het bestuur en) de AV 
jaarlijks het jaarplan, de programmabegroting en de meerjarenraming ter goedkeuring 
aangeboden.   
 
Voorstel  

1. Voorgesteld wordt in te stemmen met het bedrag van [€…] opgenomen in onze 
begroting ten behoeve van het Interprovinciaal Overleg. 

2. Voorgesteld wordt de volgende punten mee te geven namens de Provinciale Staten aan 
de AV-leden ter bespreking in IPO-verband:

a. [vrij in te vullen door provincies]

Overwegingen 
De ambities uit de programmabegroting zijn de ambities van de gezamenlijke provincies. Door 
die waar te maken kunnen we als provincies laten zien dat we er toe doen, en van maximaal 
toegevoegde waarde zijn in Den Haag en Brussel. Wij hechten dan ook aan helderheid over de 
gezamenlijke ambities en de hiermee samenhangende middelen. Daartoe dient de 
programmabegroting. Om als gezamenlijke provincies samen op te lopen in het 
begrotingsproces, wordt de IPO-programmabegroting gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle 
provincies aangeboden. 
 
Financiële aspecten 
[Hier kunt u invullen welke consequenties de IPO-programmabegroting heeft voor uw eigen 
provincie] 
 

Vervolgstappen 
Op het moment dat de Provinciale Staten van alle provincies hebben ingestemd met het 
bedrag dat in de eigen begroting voor IPO is gereserveerd, én mandaat hebben verleend aan 
hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het IPO, zal op de daaropvolgende 
vergadering van de AV voorgesteld worden goedkeuring te verlenen aan de door het bestuur 
voor te leggen stukken: het jaarplan, de begroting en de meerjarenraming.  

Algemene Vergadering 

Op 12 december 2019
Bijlage 2 bij agendapunt 2a
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Algemene Vergadering

Op 12 december 2019
Bijlage 2 bij agendapunt 2a 

Door middel van een voorjaarsnota en najaarsnota wordt u over de voortgang op de hoogte 
gehouden. Na afloop van het begrotingsjaar ontvangt u de rekening en verantwoording over 
het jaar van het IPO-bestuur.  
 
Communicatie  
[u kunt hier invullen op welke manier PS-leden al dan niet inzicht kunnen krijgen in de stukken 
voor de AV. Dit is aan de individuele provincies. Het IPO-bureau is enkel verantwoordelijk voor 
communicatie met de AV-leden en diens griffiers.] 
 
Bijlagen 

1. Concept-programmabegroting [jaar] en bijlage
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1 Inleiding 

1.1 Opzet jaarplan en begroting 2020 

Voor u ligt de geïntegreerde jaarplan/begroting van BIJ12 voor 2020. 

Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie en uitgangspunten voor het jaarplan en de 

begroting van 2020. Hoofdstuk 2 beschrijft per organisatieonderdeel de hoofdpunten 

voor 2020, de lange termijndoelstellingen en de vertaling naar de begroting van 

2020. Hoofdstuk 3 geeft het totaalbeeld van de begroting en hoofdstuk 4 geeft het 

meerjarenperspectief, de verdeling 2020 per provincie en de ontwikkeling van de re-

servepositie. 

1.2 De rol en positie van BIJ12 

Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 operationeel als onderdeel van het IPO. Bij BIJ12 zijn 

uitvoeringsactiviteiten ondergebracht die de provincies gezamenlijk doen. De provin-

cies bepalen de beleidskaders; de werkzaamheden van BIJ12 zijn beleidsarm. Het 

gaat om concrete uitvoeringstaken en taken ter ondersteuning daarvan: 
 De coördinatie van de uitvoering van het subsidiestelsel Natuur en Landschap; 
 Het beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen; 
 Het afhandelen van aanvragen faunaschades (tegemoetkomingsaanvragen fau-

naschade, dassenovereenkomsten, edelherten- en ganzenregeling) veroorzaakt 
door natuurlijk in het wild levende dieren én het adviseren over het voorkomen 

en bestrijden van deze schades; 
 Secretariële en inhoudelijke ondersteuning van de onafhankelijke AdviesCom-

missie Schade Grondwater (ACSG) en het opstellen van adviezen over schade 
door grondwateronttrekkingen en –winningen; 

 De (proces)coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en rap-
portages van natuurgegevens, met name voor de verantwoording richting Rijk 
en EU;  

 De ondersteuning van of namens de provincies bij het dossier Stikstof en Na-

tura2000 (voorheen Programma Aanpak Stikstof) 

De uitvoering van deze taken wordt ondersteund door het team bedrijfsvoering voor 

onder meer een rechtmatige inkoop, een gezonde financiële administratie en profes-

sionele communicatie. 

1.3 BIJ12 en IPO 

BIJ12 is een operationele eenheid binnen de vereniging IPO met een eigen jaarplan 

en begroting, die in samenhang met die van het IPO worden aangeboden. Ook is 

aangesloten bij de verantwoordingsstructuur (P&C-cyclus) van het IPO. 

1.4 Belangrijke ontwikkelingen  

Ontwikkelingen die in 2020 van invloed zijn op de werkzaamheden van BIJ12, zijn: 

 

Programma Aanpak Stikstof 

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State einduitspraak waaruit volgt dat het Pro-

gramma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten 

mag worden gebruikt. Daarnaast zijn meldingplichtige of vergunningsvrije activitei-

ten (vooralsnog weer) vergunningplichtig geworden. Gezien de aard en omvang van 

deze uitspraak is een geheel nieuwe aanpak voor de stikstofproblematiek in Natura 

2000 gebieden noodzakelijk en verviel het samenwerkingsverband in het kader van 

het PAS. In het verlengde daarvan verviel in feite ook de opdracht aan BIJ12, uitge-

voerd door het (voormalige) PAS bureau. 

Onder regie van LNV wordt er sinds de uitspraak gewerkt aan een nieuwe bestuur-

lijke en ambtelijke organisatie rond het dossier Stikstof. Naast de voormalige PAS-

partners, zijn daar ook EZK, BZK, VNG en de Unie van Waterschappen bij betrokken. 
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Onder aansturing van de Interbestuurlijke Commissie Stikstof, waarin alle vorenbe-

doelde partijen vertegenwoordigd zijn, wordt sinds september 2019 de operationele 

aansturing ingevuld via een Programmadirectie. 

In het kader van deze ontwikkelingen is een herijking van de opdracht van BIJ12 

voorzien. Uitgangspunt is daarbij dat BIJ12 de provincies blijft ondersteunen in de 

taken die provincies gemeenschappelijk hebben in dit dossier op zowel het vlak van 

vergunningverlening als op beheer van de betreffende Natura 2000 gebieden. In pa-

ragraaf 2.1 wordt dit toegelicht. Na de zomer 2019 is gestart met de daadwerkelijke 

heroriëntatie van de opdracht van het voormalige PAS-Bureau. In de Voorjaarsnota 

2020 worden de dan recente ontwikkelingen en taken toegelicht. 

 

Interprovinciaal wolvenplan 

Het door het IPO Bestuur in 2019 goedgekeurde Interprovinciaal wolvenplan voor-

ziet in een uitbreiding van taken voor BIJ12. Daarnaast levert het toenemend aantal 

wolven in Nederland een verzwaring op van een aantal reeds bij BIJ12 onderge-

brachte taken. De taken zijn te herleiden tot wolvenmeldpunt, monitoring, schade 

aan landbouwhuisdieren, communicatie en woordvoering. Dit leidt tot een uitbrei-

ding van en verschuiving binnen de begroting op de onderdelen Natuurinformatie, 

Faunazaken en Interne organisatie. 

 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 

In opdracht van het Consortium Nationale Databank Flora en Fauna (provincies, mi-

nisterie LNV en TerreinBeherende Organisaties) is een verandertraject voor de NDFF 

gestart dat leidt tot een bestuurlijke beslissing voor een duurzame borging van de 

organisatie en financiering van de NDFF. Per 1 januari 2020 wordt de huidige over-

eenkomst voor tenminste één jaar verlengd en in 2020 wordt een bestuurlijke be-

slissing over de organisatie en financiering van de NDFF in relatie tot de versterking 

van de informatiepositie van de provincies, geïmplementeerd. Daarbij wordt ook re-

kening gehouden met de informatieproducten in het kader van de Omgevingswet. 

 

Overige inhoudelijke opgaven 

 Voor de Omgevingswet wordt in 2020 een basis-ICT-infrastructuur verder ont-

wikkeld. BIJ12 draagt bij aan de ontwikkeling van informatieproducten op het 

gebied van natuur. In 2020 wordt verkend op welke wijze BIJ12 informatiepro-

ducten voor het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) kan beheren op het ge-

bied van natuur en externe veiligheid. Afhankelijk van de daarvoor benodigde 

besluitvorming door provincies bouwt BIJ12 in 2020 verder aan informatiepro-

ducten. 

 In het kader van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) van de EU 

wordt in opdracht van rijk en provincies een Nationaal Strategisch Plan ontwik-

keld. BIJ12 draagt bij aan het opstellen van dit plan door inzet van medewer-

kers. In 2020 start de implementatie van de gevolgen voor regelingen en infor-

matievoorzieningen die in beheer zijn bij BIJ12. 

 Vanuit de IPO-adviesgroep waterbeleid is een advies in voorbereiding aan de 

AAC RROW en BAC RROW voor deelname aan de ontwikkeling van het Neder-

lands Hydrologisch Instrumentarium. Met dit instrumentarium worden data en 

bestaande modellen voor hydrologische beheer- en beleidsvraagstukken samen-

gebracht. De besluitvorming over deelname door de provincies dient nog plaats 

te vinden. De mogelijke financiële consequenties voor de begroting van BIJ12 

zijn dan ook nog niet verwerkt in deze begroting. 

 In het kader van de voorbereidingen voor de bestuurlijke vaststelling en uitvoe-

ring van de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA), wordt verkend of en hoe 

BIJ12 de IDA kan faciliteren in de vorm van projectondersteuning en de (coördi-

natie van) uitvoering van projecten. In 2019 zijn een bestuurlijke en een amb-

telijke kopgroep benoemd die sturing geven aan de ontwikkeling en uitvoering 

van het programma voor de Digitale Agenda van de provincies. Het voorstel is 
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dat BIJ12 in 2020 de uitvoering van het programma ondersteunt. De financiële 

consequenties voor de begroting van BIJ12 zijn nog niet verwerkt in deze be-

groting. Hierover vindt separaat bestuurlijke besluitvorming plaats. 

 

Interne organisatie 

 Voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering binnen de Vereniging IPO is in 

2018 gestart met de samenwerkingsagenda IPO/BIJ12. In 2019 zijn enkele pro-

jecten zoals een gezamenlijke Arbodienst en een gezamenlijke regeling voor in-

tegriteit en gedragscodes gerealiseerd. Tevens zijn de mogelijkheden voor het 

nader optimaliseren van de samenwerking verkend. Ook is in 2019 een onder-

zoek gedaan naar de supporttaken bij IPO. Beide onderzoeken en de besluitvor-

ming met betrekking tot de supporttaken hebben mogelijk invloed op de be-

drijfsvoeringswerkzaamheden (interne organisatie) van BIJ12 in 2020. 

 Bovenstaande en andere ontwikkelingen leiden tot een verzwaring van de taken 

van BIJ12. Daarnaast wordt ook een toename van adviesverzoeken aan de 

ACSG verwacht en zijn er extra taken voor het kennisplatform OBN (Ontwikke-

ling en Beheer Natuurkwaliteit). De uitbreiding van al deze taken leidt ook tot 

extra werkzaamheden op de kernprocessen van de interne organisatie (bedrijfs-

voering), zoals financiën, inkoop, HRM en communicatie. Daarnaast voert BIJ12 

ook op onderdelen bedrijfsvoeringstaken uit voor het IPO in Den Haag, zoals ju-

ridische ondersteuning en op het gebied van de AVG. De afgelopen jaren is de 

toenemende druk op de interne organisatie steeds ad hoc ingevuld met tijdelijk 

personeel. In de begroting 2020 is wél rekening gehouden met tijdelijke forma-

tie voor bedrijfsvoering. 

 BIJ12 had in 2019 een structurele formatie van 73 fte en een tijdelijke formatie 

van 1,6 fte (voor de NDFF). Bovenstaande ontwikkelingen vragen om de omzet-

ting van structurele taken in formatie, iets wat op de verschillende onderdelen 

ook besproken is met de provincies. In totaal gaat het om uitbreiding van de 

formatie met een extra adviseur (1 fte) bij Faunazaken en met een data-analist 

(1 fte) en een adviseur monitoring (1 fte) bij Natuurinformatie en Natuurbeheer. 

Ook is besloten de tijdelijke formatie van de NDFF om te zetten naar vaste for-

matie (1,6 fte). Op advies van de BAC DROW zijn daarnaast (voorlopig) twee 

tijdelijke formatieplaatsen (2 fte) gecreëerd bij ACSG. De verzwaring van de ta-

ken van BIJ12 leidt ook tot een tijdelijke uitbreiding bij het team Bedrijfsvoering 

(totaal 1,8 fte), met name op het gebied van inkoop en HR. Voor de lange ter-

mijn wordt bezien of deze formatie een structureel karakter dient te krijgen. 

Het gaat voor 2020 per saldo om een uitbreiding van de vaste formatie met 4,6 

fte en tijdelijke formatie met 2,2 fte. Deze aanpassingen in de formatie zijn per 

organisatieonderdeel in de betreffende paragrafen van voorliggend jaarplan/be-

groting toegelicht. 

 Na invulling van de herijkte formatie in 2018 was het kantoor van BIJ12 al 

maximaal benut qua werkplekken. Inmiddels is er een nijpend tekort aan werk-

plekken voor het aantal (vaste en tijdelijke) medewerkers dat op het kantoor 

werkt. De toename van taken leidde in 2019 al tot extra tijdelijke medewerkers 

die ook gehuisvest moesten worden. Ook tijdelijke (project-)medewerkers moe-

ten gehuisvest worden. Daarnaast neemt het gebruik door de provincies van het 

vergadercentrum toe. Vanwege de beperkte capaciteit moet BIJ12 helaas (te) 

vaak nee verkopen. In 2019 is een aantal tijdelijke maatregelen genomen (in 

gebruik nemen van extra vergaderruimte en extra kantoorruimte bij de buren 

van BIJ12), maar de situatie is feitelijk moeilijk werkbaar. BIJ12 komt daarom 

in 2020 met een voorstel voor een oplossing voor het huisvestingsprobleem, bij-

voorbeeld door uitbreiding binnen het pand of het zoeken van een geschikte 

nieuwe locatie. 

 In 2019 is geconstateerd dat de aansturing en financiering van GBO-provincies, 

in tegenstelling tot de andere onderdelen van BIJ12, gecompliceerd en gefrag-

menteerd is. In 2020 wordt samen met de provincies een voorstel uitgewerkt 
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om deze te vereenvoudigen. Dit leidt mogelijk tot een aanpassing van de opzet 

van de begroting van het onderdeel GBO-provincies. 

 De units bij BIJ12 hebben elk hun eigen identiteit, specifieke opdrachten en di-

verse bestuurlijke en ambtelijke omgevingen. Dat maakt BIJ12 een unieke orga-

nisatie. Intern wordt steeds intensiever samengewerkt rond vier – voor BIJ12 

belangrijke - werkprocessen: ondersteunen, ontwikkelen, beheren en ontsluiten 

van data. Voor de verdere professionalisering van de organisatie wordt op deze 

vier werkprocessen intensief van elkaar geleerd en synergie gezocht, zodat 

BIJ12 richting de provincies op een eenduidige en voorspelbare wijze haar op-

drachten uitvoert. In 2020 wordt een samenwerkingsprogramma op deze werk-

processen uitgevoerd. Dit heeft geen financiële consequenties. 

 De interne samenwerking wordt ook verder vormgegeven door het ontwikkel- en 

projectenteam, dat nieuwe vragen van provincies en ketenpartners verkent en 

vertaalt in projecten en opdrachten voor BIJ12. In dit team werken medewer-

kers van alle units samen, zodat expertises van alle units worden benut en met 

elkaar in verbinding worden gebracht. Dit heeft geen financiële consequenties, 

maar heeft als doel de rol van BIJ12 als opdrachtnemer verder te professionali-

seren. 

1.5 Algemene uitgangspunten voor de begroting 2020 

Indexatie 

Voor de begroting 2020 wordt ten opzichte van 2019 in principe de nullijn aangehou-

den, met uitzondering van de jaarlijkse indexering. Er is aangesloten bij de uitgangs-

punten voor indexatie die IPO-breed gehanteerd worden voor 2020.  

Voor de materiële kosten wordt gebruik gemaakt van de Macro Economische verken-

ning 2019 van het CPB, waarin de prijsontwikkeling wordt ingeschat op 1,4%. Met 

betrekking tot de personele budgetten is de raming van de salarissen aangepast aan 

de cao 2019-2020 (+2% per 1 januari en +1% per 1 juli 2020). 

De begroting wordt vervolgens enkel in het geval van wijziging van het takenpakket, 

na goedkeuring van de betreffende AAC, aangepast. Daarbij wordt ook steeds geke-

ken of dit binnen de basisbegroting kan worden opgelost. 

 

Verdeelsleutels en bijdragen provincies 

De systematiek van financiering door de provincies komen overeen met de begroting 

van 2019 en is verwerkt in de provinciale bijdragen voor 2020. Voor de uitvoerings-

kosten van de natuurtaken vindt bevoorschotting wederom volgens een gewogen per-

centage (berekend op basis van de verdelingen van de commissie Jansen) plaats. 

Voor de tegemoetkomingen faunaschade is de bevoorschotting gelijk aan 2019 ge-

houden in afwachting van een actualisatie van de schadecijfers bij de Voorjaarsnota 

2020. Bij GBO-provincies is de afgesproken verdeling per applicatie toegepast. 

BIJ12 vangt de in paragraaf 1.4 genoemde ontwikkelingen en de indexatie op binnen 

het totaal van de structurele begroting 2019. Door de herziening van de deelbegroting 

Natuurinformatie en Natuurbeheer (aangekondigd bij de jaarrekening 2018) en ver-

laging van de deelbegroting N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau) (vanwege het 

stoppen van het gezamenlijke PAS-programma) is een verlaging van de begroting 

mogelijk. Ten opzichte van de structurele begroting 2019 zijn de totale provinciale 

bijdragen 2020 met €250.000 gedaald. 

Bij de jaarrekening 2020 vindt op basis van de realisatie een verrekening plaats met 

de betaalde voorschotten. 

 

Dekking kosten Interne organisatie 

Evenals in 2019 vindt intern geen doorbelasting naar de units meer plaats. De kos-

ten voor de interne organisatie worden apart begroot. Indien er extra taken komen 

bij de units en deze ook leiden tot meer werkzaamheden voor de interne organisatie 

(bedrijfsvoering), wordt hier in de raming rekening mee gehouden. De verdeling 
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vindt plaats op basis van een gewogen percentage van de totale begroting van 

BIJ12. 

 

Personele kosten 

De personele kosten zijn bij elke unit gebaseerd op het aantal fte’s in het formatie-

plan van BIJ12 en wijzigingen die per unit worden toegelicht. De raming van de sla-

rissen is aangepast aan de cao 2019-2020. Voor het individuele POB-budget is 1,3% 

van de totale loonsom aangehouden (totaalbedrag €93.804, opgenomen bij de deel-

begroting Interne Organisatie). 
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2 Jaarplan en begroting 2020 en lange termijndoelstellingen 

Dit hoofdstuk beschrijft per organisatieonderdeel eerst de hoofdpunten voor 2020: 

Wat willen we bereiken in 2020? Veel taken van BIJ12 zijn reguliere taken en komen 

terug in de lange termijn doelstellingen die ook per onderdeel zijn beschreven. 

Daarna wordt een link gelegd met de begroting 2020 met de vraag: Wat mag het 

kosten? 

Het jaarplan en de begroting geven kort de hoofdlijnen. Het jaarplan en de begro-

ting worden in overleg met de ambtelijke portefeuillehouders van BIJ12 verder uit-

gewerkt in het werkplan BIJ12 voor 2020. Het werkplan beantwoordt in detail de 

vraag: Wat gaan we ervoor doen? 

2.1 N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau) 

2.1.1 Wat willen we bereiken in 2020? 

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS vernietigd. In 2019 is een nieuwe 

interbestuurlijke organisatie ingericht rond het dossier stikstof. BIJ12 blijft de pro-

vincies ondersteunen met de projecten die nodig zijn voor de inbreng van de provin-

cies in de interbestuurlijke organisatie. Eind 2019 wordt duidelijk waar de provincies 

op inzetten. Op basis daarvan kan de opdracht voor het huidige PAS-bureau voor 

2020 nader worden bepaald. 

In 2019 zijn de taken die waren voorzien voor de ondersteuning van het program-

mamanagement voor alle PAS-partners deels gestopt. Op de langere termijn zien we 

vooralsnog taken bij BIJ12 voor de ondersteuning van de provincies en mede na-

mens de provincies als onderdeel van de bredere setting. Dit omvat taken onder re-

gie van LNV voor de brede setting (voormalige PAS-partners maar ook BZK, EZK, 

VNG, UvW) welke het PAS-bureau voorheen ook al uitvoerde voor de gezamenlijke 

PAS-partners. We voorzien dat de taken van BIJ12 in 2020 nog meer dan voorheen 

gericht gaan zijn op het onderdeel natuur in het interbestuurlijke stikstofdossier. Dit 

betreft activiteiten gericht op de volgende pijlers: 
 Ondersteuning IPO/provincies in programma Stikstof 

 Aanvullende maatregelen natuurherstel (in relatie tot stikstof) 

 Informatie- en kennisdeling 

 Monitoring: 

o Natuurmonitoring stikstof (RIVM) 

o Natuurkwaliteit 

o Voortgang herstelmaatregelen 

Mede in samenhang met: 

 Evaluatie N2000/doelensystematiek 

 Ontwikkeling nieuwe cyclus beheerplannen N2000 

De reeds bestaande ondersteunende werkzaamheden op het gebied van o.a. advise-

ring, gebruikersondersteuning, monitoring en rapportage, kennis(deling), communi-

catie en onderzoek, blijven naar verwachting gewenst. Gezien de strekking van de 

uitspraak is een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek noodzakelijk en blijven 

kennisdeling, kennisontwikkeling en advisering daarbij belangrijk. Deze sluiten ook 

goed aan bij de hoofdprocessen van BIJ12. 

Ook met het vervallen van het PAS als landelijk programma blijft er behoefte aan 

monitoring en rapportage op landelijk en regionaal niveau. Hierop lijkt naar aanlei-

ding van de uitspraak een versterking noodzakelijk. In afstemming met LNV en pro-

vincies moet worden bezien op welke wijze BIJ12, in lijn met haar bredere rol op 

Natura 2000, hier invulling aan kan (blijven) geven. 

In 2018 was de opdracht van het PAS-bureau uitgebreid met de ondersteuning van 

het programmamanagement. Dat betekende dat het PAS-bureau vanaf toen de PAS-
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partijen ook ondersteunde met staftaken op het gebied van planning, risicobeheer-

sing, communicatie en control. Daarnaast werden vanuit het PAS-bureau projectlei-

ders ingezet voor ontwikkelopgaven binnen het programma en de samenwerking in 

bredere zin gefaciliteerd. Vanwege de uitspraak is deze opdracht - onder aansturing 

van een programmamanager - vervallen en wordt aan een nieuwe governance ge-

werkt. LNV neemt daarbij meer dan voorheen de regie op het stikstofdossier. Indien 

sprake blijft van een samenwerking op dit dossier, blijft er behoefte aan brede on-

dersteuning van de provincies en projectleiders. In de begroting is vooralsnog alleen 

een post ter ondersteuning van IPO opgenomen, zoals deze al van toepassing was 

onder het PAS. 

De inzet op de bovenstaande taken, alsmede de financiering wordt in overleg met 

IPO, provincies en met het rijk, verder uitgewerkt. 

Tenslotte verdient opmerking dat de naam PAS is komen te vervallen en als nieuwe 

naam voor de unit vooralsnog N2000 en Stikstof wordt aangehouden. De unit heeft 

als ambitie om het huidige sterke merk in de nieuwe hoedanigheid voort te zetten. 

2.1.2 Lange termijndoelstellingen 2020-2023 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt? 

Ondersteuning bevoegde ge-

zagen bij uitvoering stikstof 

aanpak en AERIUS 

Kennis en informatie over de stikstofaanpak, be-

sluitvorming en AERIUS is actueel toegankelijk 

voor medewerkers van bevoegde gezagen. 

Rapportage en bijsturing 

stikstof aanpak 

Tussentijdse rapportages over stikstof, natuur-

kwaliteit en vergunningverlening zijn opgeleverd. 

Kennis en kwaliteit   De uitvoering van de stikstofaanpak is versterkt 

door het delen van kennis en het uitzetten en toe-

passing van de resultaten van onderzoek. 

Ondersteuning provincies en 

projecten  

De nieuwe stikstofaanpak wordt ondersteund met 

projecten. 

2.1.3 Wat mag het kosten: begroting 2020 

Lasten € 

Personele kosten 842.402 

Beheer AERIUS (bedrag vastgesteld 

door PAS-partijen) 

1.980.770 

Onderzoek/Kennisdeling 278.009 

Monitoring en rapportage 108.000 

Ondersteuning (voorheen programma-

management) 

229.000 

Overige uitvoeringskosten 92.636 

  

Totaal N2000 en Stikstof (voorheen 

PAS-bureau) 

3.530.817 

2.1.4 Toelichting op de begroting 2020 

De uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. heeft gevolgen voor de activitei-

ten van het huidige PAS-bureau. Zoals in paragraaf 2.1.1 beschreven, is de impact 

ten tijde van het opstellen van dit Jaarplan 2020 nog niet in te schatten. Zo moeten 

er onder meer weer nieuwe afspraken worden gemaakt omtrent de financiering van 

het beheer van AERIUS. In afwachting van de uitkomst van de afspraken omtrent 

een nieuwe opdracht voor de stikstofaanpak en als afgeleide de opdracht voor 

BIJ12, is vooralsnog voor 2020 de begroting 2019 als uitgangspunt genomen. Daar-

bij zijn de salariskosten van het vaste personeel aangepast aan de cao. Bij de Voor-

jaarsnota 2018 was een bedrag gevoteerd voor het PAS-programmamanagement 

van €643.720. Aangezien het gezamenlijke PAS-programma is gestopt, is de begro-

ting 2020 met dit bedrag verlaagd. Voor de ondersteuning van de provincies op het 
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stikstofdossier is dan nog €229.000 beschikbaar. In de Voorjaarsnota 2020 vindt bij-

stelling plaats op basis van de nog te maken afspraken tussen de voormalige PAS-

partijen.  
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2.2 Natuurinformatie en Natuurbeheer 

2.2.1 Wat willen we bereiken in 2020 voor Natuurinformatie? 

Voor een kosteneffectieve uitvoering van de natuurrapportages zoals die zijn afge-

sproken in het Natuurpact én voor de beschikbaarheid van informatie voor beleids-

ontwikkeling en uitvoering, heeft BIJ12 eenduidige afspraken gemaakt met de pro-

vincies en andere bestuursorganen over de benodigde monitoring en de gewenste 

gegevensleveringen. Ook zijn heldere afspraken gemaakt met de ketenpartners over 

de monitoringssystematiek en de benodigde informatievoorziening. 

In 2020 bouwt BIJ12 verder aan verschillende informatievoorzieningen die in 2019 

geïmplementeerd zijn. Ook legt ze afspraken over gegevensleveringen vast in gege-

vensleveringsprotocollen (GLP’s). Daarbij wordt rekening gehouden met de uitkom-

sten van de projecten Vereenvoudiging natuurmonitoring en Verbetering informatie-

voorziening faunabeheer. Er wordt ingezet op verbreding van het gebruik van de be-

schikbare gegevens en informatie.  

BIJ12 stemt met provincies af over de inzet op specifieke informatieproducten in het 

kader van de Omgevingswet. Ze ondersteunt de provincies bij de ontwikkeling van 

de Voortgangsrapportage Natuur in het kader van de afspraken in het Natuurak-

koord tussen provincies en rijk. Ook onderzoekt BIJ12 welke behoefte aan natuurin-

formatie ontstaat vanuit ontwikkelingen rond klimaat, biodiversiteit, kringloopland-

bouw en het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) en hoe die ingevuld kan 

worden. 

Naar aanleiding van besluitvorming over de veranderagenda NDFF wordt in 2020 

een implementatieplan opgesteld voor de nieuwe sturing op de NDFF. Daarbij wordt 

ook rekening gehouden met de informatieproducten in het kader van de Omge-

vingswet. De inzet vanuit BIJ12 voor de Omgevingswet is afhankelijk van besluitvor-

ming in 2020 en is nog niet opgenomen in dit jaarplan en deze begroting. 

We implementeren de taken op het gebied van monitoring en informatievoorziening 

die voortvloeien uit het door het IPO-bestuur in 2019 vastgestelde Interprovinciale 

wolvenplan. 

2.2.2 Lange termijndoelstellingen voor Natuurinformatie 2020-2023 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt? 

Monitoring na-

tuurkwaliteit en 

natuurbeleid 

De benodigde informatie ten behoeve van de in het Natuurpact 
door provincies en Rijk afgesproken rapportages over ontwik-
keling en beheer van de natuur en informatie voor specifieke 

(wettelijke) taken is: 
 beschikbaar voor meervoudig gebruik 
 gebaseerd op gestandaardiseerde gegevensinwinning en -

verwerking 

Informatievoor-

ziening Natuur 

De benodigde informatie-infrastructuur (processen, procedu-

res, ketenorganisatie, informatievoorzieningen): 
 voldoet aan de wensen voor beleids- en monitoringsinfor-

matie 
 wordt effectief en efficiënt beheerd 

NDFF - Exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) verloopt conform afspraken tussen deelnemende 

partijen 
- De veranderagenda NDFF is geïmplementeerd. 

2.2.3 Wat willen we bereiken in 2020 voor Natuurbeheer? 

BIJ12 ondersteunt de provincies bij de uitvoering en verbetering van het Subsidie-

stelsel Natuur en Landschap (SNL) en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 

(ANLb). Ze ondersteunt en faciliteert de provincies bij een stabiel en kosteneffectief 

stelsel met een effectief aanvraagsysteem. Jaarlijkse actualisatie van normkosten, 
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rapportages en informatievoorziening zijn uitgevoerd. De provincies worden maxi-

maal ontzorgd in het proces voor de upload van de natuurbeheerplannen met een 

doeltreffend Natuurbeheerplansysteem. 

De aansturing van het onderzoeksprogramma OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuur-

kwaliteit) is verbeterd naar aanleiding van de evaluatie. Afspraken over de financie-

ring van dit netwerk en verbetering van de communicatie over resultaten uit het on-

derzoek zijn geïmplementeerd. 

BIJ12 ondersteunt de provincies bij het opstellen en implementeren van het Natio-

naal Strategisch Plan in het kader van het GLB. 

2.2.4 Lange termijndoelstellingen voor Natuurbeheer 2020-2023 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt? 

Landelijke coördinatie Subsi-

diestelsel Natuur en Landschap 

(SNL) 

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 
 functioneert conform de vastgestelde eisen 

van de opdrachtgevers 

 wordt ondersteund door doeltreffende gege-
vensrapportages en informatievoorzienin-
gen 

Ondersteuning Vernieuwd stel-

sel Agrarisch Natuur- en Land-

schapsbeheer (ANLb) 

Het vernieuwde subsidiestelsel ANLb: 
 functioneert conform de vastgestelde eisen 

van de opdrachtgevers. 
 wordt ondersteund door doeltreffende gege-

vens rapportages en informatievoorzienin-
gen. 

Onderzoeksprogramma Ont-

wikkeling en Beheer Natuur-

kwaliteit (OBN) 

Een doelgericht en efficiënt georganiseerd OBN 
met effectieve externe communicatie. 

2.2.5 Wat mag het kosten: begroting 2020 

Lasten € 

Personele kosten 1.837.650 

Uitvoeringskosten informatievoorziening 

en (coördinatie) monitoring 

2.344.112 

NDFF (provinciaal aandeel aan uitvoe-

ring cf. afspraken binnen consortium) 

335.000 

Uitvoeringskosten natuurbeheer 2.288.850 

  

Totaal Natuurinformatie en Natuur-

beheer 

6.805.612 

2.2.6 Toelichting op de begroting 2020 
Ten opzichte van 2019 zijn er de volgende wijzigingen: 
 De functie van data-analist (1 fte) heeft een structurele plek gekregen in de for-

matie. Daarvoor zijn uitvoeringskosten natuurinformatie omgezet in personele 
kosten. In de uitvoeringskosten en in de personele kosten is ook rekening ge-
houden met de monitoringstaken die volgen uit het Interprovinciale wolvenplan. 

Hiervoor wordt 1 fte aan de formatie toegevoegd. Deze wordt bekostigd door 

een verschuiving van uitvoeringskosten natuurinformatie naar personele kosten. 
 Het project Inbedding bestaande data- en informatievoorzieningen in de DKN 

(data- en informatievoorziening Faunabeheer, FF3000) is beëindigd. De uitvoe-
ringskosten natuurinformatie worden met het hiervoor bestemde bedrag ver-
laagd (€185.000) Hiermee kan ook het budget voor het project Ontwikkeling in-
formatiestromen worden verlaagd (€15.000). Hierdoor ontstaat ruimte binnen 

de basisbegroting om een deel van de nieuwe taken binnen BIJ12 op te vangen. 
 De kosten voor de Stichting Certificering zijn aangepast op grond van de meer-

jarenbegroting van de stichting. De kosten nemen af van €401.995 in 2019 tot 
€359.035 in 2020. Deze kosten zijn onderdeel van de uitvoeringskosten natuur-
beheer. 
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 Voor behoud van continuïteit en kennis voor de provincies wordt de provinciale 
bijdrage aan de NDFF gedeeltelijk omgezet in structurele formatieplaatsen bij de 
unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. Hiertoe wordt de structurele begrotings-
bijdrage aan het consortium NDFF verminderd met €165.000. De personele kos-
ten worden met eenzelfde bedrag verhoogd voor een vergroting van de formatie 

met 1,6 fte. Hiermee wordt de inzet van essentiële kennis en ervaring die nood-
zakelijk is voor de continuïteit van de NDFF behouden. Provincies en de NDFF 
zijn hierdoor ook beter voorbereid op de uitvoering van de veranderagenda. De 
kostenbesparing die met het wijzigen van inhuur naar vaste contracten wordt 
gerealiseerd, wordt ingezet voor noodzakelijk onderhoud en vervanging voor de 
continuïteit van de ICT. Hiermee zijn nog onvoldoende middelen voor noodzake-
lijk no-regret maatregelen beschikbaar. Hiervoor wordt een separaat voorstel 

voorbereid. 
 Binnen de Uitvoeringskosten Natuurbeheer zijn de volgende kosten ongewijzigd 

opgenomen op basis van samenwerkingsafspraken tussen de provincies en der-
den:  

 Stichting Certificering SNL: €359.035 
 OBN Natuurkennis: €950.000 

 De kosten voor het beheer van applicaties die zijn ontwikkeld voor natuurinfor-
matie en natuurbeheer zijn onderdeel van de begroting van de unit Natuurinfor-
matie en Natuurbeheer. Uitvoering van het beheer is deels belegd bij de unit 
GBO. 

 Voor de aanbesteding van OBN-onderzoeken door BIJ12 ontvangt BIJ12 een bij-
drage van €50.000 van VBNE vanuit de financiering die het ministerie van LNV 
hiervoor beschikbaar stelt aan de VBNE. Deze middelen worden ingezet voor uit-

voering van het inkoopproces door het team Bedrijfsvoering van BIJ12. Eén en 
ander wordt intern verrekend. 

 Bij de jaarrekening is aangekondigd dat kritisch gekeken zou worden naar de 
begroting van Natuurinformatie en Natuurbeheer in relatie tot nieuwe taken die 
bij BIJ12 belegd worden. In dat kader wordt in voorliggende begroting (ook) 
voorgesteld de algemene stelpost (ten bedrage van €459.423) binnen de deel-
begroting Natuurinformatie en Natuurbeheer op te heffen om binnen de basisbe-

groting ruimte te creëren om een deel van de nieuwe taken van BIJ12 op te 

vangen.  
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2.3 Faunazaken 

2.3.1 Wat willen we bereiken in 2020?  

BIJ12 ontzorgt de provincies maximaal bij het afhandelen van faunaschades (tege-

moetkomingsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten, edelherten- en gan-

zenregeling). Ter ondersteuning van deze processen is in 2019 een nieuwe applicatie 

(MijnFaunazaken) in gebruik genomen. Eventuele doorontwikkeling vindt in 2020 

plaats. 

De in 2019 tot stand gekomen nieuwe opdracht voor het onafhankelijk laten taxeren 

van faunaschades levert vanaf 2020 kwalitatief betere taxaties en gedetailleerdere 

schadecijfers op, waarmee BIJ12 provincies en faunabeheereenheden beter inzicht 

kan geven in de schade(ontwikkelingen). 

Vanaf 2020 kunnen meldingen van (sporen van) wolven dagelijks bij het wolven-

meldpunt gemeld worden. 

BIJ12 gaf een adviesbureau opdracht om op basis van interviews met provincies en 

faunabeheereenheden de advies- en voorlichtingstaken van BIJ12 op het gebied van 

faunazaken te (her)formuleren. Naar aanleiding van dit rapport en agendering in de 

AAC VP, breidt BIJ12 in 2020 de advisering aan de provincies en faunabeheereenhe-

den verder uit en laat deze beter aansluiten op hun behoeften. BIJ12 zet een ont-

wikkeling in tot kennis- en expertisecentrum op het gebied van faunaschade. Hierin 

wordt o.a. voorzien door het leveren van periodieke rapportages en het ontsluiten 

van onderzoek. 

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade biedt de 12 Gedeputeerde Staten mi-

nimaal één advies per jaar aan. 

2.3.2 Lange termijndoelstellingen 2020-2023 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt? 

Uitvoering (Kosten)efficiënte afhandeling van faunaschades. 

Wolvenmeldpunt Bemensing wolvenmeldpunt. 

Onderzoek Coördinatie van kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar het 

voorkomen en bestrijden van faunaschade conform de onder-
zoeksagenda BIJ12-Faunazaken. 

Advisering en 

voorlichting 

Advies en voorlichting, mede op basis van de uitgevoerde on-
derzoeken en faunaschadecijfers, over het voorkomen, be-
strijden en betalen van faunaschade.  

Ondersteuning Professionele secretariële en inhoudelijke ondersteuning aan 
de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. 

2.3.3 Wat mag het kosten: begroting 2020 

Lasten € 

Personele kosten 1.235.326 

Uitvoeringskosten 1.012.355 

AEWA ganzenonderzoek 115.905 

Open-eind-regeling afhandelen fauna-

schades 

31.156.324 

  

Totaal Faunazaken 33.519.910 

2.3.4 Toelichting op de begroting 2020 

De raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschades is gelijk aan de ra-

ming voor 2019. Mogelijk volgt bij de Voorjaarsnota 2020 een bijstelling op basis 

van actueel inzicht in de ontwikkeling van de aanvragen. De raming bestaat uit de 

vergoedingen die grondgebruikers krijgen op basis van het provinciale faunaschade-

beleid (tegemoetkomingen faunaschade, edelherten- en ganzenregeling en dassen-

overeenkomsten). Ook vallen de taxatiekosten, om de hoogte van de faunaschade 
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vast te stellen, onder deze post. De kosten zijn o.a. afhankelijk van het faunascha-

debeleid, aantal aanvragen, aantal schadeveroorzakende dieren, hoogte van de 

schade en gewasprijs. 

De uitvoeringskosten zijn geïndexeerd. Van de uitvoeringskosten is verder €510.000 

gelabeld voor de onderzoeksagenda BIJ12-Faunazaken en de Maatschappelijke Ad-

viesraad Faunaschade. 

De uitvoeringskosten worden structureel verhoogd met een bedrag van €85.000 

voor het beheer van de applicatie MijnFaunazaken. Dit wordt gecompenseerd binnen 

de begroting van BIJ12 door verlaging van de uitvoeringskosten van Natuurinforma-

tie wegens beëindiging van het project Inbedding bestaande data- en informatie-

voorzieningen in de DKN (data- en informatievoorziening Faunabeheer, FF3000). 

Het door het IPO-bestuur in 2019 goedgekeurde Interprovinciaal wolvenplan voor-

ziet in een uitbreiding van de taken (wolvenmeldpunt en advisering) voor faunaza-

ken. Daarnaast levert het toenemend aantal wolven in Nederland een verzwaring op 

van een aantal reeds bij Faunazaken ondergebrachte taken (voorlichting, afhandelen 

wolvenschades). Het wolvenmeldpunt dient ook in weekenden en op feestdagen van 

9:00-17:00 telefonisch bereikbaar te zijn. Aan de hieraan gekoppelde beschikbaar-

heidstoelage voor de consulenten faunazaken zijn extra personeelskosten verbon-

den. Voor de coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot de wolf in com-

binatie met het verder door-ontwikkelen van de adviesrol richting provincies en fau-

nabeheereenheden, wordt een nieuwe adviseursfunctie (1 fte schaal 11) gecreëerd. 

Hiervoor worden de personele kosten structureel verhoogd met een bedrag van 

€94.000. Dekking voor deze aanvullende taken volgt uit de bijstelling van de begro-

ting van Natuurinformatie en Natuurbeheer 
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2.4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) 

2.4.1 Wat willen we bereiken in 2020? 

BIJ12 biedt secretariële en inhoudelijke ondersteuning aan de AdviesCommissie 

Schade Grondwater en levert hen kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade 

door grondwaterwinning of –onttrekking. In 2020 is de capaciteit en continuïteit van 

het secretariaat geborgd, zodat de commissie goed ondersteund kan blijven. Proces-

sen worden, waar mogelijk en in samenspraak met de commissie, ingekort. Tevens 

wordt in het kader van verwachtingsmanagement helder gecommuniceerd over de 

doorlooptijden en hoe het proces vanaf een verzoek door GS tot en met het advies 

aan externe betrokkenen in elkaar zit.  

BIJ12 begeleidt voor de provincies vanaf 2020 het gebiedsproces dat volgt bij het 

tot stand komen van de adviezen naar aanleiding van de verzoeken van de afzon-

derlijke GS’en aan de ACSG. 

2.4.2 Lange termijndoelstellingen 2020-2023 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt? 

Advisering Kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade door grondwater-

winning of –onttrekking. 

Ondersteu-

ning 

Professionele secretariële en inhoudelijke ondersteuning Advies-

Commissie Schade Grondwater. 

2.4.3 Wat mag het kosten: begroting 2020 

Lasten € 

Personele kosten 393.616 

Uitvoeringskosten 316.749 

  

Totaal ACSG 710.365 

2.4.4 Toelichting op de begroting 2020 

De begroting bevat zowel de algemene secretariële kosten als de personele en uit-

voeringskosten ten behoeve van de schadeadviezen aan de provincies. De personele 

kosten zijn gebaseerd op 2 fte vanuit het formatieplan. Daarnaast wordt op advies 

van de BAC DROW 3 juni 2019 de formatie van BIJ12 (voorlopig) tijdelijk voor twee 

jaar met 2 fte (schaal 11) uitgebreid voor specialistische en procesondersteuning. 

Daarna wordt bekeken of deze formatie structureel wordt. De extra kosten hiervoor 

bedragen €188.000. In het meerjarenperspectief worden de kosten vooralsnog ge-

raamd omdat verwacht wordt dat deze inzet nodig zal blijven na 2021. 
De uitvoeringskosten zijn geraamd op basis van de werkelijke kosten voor provin-
cies voor schadeadviezen in de afgelopen drie jaar.  
De kosten voor de afzonderlijke projecten worden bij de afrekening op basis van 
daadwerkelijke kosten toegekend aan de desbetreffende projecten/provincies en zijn 
afhankelijk van het aantal door de GS’en ingediende verzoeken.  
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2.5 Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies) 

2.5.1 Wat willen we bereiken in 2020?  

Bij BIJ12/GBO-provincies staat beheer van door provincies (gezamenlijk) gebruikte 

informatiesystemen centraal. Vanuit kennis en expertise op het gebied van ketenap-

plicaties vervult zij ook een adviserende rol binnen IT-projecten om de overgang van 

project- naar beheerfase zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Dit doet ze door 

volgens gecertificeerde processen te werken op een uniforme wijze. BIJ12 denkt 

mee met provincies over landelijke ontwikkelingen en deelt haar kennis en ervarin-

gen over beheer en applicaties. 

De basiscomponenten van BIJ12 worden niet alleen ingezet voor provinciale infor-

matiesystemen; provincies profiteren ook individueel van de beschikbaarheid van de 

diverse componenten. BIJ12 is de regisseur die zorgt dat provincies profiteren van 

elkaars ontwikkelingen en stroomlijnt wensen en doorontwikkeling. 

2.5.2 Lange termijndoelstellingen 2020-2023 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt? 

Efficiënt beheer Gegarandeerde dienstverlening tegen lage kosten door 

optimale en schaalbare inzet van mensen en herbruik-

bare middelen 

Kwaliteit dienstverle-

ning van de in beheer 

genomen applicaties 

Dienstverleningsconcept is afgestemd met de provincies 

(opdrachtgever). Prestaties worden gemeten en met de 

opdrachtgever gedeeld, geëvalueerd en verbeterd 

Goed werkende sys-

temen en informatie 

 Overgang project naar beheer verloopt soepel 

 Bij ontwikkeling worden herbruikbare componenten 

ingezet 

 Documentatie is op orde 

 Opdrachtnemer kan rekenen op voorspelbare 

dienstverlening 

Uniforme werkwijze en 

regelingen 

- Bij (door)ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van 

overheidsbrede architectuurprincipes zodat het kop-

pelen van informatie makkelijker wordt 

- Technische componenten zijn bindend bij ontwikke-

ling, tenzij 

- Processen zijn op orde en worden nageleefd 

2.5.3 Wat mag het kosten: begroting 2020 

Lasten € 

Personele kosten 1.371.455 

Uitvoeringskosten 3.654.710 

  

Totaal GBO-provincies 5.026.165 

2.5.4 Toelichting op de begroting 2020 

In 2020 wordt het transitieplan SDI (Spatial Data Infrastructure) uitgevoerd en 

komt in de beheerfase. Door gebruik van nieuwe technieken en efficiëntere opzet is 

het beheer goedkoper uit te voeren. Na de hete zomer van 2018 is het zwemwater-

platform in 2019 robuuster gemaakt om alle verzoeken tijdens de zomerhitte te 

kunnen verwerken. De uitgebreidere infrastructuur zorgt voor een kleine stijging in 

de hostingkosten in 2020. Voor IBIS (Integraal Bedrijventerrein Informatie Sys-

teem) zijn de bestaande budgetposten herverdeeld en is €18.000 structureel ont-

wikkelbudget toegevoegd om doorontwikkeling en onderhoud te kunnen financieren. 

Voor de risicokaart is, conform het meerjarenplan voor de herbouw van de risico-

kaart, rekening gehouden met €150.000 aan incidentele kosten. Deze kosten wor-

den gedekt uit de bestemmingsreserve GBO. In het meerjarenperspectief (zie para-

graaf 4.1) is in zowel de baten als lasten rekening gehouden met het aflopen van de 
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bijdrage vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV-programma) met 

ingang van 2021. 

Voor het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de begroting aangepast aan de 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2020-2022 waarin een lagere bijdrage vanuit 

de provincies is voorzien dan in de periode tot en met 2019. 

Samenwerking tussen de BIJ12-units Natuurinformatie en Natuurbeheer en GBO-

provincies resulteert in een nieuwe applicatie die in beheer komt bij GBO-provincies: 

de Nationale Databank Vegetatie en Habitats (NDVH). Daarnaast wordt de be-

staande Digitale keten Natuur (DKN) vervangen door het Subsidiestelsel Natuur en 

Landschap 2.0 (SNL 2.0.). Het DKN komt dus in 2020 niet terug in de GBO-begro-

ting. Zowel NDVH als SNL 2.0 staat ook niet in de GBO-begroting, maar op de be-

groting van Natuurinformatie en Natuurbeheer (zie paragraaf 2.2.6). 
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2.6 Interne organisatie 

2.6.1 Wat willen we bereiken in 2020?  

In 2018 is gestart met de samenwerkingsagenda IPO/BIJ12. In 2019 is onderzoek 

gedaan naar de optimaliseringsmogelijkheden van de samenwerking en is onderzoek 

gedaan naar de supporttaken bij IPO. Beide onderzoeken hebben invloed op de sa-

menwerking IPO/BIJ12 op bedrijfsvoering gebied. In 2020 wordt invulling gegeven 

aan de resultaten en aanbevelingen van beide onderzoeken en de genomen beslui-

ten op basis van het onderzoek naar de supporttaken bij IPO. Vooralsnog wordt niet 

verwacht dat deze ontwikkeling invloed heeft op de begroting van BIJ12. 

In 2019 is gestart met het centraliseren van inkoop binnen BIJ12. In 2020 wordt dit 

verder ingevuld en wordt het inkoopproces geoptimaliseerd. Centralisatie en optima-

lisatie zal leiden tot meer efficiëntie en betere garantie op rechtmatigheid. 

In 2018 is het strategisch opleidingsplan verder uitgewerkt wat resulteerde in een 

dialoogsessie met medewerkers waarin is bepaald wat de gewenste houding en ge-

drag is behorende bij de kerncompetenties. In 2019 is invulling gegeven aan ge-

richte ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe medewerkers en daarmee een 

verdere professionalisering van BIJ12. In 2020 wordt het strategisch opleidingsplan 

geëvalueerd en geactualiseerd. 

In 2019 is geconstateerd dat het aantal werkplekken in het kantoor op piekmomen-

ten niet toereikend is, zijn noodmaatregelen getroffen en is gestart met het breed 

onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden. In 2020 worden structurele maatrege-

len genomen worden om de krapte in werkplekken op te lossen. 

2.6.2 Lange termijndoelstellingen 2020-2023 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt? 

Communicatie De output van BIJ12 is bekend bij haar partners 

Financiën Provincies hebben adequaat inzicht in de financiële voortgang 
BIJ12 

Vergadercen-

trum 

Professioneel en klantvriendelijk vergadercentrum BIJeen voor 

provincies en BIJ12 

Personeel Medewerkers BIJ12 werken resultaatgericht 

ICT/Kantoorau-

tomatisering 

Goed werkende systemen en informatie: de ICT-voorziening 

van BIJ12 is ingericht op plaats- en tijdonafhankelijk werken, is 

flexibel op afstand en is marktconform 

2.6.3 Wat mag het kosten: begroting 2020 

Lasten € 

Personele kosten 1.535.276 

Huisvesting en ICT 945.448 

Communicatie en publicaties 60.750 

Overige kosten 922.176 

  

Totaal Interne organisatie 3.463.650 

2.6.4 Toelichting op de begroting 2020 

De begroting bevat de personele kosten, huisvesting en ICT, communicatie en publi-

caties en overige kosten. De personele kosten zijn gebaseerd op het formatieplan. 

Voor de gevraagde uitbreiding van taken van bedrijfsvoering (zie paragraaf 1.4) en 

het centraliseren van inkoop is 1,8 fte tijdelijke formatie én de inzet van extra tijde-

lijke capaciteit noodzakelijk. De tijdelijke formatie wordt gerealiseerd in de discipline 

inkoop (0,5 fte adviseur en 1 fte ondersteuner), de functie adviseur HR (+0,2 fte) en 

de functie teamleider (+0,1 fte). Op dit moment is de verwachting dat deze formatie 

structureel nodig is. De formatie-uitbreiding is opgenomen als ‘tijdelijk’ in afwach-

ting van de uitkomsten van de organisatieontwikkeling binnen de Vereniging IPO en 

dan met name de afwikkeling van de reorganisatie bij het IPO Den Haag (uiterlijk 
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2020). De extra tijdelijke capaciteit wordt ingezet op de overige bedrijfsvoeringdisci-

plines. 

Deze tijdelijke uitbreiding van personele capaciteit wordt gecompenseerd binnen de 

begroting van BIJ12 door verlaging van de kosten bij Natuurinformatie en Natuurbe-

heer. 

Het percentage overhead laat een beperkte stijging ten opzichte van 2019 zien door 

de toename van capaciteit bij Bedrijfsvoering als gevolg van aanvullende taken, pro-

fessionalisering inkoop, informatiebeveiliging, juridisch advies en de toename van ei-

sen die de omgeving aan ons stelt. Het percentage overhead is in 2020 15,8%, wat 

relatief laag is in de publieke sector. 

Voor huisvesting is in de begroting geen rekening gehouden met de mogelijke ont-

wikkelingen op het gebied van huisvesting zoals beschreven in paragraaf 1.4. Hier-

voor wordt te zijner tijd een apart voorstel gemaakt. De extra kosten voor de tijde-

lijke maatregelen om het huisvestingsprobleem op te lossen, worden binnen de be-

groting gevonden binnen het budget ICT en Huisvesting. Door de in 2019 ver-

nieuwde Kantoorautomatisering van BIJ12 zijn de ICT-kosten namelijk gedaald. 

De uitvoeringskosten zijn op een aantal posten geïndexeerd (1,4%). Waar mogelijk 

is de indexatie achterwege gelaten. 

Op de begroting is het individuele ontwikkelbudget vanuit de cao opgenomen (1,3% 

van de totale loonsom).  
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3 Totaaloverzicht begroting 2020 

3.1 Lasten 2020 

 

Lasten Begroting BIJ12 

2020 

N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau) 3.530.817 

Natuurinformatie en Natuurbeheer (incl. pro-

vinciaal deel NDFF) 

6.805.612 

Faunazaken (incl. open-eind-regeling fauna-

schades) 

33.519.910 

ACSG 710.365 

GBO-provincies 5.026.165 

Interne organisatie 3.463.650 

  

Totaal lasten 53.056.518 

3.2 Baten 2020 

 

Baten Begroting BIJ12 

2020 

Bijdragen provincies uitvoerende taken 52.281.518 

Medefinanciering GBO Risicokaart 325.000 

Onttrekking reserve 450.000 

Totaal baten 53.056.518 
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4 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen 

4.1 Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2020-2023 

Prijspeil 2020, vergelijking met gewijzigde begroting 2019. Personele kosten op basis van formatieplan BIJ12. Uitvoeringskosten incl. btw tenzij an-

ders aangegeven. 

