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I 
 
    Bestuurlijke samenvatting              
 
 
Algemeen 
 
2011 is het jaar waarin provincie Flevoland het 25-jarig jubileum vierde en waarin de Provinciale 
Statenverkiezingen plaatsvonden. In dit jaarverslag maken wij de balans op van de laatste begroting uit in de 
vorige bestuursperiode, de begroting die werd vastgesteld door Provinciale Staten in november 2010. In de 
loop van het jaar, na de collegevorming, is een nieuwe koers ingezet in de lijn van het coalitieakkoord. 
Vanaf de start van ons college leggen wij andere accenten, die zichtbaar worden in dit jaarverslag: 
 
• Wij denken goed na over onze rol en onze positie als provincie, we concentreren ons op de kerntaken; 
• wij gaan uit van een zelfstandige en zelfbewuste provincie die veel ontwikkelmogelijkheden kent; 
• wij zetten in op samenwerking, niet alleen met overheden in de regio (via een op te stellen Flevolandse 

agenda), interprovinciaal en (inter)nationaal; maar waar mogelijk ook met private organisaties en 
instellingen; 

• wij besteden nadrukkelijk aandacht aan zowel beheer als ontwikkeling van de provincie. Beheren vraagt 
extra aandacht. 

 
Jaarresultaat 2011 
 
Het Jaarverslag 2011 laat een opvallend budgettair resultaat zien. Dit resultaat is € 7,06 miljoen positief. Dit 
resultaat wordt het budgettaire resultaat genoemd omdat hierin de doorlopende verplichtingen van € 1,61 
miljoen uit 2011 verrekend zijn. Het resultaat dat in de Jaarrekening 2011 volgens de voorschriften is 
gepresenteerd bedraagt € 8,67 miljoen.  
 
Voor het resultaat van € 8,67 miljoen zijn vier redenen aan te wijzen: 
€ 3,93 miljoen is een gevolg van het vooruitlopen op de bezuinigingen; 
€ 3,51 miljoen wordt veroorzaakt door efficiënter werken en diverse voordelen binnen de uitgaven; 
€ 5,13 miljoen is een gevolg van vertraging in diverse meerjarenprogramma’s; 
€ 3,90 miljoen betreft een nadeel door lagere inkomsten en tegenvallende uitgaven.  
In de aanbiedingsbrief is meer informatie opgenomen over de oorzaken die het resultaat bepalen. 
 
Weerstandsvermogen 
 
In de paragraaf Weerstandsvermogen komt de weerbaarheid van de provincie tot uiting. De waarde van ons 
risicoprofiel ligt iets hoger dan onze weerstandscapaciteit. Deze negatieve ontwikkeling in onze 
dekkingsgraad willen we beheersen via een storting in onze Algemene reserve. Zowel de stijging van het 
risicoprofiel als de daling van de weerstandscapaciteit heeft een meerjarige geschiedenis en is dus geen 
incident. Deze ontwikkeling heeft zich doorgezet en is nu in een fase beland waarbij de weerbaarheid van de 
provincie onder druk komt te staan. Dit zorgt ervoor dat bij toekomstige besluitvorming scherp geanalyseerd 
moet worden of de provincie de eventuele financiële consequenties kan dragen. 
 
Samenstelling college van Gedeputeerde Staten  
 
Naam Portefeuille 
Dhr. L. (Leen) Verbeek   
(Commissaris van de Koningin)  
 
 

Voorzitter Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met in portefeuille: 
Beleidscoördinatie algemeen, Openbare Orde en Veiligheid, Kabinetszaken, 
Facilitaire Zaken, (kandidaat lid) Raad van Europa, Coördinatie lobby en 
belangenbehartiging, Integriteitsbeleid, Investeringsprogramma Flevoland – 
Almere (coördinatie), Inkoop en aanbesteding, Archiefinspectie. 
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Naam Portefeuille 
Mw. A.E. (Anne) Bliek-de Jong Gedeputeerde met in portefeuille: Ruimtelijke Ordening en Wonen, Water 

en Windenergie, IJmeer / Markermeer, Metropoolregio Amterdam / Almere 
2.0, Natuur en Landschap, Europa (coördinatie), (kandidaat lid) Comité van 
de Regio’s, Interreg, Assembly of European Regions, Regionale 
Uitvoeringsdienst + Integraal Milieu Toezicht (projectportefeuille), 1e loco 
commissaris van de Koningin.  
 
 

Dhr. M.J.D. (Marc) Witteman Gedeputeerde met in portefeuille: Financiën, Personeel en Organisatie, 
Informatisering en automatisering, Bestuurlijke zaken, Flevolandse agenda 
(coördinatie), Communicatie en regionale gebiedspromotie, IPO bestuur, 
Jeugdzorg / Jeugdbeleid, OostvaardersWold, Investeringsprogramma 
Flevoland – Almere, 2e loco commissaris van de Koningin. 
 

Dhr. J.N.J. (Jan-Nico) Appelman Gedeputeerde met in portefeuille: Economische Zaken (inclusief coördinatie 
handelsmissies, Kansen voor West en Europees Visserijfonds), 
Arbeidsmarktbeleid, Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 
(coördinatie), Klimaat en Energie (coördinatie), Duurzame Energie- en 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Noordelijk Flevoland + Schokland 
(coördinatie), Onderwijs, Toerisme en Recreatie, Landbouw en Visserij, 3e 
loco commissaris van de Koningin. 
 

Dhr. J. (Jaap) Lodders Gedeputeerde met in portefeuille: Verkeer en Vervoer, Luchthaven  
Lelystad / OMALA, IJsseldelta, Sport, Welzijn en Zorg, Kunst en Cultuur, 
Milieubeleid, Vergunningverlening en Handhaving, Afvalzorg, 4e loco 
commissaris van de Koningin.  
 

Dhr. T. (Tjeerd) van der Wal Provinciesecretaris / algemeen directeur 
 

 
 
2011 in vogelvlucht 
 
Januari 
 
- Begin van de maand opent commissaris van de Koningin Leen Verbeek (cdK) het jubileumjaar waarin de 

provincie een kwarteeuw bestaat. Op een feestelijke, muzikale nieuwjaarsreceptie overhandigt hij aan 
een kleinzoon van ir. Cornelis Lely het jubileumboek Ruimte.FL. 

 
- Voor de uitvoering van het life sciences-project Vipps stelt de provincie een kwart miljoen euro ter 

beschikking. Dit bevordert onder andere de uitwisseling van kennis op het gebied van infectieziekten die 
schadelijk zijn voor mens en dier. Vipps is van netwerkorganisatie Immuno Valley uit Utrecht waarvan 
het Centraal Veterinair Instituut en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) uit Lelystad 
deelnemer zijn. 

 
- Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum krijgt Flevoland een eigen tulp met de naam Flevolicious. Bij 

de officiële doop in het provinciehuis worden Flevolanders in het zonnetje gezet die op de een of 
andere manier ook een 25-jarig jubileum vieren. Gedeputeerde Andries Greiner biedt hun een 
arrangement aan bij de Creilerfora, begin februari, waar de pot met Flevolandse tulpen ook te 
bewonderen is. 

 
Februari 
 
- Gedeputeerde Anne Bliek toont trots de eerste provinciale Duurzaamheidskrant die eind van die maand 

provinciebreed in de brievenbus valt. Het voorlichtingsblad is een levend bewijs van een goede 
samenwerking tussen de provincie, alle gemeenten en organisaties zoals het Centrum voor Biologische 
Landbouw en de Natuur- en Milieufederatie Flevoland. In het jubileumjaar staat de teller op 57% 
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duurzame energie (excl. transport). Met dank aan wind-, bio- en zonne-energie en initiatieven in alle 
gemeenten om het milieu minder te belasten. 

 
- Op de Dag van Flevoland, de 26ste van die maand in het jubileumjaar laat de provincie voor het eerst op 

vijf locaties aan de bewoners van de provincie zien wat de organisatie doet. Dat zijn het Geomatica 
Business Parc in Marknesse, de brandweerkazerne in Dronten, het provinciehuis, stadslandgoed De 
Kemphaan in Almere en de nieuwe openbare bibliotheek in diezelfde stad. Aan bod komen de 
werkvelden natuur, economie, vervoer, hoger onderwijs en sport. 

 
Maart 
 
- Twee projecten in Almere en één in Dronten ontvangen vanwege ‘Kansen voor Flevoland’ in totaal ruim     

€ 4,4 miljoen aan subsidie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen. Het gaat om het 
project Bereikbaarheid Stadscentrum Almere om de stad aantrekkelijker te maken; de Multifunctionele 
Sportaccommodatie in Almere ten behoeve van de aanleg van een skeelerbaan en verenigingsfaciliteiten 
in het Fanny Blankers-Koen Park en tenslotte het project Roggebotstaete in Dronten, voor de 
ontwikkeling van een bezoekerscentrum en voor publiek toegankelijke bezinningsruimten. 

 
- Na de verkiezingen van begin maart blijkt eind van de maand al een nieuw College van GS in de maak. 

Onder leiding van VVD-fractievoorzitter Anne Bliek als formateur gaan de VVD, PvdA, het CDA en de 
ChristenUnie (samen 22 zetels) aan de slag om een coalitieakkoord te vormen. Daarin krijgen een 
profielversterkende heroriëntatie op de taken van de provincie en bezuinigingen een grote rol. Het 
nieuwe college staat een forse ombuigingsoperatie te wachten. Na verrekening van enkele tegenvallers 
bedraagt het tekort over 2012 € 2,7 miljoen en loopt het tekort in het meerjarenperspectief op naar € 
10 miljoen in 2014. 

 
- Wanneer de herverdeling van het Provinciefonds bekend wordt, blijkt Flevoland ernstig onderbedeeld te 

worden. Flevoland krijgt slechts € 8 miljoen extra per jaar, maar omdat de provincie in 2011 
vooruitlopend op de herverdeling al € 8,8 miljoen heeft gekregen, is het effect per saldo acht ton 
minder. De provincie blijft het Rijk aanspreken op de opgelopen tekorten en rekent op gelden voor 
toekomstige, grootschalige investeringen die aansluiten bij de ontwikkeling die Rijk en regio wensen. 
Het bureau Cebeon had eerder berekend dat Flevoland recht heeft op € 108 miljoen. 

 
April 
 
- Flevoland lanceert de ‘flevolayer’, drie communicatie-instrumenten die bedoeld zijn om de recreatie te 

bevorderen. Via een smartphone is met hulp van teksten, foto’s en filmpjes te zien wat het landschap 
te vertellen heeft, de speciale website www.flevoland.nl/schatkaart doet hetzelfde en (voor wie geen 
smartphone bezit) een ouderwetse papieren schatkaart leidt de bezoeker naar ‘de geheimen’ van het 
landschap: scheepswrakken, landschapskunst en natuurparken. 

 
- De provincie trekt een kleine half miljoen euro uit om Natuurpark Lelystad een kwaliteitsimpuls te 

bezorgen die de aantrekkingskracht en toegankelijkheid vergroot. Op het programma staan o.a. de 
vernieuwing van het bezoekerscentrum, het vergroten van de zichtbaarheid, het faciliteren van meer 
doelgroepen en de ontwikkeling van recreatieve en educatieve attracties. Voor dit bedrag wordt een 
beroep gedaan op EFRO-gelden uit ‘Kansen voor Flevoland’. 

