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Vervolgvraag n.a.v. Statenvoorstel Financiële Consequenties Stikstof

Met het oog op de commissie Ruimte, Groen en Water (RGW) van 13 mei jl. hadden meerdere fracties vragen
gesteld over het Statenvoorstel Financiële Consequenties Stikstof (2020RGW68). De technische vragen zijn vooraf
schriftelijk beantwoord. De SGP-fractie heeft daarop een nadere onderbouwing van de bijdrage voor de
Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof gevraagd. Hieronder vindt u onze beantwoording:
ANTWOORD: De stikstofproblematiek is een grensoverschrijdend probleem, dat alleen in gezamenlijkheid
succesvol kan worden opgepakt. Het IPO is de meest logische keuze voor de organisatie van interprovinciale
gezamenlijkheid, omdat provincies een belangrijke schakel zijn in de uitvoering van rijksmaatregelen. In IPOverband kunnen bovendien provincie brede afspraken worden gemaakt met het Rijk.
De programmaorganisatie ondersteunt de voorbereiding van integrale en samenhangende advisering en faciliteert
het tijdig en adequaat maken van bestuurlijke keuzes. Ze geeft overzicht en inzicht in de gezamenlijke opgave,
zowel op korte als lange termijn. Deze programmaorganisatie is de provinciale counterpart van de
programmaorganisatie van het rijk.
In aanvulling op de eerder toegelichte programmakosten van zo’n € 4,2 miljoen per jaar kan het volgende benoemd
worden:
1. € 3,1 miljoen voor noodzakelijke capaciteit, te weten: Inhuur op specifieke inzet voor programmasturing
en thema´s als Vergunningverlening en handhaving / Gebiedsgerichte aanpak / versnelde natuuraanpak
en monitoring.
Het gaat hier om de specifieke inzet van ruim 20 fte. als trekker van themagroepen of van projectgroepen,
als adviseur of secretaris, als ambtelijk opdrachtgever en –nemer en aanvullende ondersteuning vanuit
BIJ12.
Deze inzet kan deels via de provincies gevonden worden, maar zal ook deels ingehuurd moeten worden
omdat zeer specialistische kennis wordt gevraagd.
2. € 0,7 miljoen programmakosten, dit zijn b.v. uitbestedingen aan adviesbureaus, juridisch advies en
adviezen van en opdrachten aan kennisinstellingen.
Het gaat hier om inhoudelijke adviezen; bijvoorbeeld m.b.t het stikstofregistratiesysteem en/of data en
monitoring adviezen.
Voorts is het hoog gekwalificeerd of zeer specialistisch juridisch advies nodig om gefundeerd bestuurlijke
keuze te kunnen maken.
3. € 0,4 miljoen onvoorzien.
De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof is de schakel tussen de afzonderlijke provincies en het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (directoraat-generaal Stikstof). Kern van de interprovinciale aanpak is
om de gezamenlijke provincies in positie te brengen zodat meer vanuit pro-activiteit opgetreden kan worden. Met
oog voor de verschillen in de problematiek van individuele provincies en dus voor wat gezamenlijk en wat met
regionaal maatwerk gebeurt.
Wij zijn ervan overtuigd dat ons aandeel in de kosten (€ 387.000) een nuttige bijdrage is, omdat we op deze manier
als provincies gezamenlijk optrekken. Zouden we niet deelnemen dan hadden we als provincie zelfstandig naar het
Rijk toe moeten acteren, dit is naar onze overtuiging minder effectief.