 

 
 

 
 

prijspeil 2020

Gewijzigde Begroting Begroting Primaire

Begroting 2020 2020 begroting Raming Raming Raming

Lasten 2019 Structureel Incidenteel 2020 2021 2022 2023
N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau)

Personele kosten 817.866 842.402 842.402 842.402 842.402 842.402

Beheer Aerius 1.980.770 1.980.770 1.980.770 1.980.770 1.980.770 1.980.770

Onderzoek/kennisdeling 130.089 278.009 278.009 278.009 278.009 278.009

Monitoring en rapportage 256.010 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000

Overige uitvoeringskosten/communicatie 92.636 92.636 92.636 92.636 92.636 92.636

Programma ondersteuning 887.526 229.000 229.000 229.000 229.000 229.000

N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau) 4.164.896 3.530.817 0 3.530.817 3.530.817 3.530.817 3.530.817

prijspeil 2020

Gewijzigde Begroting Begroting Primaire

Begroting 2020 2020 begroting Raming Raming Raming

Lasten 2019 Structureel Incidenteel 2020 2021 2022 2023

Natuurinfomatie en Natuurbeheer

Personele kosten 1.431.126 1.837.650 1.837.650 1.837.650 1.837.650 1.837.650

Uitvoeringskosten Informatievoorziening en (coördinatie) monitoring 2.699.748 2.344.112 2.344.112 2.344.112 2.344.112 2.344.112

Provinciaal aandeel uitvoering NDFF 500.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000

Uitvoeringskosten SNL 2.300.249 2.288.850 2.288.850 2.263.849 2.194.121 2.194.121

Algemene stelpost 459.423 0 0 0 0 0

Natuurinformatie en Natuurbeheer 7.390.545 6.805.612 0 6.805.612 6.780.611 6.710.883 6.710.883
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prijspeil 2020

Gewijzigde Begroting Begroting Primaire

Begroting 2020 2020 begroting Raming Raming Raming

Lasten 2019 Structureel Incidenteel 2020 2021 2022 2023

Faunazaken

Personele kosten 1.081.146 1.235.326 1.235.326 1.235.326 1.235.326 1.235.326

Uitvoeringskosten 857.637 1.012.355 1.012.355 1.012.355 1.012.355 1.012.355

AEWA ganzenonderzoek 112.925 115.905 115.905 49.711 0 0

Aanvulling wolvendraaiboek 55.000 0 0 0 0 0

Open-eind-regeling afhandelen faunaschades 31.156.324 31.156.324 31.156.324 31.156.324 31.156.324 31.156.324

Faunazaken 33.263.032 33.519.910 0 33.519.910 33.453.716 33.404.005 33.404.005

prijspeil 2020

Gewijzigde Begroting Begroting Primaire

Begroting 2020 2020 begroting Raming Raming Raming

Lasten 2019 Structureel Incidenteel 2020 2021 2022 2023

Secretariaat ACSG

Personele kosten 194.151 393.616 393.616 393.616 393.616 393.616

Uitvoeringskosten 300.344 316.749 316.749 316.749 316.749 316.749

Secretariaat AdviesCommissie Schade Grondwater 494.495 710.365 0 710.365 710.365 710.365 710.365

prijspeil 2020

Gewijzigde Begroting Begroting Primaire

Begroting 2020 2020 begroting Raming Raming Raming

Lasten 2019 Structureel Incidenteel 2020 2021 2022 2023

GBO-provincies

Personele kosten 1.331.510 1.371.455 1.371.455 1.371.455 1.371.455 1.371.455

uitvoeringskosten 4.128.417 3.504.710 150.000 3.654.710 3.179.710 3.179.710 3.179.710

GBO-provincies 5.459.927 4.876.165 150.000 5.026.165 4.551.165 4.551.165 4.551.165

prijspeil 2020

Gewijzigde Begroting Begroting Primaire

Begroting 2020 2020 begroting Raming Raming Raming

Lasten 2019 Structureel Incidenteel 2020 2021 2022 2023

Interne organisatie

Salarissen en sociale lasten 1.471.331 1.535.276 1.535.276 1.535.276 1.535.276 1.535.276

Personele kosten 291.892 652.404 0 652.404 652.404 652.404 652.404

Huisvesting en ICT 1.181.754 945.448 0 945.448 945.448 945.448 945.448

Diverse kosten 326.938 330.522 0 330.522 330.522 330.522 330.522

Totaal Interne organisatie 3.271.915 3.463.650 0 3.463.650 3.463.650 3.463.650 3.463.650
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Totaal lasten BIJ12 54.044.811 52.906.518 150.000 53.056.518 52.490.323 52.370.884 52.370.884

prijspeil 2020

Gewijzigde Begroting Begroting Primaire

Begroting 2020 2020 begroting Raming Raming Raming

Baten BIJ12 2019 Structureel Incidenteel 2020 2021 2022 2023

Bijdragen provincies uitvoerende taken 52.873.126 52.281.518 52.281.518 52.190.323 52.070.884 52.070.884

Specifieke opdrachten provincies ACSG 0 0 0 0 0 0

Medefinanciering GBO Risicokaart 325.000 325.000 325.000 0 0 0

Diverse baten 0 0 0 0 0 0

Onttrekking aan geoormerkte middelen 846.685 300.000 150.000 450.000 300.000 300.000 300.000

Totaal baten BIJ12 54.044.811 52.906.518 150.000 53.056.518 52.490.323 52.370.884 52.370.884

Saldo BIJ12 0 0 0 0 0 0 0
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4.2 Verdeling provinciale bijdragen 2020 

 

 
 
  

Overzicht provinciale bijdragen ten behoeve van dekking structurele en incidentele kosten 2020 begroting BIJ12

Provincies Totale provinciale 

bijdrage

Interne organisatie 

(gewogen 

percentage totale 

begroting)

Bijdrage Interne 

organisatie

ACSG en 

natuurtaken N2000 

en Stikstof, 

Natuurinformatie 

en Natuurbeheer, 

Faunafonds 

(gewogen 

percentage)

Bijdrage ACSG en 

natuurtaken N2000 en 

Stikstof, 

Natuurinformatie en 

Natuurbeheer, 

Faunafonds (gewogen)

Faunafonds 

actualisatie 

tegemoetkomingen/ 

taxatiekosten, 

ganzenregeling

GBO (verdeelsleutel 

op basis van 

deelname 

applicatie)

Groningen 2.125.432 5,73% 198.526 5,28% 692.097 914.600 320.209

Fryslân 12.581.532 10,04% 347.859 10,90% 1.428.593 10.459.900 345.179

Drenthe 2.195.041 8,81% 304.985 9,57% 1.254.666 334.905 300.486

Overijssel 3.829.443 10,68% 369.930 11,56% 1.515.576 1.573.200 370.737

Gelderland 6.390.559 10,81% 374.492 11,04% 1.447.976 4.106.490 461.602

Utrecht 2.943.537 6,48% 224.305 5,75% 753.589 1.575.474 390.169

Noord-Holland 10.549.547 8,19% 283.561 7,73% 1.012.919 8.820.073 432.993

Zuid-Holland 3.341.384 8,45% 292.752 7,81% 1.024.107 1.555.855 468.670

Zeeland 2.069.639 5,25% 181.876 4,95% 649.304 960.359 278.100

Noord-Brabant 2.864.370 12,44% 431.013 12,84% 1.683.934 235.574 513.849

Limburg 2.441.792 9,05% 313.364 9,11% 1.194.510 530.549 403.368

Flevoland 949.242 4,07% 140.987 3,46% 453.107 89.345 265.803

Totaal 52.281.518 100% 3.463.650 100% 13.110.379 31.156.324 4.551.165
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4.3 Verloopoverzicht reserves BIJ12 

 

Op basis van de in de gewijzigde begroting 2019 en begroting 2020 opgenomen onttrekkingen aan de reserves laat de reservepositie van BIJ12 het 

volgende beeld zien: 

 

 

geplande voorgestelde geplande

saldo onttrekking onttrekking saldo onttrekking saldo

31-12-2018 Begroting 2019 Najaarsnota 2019 31-12-2019 Begroting 2020 31-12-2020

Vegetatie karteringen 1.600.000 300.000 1.300.000 300.000 1.000.000

PAS 234.770 234.770 234.770

Natuurinformatie 18.390 18.390 18.390

Kantoorautomatisering 55.051 55.051 0 0

GBO 567.741 297.742 269.999 150.000 119.999

ACSG 46.083 46.083 46.083

Ontwikkelagenda 193.892 193.892 0 0

Totaal 2.715.927 300.000 546.685 1.869.242 450.000 1.419.242
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Kern van het onderwerp

Via de najaarsnota informeert het IPO-bestuur de Algemene Vergadering over de voortgang 
van de realisatie van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Hierbij wordt u 
via een kleurensystematiek geïnformeerd over de voortgang van de in de programmabegroting 
2019 opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende kostenrealisatie. 
Met betrekking tot de onderwerpen uit de programmabegroting die in deze voorjaarsnota 
“rood” kleuren, is de constatering dat ofwel het doelbereik en de beschikbare middelen niet 
binnen de afgesproken kaders blijven ofwel zo nodig na bestuurlijke besluitvorming bijsturing 
noodzakelijk is.

Financieel voorstel/gevraagd besluit
Het IPO compenseert in beginsel overschrijdingen met onderschrijdingen in hetzelfde jaar, 
welke normaliter pas in de jaarrekening tot uiting komen. In sommige gevallen kan een 
budgettaire afwijking op voorhand tot een budgetaanpassing leiden, welke het bestuur en de 
AV worden voorgelegd. Dit zal met name aan de orde zijn indien het afwijkingen van grote 
omvang betreft. 

In deze najaarsnota wordt in dit verband vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 
2019 in juni voor wat betreft de begroting IPO Den Haag één begrotingswijziging voorgesteld, 
nl. een incidentele budgetverlaging binnen de kerntaak Mobiliteit. Voor BIJ12 worden enkele 
begrotingswijzigingen voorgesteld i.v.m. CAO-ontwikkelingen en onttrekkingen van 
geoormerkte middelen. Het IPO-bestuur heeft de onderstaande voorstellen in haar vergadering 
van 31 oktober 2019 vastgesteld. De Algemene Vergadering wordt gevraagd de volgende 
voorstellen goed te keuren:

Voorstel/gevraagd besluit
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:

1. De volgende begrotingswijzigingen t.a.v. 2019 voor BIJ12 goed te keuren:
a. Het budget van BIJ12 met €39.500 te verhogen als gevolg van de Cao-

ontwikkelingen
b. Op overige onderdelen waar budgetten bij BIJ12 bijgesteld moeten worden door 

meerkosten in 2019, deze binnen de begroting 2019 en de beschikbare middelen 
in de bestemmingsreserves op te vangen.

2. De onderschrijding binnen de kerntaak Mobiliteit voor IPO Den Haag ad € 125.000 goed 
te keuren, en het budget voor de kerntaak Mobiliteit, als gevolg van deze 
onderschrijding, voor het jaar 2019 met €125.000 te verlagen en de provincies dit  
budget te restitueren.

3. Kennis te nemen van de voortgang van de in de programmabegroting 2019 opgenomen 
doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende kostenrealisatie per datum 1 
september 2019.

Inhoudelijke toelichting op de grootste afwijkingen IPO Den Haag

Algemene Vergadering

Op 12 december 2019
Agendapunt 2b.0

Datum 12 december 2019
Portefeuillehouder Cees Bijl
Onderwerp Najaarsnota IPO-BIJ12 2019
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Algemene Vergadering

Op 12 december 2019
Agendapunt 2b.0

Deze najaarsnota leidt tot een begrotingswijziging voor het IPO Den Haag bij de kerntaak 
mobiliteit. Het betreft een onderschrijding op de posten KpVV en NKL (totaal € 49.680 euro), 
vanwege het in 2019 niet indexeren van de bijdragen. Dit is eenmalig. Voor wat betreft de 
post Verkeersveiligheid wordt ingeschat dat een bedrag van € 75.000 niet tot besteding komt. 
Dit bedrag was begroot voor ondersteuning/begeleiding regionale verkeersveiligheidsplannen. 
Deze worden op basis van het Startakkoord inmiddels door het Rijk betaald. Deze 
onderschrijding van in totaal € 125.000 zal conform de financiële uitgangspunten worden 
gerestitueerd aan de provincies.

Inhoudelijke toelichting op de grootste afwijkingen IPO-BIJ12

In de vastgestelde begroting 2019 is in afwachting van de onderhandelingen voor de nieuwe 
cao gerekend met een verhoging van 2,2% van de salariskosten. De vastgestelde cao 2019-
2020 houdt voor 2019 echter op jaarbasis een verhoging van 3% van de salarislast in. In deze 
Najaarsnota is het verschil van 0,8% ten opzichte van de begroting 2019 als bijstelling op alle 
onderdelen van BIJ12 verwerkt. Voor de hele personeelsbegroting van BIJ12 betreft het een 
bijstelling van €50.000. Bij de unit GBO-provincies wordt de cao-stijging echter opgevangen 
binnen de deelbegroting. Voor de rest van BIJ12 werkt de cao-stijging wél door in de 
provinciale bijdragen (€39.500). De verhoging van de cao werkt structureel door naar 2020 en 
volgende jaren.

Dit voorjaar is de nieuwe kantoorautomatisering van BIJ12 aanbesteed. De implementatie 
wordt in het najaar afgerond. Zoals reeds bij de jaarrekening 2018 en de Voorjaarsnota 2019 
aangekondigd, gaat de vernieuwing gepaard met incidentele kosten voor projectleiding en 
implementatie. Deze incidentele kosten 2019 worden gedekt door de inzet van de bestaande 
reserves Kantoorautomatisering (€55.051) en Ontwikkelagenda BIJ12 (€193.892).

Voor de applicatie IBIS (Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem) is er in deze 
Najaarsnota incidenteel €52.742 extra opgenomen ten behoeve van zes wijzigingen. De 
wijzigingen zijn in april jl. besproken in de AAC RE en met hen is afgesproken dat er een 
financieel voorstel zou komen, die nu dus voorligt. De €52.742 wordt gedekt vanuit de 
bestemmingsreserve GBO. Vanaf 2020 dient rekening te worden gehouden met een hogere 
jaarlijkse bijdrage voor IBIS van €18.000 voor IBIS.

Voor de ontwikkeling van het Portaal Risicokaart is in het meerjarenplan voorzien dat in 2019 
extra middelen nodig zijn. Op grond van de statuten van de Vereniging IPO konden deze 
middelen niet gereserveerd worden bij de Jaarrekening 2018. De extra benodigde middelen 
2019 van €100.000 worden daarom bij deze Najaarsnota aangevraagd.
De medefinanciering uit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV-programma) voor 
beheer RRGS (Risico Register Gevaarlijke Stoffen) was in 2018 €352.000. In 2019 is deze 
verlaagd tot €300.000. Het verschil van € 52.000 is gecorrigeerd op de kosten voor 
applicatiebeheer. De nadere medefinanciering van € 25.000 is benut voor verdere 
(door)ontwikkeling van de risicokaart. In 2020 loopt het programma af.

De AAC DROW adviseerde in oktober 2018 om voor 2019 €100.000 aanvullende middelen voor 
het Landelijk Grondwater Register (LGR) in de begroting op te nemen. Dit advies is 
meegenomen in deze Najaarsnota. Daarnaast is er €75.000 incidenteel nodig voor het 
verbeteren van de datakwaliteit en de gebruikersinterface. De €75.000 incidentele kosten 
worden gedekt uit de bestemmingsreserve GBO.
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Algemene Vergadering

Op 12 december 2019
Agendapunt 2b.0

Ten aanzien van het Landelijk Zwemwater Register (LZR) zijn in 2019 de hostingkosten 
gestegen door het robuuster maken van het hostingsplatform. Voor 2019 is hiervoor €13.745 
extra nodig. De stijging van de hostingkosten werkt structureel door naar 2020.
Naast de structurele hostingkosten zijn er in 2019 incidentele kosten van €85.000 voor het 
robuust maken van de site. Deze incidentele kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve 
GBO.

Voor de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) is er in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst met RWS en het Waterschapshuis in de begroting 2019 rekening 
gehouden met de jaarlijkse bijdrage van €358.077. De uitvoering van dit programma ligt bij 
het Waterschapshuis. Door het Waterschapshuis is aangegeven dat de kosten voor 2019 lager 
uitvallen. In deze Najaarsnota is er daarom een bijstelling van €161.745 naar beneden 
verwerkt.

Bijlage
1. Najaarsnota IPO-BIJ12 2019
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Algemene Vergadering op 12 december 2019
Bijlage 1 bij agendapunt 2b

Najaarsnota 2019
IPO

Oktober 2019
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Inleiding

Op 24 mei 2018 heeft het bestuur ingestemd met de opzet van de voor- en 
najaarsnota’s. De najaarsnota die wij u hierbij aanbieden, is de tweede najaarsnota van 
het IPO. Deze is expliciet bedoeld als afwijkingenrapportage. Alleen afwijkingen worden 
vertaald naar voorstellen voor het bestuur. 

Indien dit leidt tot budgettaire of inhoudelijke aanpassingen, wordt dit in de vorm van 
een separaat voorstel aan het bestuur en eventueel de AV voorgelegd in combinatie met 
deze najaarsnota. De totale verantwoording over het gevoerde beleid vindt achteraf 
plaats via de jaarstukken. Deze rapportage heeft zowel betrekking op het IPO Den Haag 
als BIJ12.

Uitgangspunten

De vastgestelde programmabegroting 2019 vormt het eerste uitgangspunt van deze 
najaarsnota. De voorjaarsnota is vervolgens vastgesteld en goedgekeurd door de AV en 
heeft geleid viertal begrotingsmutaties. Niet iedere afwijking leidt tot een 
begrotingswijziging. Aangezien de programmabegroting op kerntaakniveau is 
vastgesteld, leiden afwijkingen enkel tot begrotingswijzigingen voor zover zij 
kerntaakoverstijgend zijn. Afwijkingen binnen een kerntaak kunnen worden 
gecompenseerd, mits passend binnen het ambtelijk of bestuurlijke mandaat, en zijn dus 
afwijkingen die niet per definitie tot begrotingsmutaties leiden. Daarnaast moeten de 
kerntaakoverstijgende afwijkingen van een materiële omvang zijn om tot een 
begrotingsmutatie te leiden. Onder materiële omvang wordt een afwijking van meer dan 
3% en meer dan € 100.000 verstaan. Overige afwijkingen zullen in de jaarrekening 
worden toegelicht.

Opgemerkt zij overigens, dat vanuit het management van het IPO en de budgethouders 
gestuurd wordt om de realisatie aan te laten sluiten op de gealloceerde budgetten. Dit 
heeft tot gevolg dat de prognoses voor het gehele jaar zo min mogelijk 
onderschrijdingen of overschrijdingen aangeven.

Inhoudelijke afwijkingen worden eveneens in deze rapportage toegelicht. Daarbij wordt 
aan de hand van kleuren aangegeven of beperkte bijsturing nodig is (oranje) of dat 
bestuurlijke besluitvorming gewenst is (rood). Ook wordt toegelicht in hoeverre eerdere 
bijsturing effectief is gebleken. 

Algemeen beeld

De door de AV goedgekeurde begroting 2019 IPO-BIJ12 ziet er als volgt uit:

 Budget 2019 PB
IPO Programmalasten 7.283.636
IPO Personele en Bedrijfsvoeringlasten 8.964.119
Totaal begroting IPO Den Haag 16.247.754
Totaal begroting BIJ12 53.433.669
Totaal begroting IPO-BIJ12 69.681.423

Vervolgens is er bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 een aantal geoormerkte 
begrotingsposten overgeheveld van 2018 naar 2019, welke in deze NJN apart worden 
toegelicht. Het betreft dan de volgende begrotingsposten:
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  Budget Lasten
Overgehevelde
begrotingspost

 2018 2018 naar 2019
  
 Programma implementatie 

omgevingswet
                  

2.346.536 
                  

1.148.926 
                  

1.197.610 
 Vitaal Platteland IBP / Min LNV                      

104.000 
                       

35.623 
                       

68.377 

 
Zero emissie bus                      

368.991 
                     

142.130 
                     

226.861 

 Verkiezing PS
                     

180.000 
                       

12.537 
                     

167.463 

 Transitie
                     

678.000 
                     

465.255 
                     

212.745 

 Kosten opleiding
                       

65.000 
                                

-   
                       

65.000 
  
  

Door naar 2019   
                  

1.938.054 

Tot slot dient de begroting gecorrigeerd te worden met de budgetten die bij het 
vaststellen van de voorjaarsnota (augustus 2019) zijn toegevoegd aan het jaar 2019.

Dit betreft de volgende budgetten:

IPO-bestuursbesluit Datum besluit Budget programma-
begroting 2019

Verwachte onder (+)/
overschrijding (-)

Delta-aanpak Waterkwali-
teit en zoetwater

15-11-2018
0 -250.000

NOVI 18-12-2018 0 -120.000
NSP GLB 14-02-2019 0 -250.000

GS/PS- besluit Datum besluit
Budget 
Programma-
begroting 2019

Verwachte onder (+)/
overschrijding (-) 

Werkgeverszaken nieuwe CAO april 2019 0 -200.000

De totale IPO-BIJ12 begroting 2019 incl. VJN komt er dan als volgt uit te zien:

 2019 

 
IPO Programmalasten (incl. VJN) 8.103.636

IPO Personele en Bedrijfsvoeringlasten 8.964.119

Totaal begroting IPO  Den Haag 2019 17.067.755

BIJ12 53.433.669
Totaal begroting IPO-BIJ12 70.501.424
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Personele- en bedrijfsvoeringslasten IPO Den Haag

Ten aanzien van de personele- en bedrijfsvoeringslasten worden vooralsnog geen afwij-
kingen verwacht in budgettaire zin, indachtig de gehanteerde uitgangspunten. De prog-
nose is op dit onderdeel vooralsnog conform de begroting. Hierbij zij gesteld, dat in de 
oorspronkelijke begroting nog geen rekening is gehouden met de ontwikkeling van 
personele lasten als gevolg van de CAO-onderhandelingen. Mogelijke verschillen zullen in 
de jaarrekening 2019 worden geduid en toegelicht. BIJ12 heeft deze ontwikkelingen al 
verwerkt in het voorstel voor begrotingswijziging. Volgend jaar zal dit voor beide 
onderdelen qua verwerking gelijk getrokken worden.

Iedere maand wordt de prognose voor de personele lasten in overleg met het MT geactua-
liseerd. Evenals voorgaande jaren, is het de verwachting dat het personele budget volledig 
tot besteding zal komen. Dit geldt vooralsnog ook voor de overige organisatie- en bedrijfs-
voeringslasten. De kosten zijn feitelijk onderdeel van de basisbegroting en op korte 
termijn nauwelijks beïnvloedbaar.

Programmalasten IPO Den Haag

Op de programmalasten hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een 
afwijking van meer dan 3% en meer dan € 100.000. Verwacht wordt dan ook, dat alle 
overige afwijkingen binnen de bestaande begroting kunnen worden opgevangen in 2019.

Budgetverloop voor de programmalasten IPO Den Haag (peildatum 1-9-2019)

Het budgetverloop voor de totale lasten ziet er d.d. 1 september 2019 voor IPO Den 
Haag als volgt uit:

Prognose over-
schot/tekort IPO Den Haag Budget geheel 2019 Realisatie t/m 1 

september

Nog niet verplicht 
budget 2019 per 

1 september 2019 2019
Kerntaak 1. Duurzame 
ruimtelijke 
ontwikkeling, waaronder 
waterbeheer 

2.070.738 1.891.011 179.727 0

Prognose over-
schot/tekort Budget geheel 2019 Realisatie t/m 1 

september

Nog niet verplicht 
budget 2019 per 

1 september 2019 2019
Kerntaak 2. Milieu, 
energie en klimaat 1.000.494 674.482 326.012 0

Prognose over-
schot/tekort Budget geheel 2019 Realisatie t/m 1 

september

Nog niet verplicht 
budget 2019 per 

1 september 2019 2019
Kerntaak 3. Vitaal 
Platteland
 

606.004               239.720 366.284 0

Prognose over-
schot/tekort Budget geheel 2019 Realisatie t/m 1 

september

Nog niet verplicht 
budget 2019 per 

1 september 2019 2019

Kerntaak 4:  Mobiliteit 2.854.170 2.491.042 363.128 125.000
Prognose over-

schot/tekort Budget geheel 2019 Realisatie t/m 1 
september

Nog niet verplicht 
budget 2019 per 

1 september 2019 2019
Kerntaak 5. Regionale 
Economie 173.910               155.192 18.718 0

Prognose over-
schot/tekort Budget geheel 2019 Realisatie t/m 1 

september

Nog niet verplicht 
budget 2019 per 

1 september 2019 2019
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Kerntaak 6. Culturele 
infrastructuur en 
monumentenzorg
 

71.610                 17.832 53.778 0

Prognose over-
schot/tekort Budget geheel 2019 Realisatie t/m 1 

september

Nog niet verplicht 
budget 2019 per 

1 september 2019 2019

Kerntaak 7. 
Kwaliteit van het 
openbaar bestuur 

844.873 409.544 435.329 0

Prognose over-
schot/tekort Budget geheel 2019 Realisatie t/m 1 

september

Nog niet verplicht 
budget 2019 per 

1 september 2019 2019

WG Werkgeverszaken 481.837 205.145 276.692 0

     

Totale programmalasten 8.103.636 6.083.968 2.019.668 0

Bedrijfsvoering 8.964.119 8.917.200 46.919 0

Budgetten uit 2018 1.938.056 609.201 1.328.855 0
Totale lasten IPO Den 
Haag 2019 19.005.811 15.610.369 3.395.442 0

Grafisch ziet dit verloop voor de programmalasten 2019 (exclusief overheveling 2018) er 
voor IPO Den Haag als volgt uit:

Begrotingswijziging IPO Den Haag

Deze najaarsnota leidt tot een begrotingswijziging voor het IPO Den Haag bij de kerntaak 
mobiliteit. Het betreft een onderschrijding op de posten KpVV en NKL (totaal € 49.680 
euro), vanwege het in 2019 niet indexeren van de bijdragen. Dit is eenmalig. Voor wat 
betreft de post Verkeersveiligheid wordt ingeschat dat een bedrag van € 75.000 niet tot 
besteding komt. Dit bedrag was begroot voor ondersteuning/begeleiding regionale 
verkeersveiligheidsplannen. Deze worden op basis van het Startakkoord inmiddels door 
het Rijk betaald. Deze onderschrijding van in totaal € 125.000 zal conform de financiële 
uitgangspunten worden gerestitueerd aan de provincies.
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Verder wordt een vergelijkbaar positief resultaat verwacht als in 2018. De algemene lijn 
wordt gehanteerd dat het positieve rekeningresultaat wordt teruggegeven aan de 
provincies. 

Najaarsnota 2019 BIJ12

De Voorjaarsnota 2019, vastgesteld in het IPO-bestuur van 23 mei 2019, lichtte de 
ontwikkelingen die afwijken van de reguliere uitvoering toe. In de nu voorliggende 
Najaarsnota 2019 is voor deze ontwikkelingen bepaald of er budgettaire effecten zijn 
voor de begroting 2019 van BIJ12. Deze worden in bijlage 2 toegelicht.

Samengevat vangt BIJ12 op onderdelen waar budgetten bijgesteld moeten worden door 
meerkosten in 2019, deze vrijwel geheel op binnen de begroting 2019 en de beschikbare 
middelen in de bestemmingsreserves. Alleen de structurele kosten van de vastgestelde 
cao 2019-2020 (€39.500) en de wijzigingen op provinciale applicaties bij GBO-provincies 
hebben een beperkte invloed op de (verdeling van de) provinciale bijdragen. De 
incidentele kosten hebben dus geen effect op de begroting 2020.

Samengevat kunnen de mutaties als volgt worden weergegeven:

BATEN Begroting 2019 Mutatie
Najaarsnota

Onderwerp S/I Gewijzigde
begroting 2019

Bijdragen provincies 52.833.669 39.457 cao S 52.873.126

Medefinanciering GBO Risicokaart 300.000 25.000 Bijdrage IOV-programma I** 325.000

Onttrekking geoormerkte middelen 300.000 248.943

297.742

Kantoor-automatisering

Diverse
applicaties GBO

I

I

846.685

Totaal baten 53.433.669 611.142 54.044.811

LASTEN Begroting 
2019

Mutatie
Najaarsnota

Onderwerp S/I Gewijzigde
begroting 2019

Interne organisatie 3.011.295 11.677 cao S 3.271.915
248.943 Kantoor-

automatisering
I

PAS-bureau 4.158.405 6.491 cao S 4.164.896

Natuurinformatie en Natuurbeheer 7.379.187 11.358 cao S 7.390.545

Faunazaken 33.254.451 8.581 cao S 33.263.032

AdviesCommissie Schade 
Grondwater

493.145 1.350 cao S 494.495

GBO-provincies 5.137.185 10.568 cao S 5.459.927

312.174 Diverse
applicaties

I/S*

Totaal lasten 53.433.669 611.142 54.044.811
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Budget 2019 na verwerking NJN 2019

Dit levert voor het gehele IPO en BIJ12 het volgende totaalbeeld op:

 Budget 2019 PB na 
verwerking VJN Budget 2019 na verwerking  NJN 

   

IPO Programmalasten 8.103.636 7.978.636

Organisatie- en bedrijfsvoeringslasten 8.964.119 8.964.119

IPO Den Haag 17.067.755 16.942.755

BIJ12 53.433.669 54.044.811

Totaal IPO Den Haag BIJ12 70.501.424 70.987.566

Voorstellen aan het bestuur

1. Het bestuur wordt voorgesteld de volgende begrotingswijzigingen voor BIJ12 vast te 
stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering:

 Het budget van BIJ12 met €39.500 te verhogen als gevolg van de Cao-
ontwikkelingen

 Op overige onderdelen waar budgetten bij BIJ12 bijgesteld moeten worden 
door meerkosten in 2019, deze binnen de begroting 2019 en de beschikbare 
middelen in de bestemmingsreserves op te vangen.

2. Het bestuur wordt voorgesteld de onderschrijding binnen de kerntaak Mobiliteit voor 
IPO Den Haag ad € 125.000 vast te stellen en de Algemene Vergadering voor te 
stellen het budget voor de kerntaak Mobiliteit, als gevolg van deze onderschrijding, 
voor het jaar 2019 met € 125.000 te verlagen en de provincies dit budget te 
restitueren.

3. Het bestuur wordt voorgesteld de najaarsnota 2019 vast te stellen en de 
begrotingswijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.
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Bijlage 1: Rapportage per kerntaak

Inhoudelijke afwijkingen worden eveneens in deze rapportage per kerntaak toegelicht. 
Daarbij wordt aan de hand van kleuren aangegeven of beperkte bijsturing nodig is 
(oranje) of dat bestuurlijke besluitvorming gewenst is (rood). Ook wordt toegelicht in 
hoeverre eerdere bijsturing effectief is gebleken. 

Het niveau van toelichting sluit aan op de activiteiten die in de programmabegroting 
2019 staan beschreven. Aangezien de activiteiten en de ambities jaarlijks kunnen wijzi-
gen, behoeft dit niveau niet aan te sluiten op de budgettaire indeling. 
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Kerntaak 1: DROW
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Toelichting

Beheersmaatregel          
(alleen bij oranje 

en rood)
Kerntaak 1. Duur-
zame Ruimtelijke 
Ontwikkeling, 
waaronder Water-
beheer   

NOVI      

Omgevingswet

Vernieuwing omge-
vingswet
Energietransitie en 
ruimtelijke 
vraagstukken  

Waterbeheer     

De aanpak droogte 
was niet voorzien bij 
het opstellen PB 
2018. Besloten is tot 
het in IPO verband 
opzetten van een 
programmateam 
t.b.v. de regionale 
en Rijks inzet. 
Voorts was niet 
begroot de besloten 
bijdrage aan IHW. 

Het budget is niet 
toereikend voor de 
benodigde capaciteit 
voor detacheringen, 
maar naar 
verwachting kan dit 
binnen de begroting 
kerntaak 1 worden 
opgevangen. 
(onderbesteding oa 
NOVI). 
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Project Budget
Reeds betaald/ 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen 
/ Nog te 
betalen Rest budget

     

KT1.1.3 - duurzame drinkwatervoorziening € 56.265 € 28.922 € 0 € 27.343

KT1.1.6 - IHW en Deltaprogramma € 373.395 € 230.878 € 175.543 € -33.025

KT1.1.7 - Regionale keringen ontwikkelprogramma € 127.875 € 125.000 € 0 € 2.875

KT1.1.8 - STOWA € 200.508 € 206.260 € 0 € -5.752

KT1.1.9 - Werkbudget incl. Schildhuisstichting € 17.903 € 49.939 € 151 € -32.187

KT1.1.10 - coördinatie ROR kaarten € 74.679 € 50.880 € 0 € 23.799

KT1.1.11 - Binnenstedelijke transformatie € 46.035 € 0 € 0 € 46.035

KT1.1.13 - Basisregistratie onderhoud € 61.380 € 0 € 67.760 € -6.380

KT1.1.15 - Waterkwaliteit € 250.000 € 0 € 1.500 € 248.500

KT1.2.1 - NOVI € 120.000 € 32.451 € 30.250 € 57.299

KT1.4.2 - programma implementatie omgevingswet € 742.698 € 388.499 € 502.979 € -148.780

     

Totalen € 2.070.738 € 1.112.828 € 778.183 € 179.727

Toelichting prognose afwijkingen

Toelichting overheveling 2018
Vanuit 2018 is het restant budget overgeheveld naar 2019 en dient ter dekking van de 
uitgaven voor het programma voor de komende jaren. Voor wat betreft deze budgetten 
ziet het budgettaire verloop er voor deze kerntaak als volgt uit:

Project Overgeheveld Budget
Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / 
Nog te betalen Rest budget

     
KT1.4.2 - programma implementatie 
omgevingswet € 1.197.610 € 29.115 € 0 € 1.168.495
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Kerntaak 2: Milieu, energie en klimaat
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Toelichting

Beheersmaatregel          
(alleen bij oranje en 

rood)
Kerntaak 2. Milieu, 
energie en klimaat 

  

VTH-coördinatietaak     De taak wordt ingevuld door 
alle provincies, onderling vindt 
informatie- en kennisdelen 
plaats. Met het oog op de 
komst van de Omgevingswet 
(art. 2.18) is een nadere 
oriëntatie op de invulling van 
deze taak nodig.

VTH-Bevoegd gezag 
BRZO

De voortgang van het geza-
menlijk programma en de ont-
wikkelingen zijn besproken 
met de directeuren Brzo en de 
BAC en loopt volgens plan-
ning. De Brzo-monitor is in 
juni gepubliceerd en voorzien 
van een bestuurlijke duiding 
van het IPO namens de 
provincies als WABO bevoegd 
gezag.

VTH-wet & regel-
geving

De werkgroep juristen heeft 
diverse consultaties over wijzi-
ging van wet en regelingen 
i.k.v. de omgevingswet beoor-
deeld en de AAC en BAC van 
advies voorzien. Dat heeft 
geresulteerd in een heldere 
IPO-lijn richting kabinet/ 
departementen. Onduidelijk is 
in hoeverre de streefdatum 
van 1 januari 2021 voor de 
invoering van de wet haalbaar 
blijft. Belangrijk 
aandachtspunt is de realisatie 
van het DSO.

Professioneel 
opdrachtgeverschap 
naar omgevings-
diensten

Alle provincies doen mee met 
de extra inzet op Brzo, dat 
was de conclusie van het 
overleg met de 12 opdracht-
gevers en de AAC in april. 
Zuid-Holland is met het rijk 
gestart met de bouw van een 
tool voor vergunningverlening 
voor een transparanter V-
proces.

VTH-energiebesparing EZK heeft eenzijdig, ondanks 
de inzet van IPO, bevoegdheid 
voor de EED overgeheveld 
naar RVO. Vooralsnog zullen 
de ‘lasten’ daarvan vooral bij 
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het bedrijfsleven terecht 
komen die nu te maken 
hebben met twee bevoegde 
gezagen. In het kielzog van 
het klimaatakkoord blijft de 
inzet 1 loket. Over de 
inrichting van het stelsel zal in 
2020 het gesprek moeten 
worden gevoerd met het rijk. 
Heeft relatie met 
verduurzaming industrie (actie 
concept-bestuurlijke agenda).

Groene Wetten (VTH) Uitvoering wordt gegeven aan 
het Jaarprogramma dat door 
de BAC is vastgesteld. Door de 
uitspraak van de Raad van 
State inzake de PAS, zal de 
stikstofemissie ook in 2020 
veel aandacht blijven vragen. 
MTH trekt hierin samen op 
met VP.

Veiligheid en gezond-
heid (waaronder 
luchtkwaliteit)

Inzet Schone Lucht Akkoord 
(SLA) is in de eerste helft van 
dit jaar in BAC vastgesteld en 
in september bevestigd. In 
juni heeft bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden met de 
staatssecretaris van IenW 
Starten met voorbereiding 
leveren input voor het 8ste 
Milieu-actieprogramma (MAP) 
van de Europese commissie 
(actie concept-bestuurlijke 
agenda).

VTH-afval en grond-
stof

Lobby op invoering financiële 
zekerheidstelling in de Omge-
vingswet is goed verlopen, 
starten voorbereiding 
implementatie (handreiking); 
inzet op verbeteren cross-
compliance VTH en inzet 
subsidies (rijk) begint van de 
grond te komen; de 
rapportage van de taskforce 
herijking afvalstoffen wordt in 
oktober verwacht. 
IPO/provincies komen met een 
eigen visie op de circulaire 
economie en de inzet van VTH 
daarbij (onderdeel 
programmalijn VTH circulaire 
economie binnen de 
bestuurlijke agenda).

Risicokaart Conform het door de BAC 
vastgestelde Plan van Aanpak 
wordt uitvoering gegeven aan 
het opstellen van een 
Programma van Eisen (PvE) 
voor het Portaal Risicokaart

Make it work in pro-
gress

Uitvoering wordt gegeven aan 
het Plan van Aanpak dat door 
de BAC is vastgesteld. 
Samenwerking met EU-part-
ners heeft gezorgd voor enige 
vertraging in de uitvoering. 
Inmiddels zijn de interviews 
met de buitenlandse partners 
afgerond. Dit najaar zal de 
rapportage worden 
opgeleverd. Zoals het er nu 

Er wordt rekening 
gehouden dat 25.000 
minder wordt 
uitgegeven.
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naar uitziet zal niet het 
volledige begrote budget dit 
jaar worden benut.

IMPEL Loopt volgens planning.  

Gecoördineerde inzet 
op Klimaat in de 
Governance van het 
Klimaatakkoord en de 
NOVI

Provincies zijn met gemeenten 
en waterschappen conform het 
aanbod in de 
Investeringsagenda in de lead 
bij de realisatie van de RES en 
de ruimtelijke besluitvorming. 
In het IBP Klimaat zal de 
voortgang worden besproken 
en zal het Rijk vanuit haar 
bevoegdheden en beleid 
bijdragen. Daarmee zijn de 
governance afspraken conform 
inzet.

Nationale Program-
matische aanpak RES

Het Nationaal Programma RES 
is opgestart. Het Programma-
plan is vastgesteld. Ook pro-
vincies nemen deel aan het 
Nationale Programmateam en 
sturen het programma aan via 
het Opdrachtgevend beraad 
waar dhr. Meijdam deel van 
uitmaakt. De bestuurlijke 
governance wordt gevormd 
door het BO IBP Klimaat, de 
lead is aan provincies, 
gemeenten en waterschap 
conform provinciale inzet.  

Nationale aanpak ver-
duurzaming mobiliteit

In het Klimaatakkoord zijn de 
door provincies aangedragen 
teksten overgenomen. 
Provincies zijn in samenwer-
king met het ministerie gestart 
met de kwartiermakersfase.

Aanpak verduur-
zaming Industrie

In het klimaatakkoord hebben 
provincies de rol van bevoegd 
gezag en een (beoogde) 
coördinatie/regierol bij het 
realiseren van de 
infrastructuur. Over de 
invulling van het laatste moet 
het gesprek nog worden 
gevoerd met EZK. De 
bevoegd-gezagrol geldt voor 
alle bedrijven. Bij bedrijven 
die onder de CO2-heffing 
vallen is de primaire rol (het 
toetsen van) de inpasbaarheid 
in de omgevingsvergunning, 
onder meer met het oog op 
veiligheid en gezondheid. Bij 
de overige bedrijven zijn 
provincies bevoegd om 
energiebesparende/CO2-
reducerende maatregelen op 
te leggen. Belangrijk 
aandachtspunt in de lobby is 
het goed borgen van de 
governance rond het 
uitwerkings- en 
inrichtingsproces van het 
klimaatakkoord. Dit is 
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onderdeel van de 
programmalijn klimaat en 
energie in de bestuurlijke 
agenda.

Energie en Ruimte Community of Practice is inge-
richt en functioneert naar 
tevredenheid van de provin-
cies. Tevens is op basis van 
bestuurlijke inbreng inhoude-
lijke input geleverd voor de 
Kamerbrief zonneweiden 
(motie Dik-Faber). De 
Programmalijn ruimte in het 
Nationaal Programma RES 
wordt vormgegeven door pro-
vincies in samenwerking met 
VNG en BZK. Besluitvorming 
over de RES is aan provincies 
met gemeenten in povi, govi 
en omgevingsprogramma.

Effectieve Lobby en 
Communicatie

Door belangenbehartiging aan 
Klimaattafels, bestuurlijke 
overleggen en in de Tweede 
Kamer is de 
investeringsagenda 
opgenomen in het 
Kilmaatakkoord. We blijven 
scherp op de bestuurslasten 
en consequenties voor de 
opcenten. De op communicatie 
gerichte resultaatopdracht is 
nog niet ingevuld. Mogelijk dat 
hierdoor een onderuitputting  
zal zijn van rond de 50.000. 
De benodigde inzet zal worden 
ingehuurd.
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Project Budget
Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / 
Nog te betalen Rest budget

     

KT2.3.3 - Energie RES € 327.360 € 61.440 € 162.843 € 103.077

KT2.3.4 - Verduurzaming mobiliteit € 102.300 € 0 € 0 € 102.300
KT2.3.5 - Verduurzaming bedrijven en 
industrie € 40.920 € 0 € 0 € 40.920

KT2.3.6 - Energie en Ruimte € 102.300 € 0 € 61.718 € 40.582

KT2.3.7 - Lobby & Communicatie € 102.300 € 57.194 € 0 € 45.106

KT2.3.8 - Energie werkbudget € 8.184 € 59.011 € 31.557 € -82.384

     

Totalen € 683.364 € 177.644 € 256.117 € 249.602

Project Budget
Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / 
Nog te betalen Rest budget

     

KT2.1.9 - Verkenning afval en grondstoffen € 25.575 € 0 € 25.575 € 0
KT2.1.10 - Verkenning Veiligheid en 
gezondheid € 25.575 € 0 € 25.575 € 0

KT2.2.1 - Risicokaart € 173.910 € 90.430 € 26.214 € 57.266

KT2.2.2 - Make it work progress € 51.150 € 12.463 € 28.463 € 10.224

KT2.2.3 - IMPEL € 20.460 € 0 € 12.000 € 8.460

KT2.2.4 - Milieuverkenning € 20.460 € 0 € 20.000 € 460

     

Totalen € 317.130 € 102.893 € 137.827 € 76.410

Toelichting prognose afwijking

Er wordt een onderschrijding verwacht van 25.000 op het onderdeel MTH en incidenteel 
50.000 op het onderdeel Energie (zie inhoudelijke toelichting). 
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Kerntaak 3: Vitaal Platteland
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Toelichting

Beheersmaatregel
(alleen bij oranje en 
rood)

Kerntaak 3. 
Vitaal 
platteland, 
natuurbeheer & 
ontwikkeling 
natuurgebieden      
IBP

     
Verduurzaming 
Landbouw      
Klimaatakkoord 
landbouw-land-
gebruik      
PAS

    

De PAS als zodanig bestaat 
niet meer. De consequenties 
van de uitspraak hebben 
ertoe geleid dat ambtelijk en 
bestuurlijk de afgelopen 
maanden veel inzet is 
geweest om te zorgen dat 
vergunningverlening weer 
mogelijk gemaakt kon 
worden, rekeninghoudend 
met de uitspraak van de RvS 
en het advies van de 
commissie Remkes. De 
provincies hanteren in hun 
rol als bevoegd gezag hierin 
een gezamenlijke lijn. De 
consequenties voor het 
vervolg zullen ook de in de 
komende periode de nodige 
inspanningen vragen. De 
exacte consequenties zijn 
nog niet in beeld.

Op verschillende 
momenten zal afstem-
ming nodig zijn en zul-
len er keuzes gemaakt 
moeten worden. 
Hiervoor is inmiddels 
een zowel een 
ambtelijke als 
bestuurlijke kopgroep 
ingesteld.

GLB

    

Bij de VJN is 250.000 euro 
incidenteel toegevoegd. Als 
gevolg van vertraging van dit 
traject in Brussel zal ondanks 
de toevoeging in de VJN dit 
budget niet in 2019 maar in 
2020 benodigd zijn. De BAC 
VP heeft in september 2019 
geadviseerd dit bedrag bij de 
jaarrekening 2019 buiten het 
jaarrekeningsresultaat te 
houden en dit incidentele 
budget over te hevelen naar 
2020, om zodoende alsnog 
de bestuurlijke 
geaccordeerde afspraak met 
LNV na te kunnen komen. Dit 
zal worden betrokken bij de 
besluitvorming over de 
jaarrekening.

Natuurbeleid
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Natuurwetgeving

Project Budget
Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / 
Nog te betalen Rest budget

     

KT3.1.3 - VRN € 10.230 € 0 € 0 € 10.230

KT3.1.4 - Natuurtop 2019 € 51.150 € 393 € 50.000 € 757

KT3.1.5 - KLimaatakkoord landbouw/landgebruik € 51.150 € 0 € 0 € 51.150

KT3.1.6 - VP werkbudget € 0 € 1.004 € 0 € -1.004

KT3.1.7 - IBP VP € 51.150 € 52.651 € 0 € -1.501

KT3.1.8 - Nationaal strategisch plan GLB € 250.000 € 0 € 0 € 250.000
KT3.2.2 - Expertise 
N2000/Landbouw/Reservepakket € 77.748 € 21.511 € 29.489 € 26.748

KT3.2.3 - PAS kadernota € 114.576 € 16.307 € 68.365 € 29.904

     

Totalen € 606.004 € 91.866 € 147.854 € 366.284

Toelichting afwijking prognose

Er wordt een onderuitputting verwacht m.n. veroorzaakt door de vertraging van het GLB 
(€250.000 zie toelichting).

Toelichting overheveling 2018

Vanuit 2018 is budget overgeheveld naar 2019. Het betreft hier een LNV-subsidie die 
doorliep van 2018 naar 2019 t.b.v. IBP Vitaal Platteland. De subsidie zal voor het einde 
van het jaar wordt overgemaakt waardoor het saldo van het budget en realisatie op nul 
uitkomt. Voor wat betreft deze budgetten ziet het budgettaire verloop er voor deze 
kerntaak als volgt uit:

Project
Overgeheveld 
Budget

Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / 
Nog te betalen Rest budget

     

KT3.1.2  IBP Vitaal Platteland € 68.377 € 94.452 € 0 € -26.075
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Kerntaak 4: Mobiliteit
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Toelichting

Beheersmaatregel          
(alleen bij oranje en 

rood)
Kerntaak 4. 
Mobiliteit 

 

  

Uitwerking en uitvoering van 
gezamenlijke actieagenda en 
lobby met ca 5-7 OV-
thema’s/ Verkenning 
provinciale aandachtspunten 
voor tussentijdse evaluatie 
hoofdrailconcessie in 
samenwerking met ministerie 
van I&W:

In de uitwerking van de 
actieagenda is het accent 
komen te liggen op 
belangenbehartiging. Dit in 
relatie tot de tussentijdse 
evaluatie hoofdrailconcessie 
ism I&W. In dat kader zijn de 
provincies actief betrokken 
geweest bij diverse 
onderzoeken van I&W op het 
gebied van sturing en 
ordening.

Toekomst van het 
openbaar vervoer 
(OV)

Coördineren pilots alter-
natieve vormen van financie-
ring en bekostiging:

In een voor dit doel 
georganiseerde themasessie 
spoor is vastgesteld dat er in 
dit stadium van de overall 
agenda ‘Toekomst OV’ geen 
prioriteit bij de gezamenlijke 
provincies is om pilots uit te 
voeren. 

Sanctioneren dat aan 
deze actie in 2019 geen 
verdere invulling wordt 
gegeven.

Fiets

    

Provincies hebben zich in het 
kader van de Tour de Force 
gecommitteerd aan het 
trekkerschap doel 3 ‘Regio-
nale Routes’. Besteding in 4de 
kwartaal.  

    

Begeleiden van de imple-
mentatie van het SPV in de 
regio’s en waar nodig signa-
leren en agenderen van 
probleempunten richting Rijk 
c.q. gemeenten. 

Verkeersveiligheid

Naar aanleiding van de 
resultaten uit twee pilots 
verder doorontwikkelen van 



Najaarsnota 2019 20

de risicogestuurde aanpak 
verkeersveiligheid.

Deelname aan monito-
ringsteam en rapportage aan 
bestuurlijk overleg
Overall m.b.t. het budget 
Verkeersveiligheid: dit wordt 
niet ten volle uitgegeven 
omdat de benodigde  
werkzaamheden vooral zijn 
opgepakt door het kennis-
centrum/ondersteuningsteam  
CROW/SWOV en alsnog 
gefinancierd door het Rijk 
(conform afspraak uit het 
Startakkoord 
Verkeersveiligheid van 
februari 2019). Bovendien 
heeft via het 
opdrachtgeverschap KpVV in 
het jaarprogramma 2019 
kennis-en ondersteuning 
Verkeersveiligheid meer 
prioriteit gekregen.  

Verkeers-
management en 
intelligente 
Transportsystemen 
(ITS)

    

Implementatie programma 
(2018) dat in 2019 wordt 
“uitgerold” per regio (schaal 
te bepalen door de 
provincies): vorm via regio-
sessies aanpak/organisatie 
van die sessies. Aanpak 
gerealiseerd in eerste helft 
van 2019, geen vervolg 
nodig.

Energie en ver-
duurzaming

    

Met de totstandkoming van 
het Klimaatakkoord zijn alle 
activiteiten voor 
verduurzaming mobiliteit 
onder het klimaatakkoord 
gebundeld. Belangrijkste 
afspraak ter uitvoering is de 
inzet op Regionale 
Mobiliteitsprogramma’s 
(RMPs). IPO heeft via externe 
opdracht regisseur RMPs 
ingehuurd, om projectleiders 
RMP op weg te helpen en te 
ondersteunen. Gemeenten en 
vervoerregio’s liften mee op 
deze ondersteuning, omdat 
provinciale projectleiders met 
‘train de trainer’ 
ondersteuning verder 
verspreiden. 
Het budget voor 2019 is 
bestemd voor de verdere 
doelrealisatie:
1. productontwikkeling voor 

ondersteuning RMPs 
(inspiratiegids, 
community of practice) 

2. opzetten reflexieve 
monitoring en 
rapportage 
klimaatakkoord / RMPs

3. trekkers voor uitvoering 
overige afspraken uit 
Klimaatakkoord (bv 
handhaving, eigen 
mobiliteit, elektrisch 
rijden)
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N.B. Het budget van het 
programma Klimaat & 
Energie (KT2.3.4) is mede 
ingezet voor de 
werkzaamheden in het kader 
van de beleidsopgave 
duurzame mobiliteit en staat 
in directe relatie tot het 
klimaatakkoord. De middelen 
in beide programma’s worden 
onderling afgestemd in 
relatie tot de integrale 
doelstelling van duurzame 
mobiliteit.
In 2019 is in opdracht van 
het IPO een roadmap voor de 
uitvoering van het 
Bestuursakkoord Zero 
Emissie Bus (ZEB) opgesteld. 
Dit is ten laste gegaan van 
het budget voor dit thema. In 
vervolg hierop heeft het IPO 
in mei 2019 opdracht 
gegeven aan het DOVA voor 
het voeren van het 
programmamanagement op 
de uitvoering van het 
Bestuursakkoord. Hiermee is 
voor 2019 een bedrag van € 
65.000 gemoeid.

Voor het thema ZEB is er 
sprake van een complex 
samenstel van 
organisatorische, inhoudelijke 
en financiële afspraken 
tussen de diverse betrokken 
partners, zoals Rijk, 
provincies, DOVA en CROW-
KpVV. In de BAC van 12 
december zal een 
tussenbalans worden 
geagendeerd. 

Opdrachtgever-
schap KpVV

    

Inhoudelijk worden de 
beoogde resultaten geboekt. 
Financieel : bijdrage aan 
KpVV is voor 2019 niet 
geïndexeerd. Is wel een punt 
van gesprek voor volgende 
jaren (element van de 
evaluatie) 

Project Budget
Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / 
Nog te betalen Rest budget

     

KT4.1.1 - Toekomt OV € 147.875 € 52.564 € 74.338 € 20.973

KT4.1.2 - ITS en verkeersmanagement € 51.150 € 55.055 € -0 € -3.905

KT4.1.3 - Fiets € 41.380 € 0 € 0 € 41.380

KT4.1.4 - Verkeersveiligheid € 122.760 € 9.317 € 30.000 € 83.443

KT4.1.5 - Duurzame mobiliteit € 127.875 € 27.921 € 68.970 € 30.984

KT4.1.6 - Zero emissie bus € 112.530 € 10  € 112.520
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KT4.1.7 - Mobiliteit algemeen € 0 € -1.850 € 0 € 1.850

KT4.1.10 - Mobiliteit werkbudget € 40.920 € 12.925 € 1.792 € 26.203
KT4.1.11 - Nationaal kennisprogramma 
laadinfrastructuur € 368.280 € 360.000 € 0 € 8.280

KT4.3.1 - Aansturen kennisprogramma KpVV € 1.841.400 € 0 € 1.800.000 € 41.400

     

Totalen € 2.854.170 € 515.942 € 1.975.101 € 363.128

Toelichting prognose

In het programma is er sprake van een onderschrijding op de posten KpVV en NKL ( 
totaal 49.680 euro), vanwege het in 2019 niet indexeren van de bijdragen. Dit is 
eenmalig. Voor wat betreft de post Verkeersveiligheid wordt ingeschat dat een bedrag 
van 75.000 niet tot besteding komt. Dit bedrag was begroot voor met name de 
ondersteuning/begeleiding/kennisontwikkeling ten behoeve van de  regionale 
verkeersveiligheidsplannen. Deze kosten worden inmiddels (resultaat Startakkoord SPV 
februari 2019) door het Rijk betaald. De vrijval van in totaal € 125.000 leidt tot een 
begrotingswijziging die via deze najaarsnota aan het bestuur en de algemene 
vergadering zal worden voorgelegd.

Daarnaast heeft via het opdrachtgeverschap (en middelen) KpVV in het jaarprogramma 
2019 kennis-en ondersteuning Verkeersveiligheid meer prioriteit gekregen. Voor de 
beleidsopgave Fiets komen de gelden in het derde/vierde kwartaal tot besteding.

De middelen Zero Emissie Bus zijn gerelateerd aan het Bestuursakkoord met een 
meerjarig programma tot 2025. Het programmabudget is meerjarig en geschiedt met 
medefinanciering van Rijk en Vervoerregio’s. Uitgaven zijn gerelateerd aan kosten 
programma-organisatie en jaarlijks uitvoeringsprogramma’s. In 2020 zal een financiële 
(tussen)balans met de partners van het akkoord worden opgemaakt, zodat er dan een 
aangescherpt beeld is van de meerjarige begroting/besteding en partnerbijdrages in 
relatie tot de te bereiken doelen uit het akkoord.

Vanuit 2018 worden budgetten overgeheveld. Voor wat betreft deze budgetten ziet het 
budgettaire verloop er voor deze kerntaak als volgt uit:

Project
Overgeheveld 
Budget

Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / 
Nog te betalen Rest budget

     

KT4.1.6  Zero Emissie bus € 226.861 € 116.340 € 49.837 € 60.684



Najaarsnota 2019 23

Kerntaak 5: Regionale Economie 
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Toelichting

Beheersmaatregel (alleen bij 
oranje en rood)

Kerntaak 5. 
Regionale 
economie 

  

Stimuleren en 
verankeren inno-
vatie in het MKB 
in de regio

  In de Kennis- en 
Innovatie Agenda’s is de 
inzet van de regio op 
valorisatie en 
marktcreatie verankerd.
Komende weken wordt 
verkend of, en op welke 
wijze regio, rijk, 
topsectoren en andere 
stakeholders 
samenwerkingsafspraken 
kunnen maken in een 
Kennis- en Innovatie 
Convenant  

Verbeteren van 
de aansluiting 
onderwijs-
arbeidsmarkt in 
de regio

   HC in aantal regiodeals 
en als onderdeel van de 
proeftuinen in het kader 
van het interbestuurlijk 
programma (zie 
economie als versneller)
Mogelijk ook als 
onderdeel van de 
uitwerking van de 
Kennis- en Innovatie-
agenda’s

Programmatisch
e uitwerking bij-
dragen provin-
cies aan transi-
tieagenda’s en 
thema’s in het 
kader van het 
Grondstoffen-
akkoord 
(Nederland 
circulair in 2050)

    600.000 euro uit 
Klimaatenveloppe voor 
provinciale pilots scha-
duwbeprijzing, CO-2 
voetafdruk en versterken 
samenwerking beleid en 
inkoop CE.
Oktober 2019 regionale
netwerkdag versterking 
regionale circulaire 
ecosystemen en najaar 
2019 regiodagen CE-
aanpak voor decentrale 
overheden i.s.m.  IenW, 
RWS, VNG en UvW
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Versterken van 
de positie van 
Nederland als 
netto EU-betaler 
met een eigen 
investerings-
agenda door het 
aantrekken van 
Europese co-
financiering voor 
de periode na 
2020 (cohesie-
beleid)

   Nieuwe brochure met 
EFRO-projecten. Najaar 
2019 notitie relatie Hori-
zon- EFRO.

Leefbare dorps-
kernen, binnen-
steden en 
buitengebied

   Najaar 2019 hebben 
provincies zich 
gecommitteerd aan een 
afsprakenkader landelijke 
richtlijnen 
Koopstromenonderzoek.
Begin oktober is er een 
een ‘provinciale 
vastgoedtafel’, waarbij 
provincies en 
vastgoedpartijen kennis 
delen over de 
toekomstige opgaven 
(transitie 
centrumgebieden).