 
Mei 
 
- Er ligt een coalitieakkoord onder de noemer ‘Zelfstandig en uniek’. Het nieuwe College van 

Gedeputeerde Staten, voorgezeten door cdK Leen Verbeek, bestaat uit Anne Bliek (VVD), Jaap Lodders 
(VVD), Jan-Nico Appelman (CDA/CU) en Marc Witteman (PvdA). Het akkoord legt het accent op 
strategische samenwerking (‘vitale coalities’) met andere partijen in de provincie en een zelfstandige 
provincie met een eigen profiel. Duidelijk blijkt dat de financiële positie weinig florissant is en er een 
noodzaak bestaat tot bezuinigingen ter hoogte van € 14 miljoen. Tegelijkertijd investeert de provincie 
de komende vier jaar eenmalig eenzelfde bedrag in de omgevingskwaliteit, economie en een duurzame 
samenleving.  
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- Zoals dan al bekend, wil de nieuwe coalitie verder met het OostvaardersWold vanuit de gedachte dat 
het als integrale gebiedsontwikkeling met zijn economische en maatschappelijke kansen cruciaal is voor 
de toekomst van Flevoland. Het Wereld Natuur Fonds en Het Flevo-landschap willen een consortium 
vormen voor de uitvoering van het nieuwe recreatie- en natuurgebied. Dit consortium met zowel 
publieke als private partijen zou binnen zes maanden worden gepresenteerd. Met deze manier van 
samenwerken komt de provincie tegemoet aan de wens van het kabinet om maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven bij natuurontwikkeling en – beheer te betrekken. 

 
- Meer dan zestig professionals uit de jeugdzorg, het onderwijs en het bedrijfsleven komen bij elkaar in 

het provinciehuis om te praten over het verbeteren van logistiek in jeugdzorg. Het gaat om het sneller 
beschikbaar maken voor kinderen en gezinnen met problemen en om het beter op elkaar laten 
aansluiten van de diverse zorgonderdelen. Negen Flevolandse partners ondertekenen aan het eind van 
de dag een intentieverklaring waaruit de ambitie blijkt om de logistiek te verbeteren. 

 
Juni 
 
- CdK Leen Verbeek benoemt de tienjarige Almeerse Maura den Ouden tot senaatslid van de Nederlandse 

Kinderjury. Ze mag onze provincie vertegenwoordigen in een twaalfkoppige jury die zich namens alle 
provincies bezighoudt met de beoordeling van kinderboeken.  

 
- De Domineesweg in de Noordoostpolder, tussen de A6 en Urk, krijgt de eerste landbouwpasseerstroken 

van onze provincie. Langzaam verkeer, zoals landbouwvoertuigen, moet bij een dergelijk strook aan 
achterliggend verkeer voorrang verlenen. Het is in eerste instantie een proef om de bereikbaarheid van 
Urk en de verkeersveiligheid van de Domineesweg te verbeteren. De weg heeft nog geen 
parallelvoorziening voor langzaam verkeer en is daarom erg geschikt als proefplek. 

 
Juli 
 
- Samen met de Flevolandse gemeenten, waterschap Zuiderzeeland, netwerkbedrijf Alliander en 

afvalverwerker HVC gaat Flevoland nu een businessplan maken voor wat de Duurzame Energie- en 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland heet, kortweg DE-on. Het wordt de uitwerking van een eerder 
verricht haalbaarheidsonderzoek waaruit bleek dat de kansen op succes gunstig waren. Het doel van de 
organisatie is om meer vaart te zetten achter de besparing op fossiele brandstoffen, de opwekking van 
duurzame energie en het creëren van meer werkgelegenheid. Besloten is de kosten van het businessplan 
samen te dragen. 

 
- De Stichting Flevo-landschap ontwikkelt met subsidie vanuit Europa en de provincie een ‘archeoroute’ 

voor Schokland. Het wordt een leerpad voor kinderen en gezinnen dat verborgen gebleven 
archeologische bodemschatten op het voormalige eiland tot leven brengt. Doel is de bezoekers bewust 
te maken van de archeologie en de bewoningsgeschiedenis van het voormalige eiland. 

 
Augustus 
 
- Europese subsidie maakt het mogelijk dat Het Flevolandschap samen met verschillende organisaties op 

Urk een Natuurspeelbos ontwikkelt in het Urkerbos. Kinderen van 6 tot 12 kunnen er buiten spelen en 
spelenderwijs leren over de natuur waarin zij actief zijn. Dat gebeurt met hulp van voorzieningen als 
een touwloop, kabelbaan, balanceerbrug, stapstraat en boombrug. Een speciaal ‘natuur-ontdekpad’ laat 
kinderen over de natuur leren. De doelgroep bestaat uit scholen, buurtverenigingen en de stichting 
Buurtwerk Urk. Op knutselmiddagen kunnen kinderen zelf hun ideeën kwijt. 

 
- Eind van de maand is het jubilerend Flevoland het toneel van de AER Summer School. CdK Leen Verbeek 

en Michèle Sabban, president van de Assemblee van Europese Regio’s, verrichten samen de opening. Het 
thema van de zomercolleges is: ‘Jeugd in een veranderende samenleving’. Op het programma van de 
Summer School staan een excursie naar het Geomatica business park, een workshop over 
zomerondernemers en een bezoek aan de Creative campus in Almere. 
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September 
 
- B & W van Dronten en Lelystad plus GS leggen de regionale voorwaarden vast voor een mogelijk nieuw 

te ontwikkelen windpark bij de IJsselmeerdijk. Dat is naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek 
van de Nuon naar de vervanging van drie bestaande windparken in de provincie. Het idee is de 
bestaande windmolens te vervangen door een nieuwe generatie van windmolens die groter zijn en 
daarom meer vermogen hebben. Het project is aangemeld bij het Rijk onder de 
Rijkscoördinatieregeling. 

 
- Als de Miljoenennota uit is, reageert Flevoland blij omdat het kabinet Amsterdam-Almere als een van de 

drie ‘urgentiegebieden’ in ons land ziet. Voor deze gebieden wil het kabinet afspraken maken over de 
versnelling van lopende en geplande projecten. Ondanks stevige bezuinigingen blijft de 
investeringsagenda voor dit gebied overeind. Daarnaast is de provincie blij dat haar kerntaken verkeer 
en vervoer, ruimtelijke ordening en economisch beleid verder versterkt worden door decentralisatie van 
rijkstaken. Wel is een aanpassing van het Provinciefonds nodig. En in Randstadverband vindt het kabinet 
meer samenwerking nodig over de grenzen heen, ondersteund door een infrastructuurautoriteit. Het 
neemt een mogelijke fusie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht in ogenschouw. 

 
- Voor drie projecten op het gebied van duurzame inrichting van watergangen, een project over 

gescheiden verkeersstromen en een plan voor de inrichting van natuurvriendelijke oevers komt 
onverwacht extra Europese subsidie vrij. Bij elkaar gaat het om ruim € 4 miljoen aan extra investeringen 
uit het Europees landbouwfonds. 

 
- De minister van Infrastructuur en Milieu geeft in Amsterdam het startsein voor de uitbreiding van het 

spoor tussen Schiphol en Lelystad. Hierdoor kunnen in de toekomst meer treinen gaan rijden en 
verbetert de kwaliteit van de dienstregeling. Een belangrijke ontwikkeling, aangezien het aantal 
treinreizigers op de Flevolijn de komende jaren flink toeneemt. Deze capaciteitsuitbreiding is de eerste 
stap op weg naar meer treinen in de Randstad.  

 
Oktober 
 
- Het collegeuitvoeringsprogramma ‘Ruimte van Flevoland’ bevat voor het eerst concrete doelen en 

activiteiten voor de hele zittingsperiode van vier jaar. GS zoeken samenwerking met medeoverheden en 
bedrijven. Verder gaan bezuinigingen en investeringen hand in hand. Daarvoor wordt structureel 14 
miljoen euro bezuinigd op de bestuurskosten en de eigen organisatie. Investeringen zijn er ook. Daar is 
vier miljoen euro extra beschikbaar voor. O.a. Europese subsidies worden ingezet voor belangrijke 
gebiedsontwikkelingen zoals het OostvaardersWold, Markermeer-IJmeer, Noordelijk Flevoland en 
Lelystad Airport. Bovenlokale voorzieningen krijgen geld als er een koppeling ligt met economische 
ontwikkelingen. 

 
- De Programmabegroting 2012 is verder sluitend. Het jaar 2012 staat in teken van visievorming en 

reserveringen voor grote projecten in de nabije toekomst. Los van investeringen zijn GS genoodzaakt 
maatregelen te treffen tegen het tekort van 4,5 miljoen euro dat in het voorjaar is gepresenteerd. 
Anders dan voorgaande jaren volgen GS een indeling van zes programma’s: ruimte, bereikbaarheid, 
economie, samenleving, investeringsagenda en bestuur. Binnen die programma’s worden de doelen, 
activiteiten en middelen nauwkeurig beschreven. Verder presenteert het nieuwe college zijn begroting 
voor het eerst via internet toegankelijk en met hulp van grafieken. 
Uitgangspunt van de programmabegroting 2012 is dat de uitkering van het Provinciefonds lager is dan 
verwacht en het tekort uit de Kadernota 2012-2015 van PS in de gehele collegeperiode tot 2015 uitloopt 
naar ruim 14 miljoen euro. 

 
- Uit het jaarlijks werkgelegenheidsonderzoek van de provincie blijkt dat de Flevolandse economie in 

2011 groeit naar ruim 176.000 banen, een groei van 2.400 banen en toename van 1,4%. Daarmee doet 
Flevoland het beter dan het Nederlands gemiddelde, een groeit van 0,5%. De groei komt vooral op het 
conto van bestaande vestigingen van bedrijven. 
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November 
 
- In fase twee van het Deltaprogramma IJsselmeergebied werkt de provincie Flevoland samen met vijf 

andere provincies. Samen met Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland wordt een 
ontwikkelbeeld gemaakt, waarin water, ruimte en economie samenkomen. Het doel van de provincie is 
om de komende jaren een goede balans te creëren tussen het ‘houden van droge voeten’, de 
aanwezigheid van voldoende zoetwater en de ontwikkeling van steden, dorpen, recreatie toerisme en 
natuur.  
 

- 17 partijen ondertekenen de intentieverklaring om gezamenlijk de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek te vormen. Dit gebeurt in bijzijn van voormalig minister van VROM, mevrouw Sybilla 
Dekker. Wanneer de diverse gemeenteraden en Provinciale Staten begin 2012 instemmen met het 
aangaan van de gemeenschappelijke regeling, zal de omgevingsdienst vanaf 1 januari 2013 de uitvoering 
van milieutaken verzorgen.  

 
- Staatsbosbeheer is met het WNF en Flevolandschap ook een van de maatschappelijke organisaties die 

het OostvaardersWold samen willen realiseren. Dit consortium legt hiervoor een voorstel neer bij de 
provincie dat door GS wordt doorgeleid naar PS. Het idee is om in tien jaar tijd de gebiedsontwikkeling 
te verwezenlijken waarmee Flevoland al in 2005 is begonnen. 

 
December 
 
- Via het rijksprogramma Beter Benutten draagt het Rijk 22 miljoen euro bij om knelpunten in Flevoland 

op te lossen. Samen met het Rijk, de gemeenten Almere en Lelystad en bedrijfsleven heeft Flevoland 
gewerkt aan de Flevolandse inbreng in het programma. De opbrengst betekent dat de komende jaren 
een aantal projecten uitgevoerd kan worden, waaronder de extra rijstrook afslag A6, de verbetering van 
de aansluiting Waterlandseweg op de A27 en verbetering van de aansluiting S105 (Spectrumdreef) op de 
A6.  

 
- De Raad van State vernietigt het aanwijzingsbesluit uit 2009 van de luchthaven Lelystad omdat het 

ministerie van I&M onvoldoende duidelijkheid kan geven over fasering, luchtvaartroutes en de effecten 
van de uitbreiding van de luchthaven op de omgeving. De provincie en de gemeente Lelystad zien nog 
wel kansen in deze uitspraak en roepen het ministerie op om snel duidelijk te zijn. Beide overheden 
hechten veel belang aan uitbreiding van de luchthaven vanwege de banen die deze met zich meebrengt. 
De ontwikkeling van Lelystad Airport hangt vooral af van het advies van oud-minister Hans Alders met 
zijn zogeheten ‘Alderstafel’. 

 
Gebeurtenis na balansdatum 
 
Donderdag 22 maart jl. heeft de bestuursrechter te Zwolle uitspraak gedaan inzake de vordering ILG 
(OostvaardersWold). Voor de provincie is de uitspraak teleurstellend. Wij zijn niet in het gelijk gesteld 
aangaande onze vordering op het Rijk voor wat betreft de ILG-middelen.  
 
Als vervolg op de uitspraak van de Bestuursrechter beraden wij ons over juridische vervolgstappen en stellen 
een procesvoorstel vast waarin wij enkele scenario’s uitwerken inclusief de financiële gevolgen en risico’s. 
Deze scenario’s zullen wij voorleggen aan Provinciale Staten. In dit Jaarverslag en Jaarrekening hebben we 
bij het themaonderdeel OostvaardersWold, de paragraaf Weerstandsvermogen en de toelichting op de 
balans, de effecten – voor zover nu mogelijk - zo helder mogelijk tekstueel toegelicht op grond van de 
beleidsvoornemens vóór de doorwerking van de uitspraak van de Bestuursrechter.  
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Leeswijzer  
 
 
Sluitstuk van een cyclus 
Dit Jaarverslag voltooit de planning- en controlcyclus 2011. Deze cyclus is gestart in het voorjaar van 2010 
met de voorbereiding van de Programmabegroting 2011. Deze is door Provinciale Staten vastgesteld op 4 
november 2010. In 2011 hebben wij via de Voor- en Najaarsnota gerapporteerd over de uitvoering van de 
Programmabegroting 2011. Met de opstelling van het Jaarverslag 2011 is de cyclus voltooid. 
 
Jaarverslag spiegelt de begroting 
Dit Jaarverslag is opgezet volgens dezelfde structuur als de Programmabegroting. De beoogde doelstellingen 
uit de Programmabegroting en de Voor- en Najaarsnota zijn in samengevatte vorm terug te vinden. 
Vervolgens is verantwoording afgelegd over de doelstellingen (1e W-vraag BBV: Wat hebben we bereikt), 
activiteiten (2e W-vraag BBV: wat hebben we daarvoor gedaan), risico’s en middelen (3e W-vraag BBV: Wat 
mocht het kosten).  Bij de ‘Middelen’ hebben we een verklaring van de afwijking gegeven.  
 
Verklaring resultaat per themaonderdeel 
Provinciale Staten autoriseren de Programmabegroting op het niveau van totalen voor lasten en baten per 
themaonderdeel. Daarom zijn in het Jaarverslag de belangrijkste verschillen tussen raming en realisatie per 
themaonderdeel toegelicht. In de Jaarrekening komt deze verklaring op hoofdlijnen terug.  
 
Apparaatskosten 
Een deel van de verschillen tussen raming en realisatie bij een themaonderdeel is toe te schrijven aan 
de apparaatskosten, ook wel de kosten van bedrijfsvoering genoemd. Deze verschillen ontstaan door 
wijzigingen in de omvang van de totale apparaatskosten en wijzigingen in de verdeling over de 
themaonderdelen. In deel IV, hoofdstuk 3 ‘Bedrijfsvoering’ leggen we de methodiek van verdeling uit. 
 
In de verschillenanalyse bij de themaonderdelen zijn de verschillen tussen geraamde en werkelijke lasten 
toegelicht. De verschillen in de apparaatskosten zijn uitgelegd voor zover deze samenhangen met een 
gewijzigde toerekening. In het onderdeel jaarrekening zijn de verschillen tussen de geraamde en werkelijke 
totale baten en lasten van de bedrijfsvoering verklaard. 
 
Resultaat voor en na bestemming 
Het rekeningresultaat is het saldo van baten en lasten. Er is een resultaat vóór bestemming en een resultaat 
ná bestemming. In het resultaat voor bestemming zijn alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
buiten beschouwing gelaten; het resultaat na bestemming is inclusief de mutaties in de reserves.  
  
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het resultaat voor bestemming per 
programma moet worden weergegeven. Alle mutaties in de reserves moeten op één plaats worden 
gepresenteerd. In veel gevallen is er een directe relatie tussen de mutaties in de reserves en de baten en 
lasten van de programma’s. Deze relatie is in het Jaarverslag zichtbaar gemaakt. Bij elk programma is zowel 
het resultaat voor als na bestemming weergegeven. Een toelichting op de afwijkingen tussen geraamde en 
gerealiseerde reservemutaties is opgenomen in het onderdeel ‘Jaarrekening’. 
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II 

 
    Verantwoording per thema             
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A. Verantwoording Programmaplan 
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1 Jongeren 
 

1.1 Inleiding 
 
Naar schatting hebben 2.300 jongeren in 2011 van jeugdzorg gebruik gemaakt, een toename van 5,5% ten 
opzichte van 2010. Dit is iets minder dan de groei in het voorgaande jaar 2010 (6,3%). Deze jongeren kampen 
met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.  
 
De zorg was vrijwillig, behalve als de veiligheid van kinderen in het geding was. In dat geval werd de zorg, 
na tussenkomst van een rechter, gedwongen opgelegd en nam de jeugdzorg de voogdij zo nodig van ouders 
over of werd in het uiterste geval tot uithuisplaatsing overgegaan. Het aantal lopende maatregelen 
Jeugdbescherming was in oktober 712, een stijging van 4% ten opzichte van de start van 2011. Dit komt 
overeen met de stijging in 2009 en 2010.  
 
Onder de provinciale jeugdzorg valt ook de jeugdreclassering en het advies en meldpunt kindermishande-
ling. Het aantal maatregelen jeugdreclassering daalde in 2011 van 362 in het begin van het jaar naar 331 in 
oktober, een daling van 8,5%. In 2009 was er ook een dergelijke daling, in 2010 een stijging van 10%.   
 
De provincie stuurde in 2011 actief op een jeugdzorg van hoge kwaliteit, waarin doelmatig en doeltreffend 
wordt gewerkt. Hieronder is aangegeven welke voortgang op onderdelen is geboekt.   
 
Onder het themaonderdeel jongeren zijn de activiteiten opgenomen die zorgen voor een optimale 
aansluiting van de provinciale jeugdzorg bij de zorg in het gemeentelijke en andere domeinen. Daarnaast 
zijn activiteiten gericht op het vergroten van de participatie van jongeren en op een betere spreiding van 
het speciaal onderwijs in de provincie onder dit thema opgenomen.  
 

1.2 Themaonderdelen 
 
Het thema Jongeren omvat de themaonderdelen Jeugdzorg, Jongerenbeleid en Onderwijs.  
 

1.2.1 Jeugdzorg 
 
Portefeuille-
houder 

M.J.D. Witteman 

 
 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

1. Het jeugdzorgaanbod sluit aan op de vraag; 
2. kinderen wachten niet langer dan negen weken op zorg; 
3. zorgtrajecten worden in beeld gebracht en er wordt een prijsvergelijking op 

onderdelen van zorgtrajecten uitgevoerd. Dit is de opmaat voor toekomstige 
financiering op basis van zorgtrajecten;  

4. een gezamenlijke jeugdzorgmonitor levert planningsinformatie;  
5. de jeugdzorg is geprofessionaliseerd;  
6. de hulpverlening aan de groep ‘kwetsbare meiden’ is verbeterd. 
 

 
Doelrealisatie 1. We hebben in 2011 de aansluiting van het jeugdzorgaanbod op de vraag 

gerealiseerd;  
2. we hebben in de Flevolandse jeugdzorg, op peildatum 1 november 2011, geen 

kinderen die langer dan negen weken wachten op zorg. In geval van crisis was altijd 
opvang en ondersteuning beschikbaar. Ook de ‘bruto wachtlijst’ (het aantal 
kinderen dat overbrugging of vervangende zorg ontvangt tot de zorg waarvoor zij 
een aanspraak hebben beschikbaar is) is klein met over het jaar tussen de 2 en 
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maximaal 10 cliënten; 
3. we hebben de bekostiging van zorgtrajecten op het niveau van enkelvoudige 

zorgeenheden in beeld gebracht. Voor het in beeld brengen van de bekostiging van 
cliënttrajecten hebben we meer tijd nodig;  

4. de jeugdzorginstellingen hebben gezamenlijk een jeugdzorgmonitor ontwikkeld die 
- conform de planning - in 2012 planningsinformatie gaat opleveren;  

5. we zijn van start gegaan met een actieplan zorglogistiek professionalisering waarin 
de jeugdzorg, het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de GGZ zorg ervaring 
samenbrengen. 10 professionals uit de Flevolandse jeugdzorg zijn gestart met een 
postdoc opleiding zorglogistiek bij hogeschool Windesheim; 

6. we hebben in 2011 gezorgd voor een hulpaanbod voor kwetsbare meiden in 
Flevoland, ook voor slachtoffers van loverboys. In uitzonderlijke gevallen, 
bijvoorbeeld als de veiligheid van het meisje in het geding was, maakte de 
provincie opvang buiten Flevoland mogelijk. Er is een Flevolands expertisecentrum 
kwetsbare meiden opgezet dat professionals in de eerste lijn ondersteunt met 
informatie en advies. 
 

Activiteiten 
 

• We hebben ervoor gezorgd dat in de werkwijze en de methodieken van de 
Flevolandse jeugdzorg is verankerd dat een beroep wordt gedaan op de eigen 
kracht van het gezin en het netwerk van de jeugdigen om problemen in de 
opvoeding aan te pakken; 

• we hebben CMO een leidende rol gegegeven in het Flevolandse cliëntenbeleid. Het 
cliëntenbeleid heeft daarmee een ‘Flevoland gezicht’ gekregen. Vanaf 1 januari 
2012 wordt ook de klachtenafhandeling van het landelijk werkende AKJ naar het 
Flevolandse CMO overgeheveld; 

• we hebben invulling gegeven aan bestuurlijke afspraken jeugd en zorg die tussen 
de provincie en de gemeente zijn gemaakt. In deze afspraken is onder meer 
vastgelegd de aansluiting van de provinciale jeugdzorg bij zorg in het gemeentelijk 
domein, de inzet van Bureau Jeugdzorg in het ‘voorveld’ (ZAT-teams, CJG’s) en de 
uitvoering van experimenten van zorg op het snijvlak van de eerste en tweede lijn. 
Hiermee is tevens voorgesorteerd op de aanstaande decentralisatie van de 
jeugdzorg naar de gemeenten; 

• we hebben een zorgaanbod gefinancierd dat aansluit bij de vraag. Het is gelukt om 
de stijgende vraag naar jeugdzorg (het aantal unieke jongeren dat jeugdzorg 
ontvangt steeg ten opzichte van 2010 met 5,5%) op te vangen mede omdat er in 
2011 nog sprake was van de inzet van incidentele provinciale middelen. We hebben 
Bureau Jeugdzorg in stand gehouden en daarmee de functies toegang tot de 
jeugdzorg, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering;  

• we hebben gestuurd op een jeugdzorg die snel, doelmatig en efficiënt werkt. In 
2011 is de focus op het wegwerken van wachtlijsten verlegd naar een focus op 
zorglogistiek. Planning en sturingsinformatie zijn verbeterd, en een gezamenlijke 
jeugdzorgmonitor is ontwikkeld; 

• landelijke initiatieven om de jeugdzorg te verbeteren zijn in Flevoland uitgevoerd, 
waaronder het actieplan professionalisering, het plan van aanpak regeldruk, 
aanpak kindermishandeling en Beter Beschermd.  
 