Retailagenda Provinciale doelstellingen 
zijn gerealiseerd. Er is in 
de BAC RE besloten om 
een werkbudget 
beschikbaar te stellen 
van 20.000 en te bezien 
of dit kan uit het 
werkbudget.

Afstemmen 
regionale en lan-
delijke agenda 
(“regionale eco-
nomie als ver-
sneller”, Inter-
bestuurlijk Pro-
gramma)

   Zie onder Human Capital

Project Budget
Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / 
Nog te betalen Rest budget

     

KT5.1.3 - Circulaire economie € 25.575 € 30.192 € 0 € -4.617

KT5.1.4 - Leegstandsmonitor € 25.575 € 0 € 25.000 € 575

KT5.1.5 - IBP RE € 20.460 € 0 € 0 € 20.460

KT5.1.6 - Procesgeld retail € 102.300 € 100.000 € 0 € 2.300

     

Totalen € 173.910 € 130.192 € 25.000 € 18.718
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Kerntaak 6: Culturele infrastructuur en monumentenzorg
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Toelichting

Beheersmaatregel          
(alleen bij oranje en 

rood)
Kerntaak 6. Cultu-
rele infrastructuur 
en monu-
mentenzorg   
Samen met rijk en 
gemeenten regionale 
cultuurprofielen 
vormgeven

De regionale cultuurprofielen 
zijn opgesteld. In reactie op 
de uitgangspunten voor het 
nieuwe cultuurbeleid van de 
minister van OCW heeft het 
IPO op 17 juni een brief 
gestuurd aan de vaste 
kamercommissie voor OCW. 

Gebiedsgerichte erf-
goedzorg, met focus 
op een toekomstige 
rol in de monumen-
tenzorg 

Het IPO heeft een erf-
goeddeal gesloten waarin 
erfgoed een plek krijgt in 
gebiedsgericht 
programma’s.
Het IPO werkt mee aan een 
programma voor de 
toekomst van religieus erf-
goed om daarmee aan 
goede functies te werken en 
om leegstand te voorkomen. 
Mede op verzoek van het 
IPO wordt door OCW in mei 
een regeling voor 
kanjermonumenten open-
gesteld.
Een vergelijking van tech-
nische aspecten van pro-
vinciale uitvoeringsrege-
lingen is uitgevoerd. 

Belangenbehartiging 
en agendering 
overige cultuur 
gerelateerde onder-
werpen

Voor cultuureducatie en 
cultuurparticipatie is IPO in 
overleg met OCW en VNG 
over vervolg in het 
cultuurstelsel 2021-2024.

Project Budget
Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / 
Nog te betalen Rest budget

KT6.1.1 - Cultuurplatform € 15.345 € 0 € 0 € 15.345

KT6.1.2 - Cultuurbeleid 2021 e.v. € 20.460 € 6.854 € 2.886 € 10.720

KT6.2.1 - Erfgoed € 20.460 € 0 € 0 € 20.460
KT6.3.2 - Werkbudget culturele infrastructuur 
& monumentenzorg € 15.345 € 8.092 € 0 € 7.253

     

Totalen € 71.610 € 14.946 € 2.886 € 53.778
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Kerntaak 7. Kwaliteit van het openbaar bestuur 
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Toelichting

Beheersmaatregel          
(alleen bij oranje en 

rood)
Kerntaak 7. Kwali-
teit van het open-
baar bestuur   
Proeftuinen

  

Onderdeel van het IBP. OP dit 
moment wordt in overleg met 
BZK, VNG en UvW gezocht 
naar modaliteiten voor een 
goede invulling van  
proeftuinen, aansluitend bij de 
opgaven van het IBP.

Wetenschaps-net-
werk   

Stand van zaken cfm 
jaarverslag.

IBP

.   .

Op individuele thema’s gebeurt 
er veel, waaraan ook door het 
IBP-programmateam wordt 
bijgedragen. Voorts zijn er 
overkoepelend diverse 
successen behaald en wordt op 
veel thema’s beter 
samengewerkt. Daarnaast zijn 
overkoepelend o.a. een 
communicatieplan en financiële 
spelregels opgesteld. Dat 
samenwerking nog niet overal 
goed gaat, is iets waar we aan 
werken. Waar wat recenter 
meer aandacht naartoe gaat, is 
de integraliteit tussen 
opgaven.  

Financiën

   .

-Overleggen met het Rijk zijn 
gestart over bespreking 
financiële ontwikkeling 
decentrale overheden. 
Voorstellen worden voorgelegd 
in BOFv van april 2020.
-Fiscale thema’s zijn 
geagendeerd, maar vanuit het 
IPB nog geen vervolg
-Het Wetsgevingstraject rond 
Invest-NL loopt conform 
planning
- De evaluatie 
beleidsindicatoren BBV zal in 
het najaar plaatsvinden
- Diverse strategische trajecten 
met BZK, in voorbereiding op 
het nieuwe kabinet, zijn 
gestart na het zomerreces:
- Evaluatie 
normeringssystematiek

Gezien het grote aantal 
strategische trajecten 
gericht op de Financiële 
verhoudingen Rijk-
Provincie die door het 
Rijk in gang zijn gezet is 
het noodzakelijk om de 
bemensing vanuit het 
IPO te versterken om de 
kwetsbaarheid van de 
bemensing te 
minimaliseren
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- Studiegroep Bestuurlijke en 
Financiële verhoudingen
- Het IPO is betrokken bij de 
artikel 2-onderzoeken 1-
Uitvoeringslasten en 2-
Opcenten.
Vanwege de besprekingen rond 
het Klimaatakkoord staat de 
toekomst van het provinciaal 
belastinggebied volop in de 
belangstelling.
- Op 23 mei 2019 is het IPO-
bestuur akkoord gegaan met 
de inventarisatie tbv de 
Actualisatie Verdeelmodel 
Provinciefonds
- Er vindt intensief overleg 
plaats tussen BZK en de 
provincies over de verwerking 
van subsidies in begroting in 
jaarrekening.

Project Budget
Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / 
Nog te betalen Rest budget

     

KT7.1.1.1 - Jaarcongres € 102.300 € 6.337 € 24.014 € 71.949

KT7.1.1.3 - Bestuursdiner € 15.345 € 13.484 € 0 € 1.861

KT7.1.1.4 - Welcome back borrel € 7.673 € 0 € 0 € 7.673

KT7.1.1.5 - Dialoogcafes € 21.102 € 2.203 € 0 € 18.899

KT7.1.1.6 - COELO € 8.425 € 8.476 € 0 € -51

KT7.1.1.7 - Platform31 € 0 € 6.050 € 0 € -6.050

KT7.1.2.3 - Strategische denktank € 102.300 € 29.590 € 0 € 72.710

KT7.1.2.7 - IBP algemeen € 51.150 € 0 € 0 € 51.150

KT7.1.2.8 – Kennishub werkbudget € 40.920 € 0 € 0 € 40.920

KT7.1.2.9 - Formatie kennishub € 117.645 € 0 € 0 € 117.645

KT7.2.1.1 - EU kenniscentrum € 201.187 € 208.464 € 0 € -7.277

KT7.2.1.3 - Europa CEMR € 43.580 € 37.172 € 0 € 6.408

KT7.3.1.1 - Niet gespecificeerd € 0 € 908 € 0 € -908

KT7.4.3 - Werkbudget e-overheid € 30.946 € 665 € 0 € 30.281

KT7.5.1 - Financiën werkbudget € 102.300 € 51.546 € 20.635 € 30.119

     

Totalen € 844.873 € 364.894 € 44.649 € 435.329

Toelichting prognose 2019

Er wordt een onderuitputting verwacht met name voor de kennishub. Als gevolg van het 
feit dat de beoogde functionaris buiten de provincie is gaan werken. De werving van de 
bemensing op dit programma is hierdoor later gerealiseerd en kon dit traject later dan 
was voorzien worden opgestart. Inmiddels is bemensing gerealiseerd.

Vanuit 2018 worden budgetten overgeheveld. Voor wat betreft deze budgetten ziet het 
budgettaire verloop er voor deze kerntaak als volgt uit:
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Project Overgeheveld Budget
Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / Nog 
te betalen Rest budget

     

     

KT7.1.2.6 Verkiezing PS € 167.463 € 67.204 € 12.300 € 87.959

Het betreft het budget waarvoor het IPO de kassiersfunctie vervult. Het restant wordt 
overgeheveld naar 2020 en ingezet in opdracht van de griffiers.
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Werkgeverszaken
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Toelichting

Beheersmaatregel          
(alleen bij oranje en 

rood)
Werkgeverszaken 

cao Cao 2019-2020 is formeel 
afgesloten. Implementatie 
generiek functiegebouw loopt 
goed. Transponeringstabellen 
aan te leveren door provincies 
voor 1 oktober. Toolkit 
communicatie implementatie 
generiek functiegebouw 
opgeleverd. Verdere uitwerking 
elementen cao 2020 samen 
met vakbonden. Kennisimpuls 
(verdiepingscursus Fuwaprov) 
aan werkgevers- en 
vakbondszijde loopt 
(verdiepingscursus en 
orientatiecursussen in 
oktober/november). Proces 
ophalen werkgeversvisie 2025 
is gestart.

Extra budget (200.000 
euro) voor uitvoerings-
kosten cao 2019-2020 
gevraagd en verkregen 
via instemming alle 
colleges van GS en PS 
voor cao 2019-2020.

Wet Normalisering 
Rechtspositie 
Ambtenaren 
WNRA)

Implementatie Wnra ligt op 
schema; cao tekst 2020 vast-
gesteld. Provincies aan de slag 
nu met maken personeelshand-
boeken, individuele arbeids-
overeenkomsten en opleidin-
gen. Wetgevingstraject op tijd 
afgerond. Implementatiedatum 
definitief op 1-1-2020.

Integriteit en recht-
positie bestuurders

Dag/nacht van de integriteit 
georganiseerd met NB als 
gastheer van de dag. 
Onderzoek naar hoogte toelage 
statenleden is van start 
gegaan.

Garantiebanen Afspraken gemaakt in 
Werkagenda 2019-2024 
worden uitgevoerd. Cijfers 
realisatie garantiebanen per 
30-6-2019 gerapporteerd: 
geven bemoedigend beeld. In 
najaar bijeenkomst over SROI 
en gesprekken over versterking 
samenwerking met onderwijs.

Behoud en verster-
king samenwerking 
werkgevers binnen 
en buiten de sector 
provincies

Actieve kennisdeling in ICP en 
adviesgroepen AV en P&O. 
Gezamenlijk overleg met UvW 
en VNG op gebied van werk-
geverszaken versterkt. 
Stichting Zelfstandig Publieke 
Werkgevers opgericht, met 
extra afstemming op gebied 
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van pensioenen, 
banenafspraak, Wnra en 
arbeidsmarkt.

Communicatie en 
lobbyactiviteiten

Extra ingezet op optimaliseren 
website IPO voor producten 
van werkgeverszaken voor 
medewerkers provinciale 
sector, o.a. met aparte pagina 
voor generieke functiegebouw. 
Meer bekendheid gegeven aan 
relevante nieuwsfeiten o.a. 
banenafspraak (o.a. filmpjes 
van mensen die een 
garantiebaan vervullen bij 
provincies op social media) en 
cao.

Project Budget
Reeds betaald / 
Realisatie

Openstaande 
verplichtingen / 
Nog te betalen Rest budget

     

     

WG.1.0 - CAO € 351.837 € 99.749 € 63.218 € 188.870

WG.2.0 - Wnra € 30.000 € 6.058 € 0 € 23.942
WG.3.0 - Integriteit/rechtspositie 
bestuurders € 7.000 € 1.525 € 0 € 5.475

WG.4.0 - Garantiebanen € 20.000 € 16.188 € 0 € 3.812

WG.5.0 - Samenwerking € 73.000 € 13.406 € 5.000 € 54.594

     

Totalen € 481.837 € 136.927 € 68.218 € 276.692

Toelichting prognose 2019

Budgetneutrale andere onderverdeling deelbudgetten werkgeverszaken inmiddels 
ingevoerd in de begroting en systemen. Inschatting onderuitputting budget 
werkgeverszaken ultimo 2019: 65.000 euro.
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Bijlage 2: Rapportage BIJ12

Inleiding
De Voorjaarsnota 2019, vastgesteld in het IPO-bestuur van 23 mei 2019, lichtte de 
ontwikkelingen die afwijken van de reguliere uitvoering toe. In de nu voorliggende 
Najaarsnota 2019 is voor deze ontwikkelingen bepaald of er budgettaire effecten zijn 
voor de begroting 2019 van BIJ12.
Samengevat vangt BIJ12 op onderdelen waar budgetten bijgesteld moeten worden door 
meerkosten in 2019, deze vrijwel geheel op binnen de begroting 2019 en de beschikbare 
middelen in de bestemmingsreserves. Alleen de structurele kosten van de vastgestelde 
cao 2019-2020 (€39.500) en de wijzigingen op provinciale applicaties bij GBO-provincies 
hebben een beperkte invloed op de (verdeling van de) provinciale bijdragen. De 
incidentele kosten hebben dus geen effect op de begroting 2020.
Voor de verschillende onderdelen van BIJ12 wordt hieronder toegelicht of er een 
bijstelling van de begroting wordt voorgesteld.

Algemene wijziging: Effect cao 2019-2020
In de vastgestelde begroting 2019 is in afwachting van de onderhandelingen voor de 
nieuwe cao gerekend met een verhoging van 2,2% van de salariskosten. De vastgestelde 
cao 2019-2020 houdt voor 2019 echter op jaarbasis een verhoging van 3% van de 
salarislast in. In deze Najaarsnota is het verschil van 0,8% ten opzichte van de begroting 
2019 als bijstelling op alle onderdelen van BIJ12 verwerkt. Voor de hele 
personeelsbegroting van BIJ12 betreft het een bijstelling van €50.000. Bij de unit GBO-
provincies wordt de cao-stijging echter opgevangen binnen de deelbegroting. Voor de 
rest van BIJ12 werkt de cao-stijging wél door in de provinciale bijdragen (€39.500).
De verhoging van de cao werkt structureel door naar 2020 en volgende jaren.

Interne Organisatie
Dit voorjaar is de nieuwe kantoorautomatisering van BIJ12 aanbesteed. De 
implementatie wordt in het najaar afgerond. Zoals reeds bij de jaarrekening 2018 en de 
Voorjaarsnota 2019 aangekondigd, gaat de vernieuwing gepaard met incidentele kosten 
voor projectleiding en implementatie. Deze incidentele kosten 2019 worden gedekt door 
de inzet van de bestaande reserves Kantoorautomatisering (€55.051) en 
Ontwikkelagenda BIJ12 (€193.892). Na de start van BIJ12 in 2014 namen - op verzoek 
van de provincies - de werkzaamheden van BIJ12 aanzienlijk toe. Ook voor 2020 zijn 
nieuwe taken voorzien. Hierdoor is de huisvesting van BIJ12 niet meer toereikend voor 
het aantal te huisvesten (vaste en tijdelijke) medewerkers en het bieden van de 
gevraagde vergaderfaciliteiten. BIJ12 is daarom – met instemming van de Kring van 
Provinciesecretarissen en na advies van de AAC Middelen – gestart met een verkenning 
naar extra of nieuwe huisvesting. Dit doet zij samen met het Regiebureau POP en de OV 
campus. Dit zijn aan BIJ12 verwante organisaties (met ook de provincies als belangrijke 
opdrachtgever) die ook op zoek zijn naar nieuwe huisvesting nabij Utrecht CS. De kosten 
van deze verkenning worden geschat op €25.000 (incl. btw), die gedeeld worden met de 
twee andere organisaties. De eventueel al in 2019 gemaakte kosten worden binnen de 
begroting 2019 opgevangen. Op basis van de uitkomst van de verkenning komt BIJ12 in 
2020 met een begrotingsvoorstel voor een oplossing van haar huisvestingsprobleem in 
combinatie met andere provinciale diensten, zodat de netwerkfunctie verder wordt 
versterkt.

Interprovinciale Digitale Agenda (IDA)
Voor het programma Interprovinciale Agenda voor Digitale transformatie IDA2023 wordt 
momenteel in opdracht van de Kring van Provinciesecretarissen de volgende stap in het 
programma gezet: de invulling van het programmanagement en de ondersteuning van 
het programma. IPO en BIJ12 ondersteunen hierbij. In de Kring van 
Provinciesecretarissen is afgesproken dat elke provincie voor 2019 maximaal €40.000 
bijdraagt. Aangezien de kosten voor het programma in 2019 nog beperkt zijn, is met de 
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Kring van Provinciesecretarissen afgestemd dat BIJ12 deze kosten voorschiet en dat 
begin 2020 de verrekening met de provincies plaatsvindt. IDA2023 is derhalve niet 
opgenomen in deze Najaarsnota.

PAS-bureau
Bij de Voorjaarsnota 2019 is gemeld dat er mogelijk in de Najaarsnota een bijstelling 
diende plaats te vinden naar aanleiding van de toen nog verwachte uitspraak van de 
Raad van State en mogelijke wijzigingen in de governance van het gezamenlijke PAS-
programma.
Op 29 mei jl. deed de Raad van State einduitspraak waaruit volgt dat het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden 
gebruikt. Naar aanleiding van deze uitspraak wordt in deze Najaarsnota geen bijstelling 
voorgesteld omdat het effect op het gezamenlijke PAS-programma van de provincies en 
het rijk nog niet duidelijk is. Voor de jaarrekening 2019 dient wel rekening te worden 
gehouden met een aanzienlijk overschot op het budget van het PAS-bureau, omdat 
enkele geplande activiteiten en projecten als gevolg van de uitspraak en in afwachting 
van nieuwe afspraken niet worden uitgevoerd. Zo is onder meer de programmamanager 
per 1 juli jongstleden gestopt.

Natuurinformatie en Natuurbeheer
De in de Voorjaarsnota 2019 gemelde voorgenomen omzetting van 2 detacheringen naar 
vaste formatie - om voor provincies essentiële taken zoals informatieverzameling en 
validering van natuurdata, structureel en goedkoper te borgen - is opgenomen in het 
voorstel voor de begroting 2020. Deze omzetting zit nog niet in voorliggende 
Najaarsnota 2019.

Faunazaken
Bij deze Najaarsnota wordt geen bijstelling in relatie tot de uitbreiding van taken voor de 
wolf voorgesteld. Voor de begroting 2020 wordt wel een uitbreiding voorzien voor 
communicatie, monitoring, faunaschades en het wolvenmeldpunt. De betreffende kosten 
worden in 2019 opgevangen binnen de begroting van BIJ12. De unit Faunazaken is in de 
loop van 2019 helaas geconfronteerd met een aantal (niet werk gerelateerde) langdurige 
zieken. In verband met vervangende inhuur dient rekening te worden gehouden met een 
overschrijding van de personeelskosten bij de jaarrekening 2019, het exacte bedrag is 
nu nog niet in te schatten.

Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG)
Op advies van de BAC DROW 3 juni 2019 wordt de formatie van BIJ12 (voorlopig) 
tijdelijk voor twee jaar met 2 fte (schaal 11) uitgebreid voor specialistische advisering en 
procesondersteuning om de toename van het aantal schadeverzoeken aan de ACSG op te 
vangen. Deze tijdelijke formatie wordt verwerkt in de begroting 2020 en is nog niet 
meegenomen in de Najaarsnota 2019.

GBO-provincies
Voor de applicatie IBIS (Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem) is er in deze 
Najaarsnota incidenteel €52.742 extra opgenomen ten behoeve van zes wijzigingen. De 
wijzigingen zijn in april jl. besproken in de AAC RE en met hen is afgesproken dat er een 
financieel voorstel zou komen, die nu dus voorligt. De €52.742 wordt gedekt vanuit de 
bestemmingsreserve GBO. Vanaf 2020 dient rekening te worden gehouden met een 
hogere jaarlijkse bijdrage voor IBIS van €18.000 voor IBIS.

Voor de ontwikkeling van het Portaal Risicokaart is in het meerjarenplan voorzien dat in 
2019 extra middelen nodig zijn. Op grond van de statuten van de Vereniging IPO konden 
deze middelen niet gereserveerd worden bij de Jaarrekening 2018. De extra benodigde 
middelen 2019 van €100.000 worden daarom bij deze Najaarsnota aangevraagd.
De medefinanciering uit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV-programma) 
voor beheer RRGS (Risico Register Gevaarlijke Stoffen) was in 2018 €352.000. In 2019 
is deze verlaagd tot €300.000. Het verschil van € 52.000 is gecorrigeerd op de kosten 
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voor applicatiebeheer. De nadere medefinanciering van € 25.000 is benut voor verdere 
(door)ontwikkeling van de risicokaart. In 2020 loopt het programma af.

De AAC DROW adviseerde in oktober 2018 om voor 2019 €100.000 aanvullende 
middelen voor het Landelijk Grondwater Register (LGR) in de begroting op te nemen. Dit 
advies is meegenomen in deze Najaarsnota. Daarnaast is er €75.000 incidenteel nodig 
voor het verbeteren van de datakwaliteit en de gebruikersinterface. De €75.000 
incidentele kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve GBO.

Ten aanzien van het Landelijk Zwemwater Register (LZR) zijn in 2019 de hostingkosten 
gestegen door het robuuster maken van het hostingsplatform. Voor 2019 is hiervoor 
€13.745 extra nodig. De stijging van de hostingkosten werkt structureel door naar 2020.
Naast de structurele hostingkosten zijn er in 2019 incidentele kosten van €85.000 voor 
het robuust maken van de site. Deze incidentele kosten worden gedekt uit de 
bestemmingsreserve GBO.

Voor de PDBS (het archeologisch depot) zijn in 2018 de kosten gedeeld door de 
provincies Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Volgens afspraak financierden deze 
provincies daarmee de ombouw en transitie van het PDBS naar GBO Provincies. Ook in 
de begroting 2019 waren de kosten PDBS abusievelijk enkel over deze provincies 
verdeeld. In 2017 is echter in het SIO en de AAC Middelen (29 juni 2017) besproken om 
de beheerkosten volgens de IPO-verdeelsleutel te verdelen. De herverdeling over 12 
provincies zorgt voor een verschuiving in de provinciale bijdragen. 
Naast deze reguliere beheerkosten zijn er in 2019 incidentele kosten voor de realisatie 
van een extra noodzakelijke functionaliteit (‘Pakbon 4.0’) ten bedrage van €85.000. Deze 
incidentele kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve GBO.

Voor de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) is er in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst met RWS en het Waterschapshuis in de begroting 2019 
rekening gehouden met de jaarlijkse bijdrage van €358.077. De uitvoering van dit 
programma ligt bij het Waterschapshuis. Door het Waterschapshuis is aangegeven dat de 
kosten voor 2019 lager uitvallen. In deze Najaarsnota is er daarom een bijstelling van 
€161.745 naar beneden verwerkt.

Het totaalbeeld voor GBO-provincies is dat - door de bijstelling op de AHN én de inzet 
van middelen uit de bestemmingsreserve - de bovengenoemde meerkosten op 
applicaties in 2019, opgevangen worden binnen de begroting 2019.

Totaaloverzicht begrotingswijziging Najaarsnota 2019
De wijzigingen op de begroting zijn, afgezien van de cao 2019-2020 en enkele kleine 
wijzigingen bij GBO provincies, incidenteel en hebben nagenoeg geen effect op de 
begroting 2020.

De bovenstaande bijstellingen leiden tot de volgende gewijzigde begroting 2019:

LASTEN Begroting 
2019

Mutatie
Najaarsnota

Onderwerp S/I Gewijzigde
begroting 2019

Interne organisatie 3.011.295 11.677 cao S 3.271.915
248.943 Kantoor-

automatisering
I

PAS-bureau 4.158.405 6.491 cao S 4.164.896

Natuurinformatie en 
Natuurbeheer

7.379.187 11.358 cao S 7.390.545

Faunazaken 33.254.451 8.581 cao S 33.263.032
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BATEN Begroting 2019 Mutatie
Najaarsnota

Onderwerp S/I Gewijzigde
begroting 2019

Bijdragen 
provincies

52.833.669 39.457 cao S 52.873.126

Medefinanciering 
GBO Risicokaart

300.000 25.000 Bijdrage IOV-
programma

I** 325.000

Onttrekking 
geoormerkte 
middelen

300.000 248.943

297.742

Kantoor-
automatisering

Diverse
applicaties GBO

I

I

846.685

Totaal baten 53.433.669 611.142 54.044.811

BIJ12 vangt de wijzigingen, behalve de cao 2019-2020, op binnen de begroting 2019 en 
de beschikbare middelen in de bestemmingsreserves voor de incidentele kosten 2019 
(zie bijlage 3 voor de mutaties op de reserves).
* Het cao-effect is bij GBO-provincies opgevangen binnen de begroting GBO. De 
structurele meerkosten (LZR en IBIS) en incidentele kosten worden gedekt binnen de 
begroting en uit de bestaande reserves. De totale bijdrage 2019 voor GBO-provincies 
blijft gelijk, door de mutaties op de applicaties is er wel een effect op de verdeling van de 
bijdragen voor GBO-provincies (zie bijlage 2). De mutatie in de bijdragen betreft 
daarnaast de cao-verhoging voor de overige onderdelen van BIJ12 (zie bijlage 1).
** De bijdrage vanuit het IOV-programma vervalt na 2020.

Mutatie provinciale bijdragen ten gevolge van cao
De provinciale bijdrage wijzigt ten gevolge van de cao als volgt:

AdviesCommissie Schade 
Grondwater

493.145 1.350 cao S 494.495

GBO-provincies 5.137.185 10.568 cao S 5.459.927

312.174 Diverse
applicaties

I/S*

Totaal lasten 53.433.669 611.142 54.044.811

Interne 
organisatie 
(gewogen 
percentage 
totale 
begroting)

Mutatie bijdrage 
interne 
organisatie

ACSG en 
natuurtaken PAS, 
Natuurinformatie 
en Natuurbeheer, 
Faunafonds 
(gewogen 
percentage)

Mutatie 
bijdragen 
ACSG en 
natuurtaken Totaal

Groningen 5,53% 645 5,10% 1.416 2.062
Fryslân 10,01% 1.169 11,02% 3.061 4.230
Drenthe 8,84% 1.032 9,73% 2.704 3.736
Overijssel 10,94% 1.278 12,06% 3.349 4.627
Gelderland 11,13% 1.300 11,16% 3.099 4.399
Utrecht 6,54% 764 5,65% 1.569 2.333
Noord-Holland 8,17% 954 7,75% 2.152 3.106
Zuid-Holland 8,35% 975 7,77% 2.159 3.134
Zeeland 5,07% 592 4,74% 1.316 1.908
Noord-Brabant 12,28% 1.434 12,43% 3.454 4.888
Limburg 9,22% 1.077 9,39% 2.610 3.686
Flevoland 3,91% 457 3,21% 891 1.348
Totaal 100,00% 11.677 100,00% 27.780 39.458
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Voor de interne organisatie is de gewogen verdeling voor de totale organisatie 
aangehouden conform de begroting 2019. Voor de ACSG en natuurtaken PAS, 
Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunazaken het gewogen percentage conform de 
begroting 2019.
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Herverdeling bijdragen GBO door mutaties op applicaties.
De mutaties op de applicaties van GBO-provincies zorgen voor de volgende herverdeling 
van de bijdragen:

 

Verloop reserves na mutaties najaarsnota.
Door de inzet van de bestemmingsreserves wordt het verloop van de reserves na de 
wijzigingen:

Provincie

Totaal 
gewijzigde 
begroting 

2019

Primaire 
begroting 

2019
Verschil

Groningen 336.097 325.410 10.687
Friesland 362.254 350.736 11.519
Drenthe 315.560 305.527 10.034

Overijssel 390.807 378.706 12.101
Gelderland 500.186 537.735 -37.549
Utrecht 405.734 437.968 -32.233

Noord-Holland 466.109 451.661 14.448
Zuid-Holland 497.824 481.248 16.576

Zeeland 299.184 289.910 9.274
Noord-Brabant 536.149 572.902 -36.753

Limburg 433.164 420.617 12.546
Flevoland 294.117 284.765 9.352

 Totaal 4.837.185 4.837.185 0

geplande voorgestelde
saldo onttrekking onttrekking saldo

31-12-2018 Begroting 2019 Najaarsnota 2019 31-12-2019
Vegetatie karteringen 1.600.000 300.000 1.300.000
PAS 234.770 234.770
Natuurinformatie 18.390 18.390
Kantoorautomatisering 55.051 55.051 0
GBO 567.741 297.742 269.999
ACSG 46.083 46.083
Ontwikkelagenda 193.892 193.892 0
Totaal 2.715.927 300.000 546.685 1.869.242
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1. Inleiding

De basisbegroting 2020 is vastgesteld in de IPO-bestuursvergadering van 1 oktober 
2019. Dit is, in verband met de Provinciale Statenverkiezingen en de bestuurswissel, een 
“beleidsarme” begroting. De AV is eveneens op 1 oktober in de AV-vergadering over de 
stand van zaken van deze basisbegroting geïnformeerd. Tijdens de 
begrotingsvoorbereiding is voor een aantal kerntaken bestuurlijk geadviseerd om 
voorstellen te doen voor nieuw beleid en deze ter bespreking of ter besluitvorming voor 
te leggen in de IPO-bestuursvergadering van 31 oktober 2019. Het gaat om voorstellen 
die in BAC’s zijn besproken, m.u.v. de voorstellen voor nieuw beleid van Kwaliteit 
Openbaar Bestuur en Werkgeverszaken. De voorstellen voor nieuw beleid zijn vertaald in 
deze 1e begrotingswijziging 2020, die nu ter vaststelling aan het bestuur wordt 
voorgelegd, waarna de AV wordt gevraagd deze goed te keuren. Deze 
begrotingswijziging heeft geen betrekking op het onderdeel van de begroting BIJ12, 
aangezien hiervoor geen nieuw beleidsvoorstellen zijn opgesteld zijn. Tot slot wordt 
opgemerkt t.a.v. Energie/Klimaat, Vitaal Platteland, Regionale Economie en Cultuur er 
ook geen nieuw beleidsvoorstellen zijn.

In onderstaand overzicht worden de in de bestuurlijk vastgestelde basisbegroting IPO 
Den Haag 2020 opgenomen programmakosten, de toegerekende salarislasten en 
bedrijfsvoeringslasten weergegeven, alsmede de effecten van de indexering 2020. De 
kolom 1e begrotingswijziging bevat de financiële vertaling van de voorstellen voor nieuw 
beleid per kerntaak. Het betreft hier dus uitsluitend de toelichting op de voorstellen voor 
nieuw beleid en dus niet op de beleidsarme basisbegroting 2020. 
Samenvatting alle kerntaken 
plus Werkgeverszaken Programmakosten Salarislasten Bedrijfsvoering 1e begrotingswijzing
Duurzame Ruimtelijke 
Ontwikkeling Waterbeheer

                
3.477.775 

                 
752.204 

                
236.938 150.000 

Milieu, energie, klimaat
                   

841.929 
              

1.420.829 
                

447.550 100.000 

Vitaal Platteland, PAS
                   

356.004 
                 

919.360 
                

289.591 

Mobiliteit  
                

2.424.510 
                 

626.836 
                

197.448 285.000                 

Regionale Economie
                     

71.610 
                 

501.469 
                

157.959 

Cultuur en Erfgoed
                     

71.610 
                 

100.294 
                   

31.592 

Kwaliteit openbaar bestuur
                   

852.746 
              

1.086.516 
                

342.244 390.000               

Werkgeverszaken
                   

282.000 
                 

417.891 
                

131.632 65.000 
TOTAAL IPO Projecten en 
programma's

                
8.378.183 

              
5.825.400 

             
1.834.954 

Totale begroting 2020 IPO 
Den Haag exclusief 
indexering

              
16.038.537  17.028.539 

Totale begroting 2020 IPO 
Den Haag inclusief indexering 16.364.942
Voorstel nieuw beleid 2020 990.000 17.376.643

Verbijzondering programmakosten, salarislasten en bedrijfsvoeringslasten per kerntaak 2020 en 
voorstellen voor nieuw beleid
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In totaal wordt ten bedrage van €990.000 aan nieuwe beleidsvoorstellen middels deze 1e 
begrotingswijziging aan u voorgelegd. In de toelichting bij de voorstellen voor nieuw 
beleid worden de 3-vragen nader uitgewerkt. In bijlage 1 zijn zowel deze voorstellen 
voor nieuw beleid, als de overige beïnvloedbare budgetten in de kolom “beïnvloedbaar” 
zichtbaar gemaakt. Het totale beïnvloedbare deel van de vastgestelde basisbegroting 
2020 IPO Den Haag is € 1.801.378.

Een deel van deze nieuw beleidsvoorstellen heeft betrekking op de omvang van de 
personele flexibele schil (490.000). Om u een beeld te geven op hoe de personele lasten 
zich in de IPO Den Haag begroting 2018, 2019 en 2020 hebben ontwikkeld, is 
onderstaand overzicht opgesteld (waarbij 2018 is gebaseerd op de jaarrekening). Indien 
de voorstellen voor nieuw beleid t.a.v. de uitbreiding van de personele flexibele schil 
worden overgenomen, blijven de personele lasten nog steeds onder het niveau van het 
jaar 2019.

Voorstellen aan het bestuur
1. U wordt gevraagd om als IPO-bestuur te besluiten welke voorstellen voor nieuw 
beleid u wenst te honoreren. Deze voorstellen geven invulling aan de in de 
AAC’s/BAC’s/Bestuur geformuleerde nieuwe ambities. Deze zijn nog niet opgenomen in 
de basisbegroting.
2. Voor die nieuw-beleidsvoorstellen waarmee u instemt, een besluit te nemen ten 
aanzien van de financiële dekking. De dekkingsmogelijkheden bestaan uit:
- het schrappen van oud beleid voor nieuw beleid voor de beïnvloedbare 
onderdelen;
- het verhogen van de provinciale bijdrage aan het IPO, of:
- het via directe facturatie aan provincies dekken van de nieuw beleids-uitgaven 
vanuit de functionele posten in de onderscheiden provinciale begrotingen.
3. De vastgestelde basisbegroting inclusief geaccordeerde voorstellen voor nieuw 
beleid en de daar aan verbonden dekkingsvoorstellen, ter goedkeuring aan te bieden aan 
de AV en voorafgaand aan de AV-vergadering, met uw AV-leden hierover af te stemmen. 
4. Kennis te nemen van het feit i.r.t. het nieuw op te stellen 
werkprogramma/kompas er nog mogelijk aparte nieuw beleidswensen worden 
geformuleerd en in de voorjaarsnota aan u worden voorgelegd. 
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2. Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder 
waterbeheer en wonen

Wat willen we bereiken? Nieuw beleid = eerste begrotingswijziging 
2020
Wonen

In 2018 was er een negatieve 
beeldvorming over de rol van provincies 
in de woonopgave. Daar is snel op 
geacteerd onder meer met een Manifest 
Wonen. Samen met de 
verstedelijkingsopgave uit de NOVI 
beschouwen de provincies ‘wonen’ als 
een majeure en te intensiveren 
beleidsopgave in de interprovinciale 
samenwerking.
De woonopgave kent een grote mate 
van integraliteit met accenten op onder 
andere energieneutraal-, klimaat 
adaptief- en binnenstedelijk bouwen. Bij 
dit laatste spelen aspecten als zorgvuldig 
ruimtegebruik en bereikbaarheid ene 
belangrijke rol en is samenwerking 
tussen provincies een randvoorwaarde.

Waterbeheer/Droogte

Naar aanleiding van de droge zomer van 
2018 is op initiatief van het Rijk een 

zogeheten Beleidstafel Droogte 
ingericht. Aan deze tafel zitten  
relevante overheden en stakeholders om 
enerzijds een gedeeld beeld te krijgen 
van de effecten op de middellange en 
lange termijn en anderzijds wordt
aandacht besteed aan de verdere 
verbetering van de inzet van 
beschikbare maatregelen. De 
Beleidstafel kan aanbevelingen doen, 
maar geen beslissingen nemen.

De gezamenlijke inzet van provincies is 
vooral gelegen in het op peil houden van 
de grondwatervoorraden, ook met het 
oog op een verzekering van 
drinkwatervoorziening en voor droogte 
kwetsbare natuurgebieden (categorie 1 
uit de verdringingsreeks). De droogte 
veroorzaakt structureel lagere 
grondwaterstanden in de hogere 
zandgronden met gevolgen voor de 
fundatie van woningen, maar ook 
landbouwschade. 

Wat gaan we ervoor doen? Nieuwe activiteiten = eerste 
begrotingswijziging 2020 

Wonen
Op basis van een nader onderzoek naar 
de door provincies gewenste provinciale 
rol binnen de brede Woonagenda, zal 
een voorstel voor de specifieke ambities 
worden opgesteld. Hierbij zal worden 
betrokken, de reeds gestarte inzet 
vanuit het Manifest Wonen. Hiermee is 
er een herijkte agenda, die via een 
projectmatige aanpak met de accenten 
op belangenbehartiging en kennisdeling 
zal worden uitgevoerd.

Waterbeheer/ Droogte
We leveren inbreng in de Beleidstafel 
Droogte op voor provincies relevante 
vraagstukken en zorgen dat hetgeen is 
gedeeld aan de tafel wordt betrokken bij 
de beleidsoverwegen/besluitvorming van 
de individuele provincies.   

De droogteproblematiek heeft ook een 
impact op de verantwoordelijkheid die 
provincies hebben in het beoordelen van 
allerhande schadeclaims gerelateerd aan 
verlaging van de grondwaterstand. Het 
aantal claims neemt toe en dreigt nog 
verder toe te nemen.  De gezamenlijke 
provincies hebben besloten om landelijk 
één commissie van onafhankelijke 
deskundigen in te stellen en deze op te 
dragen bedoelde onderzoeken te 
verrichten en hierover advies uit te 
brengen: de Advies Commissie Schade 
Grondwater (ACSG).
De impact van de enorme feitelijke en 
verwachte schadeclaims ten gevolge van 
de droogte vraagt om extra juridische 
inzet over de algehele aanpak/ 
systematiek.  



Wat is daarvoor nodig?.............................................................................

Kerntaak Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Water
Vastgesteld meerjarig beleid via 

Programmabegroting 2019
Nieuw beleid

Basisbegroting 2020 e.v. Eerste 
begrotingswijziging

Beleidsopgaves

2019 2020 Beïnvloedbaar 2020
eenmalig/structureel

Wonen - 75.000 75.000 Incidenteel 35.000 
progr. kosten
0,4 fte (40.000) 
extra flex formatie

Droogte ACSG - 75.000 75.000 75.000 incidenteel
Totaal nieuw beleid 150.000 150.000 110.000 en 0,4 fte 

(flex)(40.000)
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3. Kerntaak 2. Milieu, Energie en Klimaat

Wat willen we bereiken met Milieu Toezicht en Handhaving? 
Nieuw beleid = eerste begrotingswijziging 2020

Bestuurlijke agenda 2020-2023
De provinciale VTH-taken waren het 
afgelopen decennium relatief 
‘beleidsarm’. Het accent lag vooral op 
het borgen van de kwaliteit van de 
uitvoering. Met de vorming van 
omgevingsdiensten, verbetering van het 
samenspel met de partners en verfijning 
van het instrumentarium, zijn we als 
provincies in staat om de taken naar 
behoren uit te voeren.  

Keerzijde van deze professionalisering 
en het op afstand plaatsen is mogelijk 
dat de uitvoering van de taken redelijk 
op zichzelf is komen staan. Heel kort 
door de bocht gesteld: we doen het 
goed, maar is ook altijd duidelijk waar 
het toe doet?

De bestuurlijke wens van de provincies 
in IPO verband is om het VTH-
instrumentarium gerichter in te zetten 
en dit meer af te zetten tegenover de 
maatschappelijke (milieu) 
beleidsopgaven in bredere zin. 

Tegelijk zien we dat het rijk 
beleidsinitiatieven neemt en tot nadere 
regelgeving komt, waarvan de uitvoering 
wordt belegd bij de decentrale 
overheden. Bijvoorbeeld rond ZZS, 
veiligheid, klimaat of circulaire 
economie.

Dat biedt provincies enerzijds de kans 
om een brede en (gebieds-)integrale 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
veilige en gezonde leefomgeving. 
Anderzijds stroken de vaak nog sectorale 
prioriteiten van het rijk niet altijd met de 
regionale prioriteiten en integrale 
gebiedsopgaven. Bovendien zien we dat 
het rijk wel beleidsambities formuleert, 
maar daar geen ‘boter bij de vis’ doet en 
weinig rekening houdt met het 
absorptievermogen van de decentrale 
overheden: er zit een grens aan wat we 
(en onze uitvoeringsorganisaties) aan 
veranderingen en intensiveringen 

kunnen verwerken. Anderzijds zien we 
ook dat het rijk taken wegneemt bij 
decentrale overheden of daartoe neigt, 
in weerwil van afspraken die zijn 
gemaakt over het VTH-stelsel. 
Bijvoorbeeld als het gaat om klimaat en 
energie. 
 
Ook op Europese schaal worden 
besluiten genomen op de thema’s die 
direct of indirect doorwerken op de 
uitvoering door de decentrale 
overheden. Juist de kennis van die 
uitvoeringspraktijk biedt provincies de 
mogelijkheid om al aan de voorkant 
Europese beleids- en besluitvorming te 
beïnvloeden.

Dat betekent dat we bij het rijk moeten 
zien te bereiken dat onze (inter-
)provinciale agenda’s meer leidend 
worden voor de prioriteiten van het rijk. 
En we kunnen beschikken over de juiste 
instrumenten, bevoegdheden en 
afwegingsruimte om onze taken goed uit 
te kunnen voeren, dat het samenspel 
met andere (rijks)diensten goed kan 
verlopen én dat de middelen die we 
krijgen in balans zijn met wat het rijk 
aan ons opdraagt. Met de ‘agenda 
Gezonde en Veilige Leefomgeving 2020-
2023’ doen we het rijk een aanbod voor 
een package-deal in de prioriteitstelling 
en doorontwikkeling van het VTH-stelsel 
tot 2023. Deze agenda is ook de basis 
voor een actievere rol in ‘Brussel’.

Binnen het raamwerk voor deze agenda 
zijn de volgende programmalijnen 
onderscheiden:  
• Gezondheid 
• Circulaire economie 
• Klimaat 
• Veiligheid 
• Omgevingswet
Met deze programmalijnen bestrijken we 
(nagenoeg) het gehele werkveld van 
VTH, in elk geval de terreinen waar de 
grootste provinciale belangen en voor 
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VTH-relevante maatschappelijke 
opgaven en ontwikkelingen liggen. 
Daarnaast zijn er dwarsverbanden, zoals 
aanpak milieucriminaliteit, de invoering 

van de omgevingswet of de 
kwaliteitsborging 

Wat gaan we ervoor doen met MTH? nieuw beleid = eerste 
begrotingswijziging 2020

In 2020 vindt een verdiepingsslag plaats 
ten aanzien van de bestuurlijke agenda 
2020-2023. Tegelijkertijd is er een 
veelheid van ‘agenda’s’ die per direct de 
benoemde programmalijnen aangaan. 

1.1 Van verkennen naar doen
In de verkenning en eerste uitwerking 
zal voor elk van de programmalijnen 
inclusief de impact van de 
Omgevingswet het volgende worden 
benoemd: 
1. De belangrijkste kaders waarbinnen 

VTH-opgave-gestuurd wordt ingezet: 
 gezondheid;
 circulaire economie;
 klimaat;
 veiligheid; en 
 omgevingswet. 

2. Wat en hoe we vanuit VTH tot 2023 
willen bijdragen aan het realiseren 
van die opgaven. 

3. Wat we daarvoor nodig hebben van 
het rijk en Europa en wat dat 
betekent voor onze lobby. 

4. Wat we daarvoor moeten doen en 
organiseren in IPO-verband. 

1.2 Van VTH naar Gezonde en veilige 
leefomgeving 
De agenda van de gezamenlijke 
provincies was is in 2019 feitelijk al 
breder dan alleen uitvoering en inzet van 
VTH. De maatschappelijke vraagstukken 
waar de gezamenlijke provincies al 
feitelijk in opereren zijn breder dan VTH. 
Denk aan schone lucht, afval als 

grondstof, zeer zorgwekkende stoffen 
(ZZS), aanpak milieucriminaliteit, 
problematiek buitengebied 
(drugsdumping, toezicht, etc.) en het 
EU-Milieu actieprogramma (MAP). Het 
gaat dan zowel om inhoud van opgaves 
als ook om instrumentaria breder dan 
VTH. Als werktitel gaan we dan ook uit 
van een programma Gezonde en veilige 
leefomgeving.

1.3 Status, nadere uitwerking en 
besluitvorming 
De bestuurlijke agenda Gezonde en 
veilige leefomgeving is leidend voor het 
programma van (nu nog) de kernopgave 
VTH. Agenda en programma worden 
waar nodig jaarlijks geactualiseerd. Het 
is geen blauwdruk, maar een 
ontwikkelagenda waarbij zowel inhoud 
als grenzen en samenhang met andere 
maatschappelijke opgaves zich zullen 
vormen. De inhoud bepaalt immers de 
opgave. 

Inzet is om deze agenda ook als aanbod 
aan de staatssecretaris van I&W voor te 
leggen als (mede)leidend voor de 
bestuurlijke agenda van het BO tot en 
met 2023. Dit sluit aan bij de zogeheten 
‘decemberbrief’ (2018) van de 
Staatssecretaris aan de Kamer, waarin 
zij (van kabinetszijde) een nadere 
duiding geeft van de intensivering van 
‘beleidsrijke’ opgaven op ‘milieu’ gebied, 
waarop de gezamenlijke provincies 
eveneens zullen moeten acteren. 
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Wat is daarvoor nodig?.............................................................................

Kerntaak Milieu, toezicht en handhaving
Vastgesteld meerjarig beleid via 

Programmabegroting 2019
Nieuw beleid

Basisbegroting 2020 e.v. Eerste 
begrotingswijziging

Beleidsopgaves

2019 2020 Beïnvloedbaar incidenteel-
structureel

Verdieping bestuurlijke 
agenda gezonde en 
veilige leefomgeving 
2020-2023

100.000 100.000 nieuw beleid 
100.000 

(financiering flex 1 
fte) incidenteel tm 

2023
Totaal nieuw beleid 100.000 100.000

Voor de doorlopende agenda (basisbegroting) wordt een bedrag van € 140.920 gereserveerd. De feitelijke 
meerjarenbegroting laat voor 2020 een bedrag van € 214.830 zien. Door met name verdere integratie van de 
aanpak van de Risicokaart met het Informatiehuis externe veiligheid en de signaleringskaart is een financiële 
taakstelling van € 73.910 denkbaar.
De verdieping van de bestuurlijke agenda 2020-2023 zal verder gestalte krijgen in het nieuwe beleid. Voor het 
jaar 2020 wordt daar een bedrag van € 100.000 voor begroot. Dit bedrag is nodig om middels inzet van 
provinciale medewerkers ( totaal 1 fte in de flexibele schil) aan deze nieuwe beleidsopgaven uitvoering te 
geven. Het betreft vooralsnog een eenmalig bedrag. De feitelijke meerjarenraming zal nadere uitwerking 
krijgen.
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4. Kerntaak 4. Mobiliteit
Wat willen we bereiken? Nieuw beleid = eerste begrotingswijziging 
2020 

Algemeen 
Binnen de beleidsopgave mobiliteit van 
de gezamenlijke provincies bruist het 
van de energie en kansen om op een 
meer integrale manier te werken aan 
bereikbare, duurzame, gezonde en 
(verkeers)veilige regio’s. Met het 
momentum van het Klimaatakkoord en 
de verschuiving van onderhandeling 
naar uitvoering met een heldere rol en 
positie van de provincies ten op de 
bestuurlijke en maatschappelijke 
partners, komt een groeiende behoefte 
aan goede landelijke, interbestuurlijke 
en interregionale afstemming en 
besluitvorming. De transitie naar een 
meerjarenprogramma met als 
overkoepelende ambitie ‘duurzame en 
zorgeloze mobiliteit’ vergt onder 
andere een omslag in interbestuurlijke 
samenwerking en verhoudingen en een 
nieuwe, meer integrale wijze van 
investeren in mobiliteitssystemen.  
 
De transitie naar duurzame en zorgeloze 
mobiliteit kan niet los gezien worden van 
de transities waar provincies ee rol in 
hebben/nemen. Nauwe afstemming met 
bijvoorbeeld de Omgevingsvisies (en in 
de toekomst Omgevingsagenda’s) en de 
Regionale Energiestrategieën (RES) is 
van cruciaal belang. Daarmee bereiken 
de provincies een steeds betere synergie 
tussen de transitieopgaven waar zij voor 
staan. Dit schept kansen voor 
kosteneffectieve investeringen en geeft 
duidelijkheid naar inwoners, 
partnergemeenten, bedrijfsleven en het 
Rijk. Dit vertaalt zich voor wat betreft de 
inzet van de gezamenlijke provincies in 
nieuwe/herijkte beleidsopgaves. 
 
Toekomst van het Openbaar Vervoer 
(OV) 
De agenda toekomst OV is een majeure 
opgave als schakel in de 
mobiliteitsambitie ‘duurzame en 
zorgeloze mobiliteit’. Dit vraagt om een 
actieve agenda(sturing) in 
interprovinciaal verband zowel op 
hetgeen al overeengekomen is als op 

nieuwe kansen en mogelijkheden het OV 
positie te geven.  
 
Fiets 
De fiets verdient een volwaardige plaats 
op de agenda's van overheden, 
maatschappelijke organisaties en het 
bedrijfsleven. Samen met 22 
organisaties hebbende gezamenlijke 
provincies, zich ten doel gesteld tussen 
2017 en 2027 het aantal fietskilometers 
te verhogen met 20%. Dit is uitgewerkt 
in de Agenda Fiets 2015-2020 van de 
Tour de Force.  
  
Verkeersveiligheid 
Op basis van de afspraken ‘SPV 2030’ 
zal in 2020 een financieel akkoord 
tussen Rijk en decentrale overheden 
gesloten moeten worden om met de 
regionale uitvoeringsprogramma’s 
richting 2030 ook de afgesproken 
doelstelling feitelijk te realiseren. De 
gezamenlijke provincies zijn een speler 
van belang bij het te creëren 
commitment op financiering en zijn 
regievoerder en actor in de regionale 
uitvoeringsprogramma’s.  
  
Energie en Verduurzaming 
Mobiliteit in de brede betekenis is een 
kernthema binnen de provincies in de 
opgaves in de fysieke leefomgeving, dus 
ook in beleidsdoelen gerelateerd aan de 
eigen provinciale agenda’s. Vanuit die 
invalshoek zorgen provincies ervoor dat 
zij primair binnen hun eigen 
invloedssfeer (onder andere 
wegbeheerder, OV-concessieverlener, 
ondersteunen van laadinfrastructuur 
elektrisch rijden) bijdragen via de inzet 
van duurzame mobiliteit. Door in al deze 
rollen in te zetten op zero-emissie, 
dragen provincies bij aan het behalen 
van klimaatdoelen voor 2030. De 
gezamenlijke provincies in IPO verband 
delen op dit vlak een majeure agenda 
geënt op belangenbehartiging, 
kennisdeling, gezamenlijke projecten en 
strategische positionering in de brede 
samenwerking met partners op 
mobiliteitsgebied. 
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Om het volledige mobiliteitssysteem 
richting 2050 zero-emissie te maken, 
zetten we in op een grootschalige 
mobiliteitstransitie, waar mensen meer 
gebruik kunnen én willen maken van 
ruimte-efficiënte vervoersmiddelen als 
deelauto's, fiets en OV. In het bouwen 
van de benodigde systemen en 
infrastructuur hebben provincies een 
cruciale rol. De doorlooptijd van het 
bewerkstelligen van systemen en 
infrastructuur creëert een noodzaak de 
grootschalige mobiliteitstransitie op 
korte termijn in te zetten. Het rijk stelt 
hiervoor de kaders. 
 
Klimaatadaptatie 
Het Rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen hebben de gezamenlijke 
ambitie geuit dat Nederland in 2050 zo 
goed mogelijk klimaatbestendig en water 
robuust is ingericht. In de 
Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie zijn 
alle overheden overeengekomen hier 
invulling aan te geven op basis van 
eenieders eigen verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden. Met het 
Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (dd. 
20 nov 2018) geven het Rijk, de VNG, 
het UvW en het IPO een impuls aan de 
aanpak van klimaatadaptatie en 
uitvoering van de maatregelen. 
 
Provincies zijn wettelijk verantwoordelijk 
voor het provinciale wegen, fietspaden- 
en vaarwegennet en de daarbij 

behorende kunstwerken (zoals bruggen 
en viaducten) en het OV (plus 
bijbehorende infrastructuur). De beheer- 
en onderhoudsopgave wordt groter als 
gevolg van klimaatverandering en 
bovendien neemt de kans op schade 
door extremen toe. 
Overstromingsrisico’s, lagere 
waterpeilen, bodemdaling door zetting, 
droogte en temperatuur beïnvloeden het 
functioneren van wegdek, kunstwerken 
en vaarwegen. 
 
Goederenvervoer en Logistiek
Een optimale logistiek in 
goederenvervoer draagt bij aan de brede 
economische kracht van de regio. Niet 
alleen in de sfeer van 
vestigingsklimaat/werkgelegenheid maar 
ook als betekenisvolle modaliteit in de 
mobiliteitsagenda van de provincie. 
Vanuit die invalshoek zien de 
gezamenlijke provincies niet alleen een 
meerwaarde in het delen van kennis 
maar ook zien provincies de daarmee 
gepaard gaande toename van 
goederenstromen als een uitdaging voor 
het interprovinciale mobiliteitsbeleid om 
bereikbaarheid en leefbaarheid in stand 
te houden. Veel provincies ontwikkelen 
dan ook initiatieven om bijvoorbeeld 
modal shift-beleid (verschuiven van 
goederenstromen van weg naar water en 
spoor) op te zetten of stadslogistiek 
efficiënter en duurzamer te maken

 
Wat gaan we ervoor doen ? Nieuwe activiteiten = eerste 
begrotingswijziging 2020 

Toekomst OV 
Voor de realisatie van de agenda 
Toekomst OV (actieagenda Sprong en de 
contourennota toekomstbeeld OV 2040) 
zal met name op de programmalijnen: 
1. doorontwikkelen knooppunten, en 
2. innoveren in landelijk/dunbevolkter 

gebied 
door de provincies in IPO verband actief 
en daarmee intensief samengewerkt 
moeten worden om de gemaakte 
afspraken met partners te kunnen 
realiseren. Dat doen we vanuit het IPO 
in een projectmatige aanpak op de 
betreffende programmalijnen. Daarmee 
zekeren we als provincies dat we als 
provincies met het nakomen van onze 

afspraken een bijdrage leveren aan de 
ambitie ‘duurzame en zorgeloze 
mobiliteit. 
 
Vanuit deze projectmatige aanpak wordt 
vanuit het IPO een proactieve lobby 
gevoerd worden nieuwe ontwikkelingen 
ambtelijk en bestuurlijk geagendeerd. 
Tevens zal vanuit het IPO actief 
geacteerd worden op kennisontwikkeling 
en kennisdeling. 
Met deze aanpak geven we als 
provincies inhoud aan: 
1. Begeleiden en behartigen van de 

provinciale belangen bij de 
omvorming van ProRail tot ZBO 
per 2021 (onder andere 
derdenwerken/fiscaliteit);
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2. Begeleiden en behartigen van de 
belangen van de decentrale 
opdrachtgevers bij de onderzoeken 
en toekomst van de ordening en 
sturing op het spoor met oog op 
besluitvorming door de Tweede 
Kamer in 2020; 

3. Het organiseren en invullen van de 
strategische spoorgroep en het 
agenderen van verbeterpunten in 
de samenwerking rondom I&W, 
ProRail, NS en regionale 
vervoerders;

4. Het afhandelen van verzoeken 
vanuit I&W met betrekking tot het 
regionaal OV;

5. Een actieve uitwerking van de 
programmalijnen uit ‘De 
Sprong’/Contourennota 
Toekomstbeeld OV voor de 
opgaven ‘ knooppunten én 
innoveren in bereikbaarheid voor 
dunbevolktere/landelijke 
gebieden. 