Risico’s 
 

De verwachte risico’s hebben zich niet voorgedaan, omdat er goed en flexibel is 
ingespeeld op de veranderende vraag.  
 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe het product 7.1.2 Jeugdzorg. 
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Middelen 
               (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel   Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

1.1  Jeugdzorg lasten 43.942 44.164 45.857 44.837 1.020 

 baten -38.725 -39.218 -40.472 -39.799 -673 

 saldo 5.218 4.946 5.385 5.038 347 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   1.020
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Niet tijdig kunnen doorbeschikken naar Bureau Jeugdzorg Flevoland  583 
We ontvingen de definitieve Rijksbeschikking eind december 2011, waardoor de middelen niet 
tijdig konden worden beschikt. De werkelijk ontvangsten worden aan de balans toegevoegd 
om in 2012 via een GS gemandateerde begrotingswijziging te kunnen onttrekken en te 
beschikken. 

 

   
Op maat inkopen heeft geleid tot minder kosten  150 
We hebben in het kader van de ombuigingen en de regionale ontwikkelingen heel bewust op 
maat ingekocht. Dit heeft geleid tot een onderbesteding op de post overige kosten.  

 

   
Geen factuur ontvangen voor zorgverlening buiten Flevoland  100 
Landelijk is in 2011 de 10% regeling afgeschaft tussen provincies. Het gevolg hiervan is dat we 
een andere provincie moeten betalen in het geval een Flevolandse cliënt buiten Flevoland 
wordt geholpen. Hier is echter geen gebruik van gemaakt. € 49.758 van dit restant bestaat uit 
Rijksmiddelen en wordt doorgeschoven naar 2012. 

 

   
Hogere Rijksinkomsten leidt tot minder provinciale bijdrage   148 
We hebben in 2011 meer Rijksmiddelen ontvangen dan was begroot als gevolg van de 
aanpassing in de landelijke verdeelsleutel. Conform de afspraak met Provinciale Staten 
hebben we daardoor minder provinciale middelen ingezet.   

 

   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten  -46 
  
Overige kleine verschillen   85 
We hebben de Week van de Jeugdzorg versoberd om beleidsinhoudelijke redenen. We hebben 
geen factuur van het IPO ontvangen als gevolg van in IPO verband genomen besluiten. In het 
kader van de transitie wordt de beleidsinformatie de komende jaren doorontwikkeld en 
hebben we daarvoor jaarlijks een bedrag gereserveerd. Hier is door de zorgaanbieders in 2011 
geen gebruik van gemaakt.  
 

 

Totaalresultaat baten  - 673 
   
Definitieve doeluitkering zorgaanbod en Bureau Jeugdzorg te laat ontvangen  - 90 
We hebben de definitieve Rijksbeschikking 2011 alsmede de middelen eind 2011 ontvangen. 
De middelen worden daarom niet in de jaarrekening verantwoord, maar op de balans 
gereserveerd. In 2012 zullen we deze middelen via een GS gemandateerde begrotingswijziging 
onttrekken en beschikken aan de jeugdzorginstellingen. 
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Definitieve doeluitkering justitiële taken te laat ontvangen  - 583 
We hebben de definitieve Rijksbeschikking 2011 alsmede de middelen eind 2011 ontvangen. 
De middelen worden daarom niet in de jaarrekening verantwoord, maar op de balans 
gereserveerd. In 2012 zullen we deze middelen via een GS gemandateerde begrotingswijziging 
onttrekken en beschikken aan de jeugdzorginstellingen. 

 

 

1.2.2 Jongerenbeleid 
 
Portefeuille-
houder 

M.J.D. Witteman 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 
 

1. Gemeenten en provincie nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de zorg 
voor jeugdigen; 

2. goede voorbeelden van de aansluiting tussen gemeentelijke en provinciale 
voorzieningen, gecoördineerde en integrale zorg;  

3. kindermishandeling wordt herkend door hulpverleners en er wordt adequaat op 
gereageerd; 

4. de mening van jongeren wordt met innovatieve en effectieve methodes onder de 
aandacht gebracht; 

5. aanbod speciaal onderwijs is beter gespreid en bereikbaar. 
 

 
Doelrealisatie 1. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugdigen uit zich 

met name in de zorgstructuur van de lokale Centra voor jeugd en gezin, waarin 
Bureau Jeugdzorg kernpartner is en in het provinciale risicosignaleringsinstrument 
ESAR; 

2. het project Over en Weer in Lelystad, waarin gezinnen met een geringe sociale 
zelfredzaamheid ondersteund worden en de in Dronten gerealiseerde coördinatie 
van onderwijs- en jeugdhulpverlening zijn voorbeelden van goede aansluiting 
tussen gemeentelijke en provinciale voorzieningen. Hierdoor de zorg meer 
gecoördineerd en meer integraal kan worden aangeboden;  

3. er is een protocol tussen BJZ en de GGZ instellingen afgesproken, waardoor 
melding van vermoedens van kindermishandeling door GGZ behandelaars wordt 
vergemakkelijkt. Bureau Jeugdzorg heeft het gemeentelijke initiatief van Almere 
(als centrumgemeente voor de regionale aanpak kindermishandeling Flevoland) om 
deskundigheid op het gebied van kindermishandeling te bevorderen inhoudelijk 
ondersteund; 

4. via jongerendebatten hebben jongeren zich geuit en hun mening gegeven over 
talrijke thema’s.  

5. De spreiding en dekking van de Flevolandse speciaal onderwijs voorzieningen is in 
de afgelopen jaren verbeterd. Een verdere verbetering is door de provincie niet 
beïnvloedbaar en kan alleen door het Rijk, de gemeenten en de 
onderwijsinstellingen zelf bereikt worden. Het college heeft overigens bij GS 
besluit van 24 augustus 2011 haar betrokkenheid bij speciaal onderwijs beëindigd. 

 
Activiteiten 
 

Jeugdzorg: 
• we hebben via co-financiering met alle Flevolandse gemeenten initiatieven 

ondersteund om de aansluiting tussen jeugdbeleid en jeugdzorg te verbeteren. Een 
beleid voor het inzetten van bepaalde vormen van ambulante hulp zonder Bureau 
Jeugdzorg indicatie is in ontwikkeling; 

• we hebben professionals uit de jeugdzorg, het onderwijs, gemeenten, provincie en 
andere partners in de zorg voor jeugdigen, bij elkaar gebracht rondom het thema 
‘passend onderwijs’ en jeugdzorg. 

Jongerenparticipatie: 
• we hebben in 2011 de projecten ‘Op weg naar het Lagerhuis’ en de voorrondes van 
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het Nationaal Jeugddebat laten uitvoeren. 
Speciaal onderwijs: 
• de uitkomsten van de monitor onderwijs zorg Primair Onderwijs & Voortgezet 

Onderwijs 2009-2010 zijn verspreid onder betrokken instanties. Met gemeenten en 
schoolbesturen is overleg gevoerd. 
 

Risico’s Risico’s hebben zich niet voorgedaan. 
 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe het product 7.1.3 Jongerenbeleid. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel   Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

1.2  Jongerenbeleid lasten 1.142 1.182 1.182 1.150 32 

 baten 0 0 0 0 0 

 saldo 1.142 1.182 1.182 1.150 32 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   32
   
In verband met de geringe afwijking hebben we geen nadere toelichting gegeven.   
   
Totaalresultaat baten   0
   
Niet van toepassing.  

 

1.2.3 Onderwijs 
 
De inhoudelijke verantwoording over dit themaonderdeel is opgenomen in de Productenrealisatie,  
product 7.2.1 Onderwijs. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel   Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

1.3  Onderwijs lasten 449 345 162 90 72 

 baten 0 0 0 0 0 

 saldo 449 345 162 90 72 
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Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   72
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
 
 

  

Geen gebruik van externe deskundigheid in huidige fase Windesheim Flevoland 50 
We hebben gezien de huidige uitvoeringsfase (startjaar 2010/2011) van 
Windesheim Flevoland geen gebruik gemaakt van externe deskundigheid. 
De onttrekking in 2011 aan de reserve strategische- en ontwikkelprojecten blijft 
hiermee achterwege.  
 
In 2012 vindt een evaluatie plaats op basis van de eerste resultaten, hetgeen zou 
kunnen leiden tot een actualisatie of bijstelling van de businesscase Windesheim 
Flevoland. Inhuur van externe deskundigheid kan hierbij aan de orde zijn om de 
risico’s van deze bijstellingen goed in kaart te brengen, zodat we tot een juiste 
oordeelsvorming kan komen. 
 
Daarnaast zal in 2012 in MRA/Noordvleugel-verband gewerkt worden aan de 
verankering van de economische clusters aan de agenda’s van de topsectoren en 
de Human Capital Agenda. Ook hierbij kan externe ondersteuning benodigd zijn 
om de provinciale betrokkenheid in het complexe bestuurlijke speelveld te 
bewaken. 
 
We stellen Provinciale Staten bij de Perspectiefnota voor om € 50.000 bij te 
ramen in de begroting van 2012 en te dekken uit de reserve strategische- en 
ontwikkelprojecten.  
 

  

Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten   12 
   
Overige kleine verschillen  10 
   
Totaalresultaat baten    0
   
Niet van toepassing.  
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1.3 Totale baten en lasten thema 1 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
Themaonderdeel   Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

1.1 Jeugdzorg Lasten 43.942 44.164 45.857 44.837 1.020 

  Baten -38.725 -39.218 -40.472 -39.799 -673 

  Saldo 5.218 4.946 5.385 5.038 347 

       

1.2 Jongerenbeleid Lasten 1.142 1.182 1.182 1.150 32 

  Baten 0 0 0 0 0 

  Saldo 1.142 1.182 1.182 1.150 32 

       

1.3 Onderwijs Lasten 449 345 162 90 72 

  Baten 0 0 0 0 0 

  Saldo 449 345 162 90 72 

       

Lasten 45.534 45.691 47.201 46.078 1.124 

Baten -38.725 -39.218 -40.472 -39.799 -673 

Totaal thema 1 
Jongeren 

Saldo 6.809 6.473 6.730 6.279 451 
                    (Bedragen x € 1.000) 
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2 Verkeer van mensen, producten en diensten 
 

2.1 Inleiding 
 
Intensief verkeer van mensen, producten en diensten is onlosmakelijk verbonden met Flevoland: Centraal in 
Nederland gelegen, levensader voor de Noordvleugel van de Randstad, schakel naar het Noorden en Oosten 
van ons land. Het is zaak al dit verkeer, inclusief openbaar vervoer, zodanig te stroomlijnen dat de 
benodigde ruimtelijk-economische ontwikkeling en leefbaarheid versterkt kan worden. Daarbij dient de druk 
op de leefomgeving niet toe te nemen en moet het aantal verkeersslachtoffers worden teruggedrongen. 
 
In 2011 hebben de door het Rijk opgelegde bezuinigingen op de BDU (Brede Doeluitkering) ervoor gezorgd 
dat belangrijke keuzes gemaakt zijn. Het door ons vastgestelde BDU bestedingsplan 2012 is een goede 
uitwerking van het coalitieakkoord gecombineerd met de door het Rijk opgelegde bezuinigingen.  
 
Verder is in 2011 uitwerking gegeven aan de Statenmotie om de baanverdubbeling Gooiseweg naar voren te 
halen. De uitvoering voor de baanverdubbeling staat gepland voor het jaar 2013, waarvan in 2012 de 
voorbereiding gaat starten.    
 
Diverse bestuurlijke successen omvatten onder andere: 
• gemaakte afspraken tussen het Rijk, de gemeente Almere en de provincie Flevoland over de stedelijke 

bereikbaarheid Almere (SBA); 
• een afgeronde verkenning voor de N50 Emmeloord – Ens waardoor het Rijk een verkorte 

Tracewetprocedure kan opstarten.  
 

2.2 Themaonderdelen 
 
Het thema Verkeer van mensen, producten en diensten omvat de themaonderdelen Mobiliteit, 
Verkeersveiligheid en Openbaar vervoer alsmede Wegen en Vaarwegen.  
 

2.2.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

1. Het Rijk start in 2011 met de uitvoering van de spoorverdubbeling van de Flevolijn 
in Almere. Er is duidelijkheid over de verbeteringen van het spoor en de 
dienstregeling op de middellange termijn; 

2. de Tracéwetprocedure voor de capaciteitsuitbreiding voor de A27 is gestart, 
inclusief maatregelen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV); 

3. de interne ontsluiting van de gemeente Almere is verbeterd;  
4. provinciale regie op de vereiste planologische procedure voor de verbetering van 

de N50; 
5. een verbeterde doorstroming op de N23 (knelpunten Roggebotsluis en passage 

Dronten zijn opgelost). 
 

 
Doelrealisatie 
 

1. OV-Saal: de minister van I&M heeft voor de korte termijn gekozen voor de 
implementatie van Kort Volgen in plaats van spoorverdubbeling. Op 15 december 
2011 is een Tracébesluit getekend waarmee in 2012 gestart kan worden met 
maatregelen zoals keersporen, geluidschermen en de implementatie van Kort 
Volgen. De verwachting is dat eind 2015 alles gereed is en Kort Volgen toegepast 
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wordt. Een besluit over de middellange termijn (2020) is uitgesteld tot eind 2012; 
2. AGU: ondanks sterke lobby van de provincie Flevoland, heeft het Rijk geen formele 

procedure (Verkenning) gestart voor zowel de capaciteitsuitbreiding A27 alsmede 
de maatregelen voor HOV, omdat de middelen ontbreken om de daaruit 
voortvloeiende maatregelen uit te voeren;  

3. SBA: in 2011 is een aanzet gegeven tot de volgende stap van een verbeterde 
(interne) ontsluiting van de gemeente Almere door afspraken te maken met het 
Rijk en de gemeente Almere over het programma Stedelijke Bereikbaarheid 
Almere. Betrokken partijen hebben een gelijke (financiële) inbreng;    

4. N50 (Emmeloord – Ens): we hebben in 2011 de verkenning N50 Emmeloord – Ens 
afgerond. Het ministerie van I&M zal begin 2012 de door de regio aangedragen 
voorkeursoplossing vaststellen voor de verbetering van de N50 Emmeloord – Ens. In 
een convenant is afgesproken dat het Rijk vervolgens de verkorte Tracéwet-
procedure zal opstarten. Deze zal naar verwachting medio 2013 worden afgerond 
waarna de uitvoering kan starten. De financiering van dit project komt volledig uit 
RSP (Regio Specifiek Pakket) middelen;  

5. N23 (Roggebotsluis en passage Dronten): de focus van het college ligt bij het 
oplossen van het probleem bij Roggebot. In 2012 wordt een verkenning uitgevoerd 
voor mogelijke oplossingen. Oplossing voor de passage Dronten blijft gepland voor 
de jaren 2019 - 2020.  

 
Activiteiten 
 

• OV-Saal: we hebben ambtelijk geparticipeerd in een regionale begeleidingsgroep 
voor het project OV-SAAL. Daarnaast zijn er directe ambtelijke en bestuurlijke 
contacten met de spoorsector en het Rijk (minister en kamerleden) waarin de 
provincie aandacht heeft gevraagd voor de problematiek op de Flevolijn. De 
provincie heeft een financiële bijdrage geleverd in de plankosten;  

• AGU: door het Rijk is een notitie opgesteld waaruit blijkt dat tussen de 
Waterlandse weg en de A1 voor 2020 een ernstig knelpunt optreedt. Dit is voor het 
Rijk geen reden geweest om tot een ander standpunt over het (niet) starten van 
een verkenning te komen. De regio zet zich voortdurend in om het Rijk op andere 
gedachten te brengen. Een onderzoek naar een combinatie met groot onderhoud 
heeft uitgewezen dat er een kostenvoordeel is. Dit voordeel is niet zo groot dat het 
Rijk een andere conclusie trekt. Een, in opdracht van de regio opgesteld, rapport 
laat zien dat realisatie van Hoogwaardig openbaar vervoer tussen Almere, ’t Gooi 
en Utrecht / Amersfoort zinvol en haalbaar is; 

• SBA: in 2010 is de verkenning afgerond. Op 15 december 2011 is een convenant 
getekend tussen de 3 partijen voor de wederzijdse (financiële) verplichtingen 
komende jaren ten behoeve van de realisatie van de Stedelijke Bereikbaarheid 
Almere; 

• N50 (Emmeloord – Ens): de planologische procedure bestaat achtereenvolgens uit 
een verkenning, een ontwerp Tracébesluit en een Tracébesluit. We hebben de 
verkenning uitgevoerd en het Rijk zal vervolgens de verkorte Tracéwetprocedure 
opstarten;  

• N23 (Roggebotsluis en passage Dronten): in 2011 zijn voorbereidingen opgestart om 
in 2012 een verkenning uit te voeren naar de mogelijke oplossingsrichtingen om de 
infrastructuurcapaciteit bij Roggebotsluis te vergroten; 

• Als extra activiteit is gewerkt aan het Rijksprogramma Beter Benutten. Doel van dit 
programma is het verminderen van files en het verminderen van spitsdrukte op het 
spoor. In Flevoland zijn hierdoor extra gelden van het Rijk beschikbaar gekomen 
voor projecten zoals Netwerkmanagement Flevoland, verbetering aansluiting 
Waterlandseweg – A27 en aanpassing van de A6 aansluiting Lelystad. Voor het 
project Multimodale Haven Lelystad is 12,6 miljoen gereserveerd. Toekenning van 
dit bedrag hangt af van nadere afspraken tussen het Rijk, provincie Flevoland en 
gemeente Lelystad.  
 

Risico’s 
 

• OV Saal: het risico dat het Rijk geen of te laat uitvoering aan genoemde 
maatregelen geeft heeft zich voorgedaan. De uitvoering van de maatregelen voor 
de korte termijn start in 2012 in plaats van 2011, omdat de voorbereiding meer tijd 
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heeft gevraagd. Een besluit voor de middel lange termijn is uitgesteld tot eind 
2012 waardoor het risico ook doorschuift naar 2012;   

• AGU: het risico blijft hetzelfde, namelijk dat steeds duidelijker wordt dat zich op 
de A27 een serieus knelpunt ontwikkelt;  

• SBA: het risico dat afspraken niet of onvoldoende worden gemaakt heeft zich niet 
voorgedaan. Afspraken over de verschillende projecten en kosten hiervan zijn 
vastgelegd in het opgestelde en ondertekende convenant. Individuele 
projectrisico’s zullen blijven bestaan;    

• N50 (Emmeloord – Ens): in het convenant N50 zijn afspraken gemaakt over de 
financiering en de afdekking van de risico’s;  

• N23 (Roggebotsluis en passage Dronten): medio 2012 zal door het Rijk een 
projectbesluit genomen worden. Tot die tijd blijft het risico zoals gemeld in de 
begroting actueel, te weten betreffende projecten worden niet uitgevoerd. Dat is 
nadelig voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.  

 
 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

Een adequaat openbaar vervoernetwerk, dat voorziet in een basismobiliteit voor 
iedereen en bijdraagt aan de bereikbaarheid van de steden, voorzieningen en 
werklocaties. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Elke locatie in de provincie, die bereikbaar is over de weg, is bereikbaar met een vorm 
van openbaar vervoer (inclusief de Regiotaxi). Op de hoofdassen worden snellere 
busverbindingen geboden. In samenwerking met belanghebbenden zijn pilots met 
busverbindingen op maat gerealiseerd (verlengde Walibi Express en busverbinding naar 
de Eemhof). Door gunning van de concessie Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 
Lelystad-Emmeloord-Groningen (Qliner) en verlenging van de concessie IJsselmond is de 
openbaar-vervoervoorziening per bus in stand gehouden. 
  

Activiteiten 
 

• Consessie IJsselmond: zoals aangegeven in het Jaarverslag 2010 heeft de 
aanbesteding van de concessie IJsselmond niet tot gunning geleid. Met de huidige 
concessiehouder Connexxion is overeenstemming bereikt over voortzetting van de 
lopende concessie tot eind 2012. 
De voorbereidingen voor het opnieuw in de markt zetten van de concessie 
IJsselmond worden afgerond. Gunning is voorzien in het tweede kwartaal van 2012. 
De gemeente Lelystad heeft de concessie voor het stadvervoer zelfstandig 
aanbesteed en gegund aan Arriva.  
In maart 2011 is de aanbesteding van de HOV-verbinding Groningen – 
Lelystad(Qliner 315) afgerond. Er is door twee vervoerders ingeschreven en de 
concessie is aan Arriva gegund; 

• Per 30 juni 2011 heeft de OV-chipkaart de strippenkaart volledig vervangen. Mede 
dank zij een uitgebreide communicatie campagne is dit zonder noemenswaardige 
problemen verlopen. De abonnementen zijn nog niet vervangen als gevolg van 
landelijk vertragingen die grotendeels door de landelijke politiek zijn veroorzaakt. 
Vervanging van de abonnementen wordt nu voorzien voor eind 2012; 

• We hebben de driejarige pilot ‘verlengde Walibi Express’ uitgevoerd en 
geëvalueerd. Begin 2012 worden in overleg met de betrokken ondernemers 
afspraken gemaakt over het in stand houden van de lijn in 2012 en volgende jaren. 
De proef met ontsluiting van de Eemhof (lijn 160) is in september 2011 afgerond. 
Na evaluatie is besloten de proef te verlengen tot het einde van de 
concessieperiode IJsselmond (december 2012); 

• We hebben de gereserveerde bijdrage bestemd voor gemeentelijk fietsbeleid niet 
uitgekeerd. Eind 2011 hebben twee gemeenten een uitvoeringsplan ingediend. Door 
de late ontvangst konden we geen voorschotten verstrekken. In 2012 gaan we 
alsnog de bijdrage verstrekken. De overige gemeenten hebben geen plan 
ingediend.  
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Risico’s 
 

• Voor wat betreft de concessie IJsselmond heeft het risico van achterblijvende 
kwaliteit, dalende inkomsten en imageschade zich niet voorgedaan. De lopende 
concessie is verlengd waardoor de opbrengstverantwoordelijkheid nog ligt bij de 
vervoerder. Dat geldt ook voor de opnieuw aanbestede Qliner-concessie;  

• Het risico dat de nieuwe tarievenstructuur onvoldoende wordt geaccepteerd heeft 
zich in 2011 niet voorgedaan; 

• Het risico dat pilots op grond van (tussen)evaluaties voortijdig worden beëindigd 
heeft zich niet voorgedaan. 