 
Fiets 
De ‘tweede etappe’ van de Tour de Force 
(voor de periode 2020-2022) wordt in 
2019 vormgegeven. Waar in de eerste 
etappe de nadruk lag op het opbouwen 
van samenwerking en synergie, zal voor 
de tweede etappe de afweging zijn de 
nadruk te leggen op het feitelijk 
realiseren van de doelstelling om het 
aantal fietskilometers te verhogen met 
20%. Ook afspraken uit het 
Klimaatakkoord die betrekking hebben 
op fiets, zullen hier bij betrokken 
worden. Voor de doorstart van de 
agenda van de gezamenlijke provincies 
in IPO verband en de coördinatie tussen 
de provincies en de verantwoordelijkheid 
van de provincies op inzet in het 
programma Tour de Force zal meerjarige 
inzet 2020-2022 nodig zijn.  
 
Verkeersveiligheid 
In IPO verband zal ten behoeve van het 
te bereiken financieel akkoord tussen 
Rijk en decentrale overheden een 
actieve financiële analyse / 
onderbouwing leveren. Via een 
projectmatige aanpak zal vanuit het IPO 
een actieve coördinatie rondom de 
feitelijke effectuering van de regionale 
uitvoeringsprogramma’s richting 2030 
worden georganiseerd. 
 

Duurzame mobiliteit 
Nu het Klimaatakkoord in haar finale 
vorm begint te raken, verschuift de 
aandacht van onderhandeling naar 
uitvoering. De samenwerking in IPO 
verband richt zich ook in 2020 op het 
actief faciliteren bij het opzetten van 
Regionale Mobiliteitsprogramma’s. 
 
Naast Regionale Mobiliteitsprogramma’s 
bevat het Klimaatakkoord meerdere 
deelafspraken die in 2020 door de 
provincies in IPO verband nader 
uitgewerkt en uitgevoerd dienen te 
worden: 
 de Nationale Agenda 

Laadinfrastructuur (NAL): vergt 
een intensivering van 
interprovinciale ambtelijke en 
bestuurlijk samenwerking zowel bij 
de NAL, maar ook bij het Formule 
E-team (FET) en het Nationaal 
Kennisplatform Laadinfrastructuur 
(NKL). Met deze intensivering kan 
bureau MRA-E (dat als uitvoerder 
de dagelijkse contacten bij FET, 
NKL en NAL voert namens de 
provincies) de positie van 
provincies beter borgen in de 
afspraken die daar gemaakt 
worden; 

 het meerjarige bestuursakkoord 
Zero Emissie Busvervoer (ZEB), 
waarin is afgesproken dat alle 
nieuwe bussen in het OV vanaf 
2025 zero-emissie zijn. De 
volledige vloot dient in 2030 zero-
emissie te zijn. In het voorjaar van 
2019 is een nieuwe fase gestart 
waarin -naast aandacht voor de 
tijdige instroom van materieel- het 
concessieproces doorgelicht op 
tijdige realisatie van 
laadinfrastructuur. 
Samenwerkingsverband DOVA 
coördineert, in opdracht van IPO, 
de interprovinciale samenwerking 
en de contacten met de 
vervoersregio’s en het Rijk. Ook de 
afstemming met de kennisagenda 
van KpVV op dit thema wordt 
verzorgd door DOVA. Voor de 
kennisagenda zijn mogelijk 
aanvullende middelen nodig na 
2020; 

 Opzetten en handhaven van een 
nieuwe CO2-norm voor 
werkgerelateerde mobiliteit 
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(inclusief goederenvervoer). Dit is 
een nieuwe opgave die voortvloeit 
uit het Klimaatakkoord. Vanuit een 
actieve samenwerking tussen IPO, 
VNG, het Rijk en de 
Omgevingsdiensten zal daartoe 
een voorstel worden gedaan; 

 Het goede voorbeeld geven met 
eigen mobiliteit. De 
samenwerkende provincies zal via 
de Interprovinciale Contactgroep 
Personeelszaken (ICP) een 
verkenning uitvoeren en met 
voorstellen komen. 

 
Klimaatadaptatie  
Op dit moment lijkt klimaatadaptatie nog 
niet verankerd/geïntegreerd te zijn in de 
uitvoering van mobiliteit. Kennis van de 
effecten van de klimaatverandering op 
huidige en de toekomstige infrastructuur 
d.m.v. stresstesten en risicodialogen, 
maar ook de toepassing van 
klimaatadaptatie zal helpen bij 
effectievere uitvoering van 
mobiliteitsopgave. Derhalve zal vanuit 
de onderliggende doelstelling van 
bereikbare, duurzame, gezonde en 
(verkeers-)veilige regio’s de 
gezamenlijke provincies aan de slag 
gaan met maatregelen voor de eigen 
assets zoals provinciale 

wegen/fietspaden/vaarwegen, en 
mobiliteit/OV Hiervoor brengen 
provincies de kwetsbaarheden eigen 
infrastructuur in beeld. Daarbij zoeken 
provincies actief het contact op met de 
andere beheerders om prioritering en 
maatregelen op elkaar af te stemmen.

Goederenvervoer en logistiek  
Goederenvervoer en logistiek’ is een 
beleidsopgave die de afgelopen jaren 
een toenemend belang heeft gekregen in 
het beleid van provincies. De afgelopen 
jaren zijn er tussen provincies 
toenaderingspogingen ontstaan om 
kennis over deze ontwikkelingen uit te 
wisselen en de mogelijkheid te 
verkennen om gezamenlijk projecten op 
te zetten. Dit laatste vanuit de gedachte 
dat goederenstromen vaak een 
bovenregionaal of internationaal 
karakter hebben waardoor 
samenwerking een (noodzakelijk) 
uitgangspunt is om deze stromen te 
beïnvloeden. Via een verkenning willen 
de gezamenlijke provincies onderzoeken 
of en zo ja wat nodig is in het 
bevorderen en stroomlijnen van de 
samenwerking tussen de provincies op 
het gebied van goederenvervoerbeleid. 
Resultaat is een advies op de 
toegevoegde waarde van een 
gezamenlijke agenda. 

  

Kerntaak Mobiliteit
Vastgesteld meerjarig beleid via 
Programmabegroting 2019  

Nieuw beleid  

Basisbegroting 2020 e.v.  Eerste 
begrotingswijziging  

  
  
Beleidsopgaves  

2019  2020  Beïnvloedbaar  incidenteel-
structureel  

Verkenning goederenvervoer 
en logistiek

  15.000 15.000 15.000 incidenteel

Klimaatadaptie als thema 50.000 50.000Incidenteel 0,5 fte 
flexibele schil= 
50.000

Toekomst 
OV/Fiets/Verkeersveiligheid/
Overige duurzame mobiliteit

220.000 220.000Incidenteel: 
2,0 fte flexibele 
schil (=200.000)
20.000 progr. kstn 

Totaal  Nieuw beleid 2020  285.000 285.000 

Wat is daarvoor nodig?.............................................................................
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5. Kerntaak 7: Kwaliteit van het Openbaar Bestuur

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen ? Nieuw beleid = eerste 
begrotingswijziging 2020 

Nieuwe Bestuurlijke 
Adviescommissie
Het nieuw door de AV-benoemde IPO-
bestuur heeft in haar vergadering van 29 
augustus besloten de noodzaak te zien 
van een bestuurlijke adviescommissie 
van de gezamenlijke provincies rondom 
de “Kwaliteit van het Openbaar 
Bestuur”. In navolging van dat besluit 
wordt in kaart gebracht welke reikwijdte 
aan dossiers, thema’s deze nieuwe 
adviescommissie tot haar werkveld zal 
rekenen. Hierbij kan gedacht worden 
aan de – voor de provincies relevante - 
Wet Open Overheid, de versterking van 
de relatie met de Staten, de 
interbestuurlijke samenwerking, de Wgr, 
en ook de samenwerking in de regio’s 
met de decentrale overheden binnen de 
verschillende wettelijke kaders. Op 
welke wijze deze adviescommissie de 
werkzaamheden zal oppakken is nog 
nader onderwerp van bestuurlijk 
gesprek. Dit vraagt de inzet voor de 
komend jaar van een IPO-medewerker 
als secretaris van deze commissie en 
een werkbudget van 20.000. 

Kopgroepen
In de vorige bestuursperiode is 
geëxperimenteerd met bestuurlijke 
kopgroepen op politiek actuele dossiers 
en vraagstukken. Rondom de 
totstandkoming van het Interbestuurlijk 
Programma (IBP) is gewerkt met een 
bestuurlijke kopgroep, en in het najaar 
van 2018 is onder leiding van een 
kopgroep een manifest van de 
gezamenlijke provincies op de 
woonopgaven gerealiseerd. Het IPO-
bestuur verstrekt opdracht en mandaat 
aan de kopgroep. De keuze voor een 
kopgroep is ingegeven door de noodzaak 
van een snelle(re), gerichte(re) - en 
daarmee veelal effectiever - inzet 
plegen. Op basis van de positieve 
ervaringen heeft het nieuw benoemde 
IPO-bestuur besloten tot de – voor de 
duur van het traject -  instelling van zes 
kopgroepen. 

Kopgroepen: groepen van minimaal 
3 a 4 afgevaardigden van 
verschillende GS-en, verspreid over 
minimaal  3 landsdelen met 
vertegenwoordigers van 
verschillende politieke partijen 
rondom provinciale thema’s die met 
meerdere BAC’s raakvlak hebben. De 
behandeling van het thema en het 
werk van de kopgroep wordt 
besproken in het IPO-bestuur (en in 
beginsel niet in een BAC). De 
voorzitter van de BAC waar het 
thema de meeste raakvlakken mee 
heeft is voorzitter van de kopgroep. 
Zij voeren Bestuurlijke Overleggen 
(overleggen met bewindslieden 
en bestuurders van 
belangenorganisaties) over door de 
provincies gezamenlijk in 
het bestuur overeengekomen 
standpunten. Een dergelijke 
kopgroep wordt voor de duur van 
een project ingesteld door 
het bestuur, eventueel op 
voorstel/verzoek van betrokken 
BAC’s. Ook het mandaat van deze 
kopgroepen wordt vastgesteld door 
het bestuur.

Het betreft de volgende kopgroepen:
- Aanpak Stikstof
- Klimaatakkoord
- Omgevingswet
- Bestuursakkoord Nationale 

Omgevingsvisie 
- Interbestuurlijk 

Programma/nieuwe 
kabinetsaanbod

- Digitalisering 

Voor de ondersteuning van deze 
bestuurlijke kopgroepen kan deels een 
beroep worden gedaan op de 
werkbudgetten van de kerntaken 
aangezien deze maatschappelijke 
opgaven daar reeds in waren 
opgenomen; er wordt gestreefd naar 
een interprovinciaal team ter 
ondersteuning van de kopgroepen, 
waarbij in ieder geval structureel – naast 
de inhoudelijke expertise – ook 
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communicatie en lobby is 
vertegenwoordigd. Hierbij is het streven 
2020 ook in te zetten voor de realisatie 
van een uniforme aanpak. In aanvulling 
op de werkbudgetten – welke niet voor 
alle kopgroepen onder de kerntaken 
staat – wordt voorgesteld een 
werkbudget van 20 000. Daarnaast is de 
strategische advies-, ondersteunings-,  
communicatie- en lobbycapaciteit niet 
toegerust op het werken met 6 
kopgroepen. Een voorstel met een 
onderbouwing wordt voorgelegd bij 
voorjaarsnota 2020 en vooralsnog hier 
als PM opgenomen.

Nieuwe Visie van de gezamenlijke 
provincies 
In 2014 hebben de gezamenlijke 
provincies “Kompas 2020: samen 
werken aan een sterke regio” 
gepresenteerd. Veranderende 
maatschappelijke opgaven, 
veranderende visies op samenwerking 
en nieuwe uitdagingen vragen wellicht 
om een opvolger van KOMPAS 2020. Het 
is immers straks 2020… 
In 2021 volgen Tweede 
Kamerverkiezingen. Welke boodschap 
hebben de provincies aan het nieuwe 
kabinet? 
De interprovinciale samenwerking in 
IPO-verband is gestructureerd langs de 
kerntaken. De maatschappelijke opgaves 
lopen niet altijd binnen de lijnen van de 
kerntaken. Welke structuur brengt de 
beste resultaten? 
Het zijn vraagstukken van de 
gezamenlijke provincies die nauw met 
elkaar samenhangen en in elkaar 
vervlochten zijn, en die in de politiek 
bestuurlijke context van 2020 en de 
doorontwikkeling van een 
netwerkorganisatie, om een aanpak 
vragen. 
Het bestuur heeft hiertoe in augustus 
2019 het bestuurlijke startsein gegeven. 
Hiertoe wordt indicatief rekening 
gehouden met 200 000 (in deze de helft 
van het budget van KOMPAS 2020 in 
2013 en 2014). Allereerst zal een 
werkplan worden opgesteld met een 
onderbouwde begroting en worden 
voorgelegd aan de nieuwe BAC. Na 
bespreking in de BAC zal dit ter 
besluitvorming worden voorgelegd aan 
het IPO-bestuur. Vooralsnog wordt deze 
post als PM opgevoerd. 

Versterking van de relatie met de 
Staten
In de vorige bestuursperiode is gestart 
met het versterken van de relatie met 
de leden van de Algemene Vergadering 
van het IPO en via die lijn met de 
Statenleden. Verschillende concrete 
afspraken en initiatieven hebben daar 
invulling aan gegeven, zoals de 
betrokkenheid bij de invulling van de 
workshops op het IPO-Jaarcongres, de 
informele inhoudelijke bijeenkomsten op 
maatschappelijke opgaven, een model-
voordracht voor de Staten ter 
aanbieding van de Programmabegroting, 
facilitaire ondersteuning 
(vooroverleggen; Statenlid nu) en het 
samen optrekken in de bewustzijns-
campagne in de aanloop naar de 
Statenverkiezingen.  
Binnen de bestuurlijke ambities is 
gesproken over een overkoepelend 
programma voor de versterking van de 
relatie met de gezamenlijke Staten. De 
hierboven vermelde initiatieven maken 
daarvan onderdeel uit. De doelstelling 
van het programma is de kennisdeling te 
intensiveren, het netwerk(en) te 
versterken en te faciliteren, en de 
samenwerking onder de koepel van het 
IPO te verbeteren en daarmee de kracht 
van de gezamenlijke provincies 
verbeteren. 

Voor de contouren en invulling van dit 
programma wordt in ieder geval in 
overleg getreden met de betrokken 
bestuurders/portefeuillehouders in het 
IPO-bestuur, en de leden van de 
Algemene Vergadering. Ook de 
Statengriffies en ambtelijke organisaties 
van de provincies kunnen hierbij een rol 
vervullen. Elementen waar aanvullend 
aan gedacht kan worden zijn een 
continue gezamenlijke bewustzijns-
campagne, een eigen kennisagenda van 
de AV (en voor de Staten), een 2e 
netwerk-dag naast het IPO Jaarcongres. 

Tussen de AV en het IPO-bestuur is 
tevens al de afspraak gemaakt te bezien 
op welke wijze ondersteuning aan 
Statenlid nu geboden kan worden binnen 
dit programma. Voor 2020 worden de 
reeds ingezette bewegingen 
gecontinueerd en waar mogelijk reeds 
aangevuld met extra activiteiten, hiertoe 
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wordt voorgesteld extra budget te 
faciliteren, waarbij – als onderdeel van 
het programma – wellicht ook gekeken 
kan worden naar een gedeeld 
financieringsmechanisme na 2020. 
Hiertoe is een werkbudget benodigd om 
de start te kunnen maken met een Plan 
van Aanpak welke in het IPO-bestuur 
kan worden vastgesteld en is 8 uur inzet 
van een IPO-medewerker per week 
benodigd.

Interbestuurlijk Programma

In 2018 is het IBP van start gegaan. Met 
het IBP zetten de provincies met het 
rijk, gemeenten en waterschappen flinke 
stappen in de aanpak van 
maatschappelijke vraagstukken. In 2018 
is – als onderdeel van het IBP -ook het 
IBP-programmateam van start gegaan. 
Dit programmateam vervult sinds 2018 
een ondersteunende en coördinerende 
rol in de uitvoering van het IBP. Er wordt 
ingezet op nieuwe verbindingen, 
ingespeeld op de behoeften van de 
teams op de opgaven om zo betere 
interbestuurlijke samenwerking te 
realiseren, en op het benutten van de 
successen en uitdagingen in de praktijk 
ten behoeve van de aanpak van de 
opgaven.

In 2018 is het gezamenlijke budget 
uitgegeven aan het opstarten van het 
IBP. In zowel 2018 en 2019 is 
geïnvesteerd in de gezamenlijke 
communicatie, interbestuurlijke 
bijeenkomsten, inhuur van liaisons die 
actief investeren in crossovers tussen 
thema’s en overheden en het leveren 
van inhoudelijke kennis om het 
vraagstuk verder te helpen. 

Ten aanzien van de samenwerking rijk, 
VNG, UvW en IPO is binnen het 
Interbestuurlijk Programma (IBP) 
afgesproken dat alle partijen voor 2019 
een bijdrage zouden leveren voor de 
samenwerking en het proces. Voor de 
gezamenlijke provincies was dit een 
financiële bijdrage van €250.000,-. De 

VNG heeft een bijdrage geleverd van 
eveneens €250.000, het ministerie van 
BZK heeft €1.000.000 bijgedragen en de 
Unie van Waterschappen heeft het 
beheer en het financiële loket voor haar 
rekening genomen. Voor 2020 zetten de 
provincies graag de werkzaamheden op 
het gebied van interbestuurlijk 
samenwerken voort. De financiële 
bijdrage 2019 is inmiddels bijna volledig 
uitgegeven. Op basis daarvan is een 
gelijke bijdrage als in 2019 het meest 
passend waarvan reeds € 50.000 is 
vastgesteld in de basisbegroting.

De AV wordt regulier bijgepraat over de 
voortgang binnen het Interbestuurlijk 
Programma en mogelijke onderdelen 
daarvan, zoals bijvoorbeeld het 
Klimaatakkoord. 

Het advies is daarmee voor 2020 
opnieuw een bijdrage van €250.000 te 
verstrekken ten behoeve van het IBP-
programmateam. Deze bijdrage is niet 
voorzien in de bestaande 
programmabegroting, wat betekent dat 
deze dient te worden meegenomen in de 
eerste begrotingswijziging voor nieuw 
beleid 2020. Als voorwaarde hieraan 
verbonden geldt dat BZK en de VNG ook 
met de voorgestelde bijdrage komen. 
Aanvullend heeft de Unie van 
Waterschappen aangegeven te bezien of 
voor 2020 ook een financiële bijdrage tot 
de mogelijkheden behoort. 

Logistiek
Met de continuering, en verdere uitbouw 
van de netwerkorganisatie van de 
gezamenlijke provincies, en de daarbij 
horende evenementen, zowel voor de 
Statenleden (congres, AV) en de 
bestuurders, wordt voorgesteld het 
budget voor de organisatie op dit punt te 
verhogen met €20.000. 
[vergaderkosten omhoog: middag 
congres, GS-dagen, nieuwe BAC, 
bestuurs-tweedaagse, extra AV/Staten-
middag, AAC-dag] 



Eerste begrotingswijziging 2020 IPO Den Haag 16

Kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur 
2019   2020   Beïnvloedbaar   Nieuw Beleid

Eerste 
begrotingswijziging
incidenteel-structureel   

Nieuwe BAC - 100.000 100.000Structureel Inzet 
secretaris (0,8 fte) en 
werkbudget 20.000

Kopgroepen PM Structureel Voorstel 
wordt nader uitgewerkt 
en voorgelegd bij VJN

Nieuwe visie 
gezamenlijke 
provincies

PM Structureel Voorstel 
wordt nader uitgewerkt 
en voorgelegd bij VJN

Versterking relatie 
staten

70.000 70.000Incidenteel inzet 
programmamanager  
(0,2 fte) en werkbudget 
50.000 incidenteel 2020

Interbestuurlijk 
Programma

200.000 200.000incidenteel 2020

Vergaderkosten 20.000 20.000structureel

Totaal  nieuw beleid 390.000 390.000   
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5. Werkgeverszaken

Wat willen we bereiken? Nieuw beleid = eerste begrotingswijziging 
2020  
  
Cao   
Indien werkgevers het eens worden met de vakbonden over een proces van co-creatie 
voor de cao 2021 en verder, zijn hiermee incidenteel extra kosten gemoeid. Op basis van 
de ervaringen van het co-creatie traject dat heeft geleid tot de zeer positief beoordeelde 
cao 2017-2018, moet hierbij worden gerekend op een bedrag van om en nabij de 65.000 
euro (externe begeleiding, accommodaties etc.).   
 
In de basisbegroting 2020 is met deze kosten van co-creatie nog geen rekening 
gehouden omdat het besluit over de vorm van het proces om te komen tot een nieuwe 
cao pas in de loop van 2020 (na het eerste kwartaal van 2020) genomen kan worden in 
onderling overleg tussen vakbonden en de BOD.  

Wat is daarvoor nodig?............................................................................. 
 
  
Werkgeverszaken  

Vastgesteld meerjarig beleid via 
Programmabegroting 2019   

Nieuw beleid   

Basisbegroting 2020 e.v.   Eerste 
begrotingswijzigi
ng   

   
   

Beleidsopgaves   

2019   2020   Beïnvloedbaar   incidenteel-
structureel   

Nieuw beleid Co-
creatie 

   65.000   65.000 Incidenteel 
65.000  
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BIJLAGE 1. Beheerbegroting 2020 IPO-Den Haag incl. voorstellen voor nieuw beleid

Beheersbegroting 2020   

    

Basisbegroting Gewijzigd Beïnvloedbaar 

Programma's/Projecten 2020 2020  2020 

   
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, 
waaronder waterbeheer    

verkenning duurzame drinkwatervoorziening                              -     

IHW en Deltaprogramma                  373.395                                   373.395  

Regionale keringen ontwikkelprogramma                  127.875                                   127.875  

STOWA                  200.508                                   200.508  

Werkbudget incl Schildhuisstichting                     17.903                                     17.903 
                                         

17.903 

Wonen                                      35.000 
                                         

35.000 

Droogte ACSG                                      75.000 
                                         

75.000 

coordinatie ror kaarten                     74.679                                     74.679  

BRO, 1e wijziging begroting 2018                     61.380                                     61.380  

Waterkwaliteit                  250.000                                   250.000  

Binnenstedelijke transformatie                     46.035                                     46.035 
                                         

46.035 

DSO               1.600.000                               1.600.000    

Programma implementatie omgevingwet                  726.000                                   726.000  

Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Waterbeheer               3.477.775                               3.587.775  

       

Kerntaak 2. Milieu, energie en klimaat    

Verkenning Afval en grondstoffen                              -     

Verkenning Veiligheid en Gezondheid                              -     

Risicokaart                  173.910                                   173.910 
                                         

73.910 

Make it work progress                              -       
Verdieping bestuurlijke agenda gezonde en veilige 
leefomgeving        

IMPEL                     20.460                                     20.460  

Milieuverkenning                     20.460                                     20.460  

Nationale Aanpak Regionale Energie Strategieën                  327.360                                   327.360 
                                      

327.360 

Verduurzaming Mobiliteit                  102.300                                   102.300 
                                      

102.300 

Aanpak Verduurzaming bedrijven en industrie                     40.920                                     40.920 
                                         

40.920 

Energie en Ruimte                  102.300                                   102.300 
                                      

102.300 

Lobby & Communicatie                              -     

Werkbudget                     54.219                                     54.219 
                                         

54.219 

Milieu, energie, klimaat                  841.929                                   841.929    

   
Kerntaak 3. Vitaal platteland, natuurbeheer & 
ontwikkeling natuurgebieden    

VRN                     10.230                                     10.230  

Natuurtop 2019                              -     
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Klimaatakkoord landbouw/landgebruik                     51.150                                     51.150 
                                         

51.150 

Werkbudget                  102.300                                   102.300 
                                      

102.300 

IBP VP                              -       

Expertise N2000/Landbouw/Reservepakket                     77.748                                     77.748    

PAS kadernota                  114.576                                   114.576    

Vitaal Platteland, PAS                  356.004                                   356.004  

   

Kerntaak 4: Mobiliteit    

Toekomst OV    

ITS en Verkeersmanagement    

Fiets                     61.380                                     61.380  

Verkeersveiligheid    

Zero emissie bus                  112.530                                   112.530  

NKL t.m. 2020                  368.280                                   368.280  

Werkbudget                     40.920                                     40.920 
                                                  

-   

Overig duurzame mobiliteit    

Verkenning goederenvervoer en logistiek                                      15.000 
                                         

15.000 

Klimaatadaptie     
                                         

50.000 

Toekomst OV/Fiets/Veiligheid                                      20.000 
                                      

220.000 

   

Aansturen kennisprogramma KpVV               1.841.400                               1.841.400  

Mobiliteit                2.424.510                               2.459.510    

       

Kerntaak 5. Regionale economie    

Circulaire economie                              -       

Leegstandsmonitor                              -     

IBP RE                              -     

Procesgeld retail                              -     

Werkbudget                     71.610                                     71.610 
                                         

71.610 

Regionale Economie                     71.610                                     71.610    

   

Kerntaak 6. Cultuur en Erfgoed    

Cultuurplatform      

Cultuurbeleid 2021 e.v.      

Erfgoed      

Werkbudget                     71.610                                     71.610 
                                         

71.610 

Culturele Infrastructuur                     71.610                                     71.610  

   

Kerntaak 7. Kwaliteit van het openbaar bestuur    

Jaarcongres                  102.300                                   102.300 
                                      

102.300 

Bestuursdiner                     15.345                                     15.345 
                                         

15.345 

Welcome back borrel                       7.673 
                                       

7.673 
                                           

7.673 



Eerste begrotingswijziging 2020 IPO Den Haag 20

Dialoogcafes                     21.483                                     21.483 
                                         

21.483 

Abonnement COELO                       8.696 
                                       

8.696  

IBP Algemeen                     51.150                                     51.150 
                                         

51.150 

Strategische denktank                  102.300                                   102.300 
                                      

102.300 

Kennishub                     40.920                                     40.920 
                                         

40.920 

Formatie kennishub                  117.645                                   117.645 
                                      

117.645 

CEMR                      43.989                                     43.989  

Kenniscentrum Europa Decentraal                  208.000                                   208.000  

IDA    

Werkbudget I-overheid                     30.946                                     30.946 
                                         

30.946 

Nieuwe BAC                                      20.000 
                                         

20.000 

Kopgroepen   PM  

Nieuwe visie gezamenlijke provincies   PM  

Versterking relatie staten                                      50.000 
                                         

50.000 

Vergaderkosten                                      20.000 
                                         

20.000 

Interbestuurlijk programma                                    200.000 
                                      

200.000 

Financiën                  102.300                                   102.300    

Kwaliteit openbaar bestuur                  852.746                               1.142.747    

       

WG Werkgeverszaken      

CAO                  152.000                                   196.000    

Wnra                     30.000                                               -      

Integriteit en rechtspositie bestuurders                       7.000 
                                       

5.000    

Garantiebanen                     20.000                                     20.000    

Uitvoeringskosten CAO        

Nieuw beleid cocreatie                                      65.000 
                                         

65.000 

Samenwerking                     73.000                                     61.000  

Werkgeverszaken                  282.000                                   347.000  

  

Samenvatting alle kerntaken plus Werkgeverszaken  Basis  Gewijzigd 

Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Waterbeheer               3.477.775                               3.587.775 

Milieu, energie, klimaat                  841.929                                   841.929 

Vitaal Platteland, PAS                  356.004                                   356.004 

Mobiliteit                2.424.510                               2.459.510 

Regionale Economie                     71.610                                     71.610 

Culturele Infrastructuur                     71.610                                     71.610 

Kwaliteit openbaar bestuur                  852.746                               1.142.747 

Werkgeverszaken                  282.000                                   347.000 

TOTAAL IPO Projecten en programma's               8.378.183                               8.878.185 

    

Organisatie en bedrijfsvoering   
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Personeelskosten   

Personele lasten               5.825.400                               6.315.400 490.000

Salarissen   

Sociale lasten   

Inhuur externen   

Inhuur provincies   

Tot sal & soc lst IWV   

Tot sal & soc lst O&B   

Vergoeding woon/werkverkeer                  117.645                                   117.645 

Overige personeelskosten                     57.288                                     57.288 

Vertrouwenspersoon                              -                                                 -   

Medezeggenschapscommissie                              -                                                 -   

Med. begeleiding                              -                                                 -   

Overige personeelskosten                              -                                                 -   

Uitzendkrachten                              -                                                 -   

Personeelsadvertenties                     13.299                                     13.299 

Stagiaires                     11.253                                     11.253 

Salarisadministratie                     38.874                                     38.874 

Vorming en opleiding                     51.150                                     51.150 

POB cf CAO 2017-2018                     91.047                                     91.047 

Reis- en verblijfkosten O&B                  114.576                                   114.576 

Reis- en verblijfkosten B&I                     46.035                                     46.035 

Reis/verblijf medewerkers                              -                                                 -   

Reis/verblijf DB                              -                                                 -   

Kosten chauffeur                              -                                                 -   

Gevolgen herplaatsing/Mobiliteit       

Totaal personeelskosten               6.366.567                               6.856.567 

    

Huisvestingskosten   

Huurkosten Den Haag                  179.025                                   179.025 

Huisvesting Brussel                     53.349                                     53.349 

Huisvesting vergaderlocaties                              -                                                 -   

Afschrijving inrichting                     69.564                                     69.564 

Rentekosten lening Herengracht                     12.276                                     12.276 

Huishouding                       6.650 
                                       

6.650 

Energie-, service- en schoonmaakkosten                     90.024                                     90.024 

Meubilair-afschrijvingen, verzekeringen                     42.966                                     42.966 

Meubilair kleiner dan 1.000                              -                                                 -   

Onderhoud/reparatie/verzekering meubilair                              -                                                 -   

Afschrijving/aanschaf meubilair                     41.750                                     41.750 

Overige huisvestingskosten                     25.102                                     25.102 

Totaal huisvestingskosten                  520.706                                   520.706 

  

Indirecte kosten   
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Telecomm-afschrijving, gesprekskosten                     82.863                                     82.863    

Abonnement telefoon                              -                                                 -   

Aanschaf telecom.                              -                                                 -   

Onderhoud/reparatie telecom.                              -                                                 -      

Afschrijving telecom.                              -                                                 -   

Automatisering-afschrijving, verzekeringen                  148.335                                   148.335 

Reparatie/onderhoud automatisering                              -                                                 -   

Begeleiding en opleiding automatisering                              -                                                 -   

Afschrijving automatisering                              -                                                 -   

Onderhoud/reparatie kantoormach.                       4.092 
                                       

4.092 

Kantoorartikelen                     13.811                                     13.811 

Kopieerkosten                     39.386                                     39.386 

Papier/toner                              -                                                 -   

Drukwerk kantoor                     12.788                                     12.788 

Portokosten       

Overige portikosten                              -                                                 -   

Accountantscontrole/begeleiding                     38.363                                     38.363 

Vergaderkosten                  151.097                                   151.097 

Documentatie                     27.621                                     27.621 

Representatie                     29.667                                     29.667 

Advies/begeleiding                     35.805                                     35.805 

Totaal indirecte kosten                  583.826                                   583.826 

  

Programmakosten   

Doorontwikkeling   

Programmakosten, intern project   

Communicatie en publicaties B&I                     86.955                                     86.955 

Progr kst B&I                  102.300                                   102.300 

Totaal programmakosten                  189.255                                   189.255 

  

Jaarlijks speerpuntenbudget     

  

Totaal organisatie en bedrijfsvoering               7.660.354                               8.150.354 

  

Totaal generaal       16.038.537                    17.028.539 2.791.378

Basisbegroting IPO, Prijspeil 2019 2020 Gewijzigd

  

  

Personeelskosten               6.366.567                               6.856.567 

Bedrijfsvoeringslasten               1.293.787                               1.293.787 

Subtotaal basisbegroting IPO               7.660.354                               8.150.354 

Programmalasten               8.378.183                               8.878.185 
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Totale lasten primaire begroting IPO 16.038.537 17.028.539 

Indexering personeel 190.997 205.697  

Indexering materieel 135.408 142.408  

Nieuwe basisbegroting 2020, prijspeil 2020 16.364.942 17.376.643  

 

 2020 Gewijzigd

Oorspronkelijke meerjarenraming IPO            13.462.288                             13.462.288 
w.o. Waterkwaliteit, voorheen niet meegenomen, 
vastgestelde VJN 2019                  250.000                                   250.000 

w.o. Omgevingswet, KPS besluit                  726.000                                   726.000 

w.o. DSO, bestuursbesluit november 2018               1.600.000                               1.600.000 
Oorspronkelijke meerjarenraming IPO incl. 
aanvullende besluiten            16.038.288                             16.038.288 
Verschil oorspronkelijke meerjarenraming en 
basisbegroting/gewijzigde begroting                         -249                                 -990.251 

Wijziging programmalasten 1e mutatie                                      500.002 

Wijziging personele lasten 1e mutatie                                   490.000 

Totale wijziging 1e mutatie                                      990.001 
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Kern van het onderwerp
De Algemene Vergadering heeft op 18 juni 2019 verzocht de toezeggingen die tijdens de AV 
gedaan worden separaat op te nemen in het verslag van de Algemene Vergaderingen. Aan die 
toezegging is opvolging gegeven. Onderstaand treft u de stand van zaken van de toezeggingen 
die sindsdien zijn gedaan alsmede de stand van afhandeling. Het voorstel is 2 tot 3 maal per 
jaar dit overzicht bij de vergaderstukken van de AV te voegen. 

Voorstel/gevraagd besluit
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld kennis te nemen van de stand van zaken met 
betrekking tot de toezeggingen. 

Lopende toezeggingen

1. De oud-AV leden kijken naar de acties uit het overdrachtsdossier en zullen die in 
samenwerking met het IPO verder uitkristalliseren.  

2. Er wordt een nieuwe werkgroep gevormd die vervolg zal geven aan acties in het 
overdrachtsdossier. 
De toezegging dat oud-AV-leden dit oppakken komt te vervallen. Er is afgesproken dat het 
overdrachtsdossier onder de aandacht gebracht zal worden van het bestuur en een nieuw 
werkgroepje wordt gevormd die hier verder mee aan de slag gaat. Voorstel is om hier ook 
iemand van de griffie aan toe te voegen. AV-leden die zich hiervoor aan willen melden, 
kunnen dit kenbaar maken bij het IPO-bureau via cvduren@ipo.nl.  

Toezegging d.d.: respectievelijk 18 juni 2019 en 28 augustus 2019
Status: opgevolgd 

3. Het IPO-bureau organiseert conform eerdere afspraken een ontmoeting tussen 
de nieuwe accountant en een delegatie van de AV.  
Deze actie wordt opgevolgd zodra voorgesteld werkgroepje uit bovenstaande toezegging 
geformeerd is. De ontmoeting vindt dan plaats tussen de accountant en dit werkgroepje. 

Toezegging d.d.: 18 juni 2019
Status: opvolgen naar aanleiding van toezegging 1. 

4. De afspraken rondom de behandeling van de begroting zoals neergelegd in de 
notitie aan de AV zullen toegevoegd worden aan het overdrachtsdossier. 
Deze actie wordt opgevolgd zodra voorgesteld werkgroepje uit bovenstaande toezegging 
geformeerd is. Zij krijgen deze afspraken mee om opvolging aan te geven. 

Toezegging d.d.: 28 augustus 2019

Algemene Vergadering 

Stand van zaken toezeggingen 
Agendapunt 3a

Datum 1 oktober 2019
Portefeuillehouder Theo Bovens (voorzitter IPO)
Inlichtingen bij Carlijn van Duren
Telefoon 0649981476
Onderwerp Overzicht stand van zaken toezeggingen
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Stand van zaken toezeggingen

Status: opvolgen naar aanleiding van toezegging 1. 

5. De kennis- en informatiebijeenkomsten voor Statenleden waarmee in de 
afgelopen periode een start is gemaakt worden gecontinueerd in deze nieuwe 
Statenperiode. 
Voor de AV is een informatiebijeenkomst geweest over de aanpak stikstof en het 
klimaatakkoord op 28 augustus, en in juni 2019. Daarnaast zal er voorafgaand aan de AV 
van 12 december 2019 wederom een informatiebijeenkomst over het stikstofdossier 
plaatsvinden. Voorts wordt gewerkt aan een brede kennisagenda vanuit het IPO voor de 
Provinciale Staten, op basis waarvan meerdere kennis- en informatiebijeenkomsten voor 
alle Statenleden georganiseerd zullen worden. 

Toezegging d.d.: 18 juni 2019
Status: opgevolgd; voorzien voor de nieuwe ambities in de Programmabegroting 2020.

6. Toezeggingen worden expliciet opgenomen in de verslagen van de AV. 
Aan deze toezegging is gevolg gegeven sinds de algemene vergadering van 18 juni 2019. 

Toezegging d.d.: 18 juni 2019
Status: doorlopend 

7. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de statuten te wijzigen, omdat op 
basis van de statuten gewerkt wordt met een junicirculaire en de wens is over te 
gaan op een meicirculaire. 
Er wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheid om eventueel meerdere wijzigingen 
in de statuten tegelijkertijd door te voeren. In de komende maanden zal deze mogelijkheid 
worden onderzocht. 

Toezegging d.d.: 1 oktober 2019
Status: doorlopend

8. Er komt informatie over de periode tussen de sluiting van de loketten en de 
uitspraak van de Raad van State op de website van BIJ12. 
BIJ12 heeft aangegeven dat de informatie op de website vermeld staat. Onder het kopje 
‘voormalig PaS’ staat de aanloop naar de uitspraak vermeld en onder het kopje ‘Stikstof en 
N2000’ staat de overige informatie vermeld, zoals kamerbrieven, adviezen, etc. Deze 
informatie wordt continue geactualiseerd. BIJ12 is op dit moment aan het kijken hoe de 
informatie logischer en toegankelijker gepresenteerd kan worden. 

Toezegging d.d.: 1 oktober 2019
Status: opgevolgd

9.  Het al dan niet online plaatsen van vergaderstukken is aan de griffies. Vanuit het 
IPO-bureau worden de stukken op ibabs geplaatst. 



Pagina 3 van 8

Error! No text of specified style in document.

Stand van zaken toezeggingen

Toezegging d.d.: 1 oktober 2019
Status: afgerond

10.  AV-leden kunnen thema’s die zij interessant achten voor kennis- en 
informatiebijeenkomsten aanleveren bij Carlijn van Duren via cvduren@ipo.nl. 
Het IPO-bureau zal Statenlidnu ook ondersteunen voor de door Statenlidnu 
toegezegde provinciebijeenkomsten. 

Toezegging d.d.: 1 oktober 2019
Status: opgevolgd

11.  De eerder besproken vergaderstukken inzake de programmabegroting en de rol 
van de AV in deze, worden op ibabs beschikbaar gesteld aan de AV. 
De eerder besproken vergaderstukken inzake de programmabegroting en de rol van de AV 
in deze staan op ibabs. Deze stukken zijn terug te vinden op de volgende plekken: 
- Het verslag van de AV op 18 december 2018 (te vinden in agendapunt 1.3 van de AV van 
14 februari 2019)
- Het verslag van de AV op 20 november 2018 (te vinden in agendapunt 1.3 van de AV 
van 18 december 2018)
Daarnaast is, ter informatie, als bijlage 2 een stuk toegevoegd uit de AV van juni 2019, 
waarin de rol van de AV in de P&C-cyclus en de aanbieding van de jaarstukken en 
begrotingswijziging op basis van de voorjaarsnota beschreven is.

Toezegging d.d.: 1 oktober 2019
Status: opgevolgd

12.  Het IPO-bureau faciliteert via de griffies dat alle Provinciale Staten bevraagd 
worden over de consultatiebrief IPO grondwetsherziening verkiezingswijze 
Eerste Kamer. 
Het IPO-bureau heeft de vraag naar de griffies uitgezet. De reacties van de Provinciale 
Staten worden door de griffies verstuurd naar het IPO-bureau en aan het bestuur 
aangeboden tijdens de vergadering van 21 november 2019. 

Toezegging d.d.: 1 oktober 2019
Status: opgevolgd 

Afgehandelde toezeggingen

13. Het IPO-bureau past het model Statenvoorstel aan in overleg met een delegatie 
en agendeert deze opnieuw in de volgende AV. 

14. Het IPO-bureau past het model Statenvoorstel aan en agendeert deze in de AV 
van 1 oktober 2019. 
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Dit voorstel betreft het model Statenvoorstel voor aanbieding van de programmabegroting 
aan de provincies. In de voorbereiding op de nieuwe programmabegroting van het IPO is 
invulling gegeven aan deze toezegging. De heer Van de Velde heeft zijn aandachtspunten 
op dit voorstel bij het IPO-bureau aangedragen, op basis waarvan dit voorstel is 
aangepast. Het voorstel in aangepaste vorm is geagendeerd voor de vergadering van 1 
oktober. Het concept Statenvoorstel wordt met de concept Programmabegroting 
aangeboden aan de AV. 

Toezegging d.d.: respectievelijk 18 juni 2019 en 28 augustus 2019
Status: afgehandeld

15. De heer Teunissen zal het IPO-bestuur vragen of de Colleges van GS informatie 
over begrotingswijzigingen die zij aan zien komen willen delen met de Staten.  
De heer Bovens heeft dit verzoek gedeeld in het IPO-bestuur.

Toezegging d.d.: 18 juni 2019
Status: afgehandeld
 

16. Het IPO-bureau organiseert een extra AV eind augustus, waar benoeming van het 
IPO-bestuur plaatsvindt en toelichting wordt gegeven over de PAS en het 
klimaatakkoord. 
Aan deze toezegging is gevolg gegeven en de extra vergadering inclusief toelichting over 
de PAS en het klimaatakkoord heeft eind augustus plaatsgevonden. 

Toezegging d.d.: 18 juni 2019
Status: afgehandeld 

17. Er wordt gekeken naar de vergaderstukken-voorziening vanuit het IPO, met 
name voor provincies die zelf geen ibabs hebben.  
Er is contact geweest met de provincies Zuid-Holland en Drenthe, waar de Provinciale 
Staten zelf geen gebruik maken van ibabs. Er is voor beide provincies een account 
aangemaakt door het IPO-bureau. Voor Zuid-Holland alleen nog voor de griffie, omdat nog 
niet bekend is wie de AV-leden daar worden. We horen het graag als er nog meer 
provincies zijn die problemen ondervinden met ibabs. 

Toezegging d.d.: 18 juni 2019
Status: afgehandeld 

18. De management letter van de accountant wordt nagezonden. 
De management letter is bij de stukken van de Algemene Vergadering van 28 augustus 
gevoegd. Daarmee hebben alle AV-leden de management letter ontvangen. 

Toezegging d.d.: 18 juni 2019 
Status: afgehandeld

19. Het IPO-bureau stuurt extra toelichting omtrent de voorjaarsnota. 
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Stand van zaken toezeggingen

Het IPO-bureau heeft deze extra toelichting verzonden op 24 juli 2019. De toelichting is 
ook bij de stukken van de Algemene Vergadering van 28 augustus gevoegd. In diezelfde 
vergadering heeft besluitvorming over de voorjaarsnota plaatsgevonden. 

Toezegging d.d.: 18 juni 2019
Status: afgehandeld

20. Statenleden die mee willen denken over de workshops van het IPO-Jaarcongres, 
kunnen zich melden bij het IPO-bureau.  
Statenleden hebben zich kunnen melden bij het IPO-bureau. Er staan voor het IPO-
Jaarcongres 14 workshops in de planning, welke tot stand zijn gekomen in nauwe 
samenwerking met verschillende Statenleden. 

Toezegging d.d.: 18 juni 2019
Status: afgehandeld

21. Het IPO-bureau doet bij de griffies een uitvraag naar de zorgen die er bij de 
provincies bestaan rondom de nieuwe regeling rondom reiskostenvergoeding. 
Daarnaast zal het IPO-bureau uitzoeken wie deze onderhandelingen voert. 
De reiskostenvergoeding is meerdere malen besproken in het bestuurlijk Overleg 
Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtdragers (ORDPA). Daar zaten toen (oud-CdK) Ank 
Bijleveld en (gedeputeerde) Jan Markink bestuurlijk aan tafel. In het ORDPA werd geen 
overeenstemming bereikt. Uiteindelijk heeft het ministerie van BZK zelf de knoop 
doorgehakt. Daar is ook een brief over beschikbaar d.d. 19 april 2018. 

De AMvB is ook in consultatie geweest bij het IPO. Er is dus ook een consultatiereactie 
vanuit de gezamenlijke provincies (d.d. 29 mei 2019), en ook één vanuit Statenlidnu. 
Toentertijd is via provincies contact gezocht met de griffiers en met de commissarissen. 
Inmiddels heeft het ambtelijk ORDPA de laatste keer (12 juni 2019) geïnventariseerd wat 
alle reacties zijn na de invoering van het rechtspositiebesluit. Daar is de reiskostenregeling 
nadrukkelijk op tafel gelegd. 

Vanwege deze reeds gedane inventarisatie bij de provinciehuizen, is niet via de griffies 
uitvraag gedaan naar de zorgen die er bij de provincies bestaan rondom deze regeling.

Toezegging d.d.: 18 juni 2019
Status: afgehandeld 

Ter achtergrond over het ORDPA
In het bestuurlijk ORDPA zit een commissaris (via de Kring van commissarissen), een 
gedeputeerde namens het IPO (vanuit de bestuurlijke onderhandelingsdelegatie), een 
statenlid vanuit Statenlidnu en ambtelijke ondersteuning. 

22. Het IPO-bureau probeert uit te zoeken waarom de rol van plaatsvervangende 
leden uit de statuten is gehaald.   
Helaas is niet succesvol achterhaald waarom de plv leden uit de statuten zijn gehaald. 
Vooralsnog zijn er formeel geen plaatsvervangende AV-leden maar is in samenwerking met 
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de landsadvocaat een werkbare oplossing gevonden waardoor altijd twee leden uit de 
Staten bij een AV-vergadering aanwezig kunnen zijn.

Toezegging d.d.: 18 juni 2019
Status: afgehandeld 

23. De uitnodiging voor de IBP-boost op 7 november wordt bij het verslag van de 
vergadering op 28 augustus gevoegd. 
Op 7 november is er in Nieuwegein van 11.30 tot 18.00 uur een bijeenkomst over het 
Interbestuurlijk Programma. De primaire doelgroep zijn ambtenaren, maar specifiek voor 
nieuwe Statenleden en gedeputeerden is er van 11.30 tot 112.30 uur ene informatieve 
sessie over het IBP in het algemeen. 
De uitnodiging hiervoor is gedeeld met de griffies met het verzoek deze onder de aandacht 
van Statenleden te brengen. Voorts is de uitnodiging aan de AV gezonden bij de mail met 
de conceptagenda voor 1 oktober. 

Toezegging d.d.: 28 augustus 2019
Status: afgehandeld 

24. De waterschappen worden gevraagd hun businesscase rond te maken voor €3 
miljoen en de AV wordt teruggekoppeld wat hun reactie was.  

     Deze toezegging is nader onderzocht en de stand van zaken is opgenomen in het concept 
verslag van de bijeenkomst van 28/09 en onderstaand:

De geldstroom van de waterschappen loopt niet via Unie van Waterschappen, maar via de 
individuele waterschappen. Die moeten het geld individueel formeel toezeggen. Dat gaat 
om in totaal 4 miljoen euro. Van die toezeggingen zijn er bij de waterschappen nu formeel 
17 rond, en 4 zitten in de pijplijn (allen met groen licht). De formeel toegezegde 17 
tezamen komen opgeteld tot € 3.241.632. Als de andere 4 ook formeel hebben toegezegd, 
komt dit op 4 miljoen euro. Daarnaast is het STOWA een kennisinstituut waarvan de 
waterschappen plusminus 95% financieren. Dat betekend dat die 2 miljoen van het 
STOWA dus grotendeels waterschapsgeld is. Daarmee komt de bijdrage van 
waterschappen totaal op bijna 6 miljoen. 

In de oplegger stond als IPO-voorwaarde 2 miljoen vermeld omdat toen nog niet helemaal 
duidelijk was of alle waterschappen ook daadwerkelijk zouden leveren. Omdat we niet het 
hele proces wilden laten stilvallen op het moment dat een aantal waterschappen niet 
zouden leveren, is die 2 miljoen opgenomen in plaats van de beoogde 4 miljoen.

Toezegging d.d.: 28 augustus 2019
Status: afgehandeld 

25. Het verslag (w.o. de toezeggingen) wordt aangepast.
In het conceptverslag van de vergadering van 18 juni 2019 zijn de volgende wijzigingen 
voorgesteld:
- De eerste toezegging, namelijk dat de oud-AV leden kijken naar de acties uit het 

overdrachtsdossier en die in samenwerking met het IPO verder uitkristalliseren wordt 
vervangen door de toezegging dat er een nieuwe werkgroep wordt gevormd die vervolg 
zal geven aan acties in het overdrachtsdossier. 
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- De naam van mevrouw Er wordt aangepast in het verslag. 
Deze wijzigingen worden doorgevoerd in het verslag dat naar het archief gaat. 

Toezegging d.d.: 28 augustus 2019
Status: afgehandeld

26. De presentatie over de begroting wordt met de AV gedeeld.
De presentatie over de begroting is bijgevoegd bij de stukken van de AV op 1 oktober 
2019. 

Toezegging d.d.: 1 oktober 2019
Status: afgehandeld 

27. De najaarsnota wordt voorgelegd aan de AV (het deel BIJ12 ter goedkeuring en 
het deel IPO ter informatie).
De najaarsnota is bijgevoegd bij de stukken van de AV voor 12 december 2019. 

Toezegging d.d.: 1 oktober 2019
Status: afgehandeld

28. Het verslag van augustus wordt gewijzigd aan het archief gezonden.
Het aangepaste verslag is toegevoegd aan het archief. 

Toezegging d.d.: 1 oktober 2019
Status: afgehandeld

29. Het IPO-bureau kan inhoudelijke bijeenkomsten over stikstof organiseren voor 
de AV. 
Op 12 december 2019, voorafgaand aan de AV, zal er een inhoudelijke bijeenkomst 
georganiseerd worden over stikstof. 

Toezegging d.d.: 1 oktober 2019
Status: afgehandeld

30. Er wordt een overzicht gemaakt met namen en foto’s van alle AV-leden zodra alle 
AV-leden benoemd zijn, inclusief voor de website.  
Op 5 september is door Jo van der Toorn van het IPO-bureau een mail gezonden aan de 
Algemene Vergadering en de griffies met het verzoek een aantal gegevens aan te leveren 
voor het smoelenboek. Het smoelenboek is inmiddels compleet en bijgevoegd bij de 
stukken van de vergadering die plaatsvindt op 12 december 2019. 

Toezegging d.d.: 18 juni 2019
Status: afgehandeld
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31. De planning voor behandeling van de begrotingsstukken wordt met de AV 
gedeeld waarbij expliciet gekeken wordt naar de timing zodat de Staten de 
begroting kunnen bespreken met GS en de planning geschakeld wordt met de 
begrotingsprocessen in de provincies.  
Deze planning voor Programmabegroting 2020 wordt gedeeld tijdens de informele briefing 
over de programmabegroting 2020, die plaatsvindt op 1 oktober 2019. Voor de planning 
rondom de programmabegroting 2021 wordt de AV nader geïnformeerd. 

Toezegging d.d.: 28 augustus 2019
Status: afgehandeld 



1 191212 AV 3a.1 AV smoelenboek.docx 

Algemene Vergadering 12 december 2019
Bijlage 1 bij Agendapunt 3a

AV-leden 2019

FRYSLÂN - B.J. Bijlsma FRYSLÂN - C. Kuipers

GRONINGEN - R. Pestman GRONINGEN – M. van Hoorn

DRENTHE – W. Moinat DRENTHE – J. Smits

OVERIJSSEL – Yvonne Koolhaas OVERIJSSEL – Kees Slingerland
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GELDERLAND - J. Duursma GELDERLAND – L. van der Veer

FLEVOLAND – Franco Achtien FLEVOLAND – Gert-Jan Ransijn

UTRECHT – J. Bart UTRECHT – M. de Widt

NOORD-HOLLAND - A. Er NOORD-HOLLAND - G.E.E. Everduim
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ZUID-HOLLAND - mw. A. Kasbergen ZUID-HOLLAND - M.A.C.M. van Sandick - Sopers

ZEELAND – Rinus van ’t Westeinde ZEELAND – Harold van de Velde

NOORD-BRABANT - H. Roijackers NOORD-BRABANT - H. Vreugdenhil

LIMBURG - B.J.M.H. Megens LIMBURG - M.W. Thewissen 
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Aanleiding / context  

Het IPO heeft een eigen P&C-cyclus die in de afgelopen periode is ontwikkeld. Tijdens dat 

proces is herhaalde malen intensief van gedachten gewisseld tussen bestuur en de Algemene 

Ledenvergadering over de invulling van rollen en taken van eenieder en de versterkte band 

met elkaar.  

 

Teneinde voor het nieuwe bestuur en de nieuwe AV een duidelijk beeld te creëren, hebben wij 

hieronder de huidige rollen en taken binnen de P&C-Cyclus nader geduid. Daarin wordt tevens 

aandacht besteed aan een tweetal toezeggingen die tijdens de laatste AV-vergadering van 14 

februari jl. zijn gedaan nl. dat na zou worden gegaan in hoeverre het mogelijk was de P&C 

stukken eerder aan u aan te bieden (bij voorkeur tegelijkertijd met de verzending aan het IPO-

bestuur) en dat er een model Statenvoorstel programmabegroting zou worden opgesteld. 

 

Tenslotte presenteren wij ter uitwerking van uw rol als AV lid een tweetal P&C-producten, te 

weten de jaarrekening 2018 en de voorjaarsnota 2019, die beiden door het bestuur op 23 mei 

jl. zijn vastgesteld en nu in de vorm van de jaarstukken en een begrotingswijziging aan u ter 

goedkeuring worden aangeboden. Op 23 mei jl. heeft het IPO-bestuur zijn complimenten 

uitgesproken over de wijze waarop de P&C cyclus is vernieuwd. Verdere verbeterslagen zijn 

ook voorzien in de huidige Statenperiode, waarin de samenwerking tussen bestuur en AV 

centraal staat. De brief van de voorzitter treft u hierbij als bijlage aan.  

 

Voorstel: 

De leden van de Algemene Vergadering worden voorgesteld 

1. Kennis te nemen van:  

 a. onderstaand memo rollen en taken binnen de P&C-cyclus van het IPO, en de toelichting 

daarop van de IPO-directeur; en  

 b. het resultaat van het IPO-secretariaat, te weten € 769.900 positief en het resultaat van 

BIJ12 te weten € 1.942.886 positief, conform toezegging aan de AV terug te geven aan de 

provincies  

2. Goed te keuren: 

a. de samengevoegde jaarstukken 2018 van het IPO met bijbehorende enkelvoudige 

jaarstukken van BIJ12 en IPO Den Haag.  
b. het op basis van de voorjaarsnota 2019 als volgt wijzigen van de (lopende) begroting 

2019: 

- het budget voor kerntaak 1, DROW, onderdeel NOVI, incidenteel voor 2019 te 

verhogen met € 120.000. De provinciale bijdragen te verhogen met € 120.000. 

- het budget voor kerntaak 1, DROW, onderdeel Waterkwaliteit, tot en met 2022 

incidenteel te verhogen met € 250.000 per jaar. De provinciale bijdragen te verhogen 

met € 250.000. 

- het budget voor kerntaak 3, Vitaal Platteland, onderdeel GLB, incidenteel voor 2019 te 

verhogen met € 250.000. De provinciale bijdragen te verhogen met € 250.000. 

- het budget voor Werkgeverszaken, onderdeel CAO, incidenteel voor 2019 te verhogen 

met € 200.000. De provinciale bijdragen te verhogen met € 200.000.  

 Algemene Vergadering  

 Op 18 juni 2019  

 Agendapunt 4  

   

 Datum 18-6-2019 

 Portefeuillehouder Hans Teunissen 

 Inlichtingen bij Michel Schoemaker 

 Telefoon 06-28267040 

 Onderwerp Rol AV Planning en Control (P&C)-cyclus IPO-BIJ12 en aanbieding jaarstukken en 
begrotingswijziging op basis van de voorjaarsnota  

Algemene Vergadering 12 december 2019
Agendapunt 3a.2
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Memo rollen en taken binnen de P&C-cyclus van het IPO 
 

Organisatie Interprovinciaal overleg (IPO)  

Het IPO is een (niet duale) vereniging met een Bestuur en Algemene Ledenvergadering (AV) 

en valt daarmee onder burgerlijk recht (i.t.t. een provincie) die de belangen van de provincies 

in Den Haag en Brussel behartigt. De leden zijn de 12 provincies. De provincies worden in AV 

IPO vertegenwoordigd door 2 PS-leden per provincie die namens hun provincie de opvattingen 

inbrengen. Elke provincie wordt in het IPO Bestuur door 1 gedeputeerde vertegenwoordigd. De 

voorzitter van het Bestuur is een van de Commissarissen van de Koning.  

 

Formele taken Bestuur en AV 

Het Bestuur 

1. bereidt volgens de statuten de besluitvorming door de AV voor en 

2. zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de AV,  

3. regelt de rechtspositie van het personeel van de vereniging,  

4. voert onderhandelingen over de rechtspositie van de provincies en  

5. wijst vertegenwoordigers van de vereniging aan. 

De AV  

1. benoemt de door de provincies voorgedragen gedeputeerden in het IPO-Bestuur.  

2. krijgt het door het Bestuur aan haar voor te leggen (inhoudelijke) jaarplan, de 

(financiële) begroting alsmede de meerjarenbegroting (=programmabegroting) van IPO 

(inclusief de uitvoeringsorganisatie BIJ12 in Utrecht en het Huis voor Nederlandse 

Provincies in Brussel) ter goedkeuring voorgelegd 

3. wijst de accountant aan; 

4. krijgt de door het Bestuur vastgestelde jaarrekening en verantwoording van IPO ter 

goedkeuring voorgelegd; 

5. heeft de bevoegdheid de statuten te wijzigen. 

  

De IPO P&C producten 

Werkwijze: 

Het Bestuur stelt voorafgaand aan de provinciale besluitvorming over de begroting de 

Kadernota vast. Hierin worden de voorgenomen inhoudelijke en financiële kaders (op 

hoofdlijnen) van het IPO bestuur voor het komende jaar opgenomen (gesplitst in 

basisbehoeften en aanvullende wensen). De Kadernota dient als opmaat voor de IPO 

programmabegroting voor het jaar erop en voor de cao-onderhandelingen. De bedoeling is dat 

het debat over waar het IPO zich al dan niet mee bezig moet houden en wat dat mag kosten 

tussen PS en GS plaats vindt. De AV leden nemen het standpunt vanuit PS mee naar de AV.  

Het instrument Kadernota vergt statutair geen besluitvorming door de AV, maar wordt ter 

informatie additioneel gedeeld met de AV. Dit is dan ook niet vastgelegd in de statuten.   

 

• De IPO-programmabegroting wordt door het Bestuur in november (m.u.v. een 

verkiezingsjaar dan in december) ter goedkeuring aangeboden aan de AV. Het bestaat uit een 

jaarplan, de (financiële) begroting alsmede de meerjarenbegroting. Deze programmabegroting 

bestaat uit een basisbegroting en een aanvullende begroting voor nieuw en/of intensivering 

van bestaand beleid. Vanwege de wens om als gezamenlijke provincies samen op te lopen in 

dit proces, wordt de IPO-programmabegroting gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle 

provincies aangeboden. Hiervoor is bijgevoegd statenvoorstel ontwikkeld (zie bijlage). De AV 

toetst of het bestuur binnen het in elke provincie afgegeven mandaat is gebleven en 

vertegenwoordigt daarbij PS van iedere provincie. 

 

Tevens geven wij u aan dat de besluitvorming rond de IPO-begroting 2020, vanwege de 
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statenverkiezingen van maart jl. en de hiermee samenhangende bestuurswisseling binnen het 

IPO die in de loop van het voorjaar van 2019 plaatsvindt een afwijkend verloop kent in 

vergelijking met voorgaande jaren. In april jl. heeft het IPO-bestuur naar aanleiding van de 

bespreking over een mogelijke basisbegroting een voorbereidingsgroep gevraagd het IPO-

bestuur te adviseren over de verdere uitwerking hiervan. U zal over de stand van zaken tijdens 

de AV-vergadering verder worden geïnformeerd. 

 

• Vanaf januari kan het Bestuur uitgaven doen binnen de IPO-begroting. Het Bestuur wordt  

via de voorjaars- en najaarsnota over de uitvoering van de begroting geïnformeerd (qua 

karakter zijn dit bestuursrapportages). De voorjaars- en najaarsnota worden ter informatie 

verstuurd aan de AV. Indien er tussentijdse begrotingswijzigingen noodzakelijk zijn, worden 

die opgenomen in de voorjaars- en najaarsnota en zullen dan ter goedkeuring aan de AV 

aangeboden. De wijze waarop het Bestuur wordt geïnformeerd over de uitvoering van de 

begroting in de voorjaarsnota en najaarsnota is vormvrij en is niet vastgelegd in de statuten. 

 

• De inhoudelijke en financiële verantwoording over het gevoerde beleid van het verstreken 

begrotingsjaar wordt uiterlijk juni in de jaarvergadering door middel van de IPO-jaarstukken 

(jaarrekening en jaarverslag) ter goedkeuring aan de AV aangeboden (i.p.v. ter vaststelling 

hetgeen per abuis in de brief inzake de Controleverklaring 2018 van Deloitte aan het IPO 

Bestuur van 5 mei jl. staat). De niet-bestede middelen vloeien automatisch terug naar de 

provincies, tenzij de AV op voorstel van het Bestuur goedkeuring geeft, daar van af te wijken. 

 

Invloed op IPO besluitvorming als provincie  

Zodra het IPO Bestuur een P&C product heeft vastgesteld waarvoor goedkeuring van de AV 

noodzakelijk is, zal dit document  z.s.m. aan de AV worden aangeboden. Aangezien de 

besluitvorming door de AV door het Bestuur wordt voorbereid, is het niet mogelijk om de P&C-

producten tegelijkertijd aan het IPO-bestuur en de AV te verzenden. 

Met betrekking tot de programmabegroting is hiervoor een concept Statenvoorstel bijgevoegd 

(zie onderstaand document). Omdat de AV statutair alleen de mogelijkheid heeft de producten 

goed of af te keuren, is het van belang dat Provinciale Staten in elke provincie de gelegenheid 

heeft over dit voorstel te beraadslagen en de AV leden een standpunt mee te geven, ten 

behoeve van behandeling in de AV.  

Op die manier zitten provincies zelf aan het stuur van de IPO ontwikkelingen, opereren AV 

leden op basis van een helder mandaat en organiseren we maximaal draagvlak voor de IPO 

activiteiten. Met deze werkwijze kan PS voorafgaande aan de behandeling van P&C producten 

in de AV input geven. Het vereist wel dat deze conceptstukken voor de vergadering van de AV  

worden gedeeld en besproken in PS, zodat de AV leden het provinciale standpunt ook kunnen 

inbrengen in de AV. 

  



 

Pagina 4 van 5 

Algemene Vergadering 

Op 18 juni 2019 

Agendapunt 4 

Datum vergadering : […] 

Zaaknummer  : […] 

Portefeuillehouder  : […] 

Inlichtingen bij  : […] 

Telefoon  : […] 

Aantal bijlagen  : 3 

 

Onderwerp  : IPO-programmabegroting [jaar] 

 

 

 

Inleiding 

De programmabegroting van het IPO wordt jaarlijks vastgesteld. Vanwege de wens om als 

gezamenlijke provincies samen op te lopen in dit proces, wordt de IPO-programmabegroting 

gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle provincies aangeboden.  

 

Bevoegdheid 

Provinciale Staten stellen op grond van artikel 195 Provinciewet de begroting van de eigen 

provincie jaarlijks vast.  

 

Twee vertegenwoordigers uit hun midden maken deel uit van de Algemene Vergadering van 

het IPO. Conform artikel 17.1 van de statuten van het IPO wordt aan (het bestuur en) de AV 

jaarlijks het jaarplan, de programmabegroting en de meerjarenraming ter goedkeuring 

aangeboden.   

 

Voorstel  

1. Voorgesteld wordt in te stemmen met het bedrag van [€…] opgenomen in onze 

begroting ten behoeve van het Interprovinciaal Overleg. 

2. Voorgesteld wordt de besluitvorming ten aanzien van de IPO-programmabegroting te 

mandateren aan de AV-leden.  

 

Overwegingen 

De ambities uit de programmabegroting zijn de ambities van de gezamenlijke provincies. Door 

die waar te maken kunnen we als provincies laten zien dat we er toe doen, en van maximaal 

toegevoegde waarde zijn in Den Haag en Brussel. Wij hechten dan ook aan helderheid over de 

gezamenlijke ambities en de hiermee samenhangende middelen. Daartoe dient de 

programmabegroting. Om als gezamenlijke provincies samen op te lopen in het 

begrotingsproces, wordt de IPO-programmabegroting gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle 

provincies aangeboden. 

 

Financiële aspecten 

[Hier kunt u invullen welke consequenties de IPO-programmabegroting heeft voor uw eigen 

provincie] 

 

Vervolgstappen 

Op het moment dat de Provinciale Staten van alle provincies hebben ingestemd met het 

bedrag dat in de eigen begroting voor IPO is gereserveerd, én mandaat hebben verleend aan 

hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het IPO, zal op de daaropvolgende 

vergadering van de AV voorgesteld worden goedkeuring te verlenen aan de door het bestuur 

voor te leggen stukken: het jaarplan, de begroting en de meerjarenraming.  
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Door middel van een voorjaarsnota en najaarsnota wordt u over de voortgang op de hoogte 

gehouden. Na afloop van het begrotingsjaar ontvangt u de rekening en verantwoording over 

het jaar van het IPO-bestuur.  

 

Communicatie  

[u kunt hier invullen op welke manier PS-leden al dan niet inzicht kunnen krijgen in de stukken 

voor de AV. Dit is aan de individuele provincies. Het IPO-bureau is enkel verantwoordelijk voor 

communicatie met de AV-leden en diens griffiers.] 

 

Bijlagen 

1. Brief voorzitter IPO Vernieuwing planning- en controlcyclus d.d. 3-6-2019 

2. Concept-programmabegroting [jaar] 

3. Beheersbegroting 

4. Jaarplan en begroting BIJ12 [jaar]  
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Vergaderschema 2020 

 

  

 Vergaderschema   

 Versie 8 november 2019   

   

jan-20 Feb-20 mrt-20 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

1   1 2 3 4 5 5      1 2 9       1 

2 6 7 8 9 10 11 12 6 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 

3 13 14 15 16 17 18 19 7 10 11 12 13 14 15 16 11 9 10 11 12 13 14 15 

4 20 21 22 23 24 25 26 8 17 18 19 20 21 22 23 12 16 17 18 19 20 21 22 

5 27 28 29 30 31   9 24 25 26 27 28 29  13 23 24 25 26 27 28 29 

                14 30 31      
                        

apr-20 mei-20 jun-20 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

14   1 2 3 4 5 18     1 2 3 23 1 2 3 4 5 6 7 

15 6 7 8 9 10 11 12 19 4 5 6 7 8 9 10 24 8 9 10 11 12 13 14 

16 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 25 15 16 17 18 19 20 21 

17 20 21 22 23 24 25 26 21 18 19 20 21 22 23 24 26 22 23 24 25 26 27 28 

18 27 28 29 30    22 25 26 27 28 29 30 31 27 29 30      

                        

jul-20 aug-20 sep-20 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

27   1 2 3 4 5 31      1 2 36  1 2 3 4 5 6 

28 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9 37 7 8 9 10 11 12 13 

29 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16 38 14 15 16 17 18 19 20 

30 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23 39 21 22 23 24 25 26 27 

31 27 28 29 30 31   35 24 25 26 27 28 29 30 40 28 29 30     

        36 31               

                        

okt-20 nov-20 dec-20 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

40  1 2 1 2 3 4 44       1 49  1 2 3 4 5 6 

41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 

42 12 13 14 15  16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 

43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 

44 26 27 28 29 30 31  48 23 24 25 26 27 28 29 1 28 29 30 31    

        49 30               
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 Vakantie/feestdag  Vergadering AAC 

 Algemene Vergadering  Vergadering BAC 

 IPO-bestuur  Kring van Provinciesecretarissen 

 PS-dag  GS-dag 

 IPO jaarcongres AAC-dag 

 

Januari 2020 

 

9 januari   10.30 – 13.00   IPO-bestuur   Den Haag  

 

23 januari  10.00 – 12.00  BAC Vitaal Platteland  Utrecht   

 

Februari 2020 

 

5 februari   10.00 – 12.00  AAC Mobiliteit   Utrecht 

    12.30 – 14.30  AAC Financiën   Utrecht 

 

6 februari   10.30 – 13.00  IPO-bestuur   Den Haag  

 

12 februari   10.00 – 12.00   AAC MTH   Utrecht  

    12.30 – 14.30  AAC ROWW   Utrecht 

    15.00 – 17.00  AAC Energie   Utrecht  

 

13 februari  10.00 – 12.00  AAC Vitaal Platteland  Utrecht 

    12.30 – 14.30  AAC Regionale Economie  Utrecht  

    15.00 – 17.00  BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur Utrecht 

 

20 februari  10.00 – 12.00  BAC Vitaal Platteland  Utrecht 

  

 

VOORJAARSVAKANTIE/CARNAVAL 15 FEBRUARI TOT 1 MAART 

 

Maart 2020     

 

5 maart   10.30 – 13.00   IPO-bestuur   Den Haag 

    13.30 – 15.30  BAC Mobiliteit   Den Haag 

    16.00 – 18.00  BAC Financiën   Den Haag 

 

12 maart   10.00 – 12.00  BAC Energie   Utrecht 

    12.30 – 14.30  BAC Regionale economie  Utrecht  

  

19 maart   10.00 – 12.00  BAC Cultuur   Utrecht  

    12.30 – 14.30   BAC ROWW   Utrecht 

    15.00 – 17.00  BAC Vitaal Platteland  Utrecht  

 

26 maart   10.00 – 12.00  BAC MTH   Utrecht  

    12.00 – 13.00  BAC MTH en BRZO  Utrecht 

    13:00 – 15:00  HNP-bestuursvergadering  Brussel   

 

April 2020 

 

2 april   10.30 – 13.00  IPO-bestuur   Den Haag  

 

7 april   10.00 – 16.00  PS-dag    Utrecht 

 

15 april   10.00 – 12.00   AAC Mobiliteit   Utrecht 
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    12.30 – 14.30  AAC Regionale Economie  Utrecht   

 

22 april   10.00 – 12.00  AAC Financiën   Utrecht 

    12.30 – 14.30  AAC MTH    Utrecht 

    15.00 – 17.00  AAC ROWW 

 

23 april   10.00 – 12.00  AAC Vitaal Platteland  Utrecht  

    12.30 – 14.30   AAC Energie   Utrecht   

 

PM rond april  10.00 – 18.00   GS-dag    Overijssel 

 
 

MEIVAKANTIE 25 APRIL tot 3 MEI 
 

Mei 2020 

 

7 mei   10.30 – 13.00   IPO-bestuur   Den Haag 

    13.30 – 15.30   BAC Vitaal Platteland  Den Haag  

    16.00 – 18.00  BAC Regionale Economie   Utrecht  

 

14 mei   10.00 – 12.00  BAC Mobiliteit   Utrecht 

    12.30 – 14.30  BAC ROWW   Utrecht 

 

27 mei   10.00 – 16.00  AAC-dag    Utrecht 

 

28 mei   10.30 – 13.00   IPO-Bestuur- Jaarstukken & Utrecht 

       Voorjaarsnota 

    13.30 – 15.30  BAC Financiën   Utrecht 

    16.00 – 18.00  BAC MTH   Utrecht   

 

Juni 2020 

 

4 juni   10.00 – 12.00  BAC Cultuur   Den Haag  

    12.30 – 14.30   BAC Vitaal Platteland  Den Haag 

    15.00 – 17.00   BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur Den Haag  

 

11 juni   10.00 – 12.00  BAC Energie   Utrecht  

 

17 juni   10.00 – 12.00  AAC MTH   Utrecht   

    12.30 – 14.30   AAC Mobiliteit   Utrecht 

    15.00 – 17.00  AAC Financiën  

 

18 juni   10.00 – 12.00  AAC ROWW   Utrecht 

    12.30 – 14.30   AAC Energie   Utrecht 

    15.00 – 17.00   AAC Regionale economie 

 

25 juni   10.30 – 13.00  IPO-bestuur   Utrecht 

    12.30 – 14.30   AAC Vitaal Platteland  Utrecht 

     

30 juni   18.00 – 20.00  Algemene Vergadering –   Utrecht 

       Jaarstukken & Voorjaarsnota    

 

Juli 2020 

 

2 juli   13:00 – 15:00  HNP-bestuursvergadering  Brussel  

 

9 juli   10.00 – 12.00   BAC Vitaal Platteland  Utrecht  

    

ZOMERRECES 6 JULI TOT 31 AUGUSTUS 
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Augustus 2020 

 

27 augustus  10.30 – 13.00   IPO-Bestuur –    Den Haag 

       Programmabegroting 

 

September 2020  

 

3 september  10.00 – 12.00  BAC MTH   Utrecht 

    12.30 – 14.30  BAC Mobiliteit   Utrecht 

 

10 september  10.00 – 12.00  BAC ROWW   Utrecht 

    12.30 – 14.30   BAC Energie   Utrecht 

    15.00 – 17.00  BAC Cultuur   Utrecht  

 

17 september  10.00 – 12.00   BAC Regionale economie  Utrecht 

    12.30 – 14.30   BAC Vitaal Platteland  Utrecht 

    15.00 – 17.00  BAC Financiën   Utrecht 

 

24 september  10.00 – 12.00  BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur Utrecht 

 

30 september  10.00 – 12.00  AAC Vitaal Platteland  Utrecht 

    12.30 – 14.30   AAC Mobiliteit   Utrecht 

    

Oktober 2020 

 

1 oktober   10.00 – 12.00   AAC Regionale Economie  Utrecht 

    12.30 – 14.30  AAC Financiën   Utrecht  

 

6 en 7 oktober     IPO-Jaarcongres   tijd en locatie volgt 

 

6 oktober      IPO-bestuur - Najaarsnota tijd en locatie volgt  

       Algemene Vergadering -   tijd en locatie volgt 

       Programmabegroting  

       GS-dag    tijd en locatie volgt  

       PS-dag    tijd en locatie volgt  

 

8 oktober   10.00 – 12.00   AAC ROWW   Utrecht 

    12.30 – 14.30   AAC MTH   Utrecht 

    15.00 – 17.00   AAC Energie   Utrecht 

 

 

HERFSTVAKANTIE 10 TOT 25 OKTOBER 

 

14 oktober  13:00 – 15:00  HNP-bestuursvergadering  Brussel 

 

22 oktober  10.00 – 12.00  BAC Vitaal Platteland  Utrecht  

 

29 oktober  10.30 – 13.00  IPO-bestuur   Den Haag  

 

november 2020    

 

5 november  10.00 – 12.00  BAC Regionale economie  Utrecht   

    12.30 – 14.30   BAC ROWW   Utrecht 

    15.00 – 17.00  BAC Mobiliteit 

 

12 november  10.00 – 12.00  BAC Vitaal Platteland  Utrecht 

    12.30 – 14.30   BAC Cultuur    Utrecht 

    15.00 – 17.00  BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur Utrecht 

   

17 november  18.00 – 20.00   Algemene Vergadering –   Utrecht 
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       Najaarsnota 

 

19 november  10.30 – 13.00  IPO-bestuur   Den Haag  

    13.30 – 15.00  BAC MTH   Den Haag 

    15.30 – 16.30  BAC MTH en BRZO  Den Haag 

 

26 november  10.00 – 12.00  BAC Financiën    Utrecht 

    12.30 – 14.30  BAC Energie   Utrecht 

 

december 2020 

 

3 december   10.00 – 12.00  AAC Financiën   Utrecht 

    12.30 – 14.30   AAC MTH   Utrecht  

 

9 december  10.00 – 12.00  AAC Regionale economie  Utrecht 

    12.30 – 14.30   AAC ROWW   Utrecht 

    15.00 – 17.00  AAC Mobiliteit   Utrecht 

 

10 december   10.00 – 12.00  AAC Energie   Utrecht 

    12.30 – 14.30  AAC Vitaal Platteland  Utrecht  

    13:00 – 15:00  HNP-bestuursvergadering  Brussel  

 

17 december  10.30 – 13.00  IPO-bestuur   Den Haag 

    13.30 – 15.30   BAC Vitaal Platteland  Den Haag 

     

 

KERSTVAKANTIE 19 TOT 31 DECEMBER (TOT 5 JANUARI 2020) 

 
Toelichting locaties  

Den Haag  =  Huis van de Provincies, Herengracht 23, 2511 EG Den Haag 

Utrecht  =  voor AAC: BIJ12, Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht 

    Voor overig: provinciehuis van Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht 

 
Afkortingen  

AAC    = Ambtelijke Adviescommissie 

AV    = Algemene Vergadering 

BOD    = Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie 

BAC    = Bestuurlijke Adviescommissie 

ROWW    = Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen 

HNP     = Huis Nederlandse Provincies in Brussel 

KPS     = Kring van Provinciesecretarissen 

RE    = Regionale Economie 

VP     = Vitaal Platteland 

MTH    = Milieu, Toezicht en Handhaving 

BRZO   =  Besluit risico zware ongevallen: 6 directieleden Omgevingsdiensten  

 

 



3.c Terugkoppeling consultatie grondwetswijziging herziening verkiezing Eerste Kamer

1 191212 AV 3c.1 Consultatiebrief van de minister van BZK met het wetsvoorstel.pdf 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag

Interprovinciaal Overleg

T.a.v. de voorzitter, drs. Th.J.F.M. Bovens

Herengracht 23

2511 EG DEN HAAG

Constitutionele Zaken en

Wetgeving

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500EA Den Haag

Contactpersoon

Steven Hillebrink

T 0652809565

steven.hillebrink@minbzk.nl

Datum

Betreft

a 3 SEP 2019
Consultatie grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste

Kamer

Kenmerk

2019-0000457237

Bijlage(n)

1

Geachte hear Bovens,

Hierbij bied ik u een conceptwetsvoorstel aan, houdende verklaring dat er grond

bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van

de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste

Kamer der Staten-Generaal en de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet.

Dit voorstel vioeit voort uit het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de

Staatscommissie parlementair stelsel {Kamerstukken II, 2018/19, 34 430, nr.

10). Het behelst mede het voorstel om de Eerste Kamer voortaan voor zes jaar te

kiezen, waarbij om de drie jaar beurtelings 37 of 38 Kamerleden worden gekozen.

Omdat de provinciale staten een belangrijke rol spelen in de procedure van
verkiezing van de Eerste Kamer, leg ik dit conceptwetsvoorstel aan u voor om zo

de reactie van het Interprovinciaal Overleg daarop te vernemen.

In verband met de verdere voortgang zou ik het op prijs stellen uw reactie zo

spoedig mogelijk - maar uiterlijk 15 oktober aanstaande - te mogen ontvangen.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Gil re
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Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering In de Grondwet van de bepalingen inzake de verklezing, de

inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en de

bepaiing inzake veranderingen in de Grondwet

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

AIzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voorstel in

overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de

verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en

de bepaiing inzake veranderingen in de Grondwet;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelljk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Er bestaat grond het hierna in de artikelen II en III omschreven voorstel tot

verandering in de Grondwet in overweging te nemen.

Artikel II

In de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 52 komt te luiden:

Artikel 52

1. De zittingsduur van de Tweede Kamer is vier jaren.

2. De zittingsduur van de Eerste Kamer is zes jaren. Om de drie jaren treden

beurtelings achtendertig leden en zevenendertig leden af.

B

In artikel 55 vervalt de laatste volzin.

C

In artikel 64, vierde lid, vervalt de laatste volzin.

D

Artikel 137 van de Grondwet wordt als volgt gewljzigd:

1. In het vierde lid wordt 'overwegen beide kamers in tweede lezing het voorstel tot

verandering, bedoeld in het eerste lid' vervangen door 'overwegen de Staten-Generaal
in verenigde vergadering in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het
eerste lid'.

2. In het vijfde lid wordt 'De Tweede Kamer kan' vervangen door'De Staten-

Generaal in verenigde vergadering kunnen'.

Artikel III

Aan de Grondwet worden de volgende additionele artikelen toegevoegd:



Artikel III

1. Binnen drie maanden na de dag waarop de leden van provinciale staten voor de
eerste maal na de inwerkingtreding van dit artikel worden gekozen, wordt een
verkiezing van de leden van de Eerste Kamer gehouden. BIj deze verkiezing van de
leden van de Eerste Kamer worden achtendertig leden gekozen voor een duur van zes

jaren en worden zevenendertig leden gekozen voor een duur van drie jaren. De
artikeien 52 en 64 van de Grondwet naar de tekst van 1983 blijven van kracht tot het

tijdstip waarop de zittingsduur van de bij de in de vorige volzin bedoeide verkiezing
gekozen Eerste Kamer aanvangt.

2. Indien voor de inwerkingtreding van dit artikel een wijziging van artikel 55 van
de Grondwet in werking is getreden die ertoe strekt ten behoeve van Nederianders die
geen ingezetenen zijn een kiescoiiege voor de Eerste Kamer te introduceren, wordt in
artikel II, onderdeei B, 'artikel 55' vervangen door'artikel 55, eerste lid'.

Artikel IV

1. Artikel 137 van de Grondwet zoais dat iuidde voor de inwerkingtreding van dit

artikel, biijft van kracht ten aanzien van een voorstei tot verandering in de Grondwet
waarvan de wet die verkiaart dat zij in overweging zai worden genomen, is

bekendgemaakt voor de datum waarop de Tweede Kamer is gekozen die zitting heeft
op de datum van inwerkingtreding van dit artikel.

2. Zoiang artikel 137 van de Grondwet niet verenigbaar is met het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederianden wordt een voorstei ais bedoeld in artikel 55, derde lid, van
het Statuut in tweede lezing behandeld door de beide kamers afzonderiijk.

Lasten en beveien dat deze in het Staatsblad zai worden gepiaatst en dat alle

ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zuiks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zuilen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties,



MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel

1. Inleiding

Dit wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan een goede positionering van de Eerste

Kamer in het tweekamerstelsel en een heldere rolverdeling tussen de beide Kamers

der Staten-Generaal. Daartoe wordt een aanpassing van de verkiezlngswijze van de

Eerste Kamer voorgesteld en tevens een aanpassing van de wijze van behandeling van

voorsteilen tot herziening van de Grondwet in tweede lezing. Deze voorstellen zijn

aangekondigd in het standpunt van het kabinet over het eindrapport van de

staatscommissie parlementair stelsel.^

Dat de Staten-Generaal uit twee Kamers bestaan die hun bevoegdheden onafhankelijk

van elkaar uitoefenen, versterkt het stelsel van checks and balances, dat een van de

fundamenten is van de Nederlandse staatsinrichting. Een tweekamerstelsel vergt dat

er een zekere samenhang is tussen de werkzaamheden van de Kamers. Die

samenhang wordt bevorderd door een duidelijke rolverdeling. Met de staatscommissie

benadrukken wij het belang van evenwicht in het tweekamerstelsel. Dit moet vooral

tot uitdrukking komen in de opstelling van actoren als regering, Raad van State,

Kamers en fracties en hun leden, maar tevens in een uitgebalanceerde institutionele
vormgeving.

Er bestaat al geruime tijd een vrij grote mate van consensus over de gewenste

rolverdeling, die onderschreven wordt in het eindrapport van de staatscommissie.

Binnen die rolverdeling ligt het politieke primaat bij de direct gekozen Tweede Kamer,^
dat onder meer tot uitdrukking komt in een groter aantal bevoegdheden en vooral ook
in een intensiever gebruik van die bevoegdheden. De Tweede Kamer neemt vanuit dit
politieke primaat na de verkiezingen ook het initiatief voor de vorming van een

kabinet. Het regeerakkoord is een overeenkomst tussen fracties in de Tweede Kamer.
In het functioneren van de Eerste Kamer ligt het zwaartepunt op de heroverweging

van wetsvoorstellen vanuit een grotere distantie tot het kabinet en het regeerakkoord
en met bijzondere aandacht voor rechtmatigheid, doeltreffendheid, doelmatigheid,
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.^

Het functioneren van de Eerste Kamer binnen dit stelsel creeert onvermijdelijk

spanning tussen enerzijds het politieke karakter dat zij als (getrapt) gekozen orgaan
nu eenmaal heeft en anderzijds haar rol als chambre de reflexion die niet gebaat is bij
een sterke politieke profilering. Deze inherente spanning ligt aan de basis van de
terughoudendheid die de opstelling van de Eerste Kamer doorgaans kenmerkt en van
haar focus op de kwaliteit van de wetsvoorstellen.

De roivastheid van de hoofdrolspelers bepaalt in grote mate de werking van het
tweekamerstelsel. De staatscommissie roept de actoren in dit verband op om in het
feitelijk handelen de rolverdeling te respecteren. Senatoren zouden niet aan het
regeerakkoord gebonden moeten zijn (of worden), Tweede Kamerleden zouden niet de
indruk moeten wekken dat zij het stemgedrag van hun partijgenoten in de Eerste
Kamer bepalen en de Eerste Kamer zou bijvoorbeeld terughoudendheid moeten
betrachten bij het houden van beleidsdebatten.'* Wij onderschrijven het belang van

' Kamerstukken II 2018/19, 34430, nr. 10.
^ In 1983 is de Tweede Kamer vooropgesteld in artikel 51 van de Grondwet, waarmee beoogd
werd om "de grotere betekenis van de Tweede Kamer' tot uitdrukking te brengen. Zle
Kamerstukken II 1976/77, 14222, nr. 3, p. 9.
^ Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in baians (Eindrapport van de
staatscommissie parlementair stelsel). Boom 2018, p. 292-99. Zie in gelijke zin het versiag van
de Tijdeiijke commissie werkwijze van de Eerste Kamer, Kamerstukken I 2016/17, CXXIV, A, p.
14.

^ Lage drempels, hoge dijken, p. 293 en 298.



dergelijk feitelijk en rolvast handelen voor een goede werking van het stelsel.
Verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de Kamers zelf, die deze verschillende
rollen In hun handelen accentueren. De regering draagt daarvoor mede een
verantwoordelijkheid, die onder meer inhoudt dat er aileen bij uitzondering gebruik
wordt gemaakt van zogenoemde noveiles om tegemoet te komen aan wensen van de
Eerste Kamer en terughoudendheid wordt betracht bij het doen van toezeggingen aan
de Eerste Kamer.

De institutionele vormgeving is hierbij echter ook van beiang. In het
kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie pariementair stelsei
heeft het kabinet twee onderdeien van de Grondwet geldentificeerd die een goede
werking van het tweekamerstelsel kunnen verhinderen. Het gaat om de wijze van
verkiezing van de Eerste Kamer en de wijze waarop voorsteiien tot wijziging van de
Grondwet in tweede lezing door de Staten-Generaal behandeld worden.

De verkiezingswijze van de Eerste Kamer waar in 1983 voor gekozen is, ieidt ertoe dat
iedere vier jaar de vraag prominent aan de orde is of de coaiitiepartijen een
meerderheid behaien in de Eerste Kamer via de verkiezing van de provinciale staten.

Niet alieen raakt hierdoor het provinciale aspect van de statenverkiezingen uit zicht,
maar er komt zo ook te veel de nadruk te liggen op het politieke karakter van de
Eerste Kamer. In haar Tussenstand wees de staatscommissie op de mogeiijkheid om

terug te keren naar de wijze van verkiezing die gold tussen 1922 en 1983. Zij wees
erop dat het conceptueei niet past bij de verhouding tussen de Kamers dat de Eerste
Kamer af en toe over een recenter mandaat beschikt dan de Tweede Kamer en dat de

huidige wijze van verkiezing de Eerste Kamer meer in verband brengt met de
mogeiijkheid om af te rekenen met de coaiitie die is gevormd op basis van de
voorgaande Tweede Kamerverkiezingen.®

De regering weegt de door de staatscommissie gesignaieerde gevoigen en bezwaren
van de huidige verkiezingswijze zwaarder dan de staatscommissie in haar eindrapport
doet en steit daarom voor om terug te keren naar de wijze van verkiezing die tot 1983
werd gebruikt. Hierbij wordt eike drie jaar de heift van de leden van de Eerste Kamer
voor zes jaar gekozen. Wij menen dat deze verlenging van de zittingsduur van de
ieden in combinatie met een minder directe koppeling aan een concrete

verkiezingsuitsiag meer recht doet aan de eigen iegitimatie door de verkiezing door de
leden van provinciale staten en past bij een indirect gekozen volksvertegenwoordiging
die functioneert vanuit een zekere afstand tot de dageiijkse poiitiek. Dit voorstei wordt

nader toegeiicht in paragraaf 2.

Ook de huidige vormgeving van de behandeiing van Grondwetsherzieningen in tweede
iezing creeert een risico op een verstoring van het evenwicht tussen de Kamers. De
staatscommissie wijst erop dat in tweede iezing de situatie kan ontstaan dat een
beperkte minderheid van de indirect gekozen Eerste Kamer een Grondwetswijziging
verhindert die gesteund wordt door een grote meerderheid (van ten minste twee

derden) van de Tweede Kamerieden die direct gekozen zijn in verkiezingen die mede
tot doei hebben om kiezersinvioed op die Grondwetswijziging mogeiijk te maken.

Hiermee kan een impasse ontstaan in de verhouding tussen de Kamers onderiing,

mede in relatie tot het kabinet en de kiezers. Deze situatie achten wij met de
staatscommissie onwenseiijk en daarom steiien wij een wijziging voor die ertoe strekt

om de tweede lezing van Grondwetsherzieningen te behandeien in een verenigde

vergadering van de beide Kamers. Dit voorstei wordt nader toegeiicht in paragraaf 3.

De staatscommissie bevai tevens aan om de Eerste Kamer een terugzendrecht toe te

kennen. Zoais in het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie

is opgemerkt, zai het kabinet zich nader beraden op deze aanbeveiing.

^ Tussenstand, Den Haag, juni 2018, p. ICQ.



2. De wijze van verkiezing van de Eerste Kamer

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld dat de Eerste Kamer een zittingsduur heeft van

zes jaren en dat om de drie jaren beurtelings achtendertig leden en zevenendertig

leden worden gekozen. Deze aanpassing heeft als oogmerk om de zittingsduur en de

wijze van verkiezing van de Eerste Kamer beter aan te laten sluiten bij haar

staatkundige positie, eigen legitimatie en de roiverdeiing in het tweekamerstelsel.

In veel andere tweekamerstelsels wordt de roiverdeiing tussen de kamers ondersteund

door een verschil in de zittingsduur en de wijze van verkiezing. Het is niet

ongebruikeiijk, zeker in eenheidsstaten zoais Nederiand, dat de ene kamer (iagerhuis)
direct wordt gekozen door de kiezers terwiji de iegitimatie van de andere kamer

(hogerhuis of senaat) via een andere procedure tot stand komt. Dit gebeurt
bijvoorbeeid via verkiezing door regionaie of iokaie voiksvertegenwoordigers
(Frankrijk), door afVaardiging van deeistaatbestuurders (Duitsland) of via

benoemingen door de regering (Verenigd Koninkrijk, Canada).

Het idee hierachter is dat de senaat in samensteliing moet afwijken van het iagerhuis

om zijn toegevoegde waarde te verzekeren. Naast een andere wijze van verkiezing

wordt in dit iicht soms ook gekozen voor een iangere zittingsduur van de ieden.® Een
iangere zittingsduur benadrukt tevens dat het gezag van een hogerhuis mede wordt
ontieend aan de ervaring en deskundigheid van zijn ieden. Een iangere zittingsduur is

verder een stabiiiserende factor in het poiitieke systeem. In aansiuiting hierop is het
internationaai niet ongebruikeiijk om het hogerhuis in deien te kiezen/ wat eveneens
wordt gezien ais bevorderiijk voor de continui'teit.®

Dit aiies ieidt tot een iegitimatie voor een hogerhuis die afwijkt van het mandaat van
het direct gekozen iagerhuis en die past bij de refiecterende roi die vaak wordt
toegedicht aan een hogerhuis. De wijze van verkiezing is aidus onderdeei van een
streven naar een evenwicht tussen enerzijds een invioedrijke, specifiek geiegitimeerde
senaat en anderzijds duideiijkheid over de vraag bij weike verkiezingen de kiezer een

effectief oordeei kan geven over het gevoerde regeringsbeieid en een voorkeur kan
uitspreken voor toekomstig beieid.

De staatscommissie constateert in dit iicht dat een directe verkiezing van de Eerste

Kamer een bedreiging vormt voor een goed functioneren van het tweekamersteisei.
Ook de opties van een geiote Eerste Kamer of een verkiezing door de gemeenteraden
worden door de staatscommissie afgeraden. Met de staatscommissie zijn wij van
mening dat de verkiezing van de Eerste Kamer door de provinciale staten (en de
kiescolleges in de Caribische openbare lichamen) de voorkeur heeft.® Wei zien wij -
anders dan de staatscommissie - goede redenen om verschil te maken tussen de
zittingsduur van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Tot 1983 verschiide in Nederiand de zittingsduur van Eerste Kamerieden altijd van die
van Tweede Kamerieden. Toen Nederiand in 1848 koos voor invoering van de directe

verkiezing van de Tweede Kamer is tegelijk een indirecte verkiezing van de Eerste
Kamer ingevoerd, waarbij de zittingsduur op negen jaar werd gesteld, en om de drie
jaar een derde van de senatoren werd gekozen. De Kamers moesten niet teveel op
elkaar gaan iijken en de Eerste Kamer moest meer Vastheid' hebben.^® Vanaf 1922
werden senatoren gekozen voor zes jaar, waarbij om de drie jaar de heift werd
gekozen. Ook toen was het argument dat de Eerste Kamer zich mede in haar

® Zie in dit verband de database van de Interpariementaire Unie, https://data.ipu.orq.
^ Voorbeelden zijn Frankrijk, Tsjechie, de Verenigde Staten, Austraiie, India en Japan.
® Meg Russeil, Reforming the House of Lords. Lessons from Overseas, Oxford University Press
2000, p. 33.
® Lage drempels, hoge dijken, p. 308-10.

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal over de herziening der grondwet 1847-
1848, Eerste Deel, Belinfante 1848, p. 344 en 523.



zittingsduur moest onderscheiden van de Tweede Kamer. Voorkomen moest worden
dat de Eerste Kamer een doublure zou worden van de Tweede Kamer." Hiermee zou

immers de grond voor een tweekamerstelsel, en het bestaansrecht van de Eerste
Kamer aangetast worden.

De staatscommissies-Van Schaik en -Cals/Donner adviseerden echter om over te

stappen op een vierjaarlijkse verkiezing van de Eerste Kamer als geheel. De
commissies zagen een nadeel in het onregelmatige tempo waarin de verkiezingen
elkaar opvolgden. Soms vonden de Eerste Kamerverkiezingen snel na de
statenverkiezlngen plaats, maar daar kon ook een, twee of drie jaar tussen zitten.
Doordat de provincies in de toenmaiige Kieswet in vier kiesgroepen waren ingedeeid,
waarblj beurteiings twee kiesgroepen de heift van de Eerste Kamer kozen, kon het
bovendien voorkomen dat sommige provinciaie staten niet konden deeinemen aan een

Eerste Kamerverkiezing. Deze bezwaren waren nog wei te accepteren ais de behoefte
aan 'een grotere duurzaamheid' van de Eerste Kamer nog zou bestaan, maar dat was
naar het oordeei van de staatscommissies toen niet het gevai. Ook werd betoogd dat

de heterogene natuur van de beide deien van het pariement geen versterking
behoefde door een verschiiiende zittingsduur of een niet coliectieve verkiezing van een

der deien." Deze argumentatie vormde voor de regering de basis om de huidige
regeiing in de Grondwet voor te steiien." Bij de pariementaire behandeiing van het
desbetreffende grondwetsvoorstei is er echter ai op gewezen dat deze regeiing
ongewenste gevoigen zou kunnen hebben voor de verhouding tussen beide kamers.
Tegenstanders vreesden dat de verkiezing van de Eerste Kamer uiteriijk binnen drie
maanden na de verkiezing van de provinciaie staten zou kunnen ieiden tot een

sterkere positie van de Eerste Kamer.^''

De afgeiopen decennia is het poiitieke karakter van de Eerste Kamer meer naar voren

gekomen, zoais tegenstanders van de wijziging ais voorzienbaar gevoig hadden
genoemd. De integraie verkiezing van de Eerste Kamer, die steeds kort na de
provinciaie statenverkiezing piaatsvindt,^® benadrukt sinds 1983 het poiitieke karakter
van de Eerste Kamer. Tegelijk is de gemiddeide zittingsduur van senatoren

afgenomen.^® Beide ontwikkeiingen verhouden zich minder goed tot de roi van de
Eerste Kamer ais college van refiectie en heroverweging. Sindsdien is een aantai

maien voorgesteid om terug te Keren naar het steisei van voor 1983, ook om het eigen
karakter van de directe verkiezingen voor provinciaie staten meer betekenis te

geven."

Een iangere zittingsperiode van de Eerste Kamerieden en een gefaseerde doorwerking

van de nationaie wijzigingen in de eiectoraie verhoudingen versterken naar onze

mening het noodzakeiijke evenwicht tussen het poiitieke karakter van de Eerste Kamer

enerzijds en haar roi ais instantie van heroverweging en refiectie anderzijds. Met de

voorgesteide wijze van verkiezing zai de Eerste Kamer (ais geheei) niet over een

recenter poiitiek mandaat van de kiezer beschikken dan de Tweede Kamer. Het

onderhavige voorstei ondersteunt derhaive de roiverdeiing tussen Tweede Kamer en

Eerste Kamer.

" De regering en de Tweede Kamer waren destljds voorstander van een zittingsduur van vier
jaar, maar dit voorstei werd verworpen door de Eerste Kamer. Zie P.J. Oud, Het jongste verleden,
deei 1, Van Gorcum 1947, p. 358-91.
" Eindrapport van de staatscommissie tot herziening van de Grondwet (Van Schaik),
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 1954, p. 51 en Eindrapport van de staatscommissie van
advies inzake de Grondwet en de Kieswet (Cais/Donner), Staatsuitgeverij 1971, p. 101-2.
" Kamerstukken II 1976/77, 14223, nr. 3, p. 6.
" Zie bijvoorbeeid de inbreng van het Eerste Kameriid J. Vis (066), Handeiingen I 1980/81, 4e
vergadering, p. 42.
" Artikei 55 van de Grondwet schrijft voor dat de verkiezing van de Eerste Kamer uiteriijk drie
maanden na de statenverkiezingen piaatsvindt.
Zie p. 17 van bijiage 6 bij het eindrapport van de staatscommissie pariementair steisei,

gepubiiceerd op www.staatscommissieparlementairstelsei.nl.
" Zie Kamerstukken II 1996/97, 21247, nr. 164, p. 13 en 16 en Kamerstukken II 1999/2000,
26976, nr. 1, p. 11-12.



Weike effecten zijn te verwachten?

De belangrijkste beoogde effecten van de versterkte rolzuiverheid en verbeterde
w/erking van het tweekamerstelsel zijn hierboven reeds toegelicht.

Daarnaast valt ook te verwachten dat de voorgestelde wijze van verkiezing ertoe zai

leiden dat de verkiezing van de provinciale staten minder wordt overschaduwd door de

verkiezing van de Eerste Kamer en de aandacht voor landelijke thema's die daar mede

een gevolg van zijn. Hiermee wordt recht gedaan aan het belang van een zo zuiver

mogelijk politiek mandaat voor besluitvorming op provinciaal niveau.

Minder waarschijniijk is dat een wijziging van de zittingsduur van de Eerste Kamer

substantiele gevolgen heeft voor de verschillen tussen de politieke samenstelling van

de Kamers. Het wordt soms wel aangenomen dat de huidige wijze van verkiezing deze

verschillen vergroot, of dat deze verschillen meer schoksgewijs optreden. De

staatscommissie parlementair stelsel heeft berekend hoe de Eerste Kamer zou zijn

samengesteld als de zittingsduur in 1983 niet was aangepast en de uitslagen van de

provinciale statenverkiezingen hetzelfde waren geweest. De verschillen tussen de

Kamers bleken niet sterk bemvloed te worden door de verandering in zittingsduur.^®

Een mogelijk effect kan zijn dat het soms lets langer zaI duren voordat de opkomst

van nieuwe politieke stromingen in voile omvang tot uitdrukking komt in de

samenstelling van de Eerste Kamer.^® Deze enigszins vertraagde doorwerking van
veranderingen in het partijiandschap past naar onze mening bij de eigensoortige rol
van de Eerste Kamer in het staatsbestel. Het politieke primaat ligt bij de Tweede

Kamer. De verkiezing van deze Kamer - en niet de verkiezingen voor de provinciale

staten - vormt tevens de democratische basis voor nieuw beleid op nationaal niveau.

Een effect van het stelsel voor 1983 was dat sommige provinciale staten in bepaalde

gevallen niet stemden voor de Eerste Kamer, omdat zij deel uitmaakten van een groep

die niet aan de beurt kwam tijdens hun vierjarige zittingsduur. Dit sloot aan bij de
uitgangspunten van het stelsel maar was hiervan geen dwingend gevolg omdat het
berustte op een wijze van uitwerking in de toenmalige Kieswet. Het is aan de wetgever
om hierin een keuze te bepalen bij de wijziging van de Kieswet die noodzakelijk is als
de thans voorgestelde wijziging van de Grondwet gerealiseerd wordt.

Een neveneffect van het onderhavige voorstel is dat de kiesdeler zaI toenemen, omdat
het bij eike afzonderlijke verkiezing om minder zetels gaat dan nu het geval is (37 of
38 in plaats van 75). Bij de uitwerking van het onderhavige voorstel in de Kieswet
wordt onderzocht op weIke wijze dit effect beperkt kan worden.

Een laatste aspect betreft de ontbinding van de Eerste Kamer. Op grond van de
huidige regeling kan een ontbinding en tussentijdse verkiezing van de Eerste Kamer
slechts onder bepaalde omstandigheden enig effect hebben voor de politieke
verhoudingen binnen de Kamer. Bij een zittingsduur van zes jaar waarbij om de drie
jaar de helft van de Kamer gekozen wordt, kan een tussentijdse ontbinding naar
verwachting in bepaalde omstandigheden feitelijk een groter effect hebben op de
samenstelling van de Kamer. Tussen 1922 en 1983, toen dit stelsel bestond, is echter
behoudens de destijds voorgeschreven ontbindingen wegens herziening van de
Grondwet nooit gebruikgemaakt van de bevoegdheid tot ontbinding van de Eerste
Kamer.

3. De tweede lezing van voorstellen tot wijziging van de Grondwet

Lage drempels, hoge dijken, p. 311.
Lage drempels, hoge dijken, p. 312.
Sinds 1848 Is de Eerste Kamer slechts eenmaal (In 1904) ontbonden vanwege een conflict met

de regerlng. Zle J.J. Vis, De ontbinding van het pariement, Wolters-Noordhoff 1987, p. 131.



Voorgesteld wordt om de tweede lezing van Grondwetswijzigingen voortaan in een
verenigde vergadering te behandelen en niet meer In de beide Kamers afzonderlljk.
Het doe! van dit voorste! Is bet wegnemen van een kwetsbaarheld In de huldlge
procedure die Is geslgnaleerd door de staatscommlssle, met behoud van de
waarborgen voor een zorgvuldlge procedure van Grondwetswijzlging, met Inbegrip van
twee lezlngen, een tweede lezing na directe verklezlngen en een versterkte
meerderheld In de Staten-Generaal.^^

Voorstellen tot herzlening van de Grondwet doorlopen eerst de normale wetsprocedure
(dIt wordt de eerste lezing genoemd). Nadat er een nieuwe Tweede Kamer Is gekozen,
moet het voorstel nogmaals aanvaard worden door de Staten-Generaal en de regerlng.
BIjzonder aan deze tweede lezing Is dat de regerlng en de Tweede Kamer het voorstel
nIet meer mogen wljzlgen^^ en dat er In belde Kamers een meerderheld voor het
voorstel moet zljn van ten minste twee derde van de ultgebrachte stemmen."

De Tweede Kamerverklezlngen die moeten plaatsvlnden tussen de eerste en de
tweede lezing bleden de klezer de mogelljkheid om de Grondwetsherzlening te laten
meewegen In de stemkeuze. Het Is een waarborg voor versterkte volkslnvloed op
fundamentele besllsslngen. In de praktljk Is het effect van deze regeling vooral dat er
gedurende een langere perlode brede polltleke steun moet zljn voordat een wljzlging
tot stand kan komen. DIt neemt nIet weg dat de procedure klezers de garantle bledt
dat zlj hun stem mede kunnen laten bepalen door een voor hen belangrljke
Grondwetsherzlening. HIerdoor'blljft de klezersraadpleging een waarborg die onder
omstandlgheden haar voile betekenis kan herkrljgen'.^''

De Eerste Kamerverklezlngen bleden geen mogelljkheid voor de klezer om de ultkomst
van een procedure van Grondwetswijzlging te beinvloeden. De Eerste Kamer wordt
sinds 1995 nIet meer verpllcht ontbonden wegens een herzlening van de Grondwet
omdat de vierjaarlljkse Integrale verklezing van de Eerste Kamer een tussentljdse
ontblnding vrlj betekenlsloos maakte. Een terugkeer naar de wljze van verklezing van
de Eerste Kamer van voor 1983 brengt daarin enlgszlns verandering, maar nIet In het
felt dat de Eerste Kamer gekozen wordt door provlnclale statenleden die nIet zljn
gekozen met het oog op een tweede lezing van een voorstel tot herzlening van de
Grondwet door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer ontbeert om deze reden 'de

verhoogde representatlvltelt' van de na een eerste lezing van een voorstel tot
herzlening van de Grondwet herkozen Tweede Kamer.^^ DIt alles betekent dat de
democratlsche legltlmatle van de Kamers In het kader van de tweede lezing
verschlllend van aard Is.

De staatscommlssle wljst erop dat dIt verschll In democratlsche legltlmatle
problematlsch wordt als het debat In de Kamers tot verschlllende ultkomsten leldt, in
het bijzonder als een voorstel In tweede lezing nIet wordt aangenomen omdat de
drempel van twee derde van de ultgebrachte stemmen In de Eerste Kamer net nIet

gehaald wordt. In die situatle verhlndert een beperkte minderheld van de senatoren

een wljzlging die gesteund wordt door een meerderheld van de Eerste Kamer en een

rulme meerderheld van de Tweede Kamer die (anders dan de Eerste Kamer) gekozen

Lage drempels, hoge dijken, p. 312-14.
De Tweede Kamer heeft wel de mogelijkheld om het voorstel te splitsen.
" De procedure is geregeld in artlkel 137 van de Grondwet.

Advies van de Raad van State over het voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot
het vervallen van de bepaling inzake het voorzltterschap van de gemeenteraad en van provinciale
staten, Kamerstukken II 2006/07, 31013, nr. 4, p. 3.

Eindrapport van de staatscommlssle van advies inzake de Grondwet en de Kleswet
(Cals/Donner), 1971, p. 334.

Lage drempels, hoge dijken, p. 313. Ook de staatscommlssie-Cals/Donner constateerde dat
'het redelijk [zou] zljn te verlangen, dat een herzlening, waarvoor zich twee derden der Tweede
Kamer hebben ultgesproken, nIet door een minderheld In de Eerste Kamer kan worden
tegengehouden' (Eindrapport, 1971, p. 334).
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is om de tweede lezing mogelijk te maken. Deze situatie doet zich niet vaak voor,
maar is zeer onwenselijk. Zij gaat rechtstreeks in tegen een van de bedoelingen van

de tweede lezing, namelijk het faciliteren van volksinvloed via een verplichte
tussenliggende Tweede Kamerverkiezing. Een dergeiijke situatie maakt de Eerste
Kamer als instituut kwetsbaar voor kritiek. Het probleem wordt echter niet veroorzaakt
door de Eerste Kamer of door het stemgedrag van senatoren, maar door de

institutionele vormgeving.

In het verleden hebben voorgaande kabinetten als alternatief voor de huidige

procedure van herziening van de Grondwet voorgesteld om de tweede lezing af te
schaffen,^^ of om Grondwetswijzigingen in een speciale Grondwetskamer te
behandelen,^® of de tweede lezing alleen in de Tweede Kamer te behandelen.^® Aan elk
van deze voorstellen kleefden echter nadelen.

Net als de staatscommissie hechten wij eraan dat de hoofdelementen van de huidige
procedure behouden blijven, dat wil zeggen: twee lezingen met een tussentijdse
verkiezing van de Tweede Kamer, waarbij in tweede lezing een versterkte meerderheid
vereist is en de inbreng van de Eerste Kamer ook in de tweede lezing gewaarborgd is.
Zo heeft de kiezer de mogelijkheid om een wijziging van de Grondwet mee te laten
wegen in zijn stemkeuze en wordt voorkomen dat er op basis van een

verkiezingsuitslag drastische veranderingen in het staatsbestel worden doorgevoerd.
Dat vergroot de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat.^°

De staatscommissie beveelt op basis van deze uitgangspunten aan om de tweede
lezing niet langer in beide Kamers afzonderlijk te behandelen maar in een verenigde
vergadering. De Eerste Kamer kan zo niet meer in de situatie komen dat een
minderheid van haar leden een verandering blokkeert waarvoor op democratische
wijze brede steun in de Staten-Generaal is verworven.

De leden van de Eerste Kamer kunnen aldus volop participeren in het debat en de
besluitvorming in tweede lezing. Gezien de bijzondere aandacht die in de Eerste Kamer
doorgaans bestaat voor de rechtsstatelijkheid en de juridische kwaliteit van
wetsvoorstellen, is het een bijkomend voordeel dat de inbreng van de Eerste
Kamerleden in een verenigde vergadering tevens van directe invloed kan zijn op de
stembepaling van de leden van de Tweede Kamer. Eerste Kamerleden krijgen in de
verenigde vergadering verder de bevoegdheid om voor te stellen om een
wijzigingsvoorstel te splitsen, een bevoegdheid die nu alleen toekomt aan de regering
en leden van de Tweede Kamer.^^ Mede gelet op de directe, actuele en specifieke
legitimatie van de opnieuw gekozen Tweede Kamer tijdens de tweede lezing is het
redelijk dat de stemverhoudingen in de Tweede Kamer (als gevolg van het groter
aantal leden) in de verenigde vergadering zwaarder meewegen dan de verhoudingen
in de Eerste Kamer.

4. Financiele gevolgen

De financiele gevolgen van het voorstel om de zittingsduur van de Eerste Kamer te
wijzigen, zijn verwaarloosbaar. De verkiezingen voor de Eerste Kamer worden primair
georganiseerd door de provincies en de Caribische openbare lichamen. De organisatie
van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag zijn eenvoudig, aangezien alleen
de leden van provinciale staten en de kiescolleges in Caribisch Nederland
kiesgerechtigd zijn. Zoals hiervoor en in de toelichting op onderdeel A van artikel II is
opgemerkt, wordt het aan de gewone wetgever overgelaten op weike wijze de
driejaarlijkse verkiezing van de achtendertig onderscheidenlijk zevenendertig leden

" Kamerstukken II 1920/21, 451, nr. 11.
Kamerstukken II 1945/46, 189, nr. 2 en Kamerstukken II 1951/52, 2341, nr. 2.
Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid, Kamerstukken II 1973/74, 12944, nr. 2, p. 16.
Lage drempels, hoge dijken, p. 312.

3' Artikel 137, vljfde lid, van de Grondwet. Zle hierover nader de artlkelsgewljze toelichting.



van de Eerste Kamer zai plaatsvinden. Indian wordt gekozen voor driejaariijkse
verkiezingen in een dee! van de provincies en de Caribische openbare lichamen,
hoeven de provincies en de Caribische openbare lichamen nog slechts een keer in de
zes jaren - in plaats van een keer in de vier jaren - een verkiezing te organiseren en
nemen de uitgaven dus navenant af. Indian wordt gekozen voor driejaariijkse
verkiezingen in alia provincies en Caribische openbare lichamen, zullen zij eike drie
jaren een verkiezing moeten organiseren en nemen de uitgaven dus lets toe.

De voorgestelde wijziging van de Grondwetsherzieningsprocedure heeft geen financiele
gevolgen.