 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

2.1  Mobiliteit, verkeer en lasten 32.424 30.178 31.487 30.948 539 

      vervoer baten -29.224 -28.535 -29.489 -29.084 -404 

 saldo 3.200 1.643 1.998 1.863 135 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten      539
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Er is geen bijdrage intensivering fietsbeleid in 2011 uitgekeerd 295 
Eind 2011 hebben 2 gemeenten een uitvoeringsplan intensivering fietsbeleid bij ons ingediend. 
Door de late ontvangst konden we geen voorschotten verstrekken. In 2012 gaan we alsnog de 
bijdrage met betrekking tot 2011 verstrekken. De overige gemeenten hebben geen plan 
ingediend. 
 

 

Minder budget benodigd voor Verkeersveiligheid 100 
Het project Schoolpleinpakketten is gestart om het aandeel verkeersouders, begeleid door de 
Veilig Verkeer Nederland (VVN), te vergroten. Het aantal verkeersouders wat hiervan gebruik 
wil maken is tegengevallen, dit komt door een aantal "slapende" verkeersouders die vermeld 
staan in het bestand van VVN. Deze verkeersouders hebben geen behoefte aan dit pakket.  
De Themabijeenkomst ‘Ruim baan voor de verkeersveilige weg’ met wegbeheerders is 
verplaatst naar het voorjaar van 2012 in verband met te weinig aanmeldingen. De doelgroep 
(wegbeheerders en beleidmedewerkers) blijkt weinig beschikbaar te zijn op het geplande 
tijdstip. 
Een bedrag van € 0,02 miljoen met betrekking tot gemeentelijke verkeersveiligheidprojecten 
is eind 2011 verantwoord. Het betreffende project wordt begin 2012 vastgesteld en 
uitbetaald.  
 

 

Minder besteed bij Openbaar Vervoer   255 
We hebben nog circa € 0,08 miljoen niet beschikbaar gesteld aan Connexxion omdat we nog 
een besluit moeten nemen over de exacte toepassing van de indexering van de subsidie voor 
de loon- en prijsontwikkeling. 
We zullen nog circa € 0,12 miljoen beschikbaar stellen aan de gemeente Almere voor het 
streekvervoer Almere, naar aanleiding van een herberekening wat besloten is eind 2011. Dit 
zal meegenomen worden in de voorschotbetaling van 2012.  
Aan de Regiotaxi hebben we ongeveer € 0,03 miljoen minder uitgegeven doordat het 
gerealiseerde aantal ritten voor rekening van de provincie lager was dan waarbij voor de 
begroting is uitgegaan. 
Voor ‘Stimulering’ hebben we € 0,03 miljoen minder uitgegeven door het faillissement van 
Probit. Probit deed metingen voor de provincie en de meting van december is door het 
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faillissement niet uitgevoerd. Er hebben zich hierdoor geen risico’s voorgedaan. In 2012 zullen 
de werkzaamheden door een ander bedrijf uitgevoerd worden.  
   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten  - 180 
De hogere apparaatlasten worden veroorzaakt door de hogere toerekening aan dit 
themaonderdeel dan begroot (onder andere wijziging toerekening aan OostvaardersWold en de 
Ondernemingsraad).  

 

   
Overige kleine verschillen    69 
   
Totaalresultaat baten   - 404 
   
Verband met de uitgaven BDU - 376 
Op basis van de onder de lasten aangegeven verklaring met betrekking tot Mobiliteit, 
Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer zijn de verantwoorde BDU-baten verlaagd tot het 
werkelijk uitgegeven bedrag in 2011. Daarnaast zijn een aantal herstel boekingen doorgevoerd 
om het BDU saldo van de provincie aan te sluiten bij het saldo van het Rijk.  
 

 

Hogere inkomsten Regiotaxi door hogere aantal gerealiseerde ritten - 28 
Omdat het vervoer met Regiotaxi zich anders heeft ontwikkeld dan verwacht is de bijdrage 
Regiotaxi van Flevolandse gemeenten hoger dan geraamd. Dit komt doordat de jaarlijkse 
inkomsten worden geschat en de afrekening plaats vind op daadwerkelijk gerealiseerde ritten. 
Wanneer er meer gebruik wordt gemaakt van de Regiotaxi zullen de inkomsten ook hoger zijn. 
In 2011 is het aantal gemeentelijke ritten hoger dan verwacht.  

 

 

2.2.2 Wegen en vaarwegen 

 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

1. De reistijd op de provinciale wegen is van deur tot deur in de spits niet langer dan 
1,25 keer de reistijd buiten de spits; 

2. een vaarwegennet dat voldoende bereikbaar is voor de beroeps- en recreatievaart, 
voldoet aan de veiligheidseisen en aantrekkelijk is voor toerisme, recreatie en 
natuur. 

 

 
Doelrealisatie 
 

1. Op vrijwel het gehele provinciale wegennet wordt deze norm gehaald, met 
uitzondering van de polderuitgang Roggebot in de avondspits (1,3). Dit betreft 
voorlopige cijfers voor 2011. Omdat het Rijk werkt aan een andere 
mobiliteitsstructuur, is de norm van “reistijden’ niet langer bruikbaar vanaf 2012. 
Zodra duidelijk is hoe de nieuwe landelijke norm er uit zal gaan zien, zal een 
Flevolandse vertaling hiervan worden voorgesteld;   

2. door uitvoering te geven aan het project afstandbediening vaarwegobjecten 
worden de openingstijden verruimd waardoor de bereikbaarheid van de vaarwegen 
verbetert. Dit resultaat wordt medio 2013 bereikt. In 2011 is conform planning het 
gehele glasvezelnet aangelegd en het ontwerp van het centrale bedieningsgebouw 
(inclusief benodigde vergunningen) gereed. 

 
Activiteiten 
 

In 2011 is het weg- en vaarwegprogramma (onderdeel van het PMIT 2011-2015) in 
uitvoering genomen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de noemenswaardige 
projecten (gerealiseerd, vertraagd of niet gerealiseerd) wordt verwezen naar de 
productenrealisatie. 
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Risico’s 
 

De uitkomst van de reistijdmetingen geven weer dat in 2011 het risico van 
verslechterde bereikbaarheid door het niet kunnen realiseren van onderhoud of 
investeringen zich niet voorgedaan, ondanks dat een aantal projecten zijn vertraagd.  
 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe de producten 2.2.1 Onderhoud provinciale landwegen tot en met 
2.2.4 Investeringen provinciale vaarwegen. 
 
Middelen                 

     (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

2.2  Wegen en vaarwegen lasten 35.995 39.343 39.044 36.914 2.130 

 baten -11.186 -14.315 -11.873 -10.374 -1.499 

 saldo 24.808 25.028 27.171 26.540 631 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten      2.130
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Minder kosten voor gladheidbestrijding door de milde winter eind 2011   74 
De lasten zijn € 74.000 lager dan geraamd door het meevallende weer in de 2e helft van 2011. 
Hierdoor is maar een kwart van de strooiacties uitgevoerd waardoor verwachte extra kosten 
zich niet hebben voorgedaan. 

 

 

Onderuitputting op jaarlijks onderhoud voor de wegen en vaarwegen    980 
De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat halverwege 2011 een tekort op de post 
gladheidbestrijding dreigde (werd uiteindelijk onderuitputting) door de winterse 
omstandigheden begin 2011. Conform de bestuurlijke afspraken op het financieel terrein 
dienen tegenvallers opgevangen te worden binnen de betreffende portefeuille 
(programma/beleidsveld). Anticiperend op deze afspraak is gedurende 2011 een aantal 
activiteiten op de onderhoudsposten bermen en wegsloten, bewegwijzering, wegverlichting + 
VRI en oevervoorzieningen uitgesteld. Daarnaast is er een verschuiving te zien van het jaarlijks 
onderhoud naar het niet-jaarlijks onderhoud, waardoor minder jaarlijks onderhoud wordt 
gepleegd. Tenslotte is efficiënter gewerkt door meer klein werk op te nemen in 
raamcontracten waardoor bepaalde werkzaamheden goedkoper zijn uitgevoerd. 
 

 

Hogere houtopbrengst   46 
De houtopbrengst van de dunningswerkzaamheden hebben meer opgeleverd dan was begroot 
waardoor per saldo de uitgaven lager zijn dan begroot.  
 

 

Op het budget Bijdragen in provinciale projecten minder besteed    136 
In afwachting van de eindafrekening met betrekking tot de archeologische werkzaamheden bij 
de aanleg autoweg N23 is het voor 2011 geraamde bedrag nog niet volledig betaald.  

 

 

Herprioritering en voorsortering ten aanzien van de posten kleine investeringen wegen en 
vaarwegen 

167 

Op de posten kleine investeringen wegen en vaarwegen is een bedrag van circa € 167.000 niet 
benut in verband met herprioritering en het voorsorteren op het profiel versterkend 
ombuigen. Vanaf 2012 vervallen namelijk beide budgetten. De restanten van deze posten 
vallen vrij aan de algemene middelen. 
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Kleinere bijdrage uit reserve Infrafonds aan provinciale projecten 440 
Voor het project Markerwaarddijk was een bijdrage vanuit de reserve Infrafonds geraamd. Dit 
project heeft enige vertraging opgelopen doordat enkele onderdelen nader geanalyseerd 
moesten worden.  

 

  
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten  86 
De lagere lasten hebben onder andere te maken met de verkeersmanager die in 2011 maar 
enkele maanden heeft gewerkt. 

 

   
Kapitaallasten  187 
Doordat de realisatie van een aantal PMIT-projecten niet geheel in de pas loopt met de 
programmering is voor een bedrag van circa € 0,19 miljoen minder aan kapitaallasten 
investeringen wegen besteed dan geraamd. De niet benutte middelen vallen vrij in het 
rekeningresultaat. 

 

   
Overige kleine verschillen  14 
   
Totaalresultaat baten   - 1.499 
   
Lagere bijdrage vanuit de BDU dan begroot bij investeringen provinciale projecten - 1.780 
Aan provinciale investeringsprojecten is € 1,78 miljoen minder bijgedragen dan begroot. Dit 
komt door gewijzigde regelgeving omtrent de BDU waardoor een bedrag van € 1,64 miljoen is 
gecorrigeerd. Daarnaast is op basis van de onder de lasten aangegeven redenen de 
verantwoorde BDU baten verlaagd met € 0,14 miljoen tot het werkelijk uitgegeven bedrag in 
2011 met betrekking tot investeringen wegen. 
 

 

Hogere inkomsten dan begroot bij rente vordering op gemeenten 100 
De rente vordering op gemeenten is € 0,10 miljoen hoger dan begroot. Jaarlijks dienen 
gemeenten rente toe te voegen aan het BDU saldo wat nog niet is besteed, maar wel als 
voorschot is ontvangen. Omdat vooraf niet zeker is wat de gemeenten hebben besteed wordt 
een schatting gemaakt van het bestede bedrag. In 2011 is het bestede bedrag lager dan 
geschat waardoor de gemeenten een hoger BDU saldo als voorschot hebben en hierover meer 
rente toe dienen te voegen.  
 

 

Hogere inkomsten dan begroot bij schadevergoeding 140 
Er is aan schades € 0,14 miljoen meer ontvangen dan begroot. Hier tegenover staat een 
verhoogde uitgave aan schades. Dit komt hoofdzakelijk door 1 grote schade op de Ganzenweg 
in verband met milieuschade aan de berm voor een bedrag van € 0,12 miljoen.  
 