Artikelsgewijs deel

Artikel II, onderdeel A (artikel 52)

Op dit moment is de zittingsduur van beide Kamers vier jaren. De zittingsduur van de
Tweede Kamer blijft vier jaren (eerste lid). Zoals in het algemeen deel is toegelicht
strekt het wetsvoorstel ertoe de zittingsduur van de Eerste Kamer te verlengen tot zes

jaren, waarbij eike drie jaren een verkiezing plaatsvindt van een deel van de Eerste
Kamer. Beide elementen zijn opgenomen in het tweede lid van artikel 52. De

formulering van de tweede volzin van dit artikellid is ontleend aan die van artikel 101
van de Grondwet naar de tekst van 1972. Dat artikel Net het aan de wetgever over om

te bepalen op weike wijze de driejaariijkse verkiezing van de achtendertig
onderscheidenlijk zevenendertig leden van de Eerste Kamer plaatsvond. Op grond van
de Kieswet vonden de verkiezingen plaats in vier groepen van provincies en werden

eike drie jaar in twee van die groepen de leden van de Eerste Kamer gekozen. Een

andere invulling, bijvoorbeeld een waarbij de verkiezingen eike drie jaar in alle

provincies plaatsvinden, was ook mogelijk geweest. Ook het onderhavige wetsvoorstel

laat het aan de wetgever over om de verkiezingswijze nader te regelen. Artikel 59 van

de Grondwet biedt hiervoor de grondslag. Daarbij moet worden aangetekend dat,

anders dan voor 1983, het kiesrecht voor de Eerste Kamer niet uitsluitend toekomt
aan de leden van provinciale staten, maar eveneens aan de leden van de kiescolleges

in de Caribische openbare lichamen.

Het tweede lid van het huidige artikel 52 bepaalt dat indien voor de provinciale staten

bij de wet een andere zittingsduur dan vier jaren wordt vastgesteld, daarbij de

zittingsduur van de Eerste Kamer in overeenkomstige zin wordt gewijzigd. Aangezien

het onderhavige wetsvoorstel de zittingsduur van de Eerste Kamer niet langer koppelt

aan die van de provinciale staten, bestaat aan deze bepaling niet langer behoefte.

Artikel II, onderdeel B (artikel 55)

De tweede volzin van het huidige artikel 55 van de Grondwet bepaalt dat de verkiezing

van de Eerste Kamer (behoudens in geval van ontbinding) wordt gehouden binnen drie

maanden na de verkiezing van de leden van provinciale staten. Nu het onderhavige

wetsvoorstel de zittingsduur van de Eerste Kamer niet langer koppelt aan die van de

provinciale staten, maar voorziet in een driejaariijkse verkiezing van een deel van de

Eerste Kamer, dient deze bepaling te vervallen.

Artikel II, onderdeel C (artikel 64)

Ingevolge artikel 64, eerste lid, van de Grondwet kan elk der kamers bij koninklijk
besluit worden ontbonden. In dat geval vindt een nieuwe verkiezing voor de
ontbonden kamer plaats (tweede lid). Het vierde lid van artikel 64 regelt de gevolgen
voor de zittingsduur van een na ontbinding optredende kamer. De laatste volzin van

dit artikellid bepaalt thans dat de zittingsduur van een na ontbinding optredende
Eerste Kamer eindigt op het tijdstip waarop de zittingsduur van de ontbonden kamer

zou zijn geeindigd. Deze bepaling houdt verband met de koppeling van de zittingsduur
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van de Eerste Kamer aan die van de provinciale staten. Die koppeling wordt als gezegd

met het onderhavige wetsvoorstel losgeiaten. Daarom kan ook deze volzin vervallen.

Artikel 64, vierde lid, bevat een grondslag voor een wettelijke regeling van de

(maximale) zittingsduur van een na ontbinding optredende Tweede Kamer. Die is

bedoeld om de verkiezingen van de Tweede Kamer zoveel mogelijk in een vaste

periode van het jaar te kunnen laten plaatsvinden. Naar het oordeel van de regering is

een regeling om die reden niet nodig voor de verkiezingen van de Eerste Kamer na

ontbinding. Ook voor 1983 Met de Grondwet de maximale zittingsduur van de Eerste

Kamer in het midden. Het vervallen van de laatste volzin van artikel 64, vierde lid,

heeft tot gevolg dat een na ontbinding optredende Eerste Kamer een vaste
zittingsduur van zes jaren heeft, met dien verstande dat een deel van de leden na drie
jaren zai aftreden en de overige leden na zes jaren (op grond van het nieuwe artikel
52). Het is aan de wetgever hieraan invulling te geven.

Artikel II, onderdeel D (artikel 137)

De wijziging in het vierde iid van artikel 137 van de Grondwet is in het algemeen deel
toegelicht. Het vijfde lid van artikel 137 bepaalt thans dat de Tweede Kamer een
grondwetsvoorstel in tweede lezing kan splitsen. Wij stellen voor de
splitsingsbevoegdheid toe te kennen aan de verenigde vergadering; dit sluit aan bij
artikel 84 van de Grondwet, op grond waarvan een voorstel van wet dat door de
verenigde vergadering moet worden behandeld, door haar kan worden gewijzigd.

Artikel III (additioneel artikel III)

Onderdeel 1

Dit onderdeel strekt ertoe de voorgestelde wijziging van de zittingsduur van de Eerste
Kamer pas te laten ingaan op het moment dat de zittingsduur eindigt van de Eerste
Kamer die in functie is op het moment dat deze wijziging in werking treedt. De
zittingsduur van de Eerste Kamer, ook die van een na ontbinding optredende Eerste
Kamer, eindigt op grond van de huidige Grondwet binnen drie maanden na de
verkiezing van de leden van provinciale staten. In deze periode van drie maanden
wordt de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer voorbereid en vindt de
stemming plaats. Om te voorkomen dat dit proces zou worden verstoord, bepaalt dit
onderdeel dat als de onderhavige wijziging van de Grondwet in werking treedt in deze
periode, de Eerste Kamer nog gewoon volgens de huidige regeling wordt gekozen. Pas
de daaropvolgende Eerste Kamer zaI dan een zittingsduur van zes jaren hebben.

Indien de onderhavige wijziging van de Grondwet in werking treedt in de periode
waarin de verkiezing van de leden van provinciale staten wordt voorbereid, maar voor
de dag waarop de stemming plaatsvindt, wordt de volgende Eerste Kamer volgens de
nu voorgestelde nieuwe regeling gekozen. Met het oog hierop wordt in dit onderdeel
de term 'gekozen' gebruikt, in plaats van de term 'verkiezing'. De grondwetgever
verstaat onder die laatste term namelijk 'het totaal der verkiezingshandelingen, dus
kandidaatstelling en stemming'.^^

De eerste keer dat de Eerste Kamer volgens de nieuwe regeling wordt gekozen,
worden achtendertig leden gekozen voor een duur van zes jaren en worden
zevenendertig leden gekozen voor een duur van drie jaren. Aangezien dit afwijkt van
de hoofdregel van artikel 52 (nieuw) is dit in artikel III, onderdeel 1, expliciet
geregeld.

Onderdeel 2

32 Kamerstukken II 197e>l77, 14223, nr. 3, p. 13. Zie ook Kamerstukken II 2009/10, 32191, nr.
8, p. 2.
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Dit onderdeel regelt de samenloop met het Grondwetsvoorstel dat ertoe strekt ten
behoeve van Nederlanders die geen ingezetenen zijn een kiescollege voor de Eerste
Kamer te introduceren. Indlen dat voorstel eerder In werking treedt dan het

onderhavige, kan de in artikel II opgenomen wijzigingsopdracht niet onverkort worden
gehandhaafd.

Artikel 138, eerste lid, onderdeel a, van de Grondwet biedt weliswaar een grondslag
om in tweede lezing aangenomen voorstellen tot verandering in de Grondwet bij wet
voor zoveel nodig aan elkaar aan te passen, maar om te zijner tijd vertraging te
voorkomen is ervoor gekozen nu reeds een samenloopbepaling op te nemen.

Artikel III (additioneel artikel IV)

Het in de wet van 1 november 2017, houdende verandering in de Grondwet,

strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare
lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer (Stb. 2017, 426)

opgenomen additionele artikel IV is van rechtswege uitgewerkt (als bedoeld in
aanwijzing 6.25 van de Aanwijzingen voor de regelgeving). Daarom kan dit artikel

worden benut voor een nieuwe overgangsrechtelijke voorziening.

Onderdeel 1

Het is mogelijk dat de onderhavige wijziging van de Grondwet in werking treedt tijdens

de zittingsduur van een Tweede Kamer die is gekozen na de bekendmaking van een

verklaringswet als bedoeld in artikel 137, eerste lid, van de Grondwet en die op grond
van het huidige vierde lid van dit artikel tot taak heeft het in de verklaringswet

opgenomen voorstel in tweede lezing te overwegen. Op grond van onderdeel 1 van

artikel IV wordt in dat geval de tweede lezing nog volgens de huidige

herzieningsprocedure afgerond, dat wil zeggen door de beide kamers afzonderlijk.

Onderdeel 2

Artikel 55, derde lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden bepaalt dat

indien en voor zover een voorstel tot wijziging van het Statuut afwijkt van de

Grondwet, het voorstel wordt behandeld op de wijze, als de Grondwet voor voorstellen

tot verandering in de Grondwet bepaalt, met dien verstande, dat de beide kamers in

tweede lezing de voorgestelde verandering bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen kunnen aannemen. De in dit wetsvoorstel voorgestelde besluitvorming in

tweede lezing door de verenigde vergadering is hiermee niet verenigbaar. In het licht

van artikel 5 van het Statuut, op grond waarvan de Grondwet de bepalingen van het

Statuut in acht neemt, bevat onderdeel 2 van artikel IV daarom een

overgangsrechtelijke voorziening. Die strekt ertoe dat in de situatie, bedoeld in artikel

55, derde lid, van het Statuut besluitvorming in tweede lezing vooralsnog plaatsvindt

in de beide kamers afzonderlijk. Het streven is erop gericht om na de inwerkingtreding

van de onderhavige wijziging van de Grondwet artikel 55, derde lid, van het Statuut

met deze wijziging in overeenstemming te brengen.

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President,

Minister van Algemene Zaken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren
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Consultatie BZK/IPO over grondwetsherziening verkiezingswijze EK 

 

Inventarisatie reacties vanuit de fracties PS Drenthe. 

 

− De regering wijkt op dit punt af van het advies van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (de commissie-
Remkes). Wat onze fractie, de SP, betreft is het zo een staatsrechtelijke ‘losse flodder’ en geen erg zinvol 
voorstel. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer is dat door de SP ook zo benoemd. 
De vraag wordt ons voorgelegd zonder dat er een debat over is geweest; de Eerste Kamer is nog niet om 
een standpunt gevraagd (het komt ook niet voor in het adviesrapport van de commissie-Remkes). Vanuit 
onze fractie op dit moment dus geen inbreng hierop.  

− Wij, de fractie van D66, hebben twijfels of de wijzigingen leiden tot het gewenste doel. Zolang de Eerste 
Kamer bestaat en door partijen gevormd zal er een landelijke dominantie blijven bestaan. Wij hebben geen 
bezwaar tegen het voorstel, slechts twijfels. 

− Standpunt Partij voor de Dieren: in dit conceptwetsvoorstel Grondwetswijziging stelt de minister van BZK 
voor om terug te keren naar de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer die werd gebruikt voor 1983. 
Hierbij wordt elke drie jaar de helft van de Eerste Kamer voor zes jaar gekozen. De Partij voor de Dieren 
heeft bezwaar tegen dit voorstel. 

Een van de effecten is dat het voor kleinere partijen moeilijker dan nu is om in de Eerste Kamer te komen. 
Bij iedere verkiezing zijn er namelijk maar 37 of 38 zetels te verdelen in plaats van 75, wat feitelijk leidt tot 
een verdubbeling van de kiesdrempel. De vertegenwoordiging van nieuwe politieke stromingen kan 
daardoor zodanig worden vertraagd dat de representativiteit van de Eerste Kamer afneemt. 

Een van de redenen waarom de staatscommissie-Van Schaik en de staatscommissie-Cals/Donner 
adviseerden om af te stappen van de verkiezing in twee delen, was omdat de democratische legitimatie 
van beslissingen in de Eerste Kamer zwakker is ten opzichte van het huidige systeem. De driejaarlijkse 
verkiezing is tot wel drie jaar na de Statenverkiezingen mogelijk. Hiermee kan de uitslag van de Provinciale 
Statenverkiezingen al jaren tevoren duidelijk maken dat de regering haar meerderheid verliest in de Eerste 
Kamer. De democratische legitimatie van de beslissingen in de Eerste Kamer kan daardoor in de tussentijd 
betwist worden.    

− Reactie ChristenUnie Drenthe: 
De Eerste Kamer heeft middels een motie de staatscommissie Remkes ingesteld om met 
verbetervoorstellen te komen voor het functioneren van de Eerste Kamer. Dit vanwege afnemend 
vertrouwen in de democratie – een deel van de kiezers blijft thuis - èn omdat de democratische rechtstaat 
wordt bedreigd door nepnieuws en manipulatie. Wat ons betreft belangrijke redenen om onze 
democratische rechtstaat en parlement te versterken. 
Tot onze verbazing vraagt het kabinet nu - zonder dat de Eerste Kamer zelf is betrokken of geraadpleegd - 
van ons via IPO een reactie op het voorstel. Een voorstel waarbij het kabinet erg selectief is geweest in het 
kiezen van maatregelen en een voorstel dat geen antwoord geeft op de analyse die de staatscommissie 
over het onderhoud dat nodig is aan het stelsel.  
Wat ons betreft doet dat voorstel geen recht aan de vraag van de Eerste Kamer. Zo is het maar zeer de 
vraag wat het losmaken van de Eerste Kamerverkiezing van de Statenverkiezing zal betekenen voor de 
opkomstpercentages. Snelheid en angst voor verlies van de meerderheid lijkt voor het kabinet belangrijker 
dan doelmatigheid en zorgvuldigheid. Wat onze ChristenUnie fractie betreft brengt IPO dan ook een 
negatief advies uit en verwijst het kabinet terug naar de tekentafel. Tot slot willen we nog meegeven dat 
de prioriteit bij de Minister zou moeten liggen bij versterken en schragen van onze representatieve 
democratie - op dat punt is er echt wel werk aan de winkel.  

− De fractie van de PvdA Drenthe heeft een lichte voorkeur voor de voorgestelde wijziging van de Grondwet. 
De fractie is niet unaniem in haar opvatting.  

− Forum voor Democratie (FVD) heeft met afkeuring kennisgenomen van het voorstel om de 
verkiezingsprocedure van de Eerste Kamer te wijzigen. Hoewel FVD erkent dat het ongewenst is dat de 
verkiezingen van de Provinciale Staten kunnen worden overschaduwd door de verkiezingen van de Eerste 
Kamer, biedt het onderhavige voorstel daarvoor geen adequate oplossing. Los van de vraag of de Eerste 
Kamer nog bestaansrecht heeft in ons parlementaire stelsel (het voert te ver om daar nu op in te gaan), 
zouden de leden daarvan direct moeten worden gekozen door alle (kiesgerechtigde) Nederlanders, in 
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plaats van (getrapt) door de Provinciale Staten. Alleen dan zal immers worden bewerkstelligd dat de 
uitkomst van de PS-verkiezingen los komt te staan van de samenstelling van de Eerste Kamer. 
Het voorstel zou er bovendien toe leiden dat de opkomst van nieuwe politieke partijen in het parlement 
vertraagd wordt. Dit zal Nederlanders het gevoel geven dat hun invloed op de samenstelling van de Eerste 
Kamer en daarmee het belang om te gaan stemmen nog verder afneemt. FVD wil Nederlanders niet 
minder, maar méér mogelijkheden bieden om beleid dat tegen hun belangen indruist vlot af te straffen en 
bij te sturen. 
Wanneer de Provinciale Statenverkiezingen geen nationaal karakter meer hebben, zal het opkomstcijfer 
vermoedelijk dalen. Kiezers die hun teleurstelling over nationaal beleid willen uiten en verder relatief 
weinig interesse in de politiek hebben, zullen namelijk eerder thuisblijven. In een land waarin sprake is van 
een toenemende kloof tussen lager en hoger opgeleiden, zou dit een onwenselijke ontwikkeling zijn en 
afdoen aan de democratische legitimiteit van de besluitvorming in de Eerste Kamer, die in dit scenario nog 
steeds door de Provinciale Staten wordt verkozen. De Eerste Kamer is dan immers in mindere mate een 
afspiegeling van de voorkeuren van alle kiesgerechtigde Nederlanders. 
In dit licht verwerpt FVD dit conceptwetsvoorstel en stellen wij in plaats daarvan voor om de Eerste Kamer, 
zolang zij bestaat, direct in plaats van indirect te verkiezen, gelijktijdig met de Provinciale 
Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Zo blijft een relatief hoge opkomst bij al deze 
verkiezingen gegarandeerd, waarmee de democratische legitimiteit van de besluitvorming gewaarborgd 
blijft. Tegelijkertijd wordt het beoogde doel van het kabinet bereikt: de Provinciale Staten verkrijgen een 
mandaat dat niet door aandacht voor nationale thema’s is verwaterd. Voor die nationale thema’s brengt 
de kiezer immers een directe stem voor de Eerste Kamer uit. 

− Wij, GroenLinks, vinden de discussie over herziening voorbarig gelet op de ophef over het rapport van de 
Commissie Remkes van ruim 300 pagina’s. Daarin staat een aantal zaken aangaande de Eerste kamer. Eerst 
wil onze fractie dat er gesproken wordt in de Eerste Kamer over het rapport van de Staatscommissie 
Remkes in plaats van nu te reageren op een ‘losse flodder’ van het Kabinet. Dit is slechts een onderdeel uit 
een pakket van voorstellen. Ook de Raad van State heeft nog geen advies gegeven. Daarnaast is onze 
fractie van mening dat onze Eerste en Tweekamerfractie eerst aan de beurt zijn zich over de voorstellen te 
buigen. 

− Naar het oordeel van de CDA-fractie draagt het voorstel bij aan minder nationale invloed op provinciale 
verkiezingen en doet het dat door de Eerste Kamer minder politiek te laten functioneren, zoals dat ook in 
onze staatsrechtelijke verhoudingen is bedoeld. De CDA Tweede Kamerfractie zal na de consultatieronde 
de wet natuurlijk op alle onderdelen kritisch bekijken, bijvoorbeeld op het effect van de verkiezingswijze 
op kleinere fracties in de Eerste Kamer. Maar de richting die het kabinet kiest is wat ons betreft de juiste. 
Het CDA Drenthe is verder in de opvatting dat we in dit voorliggend proces helderheid en zuiverheid steeds 
moeten hebben om het proces dat voorligt van draagvlak te voorzien in de provincies. 

− De consultatieronde van de Minister van Binnenlands Zaken, Mevr. Ologren, over een nieuwe procedure 
om de Eerste Kamer te verkiezen, doet in eerste instantie sympathiek aan, maar het is een vreemde 
situatie als blijkt dat haar voorstel afwijkt van het voorstel zoals geformuleerd door de commissie Remkes 
die daar een advies over heeft uitgebracht, aldus de fractie van de PVV. Het lijkt nu of de provincies te hulp 
worden geroepen om toch haar gelijk te verkrijgen. Het is een belangrijke en ook politieke kwestie: laat de 
discussie in de Tweede Kamer plaats vinden. Laat de minister met een wetsvoorstel komen en zien dat ze 
daar een meerderheid voor krijgt. De politieke discussie kan dan gevoerd worden op grond van haar 
onderbouwing en het advies van de commissie. Deze consultatie is een mistig gebeuren, het lijkt een ad 
hoc procedure en het komt de Minister blijkbaar goed uit. Hoe worden de verschillende adviezen  van de 
partijen/de fractieleiders gewogen en samengevat tot een conclusie en wie heeft daar dan nog iets over te 
zeggen na afloop van de consultatie ronde. 
De problemen bij een grondwetswijziging zijn nog meer dan een mogelijke nieuwe verkiezingsprocedure 
van de Eerste Kamer, een onderwerp dat thuishoort in de Tweede Kamer. De Regering gaat de provincies 
toch niet vaker consulteren over belangrijke landelijke politieke thema’s? Of gebeurt dat alleen als dat de 
Regering goed uitkomt. Laat de Tweede Kamer zijn landelijke taak doen en val de provincies niet lastig met 
consultaties over landelijke politieke onderwerpen.  
 
 
 
Assen, 12 november 2019 
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TRANSCRIPT VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN DE PROVINCIE GELDERLAND  

d.d. 30 oktober 2019 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter  

2. Afscheid Marga Schoots - Van Duren (VVD)  

3. Toelating en beëdiging van dhr. De Looff ter vervulling van de vacature Schoots - Van Duren  

4. Vaststelling van de agenda  

5. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering op 9 oktober 2019 (PS2019-688)  

6. Ingekomen stukken  

7. Verordening rechtspositie Staten- en commissieleden Gelderland 2019 (PS2019-695)  

8. Machtiging IPO voor ondertekening Klimaatakkoord (PS2019-678)  

9. Startnotities Regionale Energiestrategieën (PS2019-663)  

10. Consultatie door IPO over voorstel Grondswetwijziging herziening verkiezingswijze Eerste Kamer 

(PS2019-719) 

De voorzitter: Ben ik nu en dat kunnen we net voor de pauze van 6 uur misschien doen. Ik moet even 

misschien zeggen. Agendapunt 10, consultatie door IPO over voorstel Grondwetwijziging herziening 

verkeerswijze … verkiezingswijze Eerste Kamer. Wie mag ik daar het woord over geven? Ik heb een 

sprekerslijst. Ja komt u maar. VVD, mevrouw Van der Woude. Ja, als ik iets anders had gewild dan moest u 

weer gaan zitten natuurlijk maar u mag hoor. 

Mevrouw Van der Woude (VVD): Vandaag mogen wij naar het IPO aangeven wat wij vinden van de door de 

regering voorgestelde grondwetswijziging verkiezingen Eerste Kamer en wij mogen wat vinden omdat wij 

een procedurele rol daarbij hebben. Tegelijk is er een versterking van de reflectiekracht van de Eerste 

Kamer aan de orde. Iets wat alle Nederlanders en dus ook ons aangaat. En wij vinden ook wat, omdat die 

verkiezingen op dit moment aan onze verkiezingen gekoppeld is en bij de verkiezingen afgelopen voorjaar 

was een alom gehoorde verzuchting, de verkiezingen gaan zo niet meer over ons. Niet over de provincie, 

niet over de waterschappen. Het gaat enkel nog over de landelijke politiek. Een verandering kan dus 

aangewezen zijn. Het voorliggende voorstel is kort en krachtig. Terugkeer naar de situatie zoals het tot 

1983 gehanteerd. Enkel de 55-plussers hier en niet eens allemaal hebben nog in dat systeem gestemd, 

namelijk voor Provinciale Staten op 24 maart 1983. Terugkeer naar dat systeem zouden wij kunnen 

kwalificeren als een conservatief behoudend voorstel. Tegelijk is terugkeer naar een oude situatie een 

voorstel dat niet of zelden wordt gedaan door Nederlandse overheden. Het is tot de dag van vandaag een 

soort taboe. Voorstellen gaan steeds om doorontwikkeling. De falen van het nieuwe systeem ondervangen 

en dergelijke uitdrukkingen. En in dat opzicht is het dus een bestuurlijk vernieuwend en progressief 

voorstel. Tegelijk versterkt het voorstel de reflectiekracht van de Eerste Kamer door er 6 jaar van te maken 

en er ontstaat ook een loskoppeling van de nauwe verbinding met de verkiezingen van PS. Voor de VVD is 

de conclusie dan ook helder, wie kan dan nog op dit voorstel van de regering tegen zijn? Wij in ieder geval 

niet. 

Algemene Vergadering op 12 december 2019
Bijlage 3 bij agendapunt 3c



De voorzitter: Ja, de overbuur. Mag ik mevrouw Van der Woude nog even wachten. De heer Ruitenberg, ga 

uw gang. SGP. 

De heer Ruitenberg (SGP): Ja dank u wel, voorzitter. Ik hoor dat mevrouw Van der Woude aangeeft dat het 

belangrijke of een belangrijk argument is versterking van de reflectiekracht van dit nieuwe stelsel. Nou ja 

oud of nieuw, daar kunnen we het niet over hebben maar weet u dat de overgang van het oude stelsel 

naar het nieuwe stelsel exact hetzelfde argument inhield? 

Mevrouw Van der Woude: Ja en daarom vind ik het ook zo bestuurlijk vernieuwend dat bestuurders 

durven toe te geven dat ze het niet zo goed zagen maar ja goed je moet wel 55-plus zijn om het nog 

meegemaakt te hebben.  

De heer Ruitenberg: We moeten … 

Mevrouw Van der Woude: Ik overigens heb ook één keer mogen stemmen. 

De voorzitter: Mevrouw Faber, PVV. 

Mevrouw Faber-Van de Klashorst (PVV): Ja dank u, voorzitter. Ja ik ben 55-plus maar goed maakt niet uit. 

Ja ik heb nog wel een vraag aan collega van de VVD, want heeft u … heeft zij, vraag ik via de voorzitter, 

contact gehad met de fracties van de VVD in Den Haag hierover? 

Mevrouw Van der Woude: Ik heb daar geen contact mee gehad, want het gaat … ik word niet gevraagd om 

hier te vertellen wat de Eerste Kamer vindt of wat de Tweede Kamer vindt. Ik vertel hier wat wij in 

Provinciale Staten ervan vinden en wat dat voor ons oplost want wij zijn een andere bestuurslaag en 

hebben daar ook een heel ander belang bij. Zeker omdat het ja omdat dit echt gaat over het functioneren 

van bestuurslagen moet je daar voorzichtig mee zijn, vind ik.  

De voorzitter: Mevrouw … 

Mevrouw Van der Woude: Wij houden niet van dubbel mandaat weten we sinds vanochtend. 

De voorzitter: Ja. 

Mevrouw Faber-Van de Klashorst: Nou ik heb een dubbel mandaat en daarom weet ik ook namelijk wat er 

in Den Haag zich afspeelt en daarom zou ik u er graag op wijzen van neem ook eens contact op want u kunt 

wel in een politiek spagaat op deze manier. 

De voorzitter: Oké. Dank u wel. Is een hele … 

Mevrouw Van der Woude: Dank u wel voor deze tip. 

De voorzitter: Ja, dank u wel. Dank u wel mevrouw Van der Woude. Forum voor Democratie was een 

novum. We kregen uw bijdrage gemaild, maar dat … nee, u wordt verwacht om hier het gesprek met 

elkaar daarover te voeren of het debat te voeren. Ja. Anders kunnen we alles schriftelijk afdoen. Dat is ook 

een … ‘…’ dan zit ik hier helemaal in m’n eentje. Elektronisch stemmen. Maar goed, daar hebben we het 

niet over. U bent aan het woord. Prima, toe maar.  

De heer De Kok (FVD): Dank u Statenleden, gedeputeerden, voorzitter. Ja het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met haar de minister heeft met haar ministerie een grondwetswijziging 

voorbereid om de Eerste Kamer voortaan voor 6 jaar te kiezen waarbij om de drie jaar beurtelings 37 of 38 

senatoren worden gekozen. Dat is het voorliggende voorstel. Provinciale Staten die spelen een heel 



belangrijke rol in de procedure van de verkiezingen van de Eerste Kamer. Het is ons als Provinciale Staten 

van Gelderland door uw minister via een consultatie van het IPO gevraagd om met een reactie te komen. 

Nou die reactie die heb ik al in de mail gegeven, maar ik werd verzocht dit nog toe te lichten. Ja het is een 

bijzonder voorstel, want op verzoek van beide Kamers heeft de regering vorig jaar een staatscommissie 

ingesteld om te adviseren over de toekomstbestendigheid van het parlementaire stelsel en op 13 

december 2018 heeft de staatscommissie parlementair stelsel haar eindrapport uitgebracht en in dit 

eindrapport adviseert de staatscommissie parlementair stelsel nadrukkelijk en uitdrukkelijk om de wijze 

van de verkiezing van de Eerste Kamer niet aan te passen. Het is een feit dat door deze wijziging het gevolg 

zal hebben dat het langer duurt voordat de opkomst van nieuwe politieke partijen volledig tot uitdrukking 

komt in de Eerste Kamer. Ik kan mij, laat ik maar zeggen persoonlijk dan ook niet aan de indruk onttrekken 

dat de minister Ollongren die al eerder met succes zich heeft ingespannen het raadplegend referendum af 

te schaffen zich er nu ook voor inspant om nieuwe partijen zoals Forum Democratie immers wij zijn in één 

klap de grootste partij in de Eerste Kamer geworden in de toekomst hierin maximaal te gaan belemmeren. 

Dat ze daarmee ingaat tegen het nadrukkelijk advies van de statencommissie parlementair stelsel om de 

verkiezing van de Eerste Kamer niet aan te passen, is eigenlijk dus niet zo vreemd want de commissie heeft 

namelijk ook geadviseerd om het bindend collectief referendum in te voeren. Kan me wel voorstellen dat 

Ollongren zich daar ook niet in vindt. Daarom is onze reactie om het voorstel als volgt, Forum voor 

Democratie heeft met afkeuring kennis genomen van het voorstel om de verkiezingsprocedure van de 

Eerste Kamer te wijzigen. Hoewel wij erkennen dat het ongewenst is dat de verkiezingen van de 

Provinciale Staten kunnen worden overschaduwt door de verkiezingen van de Eerste Kamer biedt het 

onderhavige voorstel daarvoor geen adequate oplossing. In onze optiek zouden de leden der Eerste Kamer 

direct moeten worden gekozen door alle kiesgerechtigde Nederlanders in plaats van getrapt via de 

Provinciale Staten. Alleen dan zal immers bewerkstelligd worden dat de uitkomst van de Provinciale Staten 

verkiezingen los komt te staan van de samenstelling van de Eerste Kamer. Het voorliggende voorstel zal er 

bovendien toe leiden dat de opkomst van nieuwe politieke partijen in het parlement en de senaat 

vertraagd wordt. Dit zal Nederlanders juist het gevoel geven dat hun invloed op de samenstelling van de 

Eerste Kamer en daarmee het belang om te gaan stemmen nog verder afneemt. Forum voor Democratie 

wil Nederlanders niet minder maar meer bij de politiek en de mogelijkheden betrekken en het beleid 

daartegen druist dan ook in en moet zo snel mogelijk …. Nee, de mogelijkheden bieden om het beleid dat 

tegen hun belangen in druist zo snel mogelijk bij te sturen of af te straffen. Wanneer de Provinciale Staten 

geen nationaal karakter meer hebben, zal het opkomstcijfer van de Provinciale Staten verkiezingen 

mogelijk dalen. Kiezers die hun teleurstelling over nationaal beleid willen uiten en verder relatief weinig 

interesse in de politiek hebben, zullen mogelijk er eerder dan voor kiezen om maar thuis te blijven. Dit zou 

juist een onwenselijke ontwikkeling zijn en afdoen aan de democratische legitimiteit van de besluitvorming 

van de Eerste Kamer die in dit scenario nog steeds door de Provinciale Staten wordt gekozen. Maar dan 

eens in de zes jaar. De Eerste Kamer … 

De voorzitter: Ja. De heer Kanis, D66. 

De heer Kanis(D66): Ja ik … allereerst even een korte constatering. Blij om te horen dat Forum voor 

Democratie zo veel waarde hecht aan adviescommissies van de regering. Dat onthoud ik zo voor het 

stikstofdebat. Ten tweede, u zegt we boeten aan legitimiteit in op het moment dat de Eerste Kamer 

verkiezing niet meer gekoppeld is aan die Provinciale Staten verkiezing, maar vergroot het dan niet juist de 

legitimiteit van de Provinciale Staten? 

De heer De Kok Nee ik heb niet gezegd dat wij inboeten aan legitimiteit. Ik heb gezegd dat als je dit 

loskoppelt van de Provinciale Staten, de Eerste Kamer verkiezing daarvan los wil koppelen dat mogelijk 

mensen minder geïnteresseerd zijn in Provinciale Staten verkiezingen. We hebben juist kunnen zien dat de 

opkomst en de aandacht voor de Provinciale Staten vergroot is de afgelopen verkiezingen. Wat wij dus 

voorstellen, wat hier nu in staat is om tegelijkertijd de Provinciale Staten te houden, de Eerste Kamer 



verkiezingen te houden en de waterschapsverkiezingen te houden. Nou u hebt drie redenen om naar een 

stembus te gaan, lijkt ons een hele goede opkomst maar je kunt dan ook separaat gericht voor de Eerste 

Kamer kiezen. 

De voorzitter: Ja de heer Kanis nog? Nee, dank u wel. Vervolg uw betoog of uw bijdrage eigenlijk. 

De heer De Kok: Ik ben er nog een klein beetje op vooruit gelopen vrees ik. In dit licht verwerpt Forum voor 

Democratie het conceptvoorstel en wij stellen in plaats daarvoor de Eerste Kamer zolang zij bestaat direct 

in plaats van indirect te gaan kiezen. Gelijktijdig met Provinciale Staten verkiezingen en 

waterschapsverkiezingen. Zo blijft een relatief hoge opkomst bij deze verkiezingen gegarandeerd waarmee 

de democratische legitimiteit van de besluitvorming ook gewaarborgd blijft. Tegelijkertijd wordt het 

beoogde doel van het kabinet bereikt, de Provinciale Staten verkrijgen het mandaat dat niet door de 

aandacht van nationale thema’s is verwaterd en voor die nationale thema’s brengt de kiezer immers een 

directe stem uit. Ik dank u. 

De voorzitter: Ja, dank u wel. Ben ik nu bij de heer Bos, CDA bijdrage. De bijdrages worden gebundeld zoals 

u weet door de griffie en dan gaan ze richting het IPO. 

De heer Bos (CDA): Voorzitter, het rapport wat verscheen vanuit de staatscommissie lage drempels hoge 

dijken geeft reden om goed na te denken over ons stelsel. Hoe hebben we het georganiseerd, hoe zit dat 

met die borging en hoe zorgen we er nou voor dat daar waar nodig aanpassingen worden doorgevoerd? 

Het voorstel wat nu ter consultatie voorligt, trouwens wel een mooie bijzondere procedure om op deze 

manier vanuit het Gelderse mee te praten over een de wetgeving in Den Haag maar goed even dat daar 

gelaten, en geeft ook aanleiding om daar toch maar wat kritische kanttekeningen bij te plaatsen maar ook 

dat wel te doen in de besef dat die zes jaar termijn op zich een niet een rare termijn is. Iets langere 

zittingsperiode geeft ook misschien juist wel meer slagkracht voor Kamerleden die daar hun werk doen. 

Meer ervaring, meer collectief geheugen wat je langer vasthoudt heeft ook zo z’n voordelen. Maar 

voorzitter, even los daarvan één van de dingen waar dit wetsvoorstel ook uit voortvloeit is toch wel de 

politisering van de Eerste Kamer waarvan we zeggen van ja dat is gewenst, minder gewenst, daar zijn weer 

opvattingen over verdeeld. Maar als we dan kijken naar dit voorstel, dan lost dit voorstel dat probleem als 

zodanig niet op. Wat wel helder is, is door de politisering van de Eerste Kamer de eigenlijke taak van de 

Eerste Kamer medewetgever controleur van de regering wel wat meer naar de achtergrond is gekomen. En 

daar is het misschien wel goed om het daar ook vooral over te hebben met mekaar. Hoe zien we nou die 

rolopvatting vanuit die Eerste Kamer als medewetgever, controleur en van de regering in plaats van als 

politiek instituut op zich. Voorzitter, ik zou daar een hele uitgebreide beschouwing over kunnen gaan doen 

maar dat ga ik niet doen. Nog twee opmerkingen. Eén van de nadelen van dit systeem is wel dat de 

kiesdrempel omhoog gaat en dat het dus voor kleinere partijen lastiger wordt om in de Eerste Kamer en 

ook een zetel te verwerven. Dat is niet de bedoeling van de wetgever, maar het vloeit wel uit voort. In die 

zin is het voorstel nog wel iets om eens even goed naar te kijken van is dit neveneffect nou zodanig dat je 

dat ook wil accepteren als je kijkt naar het doel van deze wetgeving. Ten slotte, voorzitter, als je in een 

gezamenlijke vergadering dan die tweede lezing doet, Eerste en Tweede Kamer en dan dus cijfermatig gaat 

kijken naar de uitslag neem je daarmee ook op de koop toe dat juist die rol van medewetgever en 

controleur van de Eerste Kamer nog meer onder druk komt te staan. Dat verhoudt zich in de adviezen die 

de commissie Remkes geeft wel wat lastig met alle teksten die daar ook over gebezigd zijn. Dus wat ons 

betreft, voorzitter, IPO ga vooral met de minister daarover rond tafel. Deze kanttekeningen neem die nog 

eens mee om te zeggen van jongens we snappen de verlenging naar zes jaar, we snappen ook dat daar in 

die wisseling van om de drie jaar een verkiezing maar kijk nog eens goed naar die nadelen. Kunnen we daar 

niet iets slims op verzinnen? En volgens mij zijn de wetgevers in Den Haag heel slim en creatief en moet 

dat mogelijk zijn om daar toch voldoende borging te doen maar wel de goede beweging te maken. 



De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Bos. Mevrouw Duursma, GroenLinks. 

Mevrouw Duursma (GL): Ja dank u wel, voorzitter. Eigenlijk gaat het over de rol van de Eerste Kamer. 

Mijnheer Bos zei daar ook al wat over. En het was een Kamer die eigenlijk bedoeld was om de kwaliteit van 

wetgeving te controleren. Is het niet strijdig met de grondwet, niet strijdig met internationale verdragen, 

welke impact heeft wetgeving op onze grondrechten? Dat was de taak van de Eerste Kamer. Nou de vraag 

is of je als je om de drie jaar gaat kiezen of je de Eerste Kamer dan minder politiek maakt. Dat is maar de 

vraag maar dat is volgens mij waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Je zou er ook wat pragmatischer 

naar kunnen kijken en zeggen de PS verkiezingen komen juist mooi in the picture door de Eerste Kamer 

verkiezingen. Daar is ook wat voor te zeggen, maar is wel heel pragmatisch. Stel wij zouden dit doen, dan 

krijg je wel een aantal bijkomende problemen. Eigenlijk verhoog je de kiesdrempel. Nou of dat wenselijk is, 

heel interessante discussie maar volgens mij is dat niet een discussie die wij hier horen te voeren maar 

terwijl een bijeffect met serieuze gevolgen voor hoe die volksvertegenwoordiging eruit gaat zien en welke 

groepen vertegenwoordigd zijn in de Eerste Kamer. Een ander bijkomend probleem is dat het toch vreemd 

is dat de ene PS twee keer gaan stemmen en de andere één keer. Goed. Nou wij hebben wel contact gehad 

met de onze andere fracties. Wij overleggen en wij maken wel een eigen standige afweging, maar wij 

begrijpen dat de Eerste Kamer nog niet eens gesproken heeft hierover en wij vinden het heel mooi dat PS 

in staat gesteld wordt om een mening te geven maar het zou ook wel heel logisch zijn dat de Eerste Kamer 

zelf daar ook op kan reageren. En wij vinden dit dus wel een heel voortvarend advies en ons advies is dat 

het … wij zouden zeggen het is nu prematuur om hier een besluit over te nemen, laat ook de Eerste Kamer 

hierover eens in debat gaan en laten we er dan nog eens naar kijken met elkaar.  

De voorzitter: Ja, dank u wel mevrouw Duursma. GroenLinks. Partij van de Arbeid, de heer Spoelstra. 

De heer Spoelstra (PvdA): Het werkt. Voorzitter, het is wel bijzonder dat we geconsulteerd worden en het 

is nog bijzonderder dat we geconsulteerd worden over een grondwetswijziging waarover eerst een 

Tweede Kamer nog niet gesproken hebben naar aanleiding van een rapport van de commissie 

staatscommissie Remkes zal ik maar zeggen. Toch een gerenommeerd en respectabel VVD’er in mijn ogen 

die toch wel zware klussen mag aanpakken, maar die dit nadrukkelijk niet heeft geadviseerd wat nu 

voorligt. En dan komt het kabinet met een voorstel voor grondwetswijziging om het … om de Eerste Kamer 

minder politiek te maken en dan vraag je je af wie bedrijft hier nu politiek en waarom. Wij hebben 

uiteraard contacten gehad met onze fractie in de Eerste Kamer, maar we vragen ons wel af voor welk 

probleem is dit nu een oplossing. Waarom moet het nu gewijzigd worden? Conservatief teruggaan naar 

1983, wat ons betreft hoeft dat niet. Wij denken dat je met de huidige manier van werken een aantal 

voordelen hebt die opwegen tegen de nadelen van het verhaal wat nu voorligt, want als je het doet dan … 

dit zou doen, dan zitten er wel een aantal argumenten in die ook naar voren zijn gebracht en ook anderen. 

De kiesdrempel wordt in feite verhoogd zou je kunnen zeggen doordat en daardoor wordt het voor 

kleinere partijen steeds lastiger om deel te kunnen nemen en als een kleine partij deelneemt en die niet 

een lang leven heeft, blijft die vervolgens wel lang in de Eerste Kamer zitten dus de vraag is of je dat nou 

wel zou moeten willen. Wat ons betreft zou het systeem niet zo moeten werken. De vraag of het politieke 

wordt door de … of niet. De koppeling Eerste Kamer verkiezingen, Provinciale Staten verkiezingen. Je kunt 

natuurlijk zeggen, het is heel zuiver om die twee uit mekaar te halen maar ik denk wel als je ze ontkoppelt 

dat de opkomst voor de Provinciale Staten daardoor niet hoger wordt. En dat zien wij toch wel als een 

nadeel. En kleinere partijen, ik zei het al, de kiesdrempel wordt verhoogd en dat kan ook eigenlijk niet de 

bedoeling zijn dus alles overziend denken wij dat het procesmatig niet de juiste aanvliegroute is geweest 

van dit kabinet en dat uiteindelijk de op inhoud de wijziging wat ons betreft ook niet zou moeten 

doorgaan. 

De voorzitter: Oké. Dank u wel. De heer Kanis, D66. 



De heer Kanis (D66): Ja voorzitter, nou ja zoals door voor door verschillende collega’s is er al beschouwd op 

de mate waarin dit de reflectiviteit van de Eerste Kamer beïnvloedt of het feit dat er een kiesdrempel 

komt, maar voor D66 Gelderland nou ja wil ik hier eigenlijk niet over spreken want wat ons betreft is dat 

nou echt een zaak voor de Eerste en Tweede Kamer en daarin wens ik ze vanaf deze plek in ieder geval 

veel wijsheid. Ik wil even kort wat zeggen over hetgeen wat ons volgens mij wel aangaat en dat zijn 

namelijk onze eigen verkiezingen. Daar ontstaat zeker een invloed op. Is ook door verschillende collega’s 

genoemd. Aan de ene kant zal de opkomst waarschijnlijk lager worden, omdat er landelijke component in 

de Provinciale Staten verkiezingen mist. Aan de andere kant, de mensen die wel opkomen die stemmen 

tenminste echt voor de Provinciale Staten. Voor onze fractie is dit een weging waarvan we nu nog niet 

kunnen zien in welke van de twee doorslaat dus nou ja ik ben blij dat deze bijdrage dan door wordt 

gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer en met dit in het achterhoofd veel wijsheid dus. 

De voorzitter: Dank u wel. Ja er zijn nog twaalf of elf moet ik zeggen. Oh, wacht even. De heer Ruitenberg, 

SGP. Gaat uw gang. 

De heer Ruitenberg: Ja mijnheer Kanis. Voorzitter, dank u wel voor het woord. Als ik het voorstel van zeg 

maar de Kamer gelezen heb … van het kabinet gelezen heb dan staat daar niet in dat de Provinciale Staten 

niet de Eerste Kamer blijven kiezen en uw voorstel dat is tenminste zoals ik het hoor een andere dat de 

Eerste Kamer maar loskomt van de Provinciale Staten. Is dat wat u voorstelt? 

De heer Kanis: Nee hoor, nee. Dat is dan een misvatting. Ik bedoelde directe koppeling van de verkiezingen 

dus het feit dat die nu een paar maanden later is en dat daar straks misschien wel een paar jaar tussen kan 

zitten. 

De voorzitter: Oké. Dank u wel. Even verduidelijkende vraag die gesteld wordt. De heer Kamp, 

ChristenUnie. 

De heer Kamp (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. De Eerste Kamer heeft middels een motie de 

staatscommissie Remkes ingesteld om met betere voorstellen te komen voor het functioneren van de 

Eerste Kamer. Tot onze verbazing vraagt het kabinet nu zonder dat de Eerste Kamer zelf is betrokken of 

geraadpleegd van ons via IPO een reactie op het voorstel. Een voorstel waarbij het kabinet erg selectief is 

geweest in het kiezen van maatregelen en ook nog eens lijnrecht ingaat tegen het advies van de 

staatscommissie die goed onderbouwd voorstelt om de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer niet aan 

te passen. Wat ons betreft doet dat voorstel geen recht aan de vraag van de Eerste Kamer. Zo is het maar 

zeer de vraag wat het losmaken van de Eerste Kamerverkiezing van de statenverkiezingen zal betekenen 

voor onze opkomstpercentages. Zorgvuldigheid in het versterken van onze repRES’entatieve democratie is 

wat ons betreft dan ook geboden. Wat onze ChristenUnie-fractie betreft brengt het IPO een dus een 

negatief advies uit en verwijst het IPO het kabinet terug naar de tekentafel. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Faber, PVV. 

Mevrouw Faber-Van de Klashorst (PVV): Ja dank u, voorzitter. Voorzitter, tot mijn verbazing spreken wij 

vandaag over een concept wetvoorstel grondwijziging herziening verkiezingswijze Eerste Kamer. Het lijkt 

wel alsof ik in de Eerste Kamer sta, maar dit is toch echt het provinciehuis. Ten eerste is mijn fractie van 

mening dat in eerste instantie het aan de Tweede Kamer is om dit voorstel te behandelen en niet de 

Provinciale Staten. Natuurlijk mogen Provinciale Statenleden een mening hebben, maar die kunnen ze 

gewoon bespreken intern binnen hun eigen partij. De SP zelf voor de VVD wil ik noemen. Dan heb je geen 

dubbel mandaat voor nodig. Dat kan ook gewoon met een enkel mandaat, want die telefoon hebben we 

gewoon allemaal om even te bellen. Goed. Voorzitter, in feite is het een zwaktebod van de D66-minister 

Ollongren van Binnenlandse Zaken om via het IPO een consultatie voor te leggen bij de Provinciale Staten. 

Blijkbaar is zij dondersgoed bewust dat zij met dit wetsvoorstel ingaat tegen het advies van de 



staatscommissie Remkes. Op commissie geleid door nota bene een coalitiegenoot de VVD’er Remkes. Door 

op slinkse wijze de provincie achter zich te krijgen via een consultatie krijgt zij een extra argument in 

handen om in te gaan tegen het advies van de staatscommissie. Dat luidt als volgt, ik citeer. De 

staatscommissie adviseert niet om de wijze van de verkiezing van de Eerste Kamer aan te passen. Einde 

citaat. Deze stelling wordt ook onderbouwd. Ik citeer nogmaals. Uit het rapport van Remkes, één van de 

genoemde argumenten was dat de lange zittingsduur en de verkiezingen in twee helften ervoor zorgden 

dat de samenstelling van de Eerste Kamer wat verder af komt staan van de actuele voorkeuren van de 

kiezer wat onwenselijk werd geacht. De commissie acht de actuele voorkeur van de kiezer van belang. 

Chapeau. Dat is ook in lijn met de opdracht aan de commissie. Zij moest namelijk advies uitbrengen aan de 

regering over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel. Daarbij in overweging nemende dat 

de Nederlandse burger meer betrokken bij beleid en politiek ambieert, hetgeen blijkt uit het onderzoek 

van het sociaal cultureel planbureau. Dan wil ik nog even ingaan voordat ik verder ga op mevrouw 

Duursma. Zij zei … gaf heel goed aan van nou ja laat de Eerste Kamer eerst zelf hierover in debat gaan. Nou 

ik kan mededelen dat de commissie binnenlandse zaken bij de Eerste Kamer die heeft … die is de door de 

minister van Binnenlandse Zaken betrokken bij dit geheel en die waren daar nogal hoogst verbaasd over 

dat hen werd gevraagd om mee te doen aan consultatieronde, want zij zeggen nou laten ze maar komen 

met dat wetsvoorstel en dan nadat de Tweede Kamer het heeft behandeld dan gaan wij ons daarover 

buigen. Dus ik denk dat we het gewoon wel ordentelijk in de juiste volgorde moeten doen. Daarom het 

volgende, nadat de D66-minister eerst het referendum heeft afgeschaft doet zij nu een poging om de 

kiezer nog meer op een zijspoor te zetten en dat tracht zij te doen met medewerking van de Provinciale 

Staten. De PVV-fractie is van mening meewerken aan een dergelijke constructie is ongewenst en roept dan 

ook de andere partijen op om niet mee te werken aan deze constructie. Namens mijn fractie dien ik dan 

ook de volgende motie in met het dictum Provinciale Staten spreken uit om de consultatie inzake de 

grondwetswijziging herziening verkiezingswijze Eerste Kamer naast zich neer te leggen en hier niet aan 

mee te werken. 

De voorzitter: Dank u wel. Motie 19 M49 wordt het.  

Mevrouw Faber-Van de Klashorst: Tot zover, dank u. 

De voorzitter: Ja dank u wel, mevrouw Faber namens de PVV. De SP, mevrouw Hoezen. 

Mevrouw Hoezen (SP): Dank u wel, voorzitter. Ja in navolging van enkele van de voorgaande sprekers. De 

SP vindt het ook vreemd dat dit voorstel tot wijziging van de grondwet nu ter consultatie ligt terwijl de 

beide Kamers hier nog niks van hebben kunnen vinden. De staatscommissie die is ingesteld die weegt 

idealiter integraal het staatsbelang af voor alle bestuurslagen. De SP heeft dus ook helemaal geen behoefte 

om hier vanuit de provincie inhoudelijk iets van te vinden. Liever zien we dat het advies van de 

staatscommissie serieus wordt genomen en omdat de wetswijziging niet voorkomt uit de commissie 

Remkes en sterker nog de commissie kritisch was op invoering van dit stelsel zijn wij van mening dat dat 

advies opnieuw als grondslag zou moeten dienen van een stelselwijziging. Aangezien dat nu niet aan de 

orde is, kunnen wij ons niet vinden in het voorstel. Wij adviseren dan ook om het advies van de commissie 

ter harte te nemen en met een nieuw voorstel te komen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Ruitenberg, SGP. 

De heer Ruitenberg (SGP): Ja dank u wel, voorzitter. De Bijbel die zegt dat in de veelheid der raadslieden 

des konings wijsheid ligt. Dus wat dat betreft ben ik het niet eens met de sprekers die hier voorafgaand 

zeiden dat het niet goed is om ook Provinciale Staten te raadplegen. We kunnen zeggen dat wij ook enige 

betrokkenheid hebben bij dit onderwerp dus dat het goed is om ons te consulteren, maar het is natuurlijk 

het enige goede wat ik van dit voorstel zeggen wil, voorzitter. Net al aangegeven bij interruptie dat het 



argument wat nu gehanteerd wordt in het wetsvoorstel om te ook te gaan of terug te gaan liever gezegd 

tot de methodiek die in het verleden gold dat dat exact hetzelfde argumenten is dat toen ook gehanteerd 

werd om er juist van af te stappen. Dan denk ik, nou je gaat toch niet terug naar iets waarvan je met 

dezelfde argument gezegd hebt dat het niet goed was. Daarnaast is het zo en dat is door anderen ook 

benoemd dat voor kleinere partijen de verhoging van de kiesdrempel niet gunstig is en ook daarom zijn wij 

tegen het voorstel dat er ligt en ja voor mij is het nog steeds vreemd dat inderdaad een belangrijke 

commissie die toch onderzoek gedaan heeft juist tegenovergestelde adviseert van wat er in dit voorstel is. 

Dus wat ons betreft mag het IPO ook een geluid laten horen dat tegenovergesteld is aan het voorstel wat 

er van het kabinet zijde is gekomen. Dank u wel. 

De voorzitter: Ja dank u wel, mijnheer Ruitenberg. Is het woord aan de heer Van der Veer, Partij voor de 

Dieren. 

De heer Van der Veer (PvdDieren): Voorzitter, dank u wel. Paragraaf 723 van het rapport lage drempels, 

hoge dijken van de staatscommissie parlementair stelsel legt duidelijk uit dat teruggaan naar het 

kiessysteem zoals dat voor 1983 gold geen veronderstelde problemen oplost. Problemen die er wat onze 

fractie betreft helemaal niet zijn. Een belangrijk nadeel van het oude kiessysteem, dat van voor 1983 dus, 

is dat meer kiezers zich niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd zullen zien omdat voor beginnende 

partijen de kiesdrempel als ik het even zo mag noemen twee keer zo hoog wordt. Voorzitter, het 

ondermijnt het vertrouwen in de politiek als grotere partijen zouden besluiten om onder het mom van 

stabiliteit beginnende partijen de toegang tot de Eerste Kamer te ontzeggen. Het is ook een bijna niet uit 

te leggen systeem dat in drie Statenperiodes, twee Provinciale Staten één keer mogen stemmen en één 

Provinciale Staten twee keer. De stabiliteit van het landelijk bestuur die in het geding zou zijn, is beter 

geholpen door beleid goed en transparant uit te leggen en naar reacties te luisteren om populisme te 

voorkomen of tegen te gaan. Voorzitter, of een regelsysteem stabiel is, is een technisch vraagstuk waaraan 

gerekend kan worden. Ik raad de Tweede Kamer aan als ze toch iets zouden willen aanpassen eerst een 

deskundige op het gebied van meet- en regeltechniek te raadplegen. Onze fractie raadt het teruggaan naar 

de situatie van voor 1983 ten sterkste af en we zullen de motie van de PVV dan ook steunen. Dank u wel. 

De voorzitter: Ja, dank u wel. Niet aangemeld, maar ik vraag het voor de zekerheid even. Ja 50PLUS. 

Mijnheer Bruins, ga uw gang. 

De heer Bruins (50PLUS): Ja dank u wel, voorzitter. Ik heb de Eerste en Tweede Kamer wel geïnformeerd en 

gevraagd van wat hun standpunten waren en het blijkt dat wij toch tegen dit proces stemmen om de 

kleine partijen ook in de toekomst kans te blijven geven om ook democratisch hun stem te kunnen 

uitbrengen. Dank u wel. 

De voorzitter: Ja, dank u wel. Dank u wel. Behandeling van dit voorstel is ook in één termijn. U weet dat de 

beraadslaging van u wordt in dit geval netjes natuurlijk schriftelijk weergegeven en gaat richting het IPO via 

onze griffie. Laat onverlet dat er altijd uiteraard ruimte is om een motie in te dienen dus dat betekent dat 

de motie zo in stemming gebracht gaat worden. Voordat ik dat doe, vraag ik nog even is er behoefte aan 

stemverklaringen over de motie. Ja, komt u maar naar het spreekgestoelte hoor. Mevrouw Duursma. 

GroenLinks. Nee, hier gewoon vanaf het spreekgestoelte. Of pardon vanaf het interruptiemicrofoon. 

Mevrouw Duursma: Ja dank u wel, voorzitter. Nou in grote lijnen zijn we het wel eens. We zeggen ook laat 

eerst die Tweede Kamer en de Eerste Kamer naar eerst naar kijken, maar de zin wij willen hier niet aan 

meewerken dat is toch niet hoe wij het zien, want wij willen wel teruggeven aan de minister dat we vinden 

dat de Tweede en Eerste Kamer zich hierover moeten buigen en dat rechtdoen aan de speciale rol van de 

Eerste Kamer voorop moet staan en dat het maar de vraag is of dit voorstel daaraan bijdraagt. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van der Woude, VVD. 



Mevrouw Van der Woude: Ja, ik voel mij natuurlijk toch enigszins getriggerd. Ik zou willen vragen of wij nu 

ook gaan stoppen met onze consultatie omtrent de omgevingsverordening, want ik stel voor dat nu eerst 

er een nieuwe omgevingsverordening komt. Dat wij dan besluiten en dat er vervolgens dan wel zien wat de 

gemeenteraden ervan vinden. Ik vind het echt een omkering van de wereld. Wij zijn belanghebbende bij 

dit voorstel. De regering heeft een idee wat ze willen. Dan ga je de omgeving consulteren. Dat zijn in dit 

geval onder andere de provincies en daarna ga je met een afgewogen voorstel richting Eerste en Tweede 

Kamer. Dat is de moderne manier van besturen en wat ik hier keer op keer hoor dat is echt heel, heel 

ouderwets en ik schrik daarvan want zo had ik deze Staten niet ingeschat. 

De voorzitter: En dat betekent dat u dus tegen de motie bent als ik u goed begrijp? Ja tenminste zo 

interpreteer ik hem dan maar even. Dus … de heer Van der Veer, Partij voor de Dieren. Stemverklaring. 

De heer Van der Veer: Voorzitter, ik moet mezelf even corrigeren want ik … 

De voorzitter: Oh. 

De heer Van der Veer: Want ik heb de motie inmiddels uitgereikt gekregen … 

De voorzitter: Ja, ja. 

De heer Van der Veer: En ik meende na de bijdrage van mevrouw Faber te hebben begrepen dat we ons 

zouden uitspreken richting de Tweede Kamer om niet aan het voorstel mee te werken maar ik zie nu dat 

het totaal wat anders instaat. Namelijk dat we de consultatie naast ons neer gaan leggen. Kan ze dat nog 

verklaren? Bedoelt ze … ja. Nee, ik denk dat we dan toch niet aan de motie mee kunnen doen. 

De voorzitter: Oké. Er staat wat er staat dan maar … 

De heer Van der Veer: Misschien moeten we even schorsen voor dat het echt duidelijk is … 

De voorzitter: Nee, nee maar … 

De heer Van der Veer: Waar we voor stemmen. Oké. Ja, wacht even. Nou doet u twee dingen. U wilt zo 

nog even een schorsing, ga ik straks even voorstellen maar er staat wat er staat. Zo noem ik dat dan maar 

even. De heer Kanis, D66. 

De heer Kanis: Ja ook ik heb zojuist in mijn bijdrage al aangegeven dat dit vooral aan de Eerste en de 

Tweede Kamer is. Ik heb binnen … met dat in het achterhoofd een korte reactie gegeven en wat mij betreft 

mag dat best teruggestuurd worden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken dus zullen we tegen deze 

motie stemmen. 

De voorzitter: Dank u wel. Ja de heer Kamp, ChristenUnie. 

De heer Kamp: Ja dank u wel, voorzitter. Ook wij zullen tegen deze motie stemmen. Wij denken dat het 

wel degelijk zinvol is om hier te blijk te geven van wat hier gezegd is. Namelijk dat de meerderheid van de 

partijen het niet met deze gang van zaken eens lijkt te zijn en dat dat een sterker signaal is dan helemaal 

niks zeggen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Bos. CDA. 

De heer Bos: Ja voorzitter, als je zegt van ik wil de consultatie naast je neerleggen, als je dat al politiek zou 

vinden ja dan ben je te laat als je halverwege de discussie dat gaat doen. Dan had je dat van te voren met 

een ordevoorstel moeten doen. We hebben nu met elkaar hierover van gedachten gewisseld en om dan te 



zeggen we beschouwen dit maar als niet gedaan, vind ik niet gepast dus ik heb ook geen behoefte om 

überhaupt te zeggen consultatie doen we niet. Wat ons betreft gewoon netjes ordentelijk aan IPO kenbaar 

maken wat wij hier besproken hebben. 

De voorzitter: Ja, gaan we doen. Zeker. De heer Spoelstra. Partij van de Arbeid. 

De heer Spoelstra: We hebben in feite dezelfde argumenten als het CDA. We denken dat het goed is dat 

we aan de consultatie meedoen en we zijn tegen de motie.  

De voorzitter: Dank u wel. Wil u nog een stemverklaring doen? 

Mevrouw Faber-Van de Klashorst: Ja voorzitter, ja ik zou graag een opmerking willen maken. Ja ik heb geen 

… ik kan mag … ik mag geen stemverklaring doen over mijn eigen motie. 

De voorzitter: Nee. 

Mevrouw Faber-Van de Klashorst: Dus vandaar het verzoek of ik misschien mag reageren op mijnheer Bos. 

De voorzitter: Nou ik ga u even helpen, want er is net even een procedurevoorstel noem ik het dan even … 

Mevrouw Faber-Van de Klashorst: Ja. 

De voorzitter: Door de heer Van der Veer van Partij voor de Dieren gedaan en daar mag u even op 

reageren. Wilt u een korte schorsing hebben om te overleggen? Nee, daarom. Ik geef u dus nu … u heeft 

geen behoefte aan schorsing. Nee. Toe maar. Kom maar. 

Mevrouw Faber-Van de Klashorst: Er waren hier dus net geluiden van ja had dan een ordevoorstel gedaan 

voordat we de discussie hadden gedaan, maar dat had ik natuurlijk niet kunnen doen want ik ben gekomen 

in mijn termijn met een onderbouwing waarom ik hiertoe gekomen ben en ik heb namelijk dat hele 

rapport doorgepluisd van de zomer en toen kwam ik ook tot de conclusie van … daarom heb ik ook die 

citaten eruit gehaald heb om de mensen te kunnen overtuigen van wat er aan de hand is en dat had ik niet 

in een ordevoorstel kunnen brengen en dat had ik mijn termijn voor moeten houden. 

De voorzitter: Oké. Nee, is helder. Is helder. Dank u wel. Niemand vergeten? Ga ik nu over tot stemming 

over de motie. Dus ik noem het voor formeel nog even natuurlijk, motie 19 M49. Wie is voor de motie? Wil 

die gaan staan. Dank u wel. Wacht even netjes. Ja, dus Forum voor Democratie en dat is de PVV-fractie. 

Dat betekent dat de motie is verworpen. Dank u wel. Dan is hiermee, ik noem het dan toch maar even de 

beraadslaging van agendapunt 10 afgerond.  

  10a. Debatverzoek stikstofcrisis 

11.Vragenuur 

12. Sluiting 
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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

1/ Fuó

Vergadering Provinciale Staten op 30 oktober 2019

Motie (art. 37 RvO)

Onderwerp: consultatie inzake Grondwetswijziging herziening verkiezingswijze Eerste Kamer

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019 

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat,

• het in eerste instantie aan de Tweede Kamer is om een initiatiefwetsvoorstel te beoordelen;

spreken Provinciale Staten zich uit

om de consultatie inzake Grondwetswijziging herziening verkiezingswijze Eerste Kamer naast zich 
neer te leggen en hier niet aan mee te werken

en gaan over tot de orde van de dag.

PW
M.H.M. Faber-van de Klashorst

Algemene Vergadering op 12 december 2019
Bijlage 4 bij agendapunt 3c
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Standpunten IPO consultatie verkiezingen Eerste Kamer - fracties PS Groningen 

 

PVV: Het is niet aan PS om een visie te geven over het voorstel Grondwetswijziging herziening 

verkiezingswijze Eerste Kamer. Dat is de verantwoordelijkheid van Tweede en Eerste kamer. De 

minister gaat met dit voorstel ook in tegen het advies van de door haar benoemde staatscommissie 

Remkes, waarin de minister wordt geadviseerd om de wijze van verkiezing van de Eerste kamer niet 

aan te passen omdat de actuele voorkeur van de kiezer blijft geborgd in de huidige verkiezingswijze. 

In de motie wordt dan ook uitgesproken de consultatie  

 

ChristenUnie:  

·  Als een paal boven water staat voor ons het belang van representativiteit en daarmee ook de positie 

van minderheden en kleine partijen. Als elke drie jaar door alle Statenleden de halve Eerste Kamer 

laat kiezen zal dat grote gevolgen hebben voor de aanwezigheid van kleine partijen in de Eerste 

Kamer. Zolang hier geen oplossingen voor zijn kan er niet meegegaan worden met deze voorgestelde 

wijziging.  

·  Er is nog veel onduidelijk over de systematiek van de stemmingen. Het eens in de drie jaar kiezen 

kan vreemde gevolgen hebben. Het kan betekenden dat je in één Statenperiode twee keer moet 

kiezen voor de Eerste Kamer. In het oude systeem (voor 1983) werd er eens in de zes jaar gekozen 

door de helft van de Staten. Er waren dus twee regio's. In Groningen zouden wij dan dus eens in de 

zes jaar voor de eerste Kamer kiezen. Als ChristenUnie willen wij eerst meer duidelijkheid hebben hoe 

dit nieuwe systeem er daadwerkelijk uit komt te zien. 

Kortom: Voor de ChristenUnie zijn er nog teveel onduidelijkheden en open vlakken om met de 

voorgestelde wijziging mee te kunnen gaan. 

 

SP: Wij vinden het vreemd dat dit voorstel tot wijziging van grondwet nu ter consultatie ligt, terwijl 

beide Kamers nog niets over dit onderwerp hebben kunnen vinden. De wetswijziging komt niet voort 

uit de Staatscommissie Parlementair Stelsel (cie. Remkes) en sterker nog, de commissie was kritisch 

op invoering van dit stelsel. Wij zijn van mening dat dat advies de grondslag zou moeten zijn van een 

stelselwijziging. Dat is nu niet aan de orde. Wij kunnen ons daarom op dit moment ook niet vinden in 

dit voorstel en we adviseren de regering dan ook om het advies van commissie Remkes ter harte te 

nemen, dit wetsvoorstel nu dus niet door te zetten en met een alternatief te komen gebaseerd op de 

adviezen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. 

 

Groninger Belang: Wij staan achter de lijn zoals is verwoord door onze OSF senator in de eerste 

Kamer. Het voorliggend voorstel is nadelig voor kleine partijen omdat de kiesdrempel wordt 

verdubbeld! Dus kleine partijen kunnen dan helemaal niet meer in de eerste kamer komen.  

Maar er is een goed alternatief die aan alle redenen om het te willen wijzigen tegemoet komt. Namelijk 

het spreiden van de provinciale staten verkiezingen over meerdere jaren. Zo wordt deze niet meer 

gekaapt door de landelijke verkiezing voor de eerste kamer. 

 

PvdA: De PvdA-fractie is ten eerste van mening dat het voorstel vooruitloopt op de zaken. Ten tweede 

zijn wij niet positief gestemd over het conceptvoorstel wat er nu is. 

De regering wacht de behandeling van het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel 

(o.l.v. Johan Remkes) in de Tweede en Eerste Kamer niet af en komt met een eigen voorstel om elke 

drie jaar de helft van de leden van de Eerste Kamer laten kiezen door de Provinciale Staten, en de 

zittingstermijn voor Eerste Kamerleden te verlengen naar zes jaar. Niet alleen gaat de regering 

hiermee in tegen het advies van eerder genoemde commissie, ook zien wij meer nadelen dan 

voordelen.  

Wij delen de analyse niet van de regering niet dat de Eerste Kamer te politiek is geworden, en dat dat 

dus een probleem is. Ook de commissie Remkes ziet dit probleem niet. Verder is het een relatief 

nieuw verschijnsel dat de coalitie in de TK gedurende de rit ook ‘haar meerderheid’ in de EK verliest. 

De ervaring met kabinet Rutte-Asscher was dat voorstellen beter en meer gedragen werden omdat de 

constructieve oppositie werd betrokken. De facto verdubbeling van de kiesdrempel binnen dit systeem 

Algemene Vergadering op 12 december 2019
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zien wij als een bedreiging voor de 'doordringbaarheid' van ons parlementair stelsel. Ten slotte 

verwachten we een lagere opkomst, door minder landelijke aandacht voor de verschillende 

verkiezingen.  
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RE: onderbouwing PVV agenderingsverzoek FW: Reacties diverse fracties PS Groningen op voorstel 
Grondwetswijziging verkiezingswijze EK

Goedemorgen,

Per abuis is de reactie van de Partij voor de Dieren uit onze Groningse staten niet in het overzicht 
terechtgekomen dat jullie gisteren van ons hebben ontvangen. Hieronder alsnog deze reactie:

Als afgesproken de mening van de PvdD mbt de voorgestelde veranderingen 1e kamerverkiezing.

PvdD is tegen die verandering.

Motivatie:
Een van de effecten is dat het voor kleinere partijen moeilijker dan nu is om in de Eerste Kamer te 
komen. Bij iedere verkiezing zijn er namelijk maar 37 of 38 zetels te verdelen in plaats van 75, wat 
feitelijk leidt tot een verdubbeling van de kiesdrempel. De vertegenwoordiging van nieuwe politieke 
stromingen kan daardoor zodanig worden vertraagd dat de representativiteit van de Eerste Kamer 
afneemt.Een van de redenen waarom de staatscommissie-Van Schaik en de staatscommissie-
Cals/Donner adviseerden om af te stappen van de verkiezing in twee delen, was omdat de 
democratische legitimatie van beslissingen in de Eerste Kamer zwakker is ten opzichte van het 
huidige systeem. De drie jaarlijkse verkiezing is tot wel drie jaar na de statenverkiezingen mogelijk. 
Hiermee kan de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen al jaren tevoren duidelijk maken dat 
de regering haar meerderheid verliest in de Eerste Kamer. De democratische legitimatie van de 
beslissingen in de Eerste Kamer kan daardoor in de tussentijd betwist worden.

Vriendelijke groet,

Gerbrant van der Veen
Statenadviseur 

Statengriffie provincie Groningen
Telefoon 050-316 4226 I algemeen: 050-316 4458 

 

www.pratenmetdestaten.nl

Van: Onrust W.J. <W.J.Onrust@provinciegroningen.nl> 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 16:05
Aan: 'mdruijsscher@ipo.nl' <mdruijsscher@ipo.nl>; 'jbraam@ipo.nl' <jbraam@ipo.nl>
CC: Engels N. <n.engels@provinciegroningen.nl>
Onderwerp: Reacties diverse fracties PS Groningen op voorstel Grondwetswijziging verkiezingswijze 
EK
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Geachte mevrouw De Ruijscher en mevrouw Braam,

Via uw voormalige collega Yolanthe Sinnige (namens Henry Meijdam) kreeg de griffie Groningen het 
verzoek om de leden van PS te consulteren over het conceptwetsvoorstel  Grondwetswijziging 
herziening verkiezingswijze Eerste Kamer. De fracties zijn, na overleg in het presidium, in de 
gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie op het conceptwetsvoorstel bij de griffie aan te 
leveren. Dit heeft 5 reacties opgeleverd, welke in de bijlage zijn opgenomen. Omdat niet alle (13) 
fracties hebben gereageerd, is het niet mogelijk om een gezamenlijke/algemene reactie te geven op 
het wetsvoorstel. 

Ik stel u daarnaast in kennis van het feit dat er tijdens de Statenvergadering van 13 november a.s. 
een motiedebat zal worden gevoerd over dit onderwerp. Mocht er een motie worden aangenomen, 
dan zal ik deze toesturen. 

Met vriendelijke groet,
Wendy Onrust
Medewerker Statengriffie

Statengriffie provincie Groningen
Telefoon 050-316 4866 I algemeen: 050-316 4458 
Aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag

 

www.pratenmetdestaten.nl

Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/
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Goedemorgen,

Ook D66 uit de Groningse Staten heeft nog een schriftelijke reactie gemaild:

"De vergroting van kiezersinvloed op beleid en bestuur is voor D66 als sinds de oprichting van de 
partij een belangrijk speerpunt. D66 kan zich daarom niet vinden in de indirecte verkiezing van de 
Eerste Kamer. Het heeft onze voorkeur de Eerste Kamer te vervangen door constitutionele toetsing 
door rechters. Aangezien dit nu niet aan de orde is, moet voorop staan dat de Eerste Kamer een 
Kamer van reflectie moet zijn die wetten toetst op rechtmatigheid, handhaafbaarheid en 
uitvoerbaarheid van wetten. De Grondwetsherziening van 1983 en de daarmee veranderde kieswijze 
van senatoren heeft de Eerste Kamer in haar taak belemmert. De Eerste Kamer is een gepolitiseerd 
verlengstuk van de Tweede Kamer geworden. De ter consultatie aan ons voorgelegde 
Grondwetswijziging herstelt deels de kieswijze zoals deze tot 1983 was. Daarmee komt de Eerste 
Kamer meer los te staan van politieke actualiteit en kan ze haar rol als Kamer van reflectie weer 
invulling geven. Deze ontwikkeling vindt D66 positief."

Met vriendelijke groet,
Wendy Onrust 

Van: Mariëlle de Ruijsscher > 
Verzonden: maandag 11 november 2019 13:21
Aan: Veen G. van der < >; Janneke Braam <>
CC: Engels N. < >; Onrust W.J. < >
Onderwerp: RE: onderbouwing PVV agenderingsverzoek FW: Reacties diverse fracties PS Groningen 
op voorstel Grondwetswijziging verkiezingswijze EK

Beste Gerbrant, 

We hebben ook deze reactie in het overzicht opgenomen!

Met vriendelijke groet, 

Mariëlle de Ruijsscher

Mariëlle de Ruijsscher
Interprovinciaal Overleg
Procesbegeleider
Herengracht 23
2511EG
Tel: 
Email: 

 Den Haag
+31615457113 
mdruijsscher@ipo.nl

 

 

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-
Newsroom

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransiti
e. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to 
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the 
Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of 
messages.

Van: Veen G. van der < > 
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 11:16
Aan: Mariëlle de Ruijsscher < >; Janneke Braam < >
CC: Engels N. < >; Onrust W.J. < >
Onderwerp: RE: onderbouwing PVV agenderingsverzoek FW: Reacties diverse fracties PS Groningen 
op voorstel Grondwetswijziging verkiezingswijze EK

Goedemorgen,

Per abuis is de reactie van de Partij voor de Dieren uit onze Groningse staten niet in het overzicht 
terechtgekomen dat jullie gisteren van ons hebben ontvangen. Hieronder alsnog deze reactie:

Als afgesproken de mening van de PvdD mbt de voorgestelde veranderingen 1e kamerverkiezing.

PvdD is tegen die verandering.

Motivatie:
Een van de effecten is dat het voor kleinere partijen moeilijker dan nu is om in de Eerste Kamer te 
komen. Bij iedere verkiezing zijn er namelijk maar 37 of 38 zetels te verdelen in plaats van 75, wat 
feitelijk leidt tot een verdubbeling van de kiesdrempel. De vertegenwoordiging van nieuwe politieke 
stromingen kan daardoor zodanig worden vertraagd dat de representativiteit van de Eerste Kamer 
afneemt.Een van de redenen waarom de staatscommissie-Van Schaik en de staatscommissie-
Cals/Donner adviseerden om af te stappen van de verkiezing in twee delen, was omdat de 
democratische legitimatie van beslissingen in de Eerste Kamer zwakker is ten opzichte van het 
huidige systeem. De drie jaarlijkse verkiezing is tot wel drie jaar na de statenverkiezingen mogelijk. 
Hiermee kan de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen al jaren tevoren duidelijk maken dat 
de regering haar meerderheid verliest in de Eerste Kamer. De democratische legitimatie van de 
beslissingen in de Eerste Kamer kan daardoor in de tussentijd betwist worden.

Vriendelijke groet,

Gerbrant van der Veen
Statenadviseur 

Statengriffie provincie Groningen
Telefoon 050-316 4226 I algemeen: 050-316 4458 

 

www.pratenmetdestaten.nl
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Van: Onrust W.J. > 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 16:05
Aan: 'mdruijsscher@ipo.nl' < 'jbraam@ipo. CC: Engels N. <>
Onderwerp: Reacties diverse fracties PS Groningen op voorstel Grondwetswijziging verkiezingswijze 
EK

Geachte mevrouw De Ruijscher en mevrouw Braam,

Via uw voormalige collega Yolanthe Sinnige (namens Henry Meijdam) kreeg de griffie Groningen het 
verzoek om de leden van PS te consulteren over het conceptwetsvoorstel  Grondwetswijziging 
herziening verkiezingswijze Eerste Kamer. De fracties zijn, na overleg in het presidium, in de 
gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie op het conceptwetsvoorstel bij de griffie aan te 
leveren. Dit heeft 5 reacties opgeleverd, welke in de bijlage zijn opgenomen. Omdat niet alle (13) 
fracties hebben gereageerd, is het niet mogelijk om een gezamenlijke/algemene reactie te geven op 
het wetsvoorstel. 

Ik stel u daarnaast in kennis van het feit dat er tijdens de Statenvergadering van 13 november a.s. 
een motiedebat zal worden gevoerd over dit onderwerp. Mocht er een motie worden aangenomen, 
dan zal ik deze toesturen. 

Met vriendelijke groet,
Wendy Onrust
Medewerker Statengriffie

Statengriffie provincie Groningen
Telefoon 050-316 4866 I algemeen: 050-316 4458 
Aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag

 

www.pratenmetdestaten.nl

Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/

Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/
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Dag Mariëlle en Janneke,

Hierbij de reacties van drie fracties van de provincie Flevoland op het hiervoor vermelde 
onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Renzo Kalk
Statenadviseur 
Statengriffie Flevoland
0618300069

Standpunt PVV
Wat de PVV in Flevoland betreft is dit een onwenselijke verandering. Hiervoor hebben we 
verschillende argumenten:

- Alle volksvertegenwoordigers in Nederland worden gekozen voor een termijn van 4 jaar. De logica 
om in het geval van de Eerste Kamer hiervan af te wijken ontbreekt.
- Volksvertegenwoordigers moeten de professionaliteit kunnen opbrengen om dossiers op te bouwen 
en goede overdracht van deze dossiers en kennis te doen als zij na één termijn van 4 jaar niet 
worden herkozen. Dus continuïteit in langlopende dossiers mag geen reden zijn.
- Het lijkt erop alsof coalitiepartijen willen voorkomen dat de oppositie hun kan dwarsbomen als er 
(plotseling) geen meerderheid meer is in de Eerste Kamer. Dit mag geen argument zijn. 
Wetsvoorstellen worden beoordeeld op inhoud, ongeacht politieke achtergrond. Daarnaast loop je 
dit risico altijd als volksvertegenwoordigers zich afsplitsen en de zetel meenemen. Wat de PVV in 
Flevoland betreft zou het beter zijn als dit bij wetswijziging eens aan banden wordt gelegd.

Kortom, de PVV in Flevoland vindt dit een onwenselijke verandering. Het advies is derhalve dit niet 
te doen,

Met vriendelijke groet,
Chris Jansen
Fractievoorzitter PVV Flevoland

Standpunt DENK Flevoland

Herziening grondwetswijziging. Wij als Fractie DENK Flevoland kunnen hier kort over zijn. Wij zijn 
tegen deze grondwetswijziging. 

Met vriendelijke groet,

Arief Khedoe

Fractievoorzitter
DENK Flevoland

Standpunt Partij voor de Dieren Voorstel Grondswetswijziging: herziening verkiezingswijze Eerste 
Kamer

In dit conceptwetsvoorstel Grondwetswijziging stelt de minister van BZK voor om terug te keren 
naar de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer die werd gebruikt voor 1983. Hierbij wordt elke 
drie jaar de helft van de Eerste Kamer voor zes jaar gekozen. De Partij voor de Dieren heeft 
bezwaar tegen dit voorstel.
Een van de effecten is dat het voor kleinere partijen moeilijker dan nu is om in de Eerste Kamer te 
komen. Bij iedere verkiezing zijn er namelijk maar 37 of 38 zetels te verdelen in plaats van 75, wat 
feitelijk leidt tot een verdubbeling van de kiesdrempel. De vertegenwoordiging van nieuwe 
politieke stromingen kan daardoor zodanig worden vertraagd dat de representativiteit van de 
Eerste Kamer afneemt.
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Een van de redenen waarom de staatscommissie-Van Schaik en de staatscommissie-Cals/Donner 
adviseerden om af te stappen van de verkiezing in twee delen, was omdat de democratische 
legitimatie van beslissingen in de Eerste Kamer zwakker is ten opzichte van het huidige systeem. De 
driejaarlijkse verkiezing is tot wel drie jaar na de statenverkiezingen mogelijk. Hiermee kan de 
uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen al jaren tevoren duidelijk maken dat de regering haar 
meerderheid verliest in de Eerste Kamer. De democratische legitimatie van de beslissingen in de 
Eerste Kamer kan daardoor in de tussentijd betwist worden.   

Hartelijke groet, 
Leonie Vestering
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Flevoland

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van: Rosier, Arnold < > 
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 17:38
Aan: Janneke Braam < >
Onderwerp: reactie Fryslân op voorstel grondwetsherziening Eerste Kamerverkiezingen

Beste Janneke,

Het is voor de Friese Staten niet mogelijk om een reactie te geven binnen de gevraagde 
termijn. Wij hebben een brief aan de minister opgesteld met daarin een korte reactie dat de 
brief is ontvangen, maar dat een inhoudelijke reactie nog even op zich laat wachten. Wij 
zullen een afschrift van deze brief ook aan het IPO verzenden.

De reactie van Fryslân zal overigens een bespiegeling van de meningen in Fryslân zijn, niet 
een gemeenschappelijke mening van de Staten uit Fryslân. 

Coalitiepartij de Fryske Nasjonale Partij (FNP) heeft in de media al laten weten dat het 
kabinetsvoorstel ‘desastreus is voor kleine partijen’. Zij willen met een eigen voorstel komen. 
https://www.fnp.frl/nederlands/nieuws/674/

Enkele (landelijke) politieke partijen in Fryslân hebben aangegeven dat zij hun collega’s in 
de Eerste en Tweede kamer via de interne partijlijn zullen voeden vanuit de regio.

Met vriendelijke groet,
Mei freonlike groetnis,

Arnold Rosier

Statengriffier
058 2928996
a.rosier@fryslan.frl           

Tweebaksmarkt 52 (bezoekersadres)
Postbus 20120, 8900 HM  Leeuwarden
www.fryslan.frl/ps

     Folgje ús

<< Disclaimer >> 

Persoansgegevens en privacy
De provinsje Fryslân giet sekuer mei jo persoansgegevens om en hannelet neffens de Algemene verordening gegevensbescherming en 
de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming. Lês hjir ús Privacyferklearring.

Persoonsgegevens en privacy
De provincie Fryslân gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de Algemene verordening 
gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming. Lees hier onze Privacyverklaring.
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Geachte mensen van BZK, IPO en Griffie,

Met aandacht heb ik kennis genomen van het voorgenomen wetsvoorstel om te komen tot 
een Grondwetswijziging in het kader van een herziene verkiezingswijze voor de Eerste 
Kamer. 

Persoonlijk - zonder mijn fractie, partij of Provinciale Staten van Limburg hierover te hebben 
gesproken - heb ik toch wel moeite met dit voorstel. De kritiek zit op een aantal aspecten:

1. De verkiezingen van de Eerste Kamer blijven ten eerste gekoppeld aan enkel die 
van Provinciale Staten. Zelfs binnen drie maanden van de verkiezingen van 
Provinciale Staten. Daarmee blijft er ten alle tijde politieke (landelijke) druk op de 
verkiezingen van Provinciale Staten liggen in het kader van de indirecte verkiezingen 
voor de Eerste Kamer.

2. Ten tweede wordt de ambtsperiode voor een lid van de Eerste Kamer zes jaren. Dat 
klinkt in de praktijk fraai. Doch wordt er een getrapte verkiezing ingebouwd voor 37 
dan wel 38 van de 75 leden van de Eerste Kamer iedere drie jaren. Dit betekent dat 
de continuïteit van de Eerste Kamer iedere drie jaren onder druk komt te staan en 
processen niet zomaar doorlopen. Hieraan gekoppeld wordt de verkiezingsfrequentie 
voor verkiezingen van de 37 dan wel 38 leden van de 75 leden van de Eerste Kamer 
geïntensiveerd. Alle twaalf Provinciale Staten zouden niet 4-jaarlijks, maar 3-jaarlijks 
moeten gaan stemmen voor 37 dan wel 38 van de 75 leden van de Eerste Kamer. In 
mijn optiek is dit zeer onwenselijk. Tevens blijft hiermee om de twaalf jaren de 
verkiezingen van de Eerste Kamer bijna gelijk vallen met de verkiezingen voor 
Provinciale Staten. De kritiek ad 1 werkt dan dubbelop.

Buiten enkel kritiek te geven tijdens deze consultatie denk ik graag als ervaringsdeskundige - 
inmiddels heb ik tweemaal gebruik mogen maken van mijn actief kiesrecht voor de 
verkiezingen van de Eerste Kamer (2015 en 2019) - constructief met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee. Een aantal denkrichtingen voor een 
ander wetsvoorstel doe ik graag hieronder uiteen zetten:

 De Eerste Kamer is een 'chambre de réflection'. Zij toetst in tweede instantie 
wetgeving, die in de maak is en stelt deze mogelijk vast (wetgevende macht). Zoals 
de diverse commissies hebben vermeld, moet dit op het vlak van rechtmatigheid, 
doeltreffendheid en doelmatigheid door de Eerste Kamer worden getoetst. Veel 
uitvoering van wetgeving zit bij andere Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's); 
op Rijksniveau of decentraal. Mijn denkrichting is om de verkiezingen van de Eerste 
Kamer weliswaar indirect te houden, maar met de volksvertegenwoordigende ZBO's 
van de decentrale overheidslagen, te weten gemeenten, provincies en 
waterschappen, gezamenlijk. Dit zou betekenen - in mijn denkrichting - dat de 
samenstelling van de Eerste Kamer gewoonweg voor vier jaren dezelfde blijft, doch 
dat het actief kiesrecht bij alle gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemene 
Besturen van Waterschappen tegelijk en samen komt te liggen. Zo komt ook de 



(landelijke) druk op de verkiezingen voor Provinciale Staten grotendeels te vervallen. 
Het zou dan ook beter zijn om de verkiezingen voor de Eerste Kamer op dezelfde dag 
te laten plaatsvinden voor alle volksvertegenwoordigende ZBO's van de decentrale 
overheden tegelijk en samen. Dit zou in mijn beleving ongeveer twee jaren na 
gemeenteraadsverkiezingen of twee jaren na verkiezingen voor Provinciale 
Staten/Algemene Besturen van Waterschappen kunnen en moeten plaatsvinden. 
Ook op deze wijze wordt voorkomen dat bij verkiezingen voor gemeenteraden, 
Provinciale Staten of Algemene Besturen van Waterschappen er een directe 
(landelijke) verkiezingsdruk ligt voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Deze 
verkiezing voor de Eerste Kamer komt op de midterm te liggen van gemeenteraden 
of Provinciale Staten/Algemene Besturen van Waterschappen. Momenteel wordt er 
aan de stem van ieder Statenlid een bepaald gewicht toegekend. Dit varieert enorm 
per provincie. Deze verschillende gewichten kunnen natuurlijk in 
onderlinge consultatie met de diverse decentrale overheidslagen worden afgestemd. 
Hierbij zou in mijn beleving het zwaarste totale stemgewicht bij gemeenten moeten 
komen te liggen, ten tweede bij provincies en ten derde bij de waterschappen. Het 
zwaarste totale stemgewicht van enig decentraal niveau moet echter nimmer een 
absolute meerderheid in de Eerste Kamer kunnen realiseren, dus in mijn denkrichting 
zouden de gemeenten gezamenlijk tot maximaal 37 Eerste Kamerleden moeten 
kunnen verkiezen. De overige, minimale 38 zetels moeten worden verdeeld tussen 
het totale stemgewicht van provincies en waterschappen. Door het actief kiesrecht 
te spreiden, wordt gestimuleerd dat ook het passief kiesrecht mogelijk intensiever 
wordt toegepast en gebruikt. Immers zou het zomaar kunnen dat aan de 
verkiezingen voor de Eerste Kamer kieslijsten gaan deelnemen die opkomen voor de 
belangen van de diverse ZBO's. Tot nu toe vervult de Onafhankelijke Senaatsfractie 
als enige fractie in de Eerste Kamer een dusdanige rol. Dit kan en moet anders. De 
politieke samenstelling in de Eerste Kamer is te veel gekoppeld aan die van de 
Tweede Kamer en ook aan de samenstelling dus van de twaalf Provinciale 
Staten. Ook de samenstelling van de twaalf Provinciale Staten blijft daardoor teveel 
gekoppeld aan landelijke partijen. Naar mijn mening dient de Eerste Kamer 
onafhankelijker te worden. Ook kan er meer provinciaal geluid in de twaalf 
Provinciale Staten worden verwezenlijkt. 

 Bij de bovenstaande denkrichting zou het ook de overweging waard zijn om de taken 
van de Eerste Kamer nader te expliciteren in de Grondwet. De primaire politieke 
discussie over wetgevende trajecten vindt immers in de door de kiesgerechtige 
burger direct verkozen Tweede Kamer plaats. Hier moet het debat zo breed en los 
(lees: regelvrij) mogelijk blijven. In de tweede instantie van het wetgevingstraject in 
de Eerste Kamer dient dan ook een stringentere doch ook beperktere en naar mijn 
wens uitputtelijke en begrensde toetsting plaats te vinden. De leden van de Eerste 
Kamer zijn dan gekozen door kiesgerechtigde volksvertegenwoordigers op decentraal 
niveau, dus indirect.

 Bij nadere explicitering van de taken van de Eerste Kamer in de Grondwet zou ook 
weer in overweging genomen kunnen en moeten worden - naar mijn idee - of een 
constitutionele toetsing  (inclusief Constitutioneel Hof) en/of een bindend correctief 
referendum voor één of beide Kamers van de Staten-Generaal  moet worden 
ingevoerd. 



Uit bovenstaande mag blijken dat ik de Minister persoonlijk zou adviseren dit wetsvoorstel 
niet naar de Staten-Generaal te sturen, maar opnieuw een brede dialoog te starten over de 
samenstelling en verkiezing van de Eerste Kamer, maar ook de verkiezingen en dus 
samenstelling van de twaalf Provinciale Staten onafhankelijker te maken van de Haagse 
politiek. 

Als lid van een landelijke partij (GroenLinks) is dit advies niet voor eigen belang, maar voor 
het belang van een zorgvuldig wetgevingstraject en een onafhankelijkere samenstelling van 
zowel de Eerste Kamer als de twaalf Provinciale Staten.

Ik kijk uit naar een reactie en ben altijd graag bereid hierover in gesprek te gaan.

Succes met de verdere consultatie.

Met vriendelijke groet,

A (Andy) Rossel | lid Provinciale Staten
GroenLinks
T +31 (0)6 53199121
E a.rossel@prvlimburg.nl
Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht
Kijk ook op  www.limburg.nl<http://www.limburg.nl<http://www.limburg.nl<http://www.limburg.nl>>

Beste Alexander,

Wij vinden de discussie over herziening verkiezingswijze voorbarig, gelet op het rapport van 
de commissie Remkes van ruim 300 pagina’s. Daarin staan een aantal zaken aangaande de 
Eerste Kamer. Ons inziens moeten we eerst integraal praten over het rapport (en de adviezen) 
in plaats van reageren op dit kleine onderdeel.

We zijn daarom tegen deze grondwetswijziging.

Met vriendelijke groet,

Namens GroenLinks Limburg
Thea Jetten
Fractievoorzitter



Beste Alexander

Het algemene standpunt van de PVV landelijk maar ook overige provincies en ook van onze 
Limburgse fractie is dat we een herziening van de verkiezingswijze geen goed initiatief 
vinden. 
Indien nodig kan ik e.a. onderbouwen als dit wenselijk is. 

Met vriendelijke groet, 

drs. René Claasen
Statenlid Provincie Limburg
PVV Limburg

Addendum eerdere mail betreffende herziening verkiezing 1e kamer

1 PVV het belangrijk vindt dat de de 1e kamer de rol van wetscontroleur zou moeten hebben en 
niet de politieke agenda zou moeten bepalen of zelfs mag verdwijnen...

2 uit de commissie Remkens alleen de onderwerpen die Ollongren zelf wel een warm hart toedraagt 
aangeboden worden (c.q. openbaar worden gemaakt) te om armen is het onderwerp waar het hier om 
gaat niet een die we als PVV zullen steunen. 

Met een vriendelijke groet, 

drs. René Claasen
Statenlid Provincie Limburg
PVV Limburg

Beste Alexander, 

De Partij voor de Dierenfractie is geen voorstander van onderstaand conceptwetsvoorstel. 
Kleine partijen hebben daardoor minder kans op een zetel, wat de evenredige 
vertegenwoordiging niet ten goede komt. Ook voor het dualisme vinden wij het beter als het 
kabinet niet automatisch een meerderheid heeft in beide kamers.

Met vriendelijke groet, 

Pascale Plusquin
Fractievoorzitter PvdD Limburg

Standpunt Partij voor de Dieren Voorstel Grondswetswijziging: herziening verkiezingswijze 
Eerste Kamer



In dit conceptwetsvoorstel Grondwetswijziging stelt de minister van BZK voor om terug te keren 
naar de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer die werd gebruikt voor 1983. Hierbij wordt 
elke drie jaar de helft van de Eerste Kamer voor zes jaar gekozen. De Partij voor de Dieren heeft 
bezwaar tegen dit voorstel.

Een van de effecten is dat het voor kleinere partijen moeilijker dan nu is om in de Eerste Kamer 
te komen. Bij iedere verkiezing zijn er namelijk maar 37 of 38 zetels te verdelen in plaats van 75, 
wat feitelijk leidt tot een verdubbeling van de kiesdrempel. De vertegenwoordiging van nieuwe 
politieke stromingen kan daardoor zodanig worden vertraagd dat de representativiteit van de 
Eerste Kamer afneemt.

Een van de redenen waarom de staatscommissie-Van Schaik en de staatscommissie-Cals/Donner 
adviseerden om af te stappen van de verkiezing in twee delen, was omdat de democratische 
legitimatie van beslissingen in de Eerste Kamer zwakker is ten opzichte van het huidige systeem. 
De driejaarlijkse verkiezing is tot wel drie jaar na de statenverkiezingen mogelijk. Hiermee kan de 
uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen al jaren tevoren duidelijk maken dat de regering 
haar meerderheid verliest in de Eerste Kamer. De democratische legitimatie van de beslissingen 
in de Eerste Kamer kan daardoor in de tussentijd betwist worden.   
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Forum voor Democratie (FVD) heeft met afkeuring kennisgenomen van het voorstel om de 
verkiezingsprocedure van de Eerste Kamer te wijzigen. Hoewel FVD erkent dat het 
ongewenst is dat de verkiezingen van de Provinciale Staten kunnen worden overschaduwd 
door de verkiezingen van de Eerste Kamer, biedt het onderhavige voorstel daarvoor geen 
adequate oplossing. Los van de vraag of de Eerste Kamer nog bestaansrecht heeft in ons 
parlementaire stelsel (het voert te ver om daar nu op in te gaan), zouden de leden daarvan 
direct moeten worden gekozen door alle (kiesgerechtigde) Nederlanders, in plaats van 
(getrapt) door de Provinciale Staten. Alleen dan zal immers worden bewerkstelligd dat de 
uitkomst van de PS-verkiezingen los komt te staan van de samenstelling van de Eerste 
Kamer. 
 
Het voorstel zou er bovendien toe leiden dat de opkomst van nieuwe politieke partijen in het 
parlement vertraagd wordt. Dit zal Nederlanders het gevoel geven dat hun invloed op de 
samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee het belang om te gaan stemmen nog 
verder afneemt. Forum voor Democratie wil Nederlanders niet minder, maar méér 
mogelijkheden bieden om beleid dat tegen hun belangen indruist vlot af te straffen en bij te 
sturen. 
 
Wanneer de Provinciale Statenverkiezingen geen nationaal karakter meer hebben, zal het 
opkomstcijfer vermoedelijk dalen. Kiezers die hun teleurstelling over nationaal beleid willen 
uiten en verder relatief weinig interesse in de politiek hebben, zullen namelijk eerder 
thuisblijven. In een land waarin sprake is van een toenemende kloof tussen lager en hoger 
opgeleiden, zou dit een onwenselijke ontwikkeling zijn en afdoen aan de democratische 
legitimiteit van de besluitvorming in de Eerste Kamer, die in dit scenario nog steeds door de 
Provinciale Staten wordt verkozen. De Eerste Kamer is dan immers in mindere mate een 
afspiegeling van de voorkeuren van alle kiesgerechtigde Nederlanders. 
 
In dit licht verwerpt FVD dit conceptwetsvoorstel en stellen wij in plaats daarvan voor om de 
Eerste Kamer, zolang zij bestaat, direct in plaats van indirect te verkiezen, gelijktijdig met de 
Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Zo blijft een relatief hoge 
opkomst bij al deze verkiezingen gegarandeerd, waarmee de democratische legitimiteit van 
de besluitvorming gewaarborgd blijft. Tegelijkertijd wordt het beoogde doel van het kabinet 
bereikt: de Provinciale Staten verkrijgen een mandaat dat niet door aandacht voor nationale 
thema’s is verwaterd. Voor die nationale thema’s brengt de kiezer immers een directe stem 
voor de Eerste Kamer uit. 
 
 
 
Fractie Forum voor Democratie Limburg 

Algemene Vergadering op 12 december 2019
Bijlage 11 bij agendapunt 3c
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Consultatie ‘Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure’ 
Reactie van de fractie van Lokaal Brabant in Provinciale Staten van Noord-Brabant

Vooraf
De reactie van de Lokaal Brabant fractie op de consultatie beperkt zich tot het voorstel voor zover dat 
betrekking heeft op de zittingsduur van de Eerste Kamer en de wijze van verkiezen. Wij gaan niet in op de 
voorstellen voor het terugzendrecht en de procedure voor het wijzigen van de grondwet in algemene zin.

Daarnaast is naar mening van de Lokaal Brabant fractie onvoldoende oog voor de effecten van het 
overschaduwen van de gemeenteraad-verkiezingen en de provinciale-verkiezingen door de grote partijen en 
pers. Dit steeds met als inzet meer inzicht te krijgen in de mening van de Nederlandse bevolking op het op dat 
moment in uitvoering zijnde regeringsbeleid. Door de grote invloed van de nationale pers op het keizersgedrag 
kent dit een enorme versterking richting de belangstelling voor “het nationale debat” terwijl het daar bij de 
provinciale en gemeenteraadsverkiezingen primair niet over gaat. Voor het gemak noemen we dit “het kapen 
van de gemeentelijke en provinciale verkiezingen” door de grote partijen en de pers. En dat dit kan leiden tot 
bijzondere situaties hebben de afgelopen provinciale statenverkiezingen duidelijk laten zien.

Voorstel regering voor de verkiezing van leden van de Eerste Kamer
Samengevat stelt het kabinet voor om de leden van de Eerste Kamer voor een termijn van 6 jaar te verkiezen, 
waarbij om de drie jaar 37 respectievelijk 38 leden van de Kamer worden verkozen. Het voorstel verwijst naar 
de situatie van voor 1983, toen dat eveneens het geval was. Hiervoor is een wijziging van artikel 52 lid 2 van de 
Grondwet nodig. 

De beoogde reden voor de aanpassing is een betere rolverdeling van de beide kamers van de Staten-Generaal. 
De Memorie van Toelichting stelt dat de verkiezingswijze van de Eerste Kamer sinds 1983 ertoe leidt dat ‘iedere 
vier jaar de vraag prominent aan de orde is of de coalitiepartijen een meerderheid halen in de Eerste Kamer via 
de verkiezing van de provinciale staten. [H]hierdoor [raakt] het provinciale aspect van de statenverkiezingen uit 
zicht, maar er komt zo ook te veel de nadruk te liggen op het politieke karakter van de Eerste Kamer.’, aldus het 
kabinet. Het kabinet wijst er in dit verband op, dat de Eerste Kamer af en toe over een meer recent mandaat 
beschikt dan de Tweede Kamer. 

Het kabinet vindt, vanwege de staatkundige positie, dat de senaat in samenstelling moet afwijken van de 
Tweede Kamer en dat het een stabiliserende factor moet vormen binnen het politieke systeem. Naar de 
mening van het kabinet ‘[versterken] een langere zittingsperiode van de Eerste Kamer en een gefaseerde 
doorwerking van de nationale wijzigingen in de electorale verhoudingen [...] het noodzakelijke evenwicht tussen 
het politieke karakter van de Eerste Kamer enerzijds en haar rol als instantie van heroverweging en reflectie 
anderzijds.’  

De effecten die het kabinet voorziet zijn de volgende:
1. De verkiezingen voor provinciale staten worden minder overschaduwd door de verkiezing van de Eerste 

Kamer en de aandacht voor landelijke thema’s;
2. Minder waarschijnlijk zijn substantiële wijzingen in verschillen in politieke samenstelling van de Kamers 

(volgens staatscommissie geen grote veranderingen);
3. Het zal iets langer duren voordat nieuwe politieke stromingen in volle omvang tot uitdrukking komen in de 

samenstelling van de Eerste Kamer;
4. Bij elke afzonderlijke verkiezing worden minder zetels verdeeld. Bij de uitwerking in de Kieswet wordt 

onderzocht op welke wijze de effecten hiervan beperkt kunnen worden.

Reactie Lokaal Brabant Statenfractie
De Lokaal Brabant-Statenfractie onderschrijft dat de huidige wijze van verkiezing van de Eerste Kamer op 
punten problematisch is. De provinciale verkiezingen van 2019 werden overschaduwd door landelijke thema’s. 
Het was mogelijk om als partij veel zetels in de Staten te behalen zonder een provinciaal programma te hebben 
of zonder deel te nemen aan provinciale verkiezingsdebatten. 
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Het voorstel van het kabinet zorgt er óók voor dat politieke stromingen minder plotseling groot in de Eerste 
Kamer kunnen komen, wat tot meer stabiliteit leidt. Wij zijn er niet van overtuigd dat daarvoor zowel een 
verkiezing in twee cohorten, als een verlenging van de zittingstermijn nodig is. 

Waar wij als provinciale partij echter grote zorgen hebben, en met ons waarschijnlijk de meeste kleinere 
partijen, is dat een verdeling in twee cohorten er onvermijdelijk toe leidt dat het voor kleine partijen moeilijker 
zal worden om een zetel in de Eerste Kamer te bemachtigen. Onvermijdelijk zal dit leiden tot een verschuiving 
in de kiesdeler ten nadele van de kleinere partijen.

Natuurlijk is de uitwerking in de Kieswet van het voorstel nog niet bekend. De keuzes bij de uitwerking zullen 
cruciaal zijn. Indien teruggegrepen wordt op het model van voor 1983, komen er vier kiesgroepen, waarvan er 
elke drie jaar beurtelings twee kiesgroepen met een vast aantal zetels de helft van de kamer kiezen. Ook als er 
maar twee verkiezingen zullen zijn en twee kiesgroepen wordt de kiesdeler hoger. Kleine partijen die nu net 
aan 1/75 van het aantal stemmen genoeg hebben, zullen straks buiten de boot vallen. Effectief wordt de 
kiesdrempel verdubbeld! In de Memorie van Toelichting zegt het kabinet toe te onderzoek hoe dit effect 
kunnen worden beperkt, maar het geeft geen enkele suggestie of oplossingsrichting. 

De staatscommissie parlementair stelsel heeft zich uitdrukkelijk tegen het voorstel van de regering 
uitgesproken vanwege de effectieve verdubbeling van de kiesdrempel en het relatief kleine gemeten effect op 
de volatiliteit van de Eerste Kamer, na een berekening van de huidige en voormalige (voor 1983) wijze van 
kiezen. 

Vanuit het oogpunt van de Nederlandse traditie van het beschermen van (religieuze en politieke) minderheden 
en van de democratische openheid van het Nederlandse politieke bestel is het naar onze mening ondenkbaar 
dat de regerende partijen het kleine partijen onmogelijk gaan maken om in het Nederlandse politieke stelsel 
deel te nemen. Representativiteit van de verschillende stromingen is een groot goed, het voorkomt dat 
bepaalde groepen zich niet vertegenwoordigd voelen en zich op andere wijze gaan organiseren. 

Tenslotte is de Lokaal Brabant-Statenfractie het eens met de Commissie BiZa/AZ in de Eerste Kamer, die 
verbaasd is over de haast die het kabinet maakt met de consultatie, zelfs voordat de eerste reactie van het 
kabinet op het rapport van de staatscommissie behandeld kon worden. Dit klemt te meer nu verschillende 
essentiële onderdelen van het wetsvoorstel of alternatieven onvoldoende onderzocht zijn. 

Alternatieven voor een evenwichtige Eerste Kamer.

Natuurlijk zijn er alternatieven te bedenken. Maar zolang deze alternatieven niet doen met de kern van de 
problematiek “Het kapen van de verkiezingen door de grote partijen en de landelijke pers”. Zullen we dit soort 
vraagstukken houden.
 
Een alternatief kan zijn:
De Lokaal Brabant fractie heeft een evenwichtig alternatief voor de verkiezing van de leden van de Eerste 
Kamer, dat met een relatief kleine wijziging te realiseren is en weinig extra administratieve lasten voor burgers 
en bedrijven zal leiden. 

In het Lokaal Brabant-voorstel blijft de verkiezing van de Eerste Kamer gelijk, eenmaal per vier jaar kiezen de 
leden van provinciale staten de leden van de Eerste Kamer. Daarentegen worden de verkiezingen voor 
provinciale staten over de periode van vier jaar verdeeld. Elk jaar vinden drie provinciale verkiezingen plaats, bij 
voorkeur op verschillende tijdstippen, waardoor deze ook echt zal gaan over de keuzes die in de provincie 
moeten worden gemaakt. Omdat er ten tijde van de verkiezing voor de Eerste Kamer statenleden zijn die 
tussen de nul en vier jaar geleden gekozen zijn, is de stabiliserende factor voldoende gegarandeerd. 
Een alternatief kan zijn dat om de 2 jaar de helft van Nederland een nieuw provinciaal bestuur kiest en voor het 
overige volgen we hierbij dan de rest van dit alternatief.
Van “het kapen van de verkiezingen” zal dan ook aanzienlijk minder sprake zijn. 
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Artikel 52 lid 2 van de Grondwet kan ongewijzigd blijven. De zittingstermijn van provinciale staten, vier jaar 
volgens artikel 129 lid 4 van de Grondwet, blijft eveneens gelijk. Slechts de wijziging van het tijdstip van de 
verkiezingen van provinciale staten voor elke provincie afzonderlijk kan bij gewone wet worden geregeld.

Een ander alternatief kan zijn:
Niet provinciale staten de eerste kamer te laten kiezen maar de gekozen gemeenteraadsleden eenmaal per 4 
jaar de eerste kamer te laten kiezen. Dit alternatief zal een meer representatieve vertegenwoordiging 
opleveren in de eerste kamer van alle kiezers.

Lokaal Brabant
Wil van Pinxteren
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________________________________________
Van: Patricia van der Kammen 
Verzonden: Monday, September 30, 2019 6:26:37 PM
Aan: Hagar Roijackers Hermen Vreugdenhil 
CC: Kirsten ten Cate 
Onderwerp: Re: Consultatie grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer 

beste Hagar, Hermen,

Dank voor de gelegenheid tot consultatie. Namens de PVV wil ik de 
volgende overwegingen meegeven.

Doel van het wetsvoorstel is bijdragen aan goede positionering 1e kamer 
en heldere rolverdeling tussen de kamers, aldus het stuk. Wat de PVV 
betreft kan de 1e Kamer worden opgeheven: de taken kunnen namelijk op 
andere wijzen worden ingevuld. In het voorstel ligt dat echter niet voor.

Hoezeer in de memorie van toelichting ook wordt geprobeerd te 
onderbouwen dat directe verkiezing van de 1e kamer geen goed idee is 
blijven echt scherpe argumenten achterwege (zoals de passage "de wijze 
van verkiezing is aldus onderdeel van een streven naar een evenwicht 
tussen enerzijds een invloedrijke, specifiek gelegitimeerde senaat en 
anderzijds duidelijkheid over de vraag bij welke verkiezingen de kiezer 
een effectief oordeel kan geven over het gevoerde regeringsbeleid en een 
voorkeur kan uitspreken voor toekomstig beleid."). Men zou immers ook 
kunnen aanvoeren dat bij de Provinciale verkiezingen de kiezer een 
effectief oordeel behoort te geven over het gevoerde Gedeputeerde 
Statenbeleid en een voorkeur kan uitspreken voor toekomstig Provinciaal 
beleid. Deze verkiezingen dan bezwaren met de verkiezingen van de eerste 
kamer -of het nou om 37/38 of 75 leden gaat, is in dat licht bezien 
onzuiver. Daarom zouden wij tóch de directe verkiezing van de 1e Kamer 
als variant op tafel willen zien.

Het feit dat het provinciale aspect van de statenverkiezingen uit zicht 
raken vanwege de verkiezingen van de 1e kamer wordt in het stuk 
weliswaar genoemd, maar vervolgens niet deugdelijk geadresseerd. Het 
opsplitsen van de verkiezingen (naar 37/38 ipv 75) gaat geen oplossing 
bieden tav dat issue: nog steeds moet immers de helft van de 1e kamer 
worden gekozen na de verkiezingen van PS, en nog steeds kan daarbij dus 
de politieke meerderheid van de regeringscoalitie in het geding zijn. 
Aan dat feit verandert dit voorstel niets.

Wél brengt het met zich mee dat beurtelings PS eenmaal/tweemaal in hun 
zittingstermijn moeten stemmen. Het is de vraag of dat wel wenselijk is.

Áls de verkiezingen van PS dan daadwerkelijk minder over de verkiezing 
van de 1e kamer en méér over het provinciale aspect zouden moeten gaan 
zou beter gekozen kunnen worden voor het houden van de verkiezingen voor 
de 1e kamer halverwege de zittingstermijn van PS (met behoud van de 
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4-jaarstermijn en verkiezing van 75 leden ineens).

groet, Patricia
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Beste Kirsten en Henske,

Een korte reactie van VVD Brabant op het voorstel Grondwetswijziging herziening 
verkiezingswijze EK. 
Wij zien er geen bezwaar in dat elke drie jaar 37 of 38 nieuwe senatoren gekozen worden. 
Wellicht zou dit zelfs 'verfrissend' kunnen werken. Het zou namelijk het actuele politieke 
sentiment in de Senaat kunnen dempen, waardoor de Eerste Kamer leden meer vanuit 
expertise de wetsvoorstellen van de Tweede Kamer (technisch) zullen bespreken.

Met vriendelijke groet,

Suzanne Otters-Bruijnen
fractievoorzitter VVD 
Provinciale Staten Noord-Brabant 

 SuzanneOttersBruijnen

Van: STATENGRIFFIE <STATENGRIFFIE@brabant.nl>
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 16:36
Aan: Alexander van Hattem < >; Ankie de Hoon < >; Arend Meijer < >; Eric de Bie < >; Hagar 
Roijackers < >; Hermen Vreugdenhil < >; Jan-Frans Brouwers < >; Maarten Everling < >; Marco van 
der Wel <>; Stijn Smeulders < >; Suzanne Otters - Bruijnen < >; Wil van Pinxteren < >
CC: Kirsten ten Cate < >
Onderwerp: Verzoek ivm consultatie PS voorstel Grondwetswijziging herziening verkiezingswijze EK 
 
Beste fractievoorzitters,
 
Vorige week heeft Kirsten ten Cate u gevraagd om uw input t.a.v. de grondwetsherziening 
verkiezingswijze Eerste Kamer over te brengen aan Hagar Roijackers en Hermen Vreugdenhil zodat 
zij deze konden inbrengen bij de AV-IPO vergadering van afgelopen dinsdag. Een drietal fracties 
heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. U bent door Hagar geïnformeerd hetgeen naar aanleiding van 
deze reacties in de vergadering zou worden in gebracht.  
 
Inmiddels zijn wij door het IPO geïnformeerd dat de reactietermijn is verlengd naar 1 november a.s.. 
Bijgaand treft u de mail met bijlage van het IPO aan. De fracties die tot nog toe niet hebben 
gereageerd op het eerdere verzoek kunnen op deze wijze alsnog hun input aanleveren. Om de 
gezamenlijke reacties tijdig richting het IPO te brengen, verzoek ik u uw reactie uiterlijk maandag 28 
oktober aan mij kenbaar te maken.    
 
Met vriendelijke groet,
 Henske Gloudemans-Westerterp | Statenadviseur Griffie | | Provincie Noord-Brabant | 
Postbus 90151 | 5200 MC  's-Hertogenbosch | www.brabant.nl | 

Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC  ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073 6812812 | 
Fax 073 6807680 | contact | Twitter: @brabant | www.brabant.nl

Meer weten over de provincie Noord-Brabant?
Volg op Instagram: www.instagram.com/provincienoordbrabant 
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Reacties van de fracties vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Noord-Holland op de IPO 
Consultatie PS over Conceptwetsvoorstel Grondwetwijziging herziening verkiezingswijze Eerste 
Kamer:

D66:

D66 heeft gemengde gevoelens over de oplossing die nu voor ligt. Enerzijds is het niet wat wij als D66 
echt willen. Namelijk het afschaffen van de Eerste Kamer in combinatie met een constitutionele 
toetsing door de rechter. Dit is een toetsing van de wetten aan de Grondwet door een rechter. Maar 
dit is niet wat nu voorligt en dit is niet aan ons als statenleden.
 