 

Overige kleine verschillen 41 
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2.3 Totale baten en lasten thema 2 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
Themaonderdeel   Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

2.1 Mobiliteit, verkeer en Lasten 32.424 30.178 31.487 30.948 539 

vervoer Baten -29.224 -28.535 -29.489 -29.084 -404 

  Saldo 3.200 1.643 1.998 1.863 135 

       
2.2 Wegen en  vaarwegen Lasten 35.995 39.343 39.044 36.914 2.130 

  Baten -11.186 -14.315 -11.873 -10.374 -1.499 

  Saldo 24.808 25.028 27.171 26.540 631 

       

Lasten 68.418 69.521 70.531 67.862 2.670 

Baten -40.410 -42.850 -41.362 -39.458 -1.904 
Totaal thema 2 
Verkeer mensen, producten 
en diensten 

Saldo 28.008 26.670 29.169 28.403 766 
           (Bedragen x € 1.000) 
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3 Economie en arbeidsmarkt 
 

3.1 Inleiding 
 
Ondanks de huidige laagconjunctuur is er in Flevoland in 2011 sprake van een groei van 2.000 banen, een 
toename van 1,1 %. Ter vergelijking: volgens het CBS steeg de werkgelegenheid in Nederland met zo’n 0,5 %. 
De Flevolandse economie zorgt daarmee in 2011 totaal voor 176.000 banen.  
 
Onderwijs en gezondheidszorg blijven de groeisectoren in Flevoland. Opvallende dalers in Flevoland zijn 
landbouw en financiële dienstverlening. Dit is conform de landelijke trend. En na een jarenlange geleidelijke 
groei van het openbaar bestuur daalde in 2011 het personeelsbestand bij de Flevolandse overheden. Tevens 
blijkt dat de werkgelegenheidgroei geheel op het conto van de bestaande vestigingen kan worden 
geschreven. 
 
Als uitgangspunt voor de begroting is vastgelegd dat het voor Flevoland onverkort belangrijk blijft vast te 
houden aan onze doelstelling de werkgelegenheidsgraad te verhogen, omdat groei van de werkgelegenheid 
van groot belang is voor de kwaliteit van onze samenleving. In de periode 2007-2011 is het aantal banen in 
Flevoland gestegen met ruim 14.000. Per 100 personen van de beroepsbevolking in Flevoland zijn er nu 73 
banen beschikbaar, ofwel een tekort van 27 banen voor een volledig evenwichtige balans. Het tekort is vanaf 
2007 iets ingelopen. Provincie Flevoland streeft naar een verhouding van 75 banen per 100 beroepspersonen 
in 2015 en van 90 in 2030. 
 

3.2 Themaonderdelen 
 
Het thema Economie en arbeidsmarkt omvat de themaonderdelen Werken en ondernemen, Toerisme en 
recreatie, Landbouw en visserij alsmede de Europese programma’s.  
 
Via tal van themaonderdelen is in samenhang gewerkt aan de economische ontwikkeling van onze regio. 
Deze inspanningen lopen in 2011 uiteen van activiteiten gericht op het Flevolandse vestigingsklimaat tot 
initiatieven gericht op het stimuleren van ondernemerschap, innovatie, internationaal ondernemen en 
dergelijke. Het afgelopen jaar is zowel aan planvorming (onder andere provinciaal beleid werklocaties, 
‘Programma Almere Werkt!’) als aan uitvoering  en het onderbrengen van ideeën/projecten in externe 
financieringsprogramma’s de nodige aandacht besteed. 
 
 
3.2.1 Werken en ondernemen 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 

 
 
Optimaliseren vestigingsklimaat 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

1. optimaliseren van het vestigingsklimaat; 
2. de organisatie van optimale omstandigheden voor bedrijven om in de provincie te 

ondernemen. 
 

 
Doelrealisatie Een optimaal vestigingsklimaat en optimale omstandigheden om te ondernemen vraagt 

permanente aandacht. Passend bij de provinciale rol is de noodzakelijke afstemming 
gezocht en gevonden over de planning en ontwikkeling van werklocaties tussen de 
Flevolandse gemeenten maar ook met de ons omliggende regio’s in Metropool Regio 
Amsterdam (MRA) verband.  
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Activiteiten • Actualiseren provinciaal beleid werklocaties: we hebben in 2011 het gehele proces 
rond de vaststelling van de Visie Werklocaties 2030+ afgerond. Tevens hebben we 
de Beleidsregel Herstructureringsprojecten Flevoland najaar 2011 vastgesteld 
waarna we op basis daarvan de gemeenten uitgenodigd hebben om 
herstructureringsprojecten in te dienen. Voorts is een verkennende stage afgerond 
op het gebied van informele werklocaties en hebben we een forse aanzet gepleegd 
om in lijn met het Convenant Bedrijventerreinen 2010 - 2020 afspraken met de 
gemeenten te maken over het bewaken van de verhouding tussen terreinuitgiften 
en voorraadvorming om overschotten aan werklocaties te voorkomen. Er is 
overeenstemming over de eindteksten die in 2012 ter besluitvorming worden 
voorgelegd.  

• ontwikkelen locaties ten behoeve van multimodale overslag: hoewel 
besluitvorming vóór 2012 inzake tenminste twee buitendijkse overslaglocaties niet 
gehaald zal worden, zijn er in 2011 wél forse vorderingen geboekt, met name bij 
het multimodale project Flevokust waar een aanhoudende lobby van provincie en 
gemeente succes lijkt te gaan krijgen zowel bij het Rijk als bij het bedrijfsleven. 
Het is de verwachting dat dit in 2012 tot het beoogde resultaat zal leiden: een 
haalbare businesscase, vestiging van bedrijven en het begin van de realisatie van 
de overslaghaven. Het streven blijft een buitendijks multimodaal overslagcentrum 
in Almere op termijn mogelijk te maken. 

• ontwikkelen van Lelystad Airport: de activiteiten zijn toegelicht in deel II 
onderdeel B3 ‘Speerpunt Luchthaven Lelystad en OMALA’. 

• implementeren 100.000 banenplan Almere: samen met de gemeente Almere is het 
programma ‘Almere Werkt!’ opgesteld en zijn bestuurlijk afspraken (BO MIRT) 
gemaakt om op basis van dit programma gezamenlijk, Rijk – provincie - gemeente, 
de komende jaren te werken aan de economische schaalsprong Almere (‘100.000 
banenplan’). Dit krijgt zijn beslag in een per jaar uitgewerkte agenda. 

 
Risico’s Risico’s hebben zich niet voorgedaan. 

 
 
 
Verbetering functioneren arbeidsmarkt 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

De arbeidsmarkt functioneert beter: 
1. optimale inzet van ons arbeidspotentieel; 
2. verhogen participatie (moeilijke groepen) op de arbeidsmarkt; 
3. afname moeilijk in te vullen vacatures; 
4. behoud van bestaande werkgelegenheid. 
 

 
Doelrealisatie 
 

1. De inzet van ons arbeidspotentieel is stabiel gebleven. Het percentage niet 
werkende werkzoekenden is in Flevoland in 2011 gelijk gebleven op 7% tegen een 
stabiel aantal in Nederland van 6%; 

2. de arbeidsparticipatie van moeilijke groepen op de arbeidsmarkt is in beperkte 
mate achteruit gegaan. Dit is een landelijke trend. Het aantal werkloze 45+,  MBO-
ers en in mindere mate VMBO-ers en langdurig werklozen is licht gestegen. Daarin 
tegen is het aantal jongeren onder werklozen ongeveer stabiel is gebleven en het 
aantal werklozen met alleen basisonderwijs gedaald; 

3. het aantal moeilijk vervulbare vacatures is gedaald: het gaat om het aantal bij het 
UVW geregistreerde vacatures; 

4. de werkgelegenheid is gegroeid. Het totaal aantal banen is gestegen met ca. 1,5% 
(landelijk 0,5% groei) tot 175.000 (afname van 5.000 banen bij bestaande bedrijven 
en groei van 8.000 banen bij nieuwe vestigingen en doorstarters). 

 
Activiteiten 
 

• We hebben de arbeidsmarktinformatie maandelijks geactualiseerd en via internet 
voor iedereen toegankelijk gemaakt. We houden een grote groep 
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belanghebbenden via mail en twitter op de hoogte van actualiseringen. We 
hebben in 2011 opnieuw de publicatie ‘Economie en Arbeidsmarkt’ laten 
verschijnen; 

• we hebben in het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt langs de thema’s 
arbeidsmarkt-onderwijs-economie een strategische agenda voor Flevoland 
opgesteld; 

• we hebben de uitvoering van de Stagenota in februari 2011 afgerond met een 
manifestatie in het Aviodrome; 

• we hebben in 2011 een nieuw project gehonoreerd als uitvloeisel van het beleid 
van het vorige college (scholing seizoenskrachten Walibi). Een aantal andere 
projecten liep in 2011 nog door (Start opleidingsbedrijf metaal, Horeca Carrousel 
ROC Flevoland, Samenwerken naar Vermogen Noordoostpolder, Life Coach Jobs for 
Now en projectenbureau ICT); 

• we hebben het scholingsoffensief in 2011 voortgezet met een verdere vulling van 
de scholingsdatabase (de database telt circa 60 Flevolandse aanbieders), uitgifte 
van de scholingsvouchers en start van de scholingsmakelaar (uitgevoerd door het 
Technocentrum). Voor deze activiteiten was een bedrag benodigd van € 550.000. 

 
Risico’s Risico’s hebben zich niet voorgedaan. 

 
 
 
Ondernemerschap starters innovatiekracht 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

1. het ondernemerschap onder starters is bevorderd; 
2. startende ondernemers worden begeleid en ondersteund met een ‘rugzakje’   

(coaching, training, opleiding, netwerkvorming en dergelijke).  
 

 
Doelrealisatie 
 

1. Het aantal starters is gestegen van 1.400 in 2003 (start van het provinciale 
startersbeleid) via 3.400 in 2010 tot een verwachte 3.900 in 2011. Een groei van 
circa 280% in 8 jaar, alsmede een groei van 15% over het afgelopen jaar; 

2. het Ondernemerspunt Flevoland heeft voorzien in training, coaching en/of 
begeleiding van circa 400 ondernemers. 

 
Activiteiten 
 

• Binnen het project ‘Ik start smart’ is in 2011 met circa 120 kandidaten gesproken, 
waarvan er circa 45 binnen het project verder worden begeleid; 

• via projecten als ‘kids in bizz’ ( 300 leerlingen van basisscholen in Flevoland) en 
‘Stimulering (internationaal) ondernemerschap MBO – HBO’ zijn jongeren in 
aanraking gebracht met ondernemerschap; 

• via de Flevopenning ‘Startende Onderneming’ is startend ondernemerschap 
gestimuleerd; 

• in samenwerking met het Groenhorst College, Meergronden, Baken stad college en 
het Buitenhoutcollege heeft ROC Flevoland 25 college companies begeleid en 9 
ondernemerschapstrajecten voor studenten gegeven. 

 
Risico’s Risico’s hebben zich niet voorgedaan. 

 

 
 
Versterken regionale innovatie 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De regionale innovatiekracht is versterkt:  
1. in 2011 groeit het percentage innoverende bedrijven met 2%; 
2. de innovatiegraad neemt toe van 39% in 2009 naar 42% in 2011. 
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Doelrealisatie De regionale innovatiekracht wordt niet elk jaar gemeten maar pas bezien als 

onderdeel van de werkgelegenheidsenquête in 2013. Derhalve zijn op dit moment over 
2011 geen cijfers bekend. 
 