Anderzijds denken wij dat het opsplitsen van de verkiezingen van de Eerste Kamer in twee delen wel 
tot verbeteringen zou kunnen leiden. Verbeteringen op het vlak dat de Eerste Kamer meer gaat 
achterlopen op de politieke krachtsverhoudingen en daarmee minder met de ‘ Waan van de dag’ 
bezig zal zijn, want dat is hun taak niet. Het primaat ligt en hoort te liggen bij de Tweede Kamer. Of 
het bij gaat dragen aan een zuiverder verkiezingen van de Provinciale Staten, hopen we wel maar 
daar hebben we grote twijfels over. Zelfs de gemeenteraadsverkiezingen lijken gedomineerd te 
worden door de landelijke politiek. Maar door deze oplossing wordt het zeker niet slechter.
 
Ook hebben we wel wat kanttekeningen bij deze oplossing. Conflicten tussen de eerste en tweede 
kamer kunnen naar onze mening beter opgelost worden op andere manieren. Bv. door het 
introduceren van een terugzendregeling voor de Eerste Kamer i.p.v. het vetorecht.
 
Wij zijn dus niet heel enthousiast over deze grondwetswijziging, maar we willen niet dwarsliggen. 
Zeker niet vanuit Noord Holland. Landelijk zullen ze dit verder moeten gaan oplossen.

PVV

Ons bekruipt  het gevoel dat het IPO druk uitoefent op alle Provinciale Staten om snel met een 
reactie te komen. 
Wij zijn van mening dat deze discussie eerst in de Tweede Kamer gevoerd moet worden en daarna 
pas in Provinciale Staten.

Forum voor Democratie

Standpunt: tegen het voorstel om de verkiezingsprocedure van de Eerste Kamer te wijzigen; het 
hiernavolgende is een toelichting. 

Forum voor Democratie (FVD) heeft met afkeuring kennisgenomen van het voorstel om de 
verkiezingsprocedure van de Eerste Kamer te wijzigen. Hoewel FVD erkent dat het ongewenst is dat 
de verkiezingen van de Provinciale Staten kunnen worden overschaduwd door de verkiezingen van de 
Eerste Kamer, biedt het onderhavige voorstel daarvoor geen adequate oplossing. Los van de vraag of 
de Eerste Kamer nog bestaansrecht heeft in ons parlementaire stelsel (het voert te ver om daar nu op 
in te gaan), zouden de leden daarvan direct moeten worden gekozen door alle (kiesgerechtigde) 
Nederlanders, in plaats van (getrapt) door de Provinciale Staten. Alleen dan zal immers worden 
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bewerkstelligd dat de uitkomst van de PS-verkiezingen los komt te staan van de samenstelling van de 
Eerste Kamer.

Het voorstel zou er bovendien toe leiden dat de opkomst van nieuwe politieke partijen in het 
parlement vertraagd wordt. Dit zal Nederlanders het gevoel geven dat hun invloed op de samenstelling 
van de Eerste Kamer en daarmee het belang om te gaan stemmen nog verder afneemt. Forum voor 
Democratie wil Nederlanders niet minder, maar méér mogelijkheden bieden om beleid dat tegen hun 
belangen indruist vlot af te straffen en bij te sturen.

Wanneer de Provinciale Statenverkiezingen geen nationaal karakter meer hebben, zal het 
opkomstcijfer vermoedelijk dalen. Kiezers die hun teleurstelling over nationaal beleid willen uiten en 
verder relatief weinig interesse in de politiek hebben, zullen namelijk eerder thuisblijven. In een land 
waarin sprake is van een toenemende kloof tussen lager en hoger opgeleiden, zou dit een onwenselijke 
ontwikkeling zijn en afdoen aan de democratische legitimiteit van de besluitvorming in de Eerste 
Kamer, die in dit scenario nog steeds door de Provinciale Staten wordt verkozen. De Eerste Kamer is 
dan immers in mindere mate een afspiegeling van de voorkeuren van alle kiesgerechtigde 
Nederlanders. 

In dit licht verwerpt FVD dit conceptwetsvoorstel en stellen wij in plaats daarvan voor om de Eerste 
Kamer, zolang zij bestaat, direct in plaats van indirect te verkiezen, gelijktijdig met de Provinciale 
Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Zo blijft een relatief hoge opkomst bij al deze 
verkiezingen gegarandeerd, waarmee de democratische legitimiteit van de besluitvorming 
gewaarborgd blijft. Tegelijkertijd wordt het beoogde doel van het kabinet bereikt: de Provinciale 
Staten verkrijgen een mandaat dat niet door aandacht voor nationale thema’s is verwaterd. Voor die 
nationale thema’s brengt de kiezer immers een directe stem
voor de Eerste Kamer uit.

CDA

Het CDA kan zich vinden in het voorstel van de Minister van BZK om leden van de Eerste Kamer voor 
de duur van 6 jaar te benoemen waarbij om de drie jaar respectievelijk 38 dan wel 37 leden worden 
gekozen. 
Zo zal het bij de provinciale verkiezingen meer gaan over zaken die de Provincie Noord-Holland 
aangaan en zal een zekere afstand tot de dagelijkse politiek zich beter borgen door leden die langer 
dan de Tweede Kamerleden hun lidmaatschap zullen vervullen en zullen de politieke verhoudingen 
op het moment van de provinciale verkiezingen niet de gehele Eerste Kamer raken.

GroenLinks

GroenLinks kiest niet voor het Kabinetsstandpunt (terug naar vóór 1983 dus om de drie jaar de helft 
kiezen) omdat: 
1. De grote invloed van Den Haag op PS-verkiezing ook dan nog steeds onvermijdelijk is; 
2. De PS-verkiezing ook baat heeft bij die aandacht.

PvdA

De PvdA- fractie kan zich vinden in de analyse van de Cie Remkes. Samengevat zien wij in het voorstel 
niet de gewenste effecten om twee belangrijke redenen:
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1. Ten eerste delen wij niet dat de Eerste Kamer te politiek is geworden. Het verliezen van een 
eventuele meerderheid in de eerste kamer zorgt in onze ogen juist voor dat nieuwe 
meerderheden gezocht moeten worden om tot gedragen voorstellen te komen. In het 
voorliggende voorstel duurt het ook nog eens veel langer voordat electorale verschuiving 
zichtbaar is in de Eerste Kamer.

Ten tweede verhoogt de wijze van verkiezing in het voorstel de kiesdrempel waardoor de kans voor 
minder grote partijen kleiner is om in de Eerste Kamer te komen. Dit is niet wenselijk omdat ook 
kleine belangen zich vertegenwoordigd willen zien.

ChristenUnie

In beginsel zijn wij als CU voor voorstellen die het mandaat van PS versterken; dus als verkiezingen 
voor PS ook juist gaan over provinciale thema’s, juichen wij dit van harte toe. Dat wil nog niet zeggen 
dat we met dit voorstel akkoord kunnen gaan. 

Wat ons bevreemd is dat via een niet democratisch gekozen orgaan, het IPO, de vraag is neergelegd 
om hierop te reflecteren, terwijl de Eerste Kamer zich nog niet zelf heeft gebogen over de vraag. De 
Eerste Kamer is als het goed is een a-politiek orgaan, dus een advies, puur technisch op de juridische 
en wettelijke aspecten, zou aan te bevelen zijn. 

Wat nu voorligt is dus prematuur. Bovendien zijn de gevolgen van een impliciete verhoging van de 
kiesdrempel nog niet geadresseerd. Daarvoor zijn wel oplossingen, zoals restzetelverdeling via 
grootste overschot en niet via grootste gemiddelde. Alleen is dit op dit moment niet aan de orde.

De CU vindt het dan ook prematuur om hierover te spreken en zou graag zien dat de EK om een 
reflectie op dit voorstel wordt gevraagd alvorens hier nader over te spreken.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren NH is tegen deze wijziging, en wel om de volgende redenen:

1. Het is een verkapte kiesdrempel. Juist oppositie is in een democratie belangrijk.  Een kiesdrempel 
is een drempel tegen diversiteit en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in de oppositie.  
2. Termijn van 3/6 jaar zorgt voor raar beeld. In sommige gevallen zal één PS, twee keer in één 
termijn moeten stemmen. De reden dat de Eerste Kamer half gekozen wordt, is in die gevallen niet 
van toepassing. Zo’n PS bepaalt in twee stappen de voltallige Eerste Kamer.
3. Hoewel tijdens de PS verkiezingstijd, soms een raar beeld ontstaat dat óók de Eerste Kamer 
gekozen wordt. Is dit wel transparant. Het is goed uit te leggen dat de provinciale verkiezingen 
ergens over gaan. Bij het uit te pas laten lopen wordt de Eerste Kamer verkiezingen wordt dit een 
verborgen verkiezing. Betrokkenheid en vertegenwoordigingsgevoel van kiezers kan op dit manier 
verloren gaan.  Dat is in een democratie geen goede zaak.

Denk

Wij van Denk Noord-Holland sluiten ons aan bij de constatering van het rapport van de commissie 
Remkes waarin wordt geadviseerd om niet terug te keren naar het stelsel van voor 1983. 
Voor ons, als kleiner partij, zou het nóg moeilijker worden om zitting te nemen in de Eerste Kamer en 
de wijziging bemoeilijkt zodoende direct het afleveren van een senator voor in de toekomst.
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SP

De SP-fractie is van mening dat geen steun gegeven kan en moet worden aan het kabinetsvoorstel. 
De commissie-Remkes is met een voorstel gekomen, en zij achten het verstandiger om aan de slag te 
gaan met die voorstellen en niet om toch nog met eigen voorstellen te komen.

Het op de voorgestelde wijze aanpassen van de verkiezingen van Eerste Kamerleden vormt geen 
onderdeel van de voorstellen van de commissie, niet aan beginnen dus.
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Onderwerp: Reactie Provinciale Staten Overijssel aan het IPO - Inzake consultatie grondwetsherziening 
verkiezingswijze Eerste Kamer 

Geachte mevrouw de Ruijsscher en mevrouw Braam, 

Begin september heelt de minister van BZK het IPO per brief gevraagd te reageren op het voorstel 
betreffende 'grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer'. Naar aanleiding van uw verzoek is het 
wetsvoorstel aan de leden van de Overijsselse Provinciale Staten voorgelegd. Dit heelt plaatsgevonden in 
de vergadering van de commissie Bestuur en Financiën op 30 oktober. Daarnaast hebben enkele fracties 
schriftelijk gereageerd. We hebben van al onze Statenfracties een reactie ontvangen. Onderstaand vindt u 
de reacties per fractie. 

Vervolg 
U hebt aangegeven dat het IPO-bureau er zorg voor draagt dat de twaalf uitkomsten van de consultatie 
gebundeld worden ter agendering in het IPO-bestuur van 21 november as. 
De Overijsselse Staten ontvangen graag een afschrift van de bundeling door het IPO die naar het ministerie 
van BZK gestuurd wordt. 

Datum verzending 

provind~Verijssel 
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Bijlage: Overzicht reacties Overijsselse Statenfracties 

Forum voor Democratie Overijssel 

Tijdens commissievergadering: 
• Fvd heeft met afkeuring kennis genomen; 
• De Ek moet niet meer getrapt worden verkozen; 
• Opkomst van nieuwe partijen wordt vertraagd door dit voorstel; 
• Fvd wil meer directe invloed van inwoners; 
• Opkomst moet meer worden bevorderd. EK is dan in mindere mate een afspiegeling van de keuze 

van stemmers; 
• EK moet direct worden verkozen, gelijktijdig met PS en Waterschapsverkiezingen. 

Schriftelijke reactie Forum voor Democratie Overijssel 

"Forum voor Democratie (FVD) heeft met afkeuring kennisgenomen van het voorstel om de 
verkiezingsprocedure van de Eerste Kamer te wijzigen. Hoewel FVD erkent dat het ongewenst is dat de 
verkiezingen van de Provinciale Staten kunnen worden overschaduwd door de verkiezingen van de Eerste 
Kamer, biedt het onderhavige voorstel daarvoor geen adequate oplossing. Los van de vraag of de Eerste 
Kamer nog bestaansrecht heeft in ons parlementaire stelsel (het voert te ver om daar nu op in te gaan), 
zouden de leden daarvan direct moeten worden gekozen door alle (kiesgerechtigde) Nederlanders, in plaats 
van (getrapt) door de Provinciale Staten. Alleen dan zal immers worden bewerkstelligd dat de uitkomst van 
de PS-verkiezingen los komt te staan van de samenstelling van de Eerste Kamer. 
Het voorstel zou er bovendien toe leiden dat de opkomst van nieuwe politieke partijen in het parlement 
vertraagd wordt. Dit zal Nederlanders het gevoel geven dat hun invloed op de samenstelling van de Eerste 
Kamer en daarmee het belang om te gaan stemmen nog verder afneemt. FVD wil Nederlanders niet minder, 
maar méér mogelijkheden bieden om beleid dat tegen hun belangen indruist vlot af te straffen en bij te 
sturen. 
Wanneer de Provinciale Statenverkiezingen geen nationaal karakter meer hebben, zal het opkomstcijfer 
vermoedelijk dalen. Kiezers die hun teleurstelling over nationaal beleid willen uiten en verder relatief weinig 
interesse in de politiek hebben, zullen namelijk eerder thuisblijven. In een land waarin sprake is van een 
toenemende kloof tussen lager en hoger opgeleiden, zou dit een onwenselijke ontwikkeling zijn en afdoen 
aan de democratische legitimiteit van de besluitvorming in de Eerste Kamer, die in dit scenario nog steeds 
door de Provinciale Staten wordt verkozen. De Eerste Kamer is dan immers in mindere mate een 
afspiegeling van de voorkeuren van alle kiesgerechtigde Nederlanders. 
In dit licht verwerpt FVD dit conceptwetsvoorstel en stellen wij in plaats daarvan voor om de Eerste Kamer, 
zolang zij bestaat, direct in plaats van indirect te verkiezen, gelijktijdig met de Provinciale 
Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Zo blijft een relatief hoge opkomst bij al deze 
verkiezingen gegarandeerd, waarmee de democratische legitimiteit van de besluitvorming gewaarborgd 
blijft. Tegelijkertijd wordt het beoogde doel van het kabinet bereikt: de Provinciale Staten verkrijgen een 
mandaat dat niet door aandacht voor nationale thema's is verwaterd. Voor die nationale thema's brengt de 
kiezer immers een directe stem voor de Eerste Kamer uit." 

PVV Overijssel 
De PW is TEGEN een eventuele grondwetswijziging verkiezingswijze Eerste Kamer; 

• Grotendeels eens met FvD; 
• Kanttekening: EK andere functie; 
• EK moet geen verlengstuk zijn van TK. Dit gebeurt wel d.m.v. directe verkiezingen. 

CDA Overijssel 
Steun voorstel 

• Kan bijdragen aan bekendheid PS verkiezingen en doet meer recht aan eigenheid EK; 
• Opmerking/kanttekening: verscheidenheid van belang, wat gaat het betekenen voor kleinere 

partijen? Scherp in beeld hebben. Hoe zit het daarmee? 

VVD Overijssel 
Steun voorstel. 

• Minder politiek sentiment, EK los van dagelijkse politiek; 
• PS verkiezingen minder overschaduwd; 
• Langere zittingsduur geeft stabiliteit; 
• Wel nadeel voor kleinere partijen 
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GroenLinks Overijssel 
Tegen voorstel. 

• Rapport van de Staatcommissie Remkes dat er onder ligt moet meer integraal worden opgepakt; 

D66 Overijssel 
Steunt het voorstel. 

• EK is nodig; 
• Meer continuïteit in de samenstelling van de EK. 

PvdA Overijssel 
Tegen voorstel. 

• Moet eerst in Parlement en EK worden besproken; 
• Doet geen recht aan de kiezer en maatschappelijke ontwikkeling; 
• Is het überhaupt een probleem?; 
• Kleine partijen krijgen het moeilijker door hogere kiesdrempel. 

• 
S0Plus Overijssel 
Tegen voorstel 

• Zwaarwegende wijziging, dan ook een zwaarwegende aanleiding nodig; 
• Staatscommissie 2018 heeft het nu voorliggende voorstel als niet wenselijk beoordeeld; 
• Kiesdrempel verdubbeld, kleinere partijen moeilijker; 
• Geen nieuwe werkwijze, eerder gebruikt van vóór 1983, waarom terug naar het oude stelsel?; 
• Draag niet bij aan kloof verkleinen tussen kiezer en gekozene. 

Schriftelijke reactie S0Plus Overijssel 
De Grondwet is het fundament voor alle afspraken die we met elkaar maken. Wijzigingen ervan kennen 
terecht een zware procedure omdat we met elkaar vinden dat er niet lichtvaardig moet worden gedacht 
over het wijzigen van dat fundament. 
Het huidige voorstel tot grondwetswijziging betreft onder meer een nieuwe manier van het kiezen van de 
Eerste Kamer. Of beter gezegd, een oude manier van kiezen, want het voorstel houdt in dat we zouden 
terugkeren naar de wijze van verkiezing die tussen 1922 en 1983 werd gebruikt. Het voorstel houdt in dat 
iedere drie jaar de helft van de Eerste Kamer gekozen wordt. De termijn van een Eerste Kamerlid wordt 
daarmee verlengd naar zes jaar in plaats van de huidige vier jaar. 

S0PLUS ziet geen zwaarwegende aanleiding voor deze Grondwetwijziging. 
De staatscommissie parlementair stelsel heeft in haar eindrapport "Lage Drempels, Hoge Dijken (2018)" 
deze mogelijke aanpassing in overweging genomen en als niet wenselijk beoordeeld. Eén van de 
overwegingen van de staatscommissie is voor S0PLUS doorslaggevend om tegen deze grondwetswijziging 
te zijn, namelijk dat het voor kleine partijen (nog) moeilijker wordt om in de Eerste Kamer. Er zijn dan bij 
iedere verkiezing namelijk maar 37 of 38 zetels te verdelen in plaats van 75, wat feitelijk leidt tot een 
verdubbeling van de kiesdrempel (pag. 312, rapport Lage Drempels, Hoge Dijken). En die kiesdrempel is 
al hoog. Dat draagt niet bij aan ons streven om het parlementaire stelsel dichter bij de kiezer te brengen. 
In de Memorie van toelichting wordt op pag. 7 aandacht aan dit probleem besteed, maar geen oplossing 
geboden. Er wordt gesteld dat nader wordt onderzocht hoe dit effect beperkt kan worden. Dit geeft volgens 
ons onvoldoende garantie dat er een goede oplossing komt. 
Een tweede gevolg van deze wetswijziging is dat Eerste Kamerleden voor een periode van zes jaar gekozen 
worden. Dat zorgt ervoor dat de samenstelling van de Eerste Kamer verder af komt te staan van de actuele 
voorkeur van de kiezer. Wij vinden dat geen verbetering. 
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SP Overijssel 
Tegen voorstel. 

• Vorige stelsel werkte niet, dus dit gaat ook niet werken, niet teruggrijpen op wat eerder niet werkte; 
• Kiesdrempel verhogen is onverstandig. 

Partij voor de Dieren Overijssel 
Tegen dit voorstel. 

• Kiesdrempel wordt verdubbeld; 
• Afgestapt van het systeem van vóór 1983 door democratische legitimatie EK. PS termijn blijft 

hetzelfde, EK verandert langzaam; 
• Dan zouden er om de 4 jaar EK-leden gekozen (2x4 jaar i.p.v. 2x3 jaar) moeten worden met een 

totale termijn van 8 jaar en realiseert zich dat dat wel weer wat erg lang is. 

Schriftelijke reactie PvdD Overijssel 

Standpunt Partij voor de Dieren Voorstel Grondswetswijziging: herziening verkiezingswijze Eerste Kamer 
De Partij voor de Dieren heeft bezwaar tegen het voorstel. 
Een van de effecten is dat het voor kleinere partijen moeilijker dan nu is om in 'de Eerste Kamer te komen. 
Bij iedere verkiezing zijn er namelijk maar 37 of 38 zetels te verdelen in plaats van 75, wat feitelijk leidt 
tot een verdubbeling van de kiesdrempel. De vertegenwoordiging van nieuwe politieke stromingen kan 
daardoor zodanig worden vertraagd dat de representativiteit van de Eerste Kamer afneemt. 
Een van de redenen waarom de staatscommissie-Van Schaik en de staatscommissie-Cals/Donner 
adviseerden om af te stappen van de verkiezing in twee delen, was omdat de democratische legitimatie 
van beslissingen in de Eerste Kamer zwakker is ten opzichte van het huidige systeem. De drie jaarlijkse 
verkiezing is tot wel drie jaar na de statenverkiezingen mogelijk. Hiermee kan de uitslag van de Provinciale 
Statenverkiezingen al jaren tevoren duidelijk maken dat de regering haar meerderheid verliest in de Eerste 
Kamer. De democratische legitimatie van de beslissingen in de Eerste Kamer kan daardoor in de tussentijd 
betwist worden. 

CU Overijssel 
Tegen voorstel 

• 'Gênant voorstel' Nemen eigen staatscommissie niet serieus; 
• Representativiteit kleinere partijen nog meer onder druk. 

SGP Overijssel 
Tegen voorstel 

• Staatscommissie beveelt het niet aan; 
• Los van bredere visie; 
• Oordeel EK en TK niet bekend; 
• Te politiek, valt over te twisten; 
• Negatief voor kleinere partijen; 
• Geen lijstverbindingen meer mogelijk. 
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Titel : Consultatie PS voorstel Grondwetswijziging 

Inhoudsopgave 

Besluit Pag.3 

Bijlagen: Brief Minister BZK d.d. 2 sept. 2019: 
'Consultatie grondwetsherziening 
verkiezingswijze Eerste Kamer' 

Aan Provinciale Staten, 

Samenvatting 
Wat betreft de verkiezingswijze van de Eerste Kamer stelt de minister van BZK voor om terug te keren naar de 
wijze van verkiezing die tot 1983 werd gebruikt. Hierbij wordt elke drie jaar de helft van de leden van de Eerste 
Kamer voor zes jaar gekozen. Met deze verlenging van de zittingsduur van de leden in combinatie met een 
minder directe koppeling aan een concrete verkiezingsuitslag wordt volgens de voorgestelde regeling meer recht 
gedaan aan de eigen legitimatie door de verkiezing door de leden van provinciale staten en past dit bij een 
indirect gekozen volksvertegenwoordiging die functioneert vanuit een zekere afstand tot de dagelijkse politiek. 
Het conceptwetsvoorstel wijkt hiermee af van het rapport van de commissie-Remkes. Deze heeft geadviseerd 
niet terug te keren naar het stelsel van vóór 1983. 

Aanleiding 
De minister van BZK heeft het IPO een conceptwetsvoorstel Grondwetswijziging herziening verkiezingswijze EK 
ter consultatie voorgelegd (bijlage). In het voorstel wordt uitwerking gegeven aan het kabinetsstandpunt over het 
eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel (Cie-Remkes) om de Eerste Kamer voortaan voor zes 
jaar te kiezen, waarbij om de drie jaar beurtelings 37 of 38 Kamerleden worden gekozen. Omdat provinciale 
staten een belangrijke rol spelen in de procedure van verkiezing van de Eerste Kamer, legt de minister dit 
conceptwetsvoorstel aan het IPO voor ter consultatie. Daarnaast bevat het een voorstel om de tweede lezing van 
een Grondwetswijziging voortaan in een verenigde vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal te 
behandelen. Dit voorstel is voor de provincies minder van belang. 
In de Algemene Vergadering van het IPO 1 oktober is wat betreft de voorbereiding van de !PO-reactie op het 
wetsvoorstel afgesproken dat dit plaatsvindt door een consultatie van de leden van PS via de griffies. 

PS2019BEM15 

PROVINCIE-UTRECHT.NL 17766 
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Voorgeschiedenis 
Dit voorstel vloeit voort uit het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de Staatscommissie parlementair 
stelsel (Kamerstukken Il, 2018/19, 34 430, nr. 10). 

Bespreking en planning 
Dit voorstel is besproken in de commissie Bestuur, Economie en Middelen 16 oktober 2019, waarna de reactive is 
opgesteld zoals verwoord in de bijlage bij dit voorstel. 
Vanuit het IPO is verzocht om uiterlijk 1 november 2019 een reactie te versturen. 

Financiële consequenties 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht, In vergadering bijeen op 30 oktober 2019; 

Besluiten Provinciale Staten van 30 oktober 2019, inclusief aangenomen amendement: 

aan het IPO naar aanleiding van de Consultatie Grondwetswijziging - Herziening verkiezingswijze Eerste Kamer 
-vanuit de Provinciale Staten van Utrecht de reactie te versturen, zoals verwoord in de bijlage van dit 
Statenvoorstel. 

Voorzitter, 
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Foutmelding
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Bijlage: Reactie Provinciale Staten van Utrecht op consultatie grondwetswijziging 

Een aantal fracties is verwonderd over de timing van deze consultatie. Waarom wordt alleen dit relatief kleine 
onderdeel ter consultatie voorgelegd en wordt het niet meegenomen in een bredere afweging n.a.v. het advies 
van de commissie Remkes? 

Wijziging verkiezingswijze Eerste Kamer 
Het merendeel van de Statenleden is géén voorstander van de voorgestelde wijziging. Hierbij worden 
verschillende argumenten gebruikt, zoals: 
- de verhoging van de kiesdrempel, die negatief uitpakt voor kleinere partijen; 
- het is geen oplossing voor het geschetste probleem; 
- waarom terugkeren naar een systeem uit de vorige eeuw, wat immers niet voor niets ooit is 
aangepast? 
- de commissie Remkes schetst in de rapportage overtuigend de nadelen van deze keuze. 

Een minderheid van de Statenleden kan zich vinden in de door de Minister voorgestelde 
grondwetswijziging. Het zou goed zijn als met deze wijziging de Eerste Kamer minder 'politiek' wordt 
en weer meer een 'chambre de reflection'. 

Gezamenlijke vergadering van de Staten Generaal bij een grondwetswijziging 
Hier zijn de Utrechtse fracties geen voorstander van. Het is beter als ieder gremium in z'n eigen rol blijft, dus de 
Eerste Kamer juist als 'chambre de reflection'. Een ander argument tegen dit voorstel is dat de leden van de 
Eerste Kamer in een gezamenlijke vergadering overvleugeld worden door de leden van de Tweede Kamer en 
daardoor minder goed in staat zijn hun taak uit te voeren. 

4/4 PS2019BEM15 
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Standpunten fracties van Provinciale Staten van Zuid-Holland met betrekking 
tot het voorstel tot grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer

Forum voor Democratie

“Forum voor Democratie (FVD) heeft met afkeuring kennisgenomen van het voorstel om de 
verkiezingsprocedure van de Eerste Kamer te wijzigen. Hoewel FVD erkent dat het ongewenst is dat de 
verkiezingen van de Provinciale Staten kunnen worden overschaduwd door de verkiezingen van de Eerste 
Kamer, biedt het onderhavige voorstel daarvoor geen adequate oplossing. Los van de vraag of de Eerste 
Kamer nog bestaansrecht heeft in ons parlementaire stelsel (het voert te ver om daar nu op in te gaan), 
zouden de leden daarvan direct moeten worden gekozen door alle (kiesgerechtigde) Nederlanders, in 
plaats van (getrapt) door de Provinciale Staten. Alleen dan zal immers worden bewerkstelligd dat de 
uitkomst van de PS-verkiezingen los komt te staan van de samenstelling van de Eerste Kamer.

Het voorstel zou er bovendien toe leiden dat de opkomst van nieuwe politieke partijen in het parlement 
vertraagd wordt. Dit zal Nederlanders het gevoel geven dat hun invloed op de samenstelling van de Eerste 
Kamer en daarmee het belang om te gaan stemmen nog verder afneemt. FVD wil Nederlanders niet 
minder, maar méér mogelijkheden bieden om beleid dat tegen hun belangen indruist vlot af te straffen en bij 
te sturen.

Wanneer de Provinciale Statenverkiezingen geen nationaal karakter meer hebben, zal het opkomstcijfer 
vermoedelijk dalen. Kiezers die hun teleurstelling over nationaal beleid willen uiten en verder relatief weinig 
interesse in de politiek hebben, zullen namelijk eerder thuisblijven. In een land waarin sprake is van een 
toenemende kloof tussen lager en hoger opgeleiden, zou dit een onwenselijke ontwikkeling zijn en afdoen 
aan de democratische legitimiteit van de besluitvorming in de Eerste Kamer, die in dit scenario nog steeds 
door de Provinciale Staten wordt verkozen. De Eerste Kamer is dan immers in mindere mate een 
afspiegeling van de voorkeuren van alle kiesgerechtigde Nederlanders.

In dit licht verwerpt FVD dit conceptwetsvoorstel en stellen wij in plaats daarvan voor om de Eerste Kamer, 
zolang zij bestaat, direct in plaats van indirect te verkiezen, gelijktijdig met de Provinciale 
Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Zo blijft een relatief hoge opkomst bij al deze 
verkiezingen gegarandeerd, waarmee de democratische legitimiteit van de besluitvorming gewaarborgd 
blijft. Tegelijkertijd wordt het beoogde doel van het kabinet bereikt: de Provinciale Staten verkrijgen een 
mandaat dat niet door aandacht voor nationale thema’s is verwaterd. Voor die nationale thema’s brengt de 
kiezer immers een directe stem voor de Eerste Kamer uit.”

Gideon van Meijeren
Statenlid Forum voor Democratie

Partij van de Arbeid

Vanuit de PvdA zijn wij tegen dit regeringsvoorstel. Hier hebben wij de volgende redenen voor: 
1. Wij delen de analyse niet dat de Eerste Kamer te politiek is geworden, en dat dat een probleem is. 

Komt ook overeen met analyse van Remkes.
2. Het is tot nog toe een keer voorgekomen dat de coalitie in de TK gedurende de rit ook ‘haar 

meerderheid’ in de EK verloor, en wel afgelopen jaar. De ervaring met kabinet Rutte-Asscher was dat 
voorstellen beter en meer gedragen werden omdat de constructieve oppositie werd betrokken. 
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3. De verkiezing van de EK kannibaliseert de PS verkiezingen. Ik vrees dat er iets anders aan de hand is, 
juist omdat de PS verkiezingen (en waterschapsverkiezingen) indirect ook om de EK verkiezingen 
gaan, is de opkomst nog een beetje acceptabel. 

4. Deze wijze van verkiezing verhoogt de kiesdrempel, waardoor kleine partijen minder kans hebben op 
zetels in de EK. Wij vinden een van de beste aspecten van het Nederlands stelsel dat het stelsel 
doordringbaar is voor ook kleine belangen. Niemand in Nederland kan zeggen dat hij of zij zich niet 
vertegenwoordigd voelt. Kleine partijen als de PvdD, SGP, DENK hebben een belangrijke rol in onze 
vertegenwoordigende democratie. 

5. De regering schoffeert het parlement om voor bespreking van de commissie Remkes nu al met een 
grondwetswijziging te komen.

Uiteraard zijn er ook voordelen te benoemen, zoals dat EK leden zes jaar kunnen zitten en dat PS 
verkiezingen meer over de PS gaan. 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Adem Mustafa Negash
Fractiemedewerker Provinciale Statenfractie PvdA Zuid-Holland

VVD

De fractie van de VVD is akkoord met het voorstel.

SP

Hierbij de reactie van de SP fractie: 
Laat ik maar met een korte en krachtige samenvatting beginnen: wij zijn geen voorstander! Daar zijn 
verschillende redenen voor, die zal ik proberen uit te leggen. 

De SP vindt het vreemd dat dit voorstel tot wijziging van grondwet nu ter consultatie ligt, terwijl beide 
Kamers nog niets over dit onderwerp hebben kunnen vinden. De wetswijziging komt niet voort uit de 
Staatscommissie Parlementair Stelsel (commissie Remkes) en sterker nog, de commissie was kritisch op 
invoering van dit stelsel. De SP is van mening dat het advies van de Staatscommissie Parlementair Stelsel 
de grondslag zou moeten zijn van een stelselwijziging. Dat is nu niet aan de orde. Wij kunnen ons daarom 
op dit moment ook niet vinden in dit voorstel en we adviseren de regering dan ook om het advies van 
commissie Remkes ter harte te nemen, dit wetsvoorstel nu dus niet door te zetten en met een alternatief te 
komen gebaseerd op de adviezen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. We stellen het uiteraard 
wel op prijs dat we betrokken worden bij de besluitvorming en worden dat bij een beter voorstel ook graag. 

Hartelijke groet,
Lies van Aelst
Fractievoorzitter SP Zuid-Holland



Algemene Vergadering op 12 december 2019
Bijlage 19 bij agendapunt 3c

GroenLinks

Hierbij het standpunt van de Zuid-Hollandse fractie van GroenLinks. 

GroenLinks vindt het voorbarig om hier nu al een besluit over te nemen. Het betreffende voorstel maakt 
deel uit van een veel omvangrijker advies van de Staatscommissie parlementair stelsel onder 
voorzitterschap van de heer Johan Remkes. Wij zouden graag zien dat dit integraal afgewogen wordt. 

Verder wordt voor ons onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hier het gewenste effect mee wordt bereikt, 
te weten door de verkiezingen van de Eerste Kamer minder direct te koppelen aan die van de Provinciale 
Staten, zouden deze gedepolitiseerd worden, waarmee de verkiezingen van de Provinciale Staten een 
meer eigenstandige betekenis kunnen krijgen. 

Tenslotte is de uitvoering nog niet uitgewerkt, want de voorgestelde werkwijze zou betekenen dat in de ene 
periode van 3 jaar Provinciale Staten 2x stemt en in de andere 1x. 

Namens de fractie van GroenLinks,

Ariëtte Kasbergen 
Statenlid Zuid-Holland (GroenLinks)

CDA

De CDA fractie kan instemmen met het voorliggende voorstel en zal in het kort beargumenteren waarom.

De provinciale Statenverkiezingen worden meer en meer gedomineerd door ‘Haagse‘ politieke discussies. 
Het CDA hecht eraan dat de Provincie als volwaardige en zelfstandige overheid ook een eigen mandaat 
van de kiezer heeft. Daarbij moeten afwegingen over de samenstelling van de Eerste Kamer een bijrol en 
geen hoofdrol spelen. Door aanpassing van de verkiezingswijze van de Eerste Kamer, zeker de 
‘vernieuwing’ om de drie jaar, kan de verkiezing van de Eerste Kamer niet snel gezien worden als een 
‘herkansing’ voor de Kamerverkiezingen. Het nieuwe ’systeem’ weert ook geen nieuwe partijen, al verloopt 
de aanspraak op senaatszetels anders dan nu.

Daarnaast dient de rol die de Eerste Kamer heeft bewaakt te worden. De senaat speelt een belangrijke rol 
als toetser van onder andere de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van wetten. Maar het heeft een veel minder 
politieke rol in de grondwet toebedeeld gekregen dan de Tweede Kamer, die direct gekozen is. Doordat de 
politieke verhouding in de Eerste Kamer steeds belangrijker is geworden wordt de positie van de Eerste 
Kamer in de praktijk wel steeds vaker politiek. De voorgenomen gefaseerde verkiezingswijze van de Eerste 
Kamer zorgt ervoor dat de politieke verhoudingen tussen Eerste en Tweede Kamer minder snel 
veranderen, waardoor afwegingen rond coalitie’s minder een rol spelen. Daarmee wordt de rol van de 
Eerste Kamer weer helder: als mede-wetgever en als controleur van de regering. Maar wel op de 
hoofdlijnen van beleid en de samenhang van de voorstellen van een kabinet.

Marieke Thommis
Fractiemedewerker CDA



Algemene Vergadering op 12 december 2019
Bijlage 19 bij agendapunt 3c

ChristenUnie en SGP

Achtergrondinformatie en vraagpunten tbv consultatie wijziging Grondwet ivm verkiezing Eerste Kamer
22 oktober 2019

De regering heeft een wetsvoorstel in consultatie gegeven over verandering van de wijze van verkiezing 
van de leden van de Eerste Kamer en over de tweede lezing van voorstellen om de Grondwet te wijzigen. 
In deze notitie wordt alleen ingegaan op het eerste onderdeel, omdat dat rechtstreeks te maken heeft met 
de positie van de Provinciale Staten. Een deel van de in deze notitie genoemde punten heeft geen 
rechtstreekse relatie met de provincie. Voor de volledigheid zijn ze wel genoemd.  

Inhoud voorstel
De minister stelt voor1 om de Eerste Kamer niet langer ééns in de vier jaar te laten kiezen, maar in twee 
delen van resp. 38 en 37 leden die voor zes jaar gekozen worden. Er is dan elke drie jaar een verkiezing 
voor de helft van de Eerste Kamer. (Dit is ongeveer het stelsel zoals dit gold tussen 1922 en 1983.)
Dit model zou in moeten gaan bij de Provinciale Statenverkiezingen die plaatsvinden ná de 
inwerkingtreding van dit voorstel.
Dit voorstel regelt nog niet concreet hoe de twee helften worden verdeeld. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door 
elke drie jaar een verkiezing te organiseren in álle provincies voor de helft van de Kamer óf door eens in de 
zes jaar in de helft van de provincies een verkiezing te organiseren en in de andere provincies drie jaar 
later. De concrete uitwerking moet nog in een gewone wet plaatsvinden.

Rapport staatscommissie
Dit voorstel wordt gedaan naar aanleiding van het rapport ‘Lage drempels, hoge dijken’ van de 
Staatscommissie parlementair stelsel. Dit rapport doet juist niet de aanbeveling om terug te keren naar het 
stelsel van verkiezing van de Eerste Kamer, zoals dat vóór 1983 gold. 

 Het is vreemd dat er wordt gekozen voor een voorstel over de Eerste Kamer dat los staat van een 
bredere visie op de Eerste Kamer.

 Het is nog onduidelijk hoe Tweede en Eerste Kamer over een dergelijk voorstel denken, omdat er 
nog geen debat over plaats heeft gevonden.

Naast deze procedurele punten is er ook inhoudelijk veel kritiek mogelijk op het voorstel en de eraan ten 
grondslag liggende argumentatie.

Politiek primaat Tweede of Eerste Kamer
Volgens de regering zou dit voorstel beter benadrukken dat het politieke primaat bij de Tweede Kamer ligt 
in plaats van bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer zou te politiek opereren sinds 1983.

 De Staatscommissie geeft aan dat de Eerste Kamer sinds de jaren ’60 wat actiever en 
zelfbewuster is geworden en dat het niet waarschijnlijk is dat dit een gevolg zou zijn van de sinds 
1983 geldende procedure.2 Het percentage wetsvoorstellen dat door de Eerste Kamer wordt 
verworpen of door de regering in de Eerste Kamer wordt ingetrokken is iets groter dan eerder, 
maar nog steeds  beperkt tot gemiddeld 1 of 2 voorstellen per jaar

 Juist het karakter van een tweekamerstelsel houdt automatisch in dat er verschil van inzicht kan 
ontstaan tussen beide Kamers. Dat is geen fout van de Eerste Kamer, maar een logisch gevolg 
van twee Kamers met eigen bevoegdheden.

1 https://www.internetconsultatie.nl/staatscommissie
2 Rapport Staatscommissie, blz. 311.
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Ter aanvulling geldt dat overigens ook bij de Grondwetsherziening van 1922 (over de verandering van de 
kieswijze van Eerste Kamerleden) vanuit de Tweede Kamer al werd gesteld: ‘De Eerste Kamer gaat 
tegenwoordig de grenzen van haar taak te buiten en wil meer en meer de rol vervullen, die aan de Tweede 
Kamer toekomt’.3 Dergelijke kritiek dateert dus al van ruim voor 1983. In reactie gaf de regering destijds 
aan: ‘De Grondwet spreekt van ‘gemeen overleg’ tusschen Koning en Staten-Generaal. Zal dat geen ijdel 
woord blijven dan hebben beide takken van Volksvertegenwoordiging, binnen den hun aangewezen kring, 
recht op eerbiediging van hunne zienswijze.’4 Dat argument geldt nog steeds onveranderd. De Eerste 
Kamer hoeft niet slaafs te volgen wat de Tweede Kamer doet, maar moet een eigen afweging te maken. 

 Wanneer het wel belangrijk gevonden zou worden om de positie van de Eerste Kamer te 
verzwakken ten opzichte van de Tweede Kamer, dan is het zeer de vraag of een verandering van 
de kieswijze daarvoor een logische keuze is. Een verandering van het kiesstelsel moet gericht zijn 
op de verbetering van het stemproces, niet op een ander (politiek) doel.5 

 Het is maar zeer de vraag of dit voorstel daadwerkelijk effect zou hebben op het feitelijk gedrag 
van Eerste Kamerleden. Zo is bij vergelijkbare voorstellen in 2000 door de regering aangegeven 
dat het effect van een ander kiesstelsel ‘vooral psychologisch van aard [is]. Welke invloed dit zal 
hebben, hangt mede af van de combinatie met andere factoren, die ook wel worden genoemd als 
mogelijke oorzaken voor het toegenomen politieke karakter van de Eerste Kamer, zoals personele 
factoren, het profiel van Eerste-Kamerleden en de aard van de te behandelen wetgeving.’6 

Zuivere statenverkiezingen?
Er zou volgens de regering niet meer iedere vier jaar aan de orde zijn of de coalitiepartijen een meerderheid 
behouden in de Eerste Kamer. De Statenverkiezing zou dan ook meer over provinciale thema’s kunnen 
gaan.

 Het is logisch om te veronderstellen dat de Statenverkiezingen nog steeds óók gaan over de 
mogelijke Eerste Kamerzetels. Er is immers ook als dit voorstel door zou gaan nog steeds een 
‘doorvertaling’ naar Eerste Kamerzetels. Net als in de huidige situatie kan immers op grond van de 
verkiezingsuitslag ongeveer voorzien worden hoe de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing zal 
zijn. Dit effect kan nu zelfs al tot drie jaar van tevoren bekend zijn.

 Juist als de uitslag van de komende verkiezing van de Eerste Kamer al zo lang bekend kan zijn, 
kan het voor een zittende of nieuwe regering ook juist heel aantrekkelijk zijn om de ‘winst’ bij de 
Statenverkiezingen alvast te verzilveren.

 Voor zover dit voorstel van de regering beoogt de Statenverkiezingen te versterken, is het zeer de 
vraag of dit voorstel daar echt een bijdrage aan levert. Voor de kiezer wordt het er in ieder geval 
niet duidelijker op of de Statenverkiezingen nu wel of niet mede over de Eerste Kamerverkiezingen 
gaan en waarom de ene keer wel een verkiezing van leden van de Eerste Kamer is en de andere 
keer niet. Of juist dat er twee verkiezingen in een periode zijn en een andere keer maar een.

Doorwerking Statenverkiezing op Eerste Kamerverkiezing
De regering geeft onvoldoende aandacht aan de gevolgen die dit voorstel heeft voor de verhouding tussen 
de Provinciale Staten en de Eerste Kamer.

 Wel wordt genoemd dat de verkiezing van de Provinciale Staten minder overschaduwd zal worden 
door de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. Daarin miskent de regering dat er ook in 
een veranderde situatie een rechtstreeks verband is tussen de verkiezingsuitslag en de verdeling 
van zetels in (een deel van) de Eerste Kamer. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de aandacht juist 

3 Kamerstukken 1921-1922, 507, nr. 7, blz. 5.
4 Kamerstukken 1921-1922, 507, nr. 8, blz. 8.
5 Zie bijv. ook de reactie op dit voorstel van prof. dr. T.W.G. van der Meer.
6 Kamerstukken II, 26976, nr. 2, blz. 14.
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sterker uitgaat naar de Eerste Kamerverkiezing, omdat de doorwerking van de verkiezingsuitslag 
zelfs tot negen jaar door kan werken in de samenstelling van de Eerste Kamer. 

Bijv. Stel dat in een provincie de verkiezingen in 2023 zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste 
Kamer in die provincie pas in 2026. Die verkozen leden op grond van de uitslag van 2023 zullen dan tot 
2032 in de Eerste Kamer zitten. Dan is de Eerste Kamer dus voor de helft samengesteld op grond van een 
verkiezingsuitslag van uiteindelijk negen (!) jaar geleden. In de tussentijd kunnen er dan al twee of drie keer 
Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest.

 De Staatscommissie heeft berekend dat er weinig verschil zal zijn in samenstelling van de Kamers 
door verandering van de zittingsduur. Op grond daarvan geeft de Staatscommssie juist aan dat die 
kleine verschillen terugkeer naar het ‘oude’ stelsel niet rechtvaardigen.7 

 Overigens kan het ook juist voorkomen  in de huidige situatie van sterk wisselende 
verkiezingsuitslagen dat de doorwerking van partijen die slechts één periode in de Staten zitten 
veel langer gevolgen heeft voor de samenstelling van de Eerste Kamer. 

Aantal verkiezingen per statenperiode
Afhankelijk van het model dat uiteindelijk wordt gekozen in de Kieswet zal er per periode van de Staten 
wisselend 0 keer, 1 keer of 2 keer een verkiezing zijn voor de Eerste Kamer.

 Wanneer gekozen wordt voor een model waarbij er een verkiezing is per groep provincies dan 
heeft dit tot gevolg dat de ene keer de Staten wél mogen stemmen voor de Eerste Kamer, terwijl dit 
in een andere periode niet het geval is. Hierdoor komt de gelijkwaardigheid van de verkozen 
Provinciale Staten op het spel te staan.

Bijv. In provincie X zijn de Staten gekozen in 2027. Zij kiezen bijvoorbeeld in 2029 samen met vijf andere 
provincies hun deel van de Eerste Kamer. De daaropvolgende staten in dezelfde provincies (gekozen in 
2031) mogen niet stemmen voor de Eerste Kamer. Hun opvolgers die gekozen worden in 2035 weer wel. 
Intussen is de situatie in de zes andere provincies anders. De gekozenen in 2027 mogen niet voor de 
Eerste Kamer kiezen. Hun opvolgers uit 2031 weer wel in 2032. De daaropvolgende Staten in 2035 óók 
(namelijk in 2038).  

 Wanneer gekozen wordt voor een model waarbij alle provincies tegelijkertijd de helft van de Eerste 
Kamer kiezen zal er weer een ander verschil zijn tussen Provinciale Staten. Sommige Staten 
mogen dan in twee lichtingen de hele Eerste Kamer kiezen, andere alleen de helft. 

Bijv. In provincie X zijn de Staten gekozen in 2027. Zij kiezen bijvoorbeeld in datzelfde jaar de helft van de 
Eerste Kamer. Drie jaar later, in 2030, kiezen dezelfde staten óók de andere helft van de Eerste Kamer. 
Hun opvolgers uit 2031 mogen alleen in 2033 de helft stemmen. Hun opvolgers uit 2035 mogen in 2036 de 
andere helft bepalen. De opvolgers van 2039 mogen vervolgens weer twee keer een helft van de Eerste 
Kamer bepalen: in 2039 en 2042.

 Een specifieke situatie geldt nog voor de eerste keer dat de Eerste Kamer zou worden gekozen op 
grond van dit wetsvoorstel. De regering stelt in het voorstel voor dat er na de eerste PS-verkiezing 
na drie maanden een verkiezing zal zijn voor de gehele Eerste Kamer. In diezelfde periode zal er 
voor een deel van de Statenleden nóg een verkiezing zijn, omdat de helft van de Eerste Kamer de 
eerste keer na drie jaar aftreedt. (Op grond van artikel III)

7 Rapport Staatscommissie, blz. 311.
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Bijv. In 2027 mogen alle Statenleden na de Statenverkiezing samen de beide helften van de Eerste Kamer 
verkiezen. In 2030 mag een deel van de Statenleden dan nóg een keer stemmen over de helft van de 
Eerste Kamer. 

Eerste Kamer stabieler?
Dit voorstel zou als voordeel hebben dat wijzigingen in de samenstelling van de Eerste Kamer minder 
schoksgewijs verlopen. Dit zou de stabiliteit ten goede komen.

 Hoewel de samenstelling van de Kamer inderdaad niet in één keer volledig verandert, zal er in dit 
voorstel niet elke vier jaar, maar zelfs elke drie jaar een (belangrijke) verschuiving zijn in de 
samenstelling van de Kamer. Dit heeft gevolgen in de Kamer zelf én ook voor de mogelijkheid dat 
de coalitiepartijen hun meerderheid behouden.

 Door de vertraagde doorwerking van de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten zal de 
samenstelling van de Eerste Kamer naar verwachting juist vaker afwijken van die van de Tweede 
Kamer. De Eerste Kamer is immers soms samengesteld op basis van een verkiezingsuitslag van 
de Provinciale Staten van zes tot negen jaar geleden.

 De kans op ‘conflicten’ door een heel verschillende samenstelling van de beide Kamers wordt door 
dit wetsvoorstel juist vergroot. De beoogde ‘verbeterde werking van het tweekamerstelsel’ zal 
mogelijk juist ervoor zorgen dat de regering vaker op zoek moet naar meerderheden in de Eerste 
Kamer. 

 Ook is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de werkwijze van Eerste Kamerleden. Als zij voor zes 
jaar in plaats van voor vier jaar gekozen worden zou hun onafhankelijkheid ten opzichte van hun 
eigen partij juist toe kunnen nemen.

 De regering verwijst naar de verkiezing voor zes jaar die sinds 1922 gold. Dat was echter een 
verkorting van de periode van negen naar zes jaar. Die zes jaar was echter een 
compromisvoorstel, omdat de Eerste Kamer verdere verkorting tot vier jaar nog niet steunde. Bij de 
Grondwetsherziening in de jaren zeventig is er juist welbewust gekozen voor een periode van vier 
jaar.8  

Verdubbeling kiesdrempel
De regering moet nog onderzoeken hoe de effecten van het feit dat er veel minder zetels te verdelen zijn 
opgevangen kunnen worden.

 Het is opvallend dat er een voorstel wordt gedaan voor wijziging van het kiesstelsel voor de Eerste 
Kamer, terwijl blijkbaar de consequenties niet overdacht zijn.

 Een belangrijk nadeel is dat het stelsel veel minder representatief zal zijn, zodat minder mensen 
zich in de samenstelling van de Eerste Kamer zullen herkennen. Een gevolg van het voorliggende 
voorstel is immers dat er (ten minste) een verdubbeling van de kiesdrempel zal zijn.9 Dat heeft 
grote gevolgen voor partijen met weinig zetels in de Staten en daarmee op de representativiteit van 
de samenstelling van de Eerste Kamer. Hoewel er via bijvoorbeeld lijstverbindingen en een 
rechtvaardiger systeem van restzetelverdeling (grootste overschotten ipv grootste gemiddelden) 
een correctie aan te brengen is, is het niet te verwachten dat het nadelige effect van de dubbele 
kiesdrempel hierdoor grotendeels of helemaal kan worden gecompenseerd. 

 Dit wordt nog versterkt doordat grotere partijen óók bij de Statenverkiezingen al bevoordeeld 
worden door het stelsel van grootste gemiddelden bij de restzetelverdeling. Bij de 
Statenverkiezingen hebben kleinere partijen dus al een hogere drempel om vertegenwoordigd te 
zijn in de Provinciale Staten. Vanwege de getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer geldt dat 

8 Kamerstukken II, 13472, nr. 1, blz. 2.
9 Zie ook rapport Staatscommissie, blz. 312.
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dezelfde effect nóg een keer voor kleinere partijen. Ook in het huidige stelsel hebben kleinere 
partijen dus al te maken met dubbele benadeling door het stelsel van grootste gemiddelden. De 
mogelijkheid die eerder bestond om dit door lijstverbindingen enigszins te compenseren is een 
aantal jaar geleden afgeschaft. Als dan ook de kiesdrempel verdubbeld wordt door het 
voorliggende voorstel, wordt dit negatieve effect voor kleinere partijen nog verder versterkt.

Willem de Wildt, 
Beleidsmedewerker SGP Tweede Kamer
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Goedemorgen Mariëlle en Janneke,

Hierbij de reactie van onze D66-fractie. 
Met dank voor de extra tijd!

Onderwerp: Doorst:  Consultatie grondwetsherziening, wetsvoorstel plus MvT

 
Beste Ellen,

Hierbij kort en bondig het standpunt van onze fractie. Ik schets hieronder in het kort de voors en 
tegens van het wetsvoorstel. MIjn fractie is een voorstander van het wetsvoorstel.

A. Voordeel tov nu: het wordt minder politiek in de zin dat de coalitie nu zijn meerderheid verliest na 
twee jaar en dat past beter bij de functie van de Eerste Kamer als hoeder van de Grondwet. D66 is 
voor afschaffing EK (Democratie nu) maar wel onder de voorwaarde dat er een constitutioneel hof 
komt dat aan de grondwet mag toetsen (en er gaat nog wat water door de Rijn voordat we zover 
zijn).

B. Ertegen pleit dat je te maken krijgt met een verouderde politieke werkelijkheid in de Eerste 
Kamer. Dat past wellicht bij een “Chambre de reflexion”, maar het is maar zeer de vraag of ze zich 
ook daadwerkelijk zo op gaat stellen. En is minder democratisch, want reflecteert politieke 
constellatie van langer geleden. Het opkomen van nieuwe bewegingen duurt langer voordat het in 
de EK doordringt..

D66 spreekt zich uit voor lijn A. Hierboven. We vinden dat de EK zich moet opstellen zoals waar ze 
voor besteld is: het toetsen van wetsvoorstellen in het licht van de Grondwet. En zijn er 
tegenstander van dat het de laatste tijd in iets heel anders verandert.

Als je echt wat gaat veranderen, directe verkiezingen EK, afschaffen, whatever moet je het hele 
stelsel weer in zijn geheel opnieuw bekijken. Maar dat is nu (nog) niet aan de orde.

Tot zover!

Kirsten
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Constitutionele Zaken en Wetgeving 

Geachte heer Knops, 

Op 3 september jl. verzocht de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
mevrouw Ollongren het Interprovinciaal Overleg te reageren op het conceptwetsvoorstel tot 
verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet. De 
belangrijkste reden die hiervoor werd opgevoerd was omdat Provinciale Staten een belangrijke rol 
spelen in de procedure van verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. 

De minister gaf aan in verband met de verdere voortgang onze reactie zo spoedig mogelijk - maar 
uiterlijk 15 oktober 2019 - te willen ontvangen. Op 1 oktober jl. gaven zowel IPO Bestuur als 
Algemene Vergadering aan het van groot belang te vinden alle Provinciale Staten te consulteren 
alvorens een reactie namens het IPO te kunnen geven. Daarop hebben wij wat extra tijd gekregen, 
hetgeen wij zeer geapprecieerd hebben. 

Met verwijzing naar het besluit van het IPO Bestuur op 21 november jl. verzoekt het IPO aan u om 
allereerst kennis te nemen van alle door Provinciale Staten aangedragen voors en tegens, 
kanttekeningen, vraagpunten, wensen en andere oplossingen en deze - opgenomen in de reacties 
van Provinciale Staten - aan te bieden aan de Raad van State en aan de Staten-Generaal in het 
wetgevingsproces. 

Voorts wenst het Bestuur u erop te attenderen dat het opmerkelijk is dat met het voorliggende 
voorstel een aantal elementen uit het rapport Staatscommissie Remkes zijn gehaald, vooruitlopend 
op het bredere debat over de bevindingen, en afwijkt van het advies van de commissie. 

Daarnaast attendeert het Bestuur u erop dat de waterschappen ook belang hebben bij dit 
wetsvoorstel met name in relatie tot de opkomst, omdat de waterschapsverkiezingen op dezelfde 
dag plaatsvinden als de Statenverkiezingen. 

Verder wenst het Bestuur u nog in overweging mee te geven dat de provincies gekend willen 
worden in het onderzoek naar de uitwerking van dit voorstel in de Kieswet en specifiek daarbij naar 
het neveneffect van de verhoging van de kiesdeler. 

Inlichtingen bij 
Telefoonnummer 
Bijlagen 

Janneke Braam 
0627577579 
20 
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Ten slotte wil het Bestuur aan u meegeven dat de provincies, als constructieve partners van het 
Rijk, altijd bereid zijn nader te spreken over het wetsvoorstel of altern atieven daarvoor. 

Uiteraard ben ik te allen tijde bereid nadere toelichting op deze reactie te geven. 

Hoogachtend, 

Namens het Bestuur van het Interprovinciaal Overleg, 

drs. Th.J .F.M . Bevens 

voorz itter 

ALG 10269/2019 d.d. 28 november 2019 
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