Activiteiten • Voor het kenniscluster life sciences is gestart met de voorbereiding van een 
ontwikkelingsvisie onder de naam Humanimal’. Op basis hiervan wordt momenteel 
gewerkt aan het opzetten van businesscases via vitale coalities; 

• voor het kenniscluster composieten is een Masterplan opgesteld op basis waarvan 
begin 2012 in de vorm van een vitale coalitie een concrete businesscase wordt 
voorgelegd met het verzoek of de provincie hieraan financieel wil bijdragen; 

• in overleg met Wageningen UR wordt bezien hoe een nieuwe High Containment 
Unit in Lelystad kan worden gerealiseerd waar omheen een netwerk van 
aanverwante innovatieve bedrijvigheid kan ontstaan; 

• de ontwikkeling van het kenniscluster Geomatica is conform het meerjarig plan 
Geo-Valley uitgevoerd; 

• aansturing en uitvoering van het project ‘Noordvleugel Fast Forward’ gericht op het 
faciliteren van snel groeiende bedrijven in onze regio; 

• in samenspraak met de deelnemers van het Innovatie Platform Flevoland is tegen 
de achtergrond van het nieuwe College Uitvoeringsprogramma bezien of een 
bijstelling in doel en werkwijze noodzakelijk is en hoe de provinciale rol daarin 
past. 

 
Risico’s Met de decentralisatie van het regionaal economisch beleid van het Rijk naar de 

provincie is een einde gekomen aan het programma ‘Pieken in de Delta’. Momenteel 
wordt bezien hoe een aandeel van het restant van deze middelen voor Flevoland 
beschikbaar kan worden gesteld. 
 

 
 
Vergroten internationale oriëntatie 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De internationale oriëntatie is vergroot:  
1. het aandeel internationaal actieve bedrijven in Flevoland is gegroeid van 21% in 

2008 naar 25% in 2013; 
2. het saldo van positief en negatief oordelende Flevolandse ondernemers over export 

stijgt van +1 in 2009 naar +5 in 2013. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Op dit moment zijn er nog geen gegevens beschikbaar over het jaar 2011. De 
ontwikkeling van de internationale oriëntatie wordt 1 keer in de 5 jaar gemeten. Deze 
gegevens komen in 2012 weer beschikbaar.  
 

Activiteiten 
 

• We hebben in 2011 2 Chinese delegaties ontvangen, een uit de provincie Xi’aan 
inzake geomatica en een uit de provincie Zhejiang op het terrein van duurzame 
energie en agribusiness. Met de laatste delegatie heeft de Chinese Ambassadeur in 
Nederland een dagbezoek aan Flevoland gebracht; 

• we hebben ons laten vertegenwoordigen op de ‘Internationale Transfer en 
Technologie beurs’ in Hangzhou, de hoofdstad van de provincie Zhejiang. Dit 
evenement heeft op 10-11 november 2011 plaatsgevonden. We hebben Flevoland 
onder de aandacht gebracht bij Chinese bedrijven en overheden op het terrein van 
onze topsectoren; 

• we hebben in 2011 is een uitgebreide Indonesische delegatie ontvangen om over 
ruimtelijke ordening en het kadastersysteem in de provincie te praten; 

• we hebben onder onze leiding geen handelsmissie laten plaatsvinden. Wegens 
gebrek aan belangstelling bij bedrijven is een visserijhandelsmissie naar Boston 
(VS) in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de gemeente Urk in 
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februari 2011 afgelast. 
 

Risico’s 
 

In economisch onzekere tijden neemt de kans toe dat er handelsmissies niet door gaan 
wegens gebrek aan deelname. We hanteren een ondergrens van 10 bedrijven. 
  

 
 
Gebiedspromotie 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

1. Flevoland is als vestigingsplaats beter bekend; 
2. het Flevolands imago bij niet-Flevolandse bedrijven en instellingen is vergroot. 

 
Doelrealisatie In 2011 zijn verschillende evenementen en symposia georganiseerd voor ondernemers 

binnen en buiten Flevoland. Daaraan hebben circa 300 ondernemers deelgenomen. In 
het vierde kwartaal is een evaluatie van het effect van de campagne in de periode 
2008-2011 gestart. De resultaten zullen begin 2012 bekend zijn. 
 

Activiteiten 
 

• We hebben in 2011 2 grotere ondernemersevenementen georganiseerd. Het eerste 
vond plaats in Zeewolde. Het tweede evenement was een symposium in het teken 
van de ontwikkelingen in de sector Recreatie en Toerisme; 

• daarnaast hebben we in een aantal evenementen geparticipeerd, onder meer in 
het kader van 25 jaar Flevoland (Creiler Flora, Flevo-event, Netwerk Flevolandse 
zakenvrouwen); 

• verder hebben we Flevoland als vestigingsplaats onder de aandacht gebracht met 
behulp van (nationale) tv-uitzendingen, carvertising (reclame op voertuigen door 
bestickering) en lokaal ingezette commercials. 

 
Risico’s Animo van derden om te participeren in de campagne bleek beperkt. Hierdoor waren 

per saldo ook de middelen beperkt om Flevoland consequent en regelmatig onder de 
aandacht te brengen bij ondernemers buiten de provincie. 
 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe de producten 6.1.1 Voorwaardenscheppend beleid tot en met 
6.1.6 Internationale oriëntatie. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

3.1  Werken en ondernemen lasten 20.082 16.548 25.022 21.665 3.356 

 baten -671 -391 -436 -398 -39 

 saldo 19.411 16.157 24.585 21.268 3.317 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   3.356
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Geen projecten gestart in het kader van Cofinanciering Pieken in de Delta  511 
We hebben veelvuldig overleg gevoerd binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) over de 
inzet van Rijksmiddelen voor innovatie en de provinciale cofinanciering. De provinciale 
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middelen zijn onderdeel van de investeringsagenda. Het overleg heeft nog niet geresulteerd in 
concreet uitgewerkte projecten. 
We stellen Provinciale Staten voor om bij de bestemming van het rekeningresultaat over 2011 
€ 511.250 bij te ramen in de begroting van 2012. 
   
Geen projectvoorstellen van gemeenten ontvangen in het kader van het Provinciaal 
Herstructurerings Programma (PHP)-Flevoland 

1.575  

Wij hebben van het Rijk projectmiddelen toegekend gekregen ten bedrage van 4 mln. Euro, 
uitsluitend ten behoeve van herstructurering van bedrijven- en kantorenterreinen. Hiervan is 
tot nu toe 1,57 mln. ontvangen. De regeling loopt tot en met 2013. Het is thans nog niet 
bekend wat er met eventueel resterende middelen gaat gebeuren. Alleen gemeenten kunnen 
aanvragen voor herstructureringsprojecten indienen bij de provincie, conform de criteria die 
vastgelegd zijn in de Beleidsregel Herstructuringsprojecten 2011. In vervolg op de vaststelling 
van de Beleidsregel hebben wij de gemeenten uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen. Dit 
blijkt echter meer tijd te vergen dan voorzien. Reden is de financiële posities van gemeenten 
en de verplichting om zelf voor cofinanciering te zorgen om aanspraak te kunnen maken op de 
Rijksmiddelen.  
Tot dusver zijn er geen projectvoorstellen ingediend en zijn de Rijksmiddelen niet besteed.  

 

   
Enkele projectvoorstellen in voorbereidingsfase afgevallen in het kader van het 
Scholingsoffensief 

194 

We hebben in het kader van het scholingsoffensief enkele subsidies toegekend.  
In de voorbereidingsfase zijn een aantal projecten afgevallen wat geresulteerd heeft in een  
onderuitputting van € 194.000.  

 

   
De uitvoering van meerjarig project Noordvleugel Fast Forward is vertraagd  109 
Bij het project Noordvleugel Fast Forward doet zich een onderuitputting voor van € 109.357 
als gevolg van vertraging in de uitvoering. De onderuitputting valt weg tegen de lagere baten 
ad € 109.357. Zie ook onder de baten.  

 

   
Technische verklaring   
   
Afwikkelingsverschillen   374 
We hebben van de belastingdienst een bericht ontvangen dat we in het kader van de BTW 
suppletie een bedrag van € 300.000 ontvangen. Dit bedrag valt vrij in het rekeningresultaat. 
Daarnaast hebben we enkele nog openstaande verplichtingen met een totaalbedrag van  
€ 74.000 afgeboekt omdat een aantal subsidies lager zijn vastgesteld. 

 

    
Toerekening apparaatlasten   498 
Het verschil bestaat uit twee componenten, lagere toerekening van salarislasten en lagere 
toerekening van overige apparaatlasten.  
De lagere salarislasten (€ 283.000) worden verklaard door het vertrek van drie medewerkers, 
een herschikking van werkzaamheden op verschillende beleidsterreinen en het feit dat de 
afdelingsoverhead aan meerdere producten is toegerekend tengevolge van de fusie tussen 
twee afdelingen. 
Door de lagere toerekening van salarislasten is tevens sprake van lagere ‘overige 
apparaatlasten’ (€ 215.000).  

 

   
Kapitaallasten  - 58 
Provinciale Staten hebben ingestemd met het verstrekken aan OMALA van een maximale 
lening van € 9,5 miljoen per aandeelhouder. Hiervan is in 2011 € 2,25 miljoen verstrekt.  
De corresponderende rentelasten van € 58.397 waren niet geraamd.  

 

   
Overige kleine verschillen  
We hebben een aantal relatief kleine bedragen als onderuitputting binnen de producten 
Arbeidsmarkt en starters, Technologie en innovatie en Gebiedspromotie. 
 
 

153 
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Totaalresultaat baten   - 39 
 
 

  

De uitvoering van meerjarig project Noordvleugel Fast Forward is vertraagd - 109 
We hebben bij het project Noordvleugel Fast Forward minder inkomsten ontvangen dan 
geraamd. Het betreft een bedrag van € 109.357. Dit bedrag valt weg tegen de onderuitputting 
bij de lasten. Zie ook onder de lasten. 

 

   
Technische verklaring  
  
Afwikkelingsverschillen 89 
We hebben een niet geraamd voordeel van € 88.986 gerealiseerd als gevolg van 
het vrijvallen van de balanspost Vooruitontvangen inkomsten en een openstaande 
cofinanciering verplichting van een reeds enkele jaren geleden afgesloten 
project (Flevotalent).  

  

 
Overige kleine verschillen - 19 

 
 
3.2.2 Toerisme en recreatie 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De sector toerisme & recreatie levert circa 4 - 5 % van de beoogde 25.000 banen. Voor 
2011 komt dit neer op een werkgelegenheidsdoelstelling van circa 200 banen. 

 
Doelrealisatie 
 

Op dit moment zijn er nog geen gegevens beschikbaar over het jaar 2011. Deze 
gegevens komen in juni 2012 beschikbaar. Uit de ‘Monitor Toerisme en Recreatie 2011’ 
(cijfers 2010) komt naar voren dat het aantal banen in 2010 nagenoeg overeenkomt met 
het aantal banen in 2009 (ruim 5.700 FTE). De toeristisch-recreatieve bestedingen 
namen daarentegen in 2010 toe met 3% (ten opzichte van 2009).  
 

Activiteiten 
 

• Toeristisch-recreatief plan: in februari hebben wij afgesproken met de 6 
Flevolandse gemeenten (bestuurlijk) om een gezamenlijke agenda Toerisme en 
Recreatie op te stellen. Deze agenda is in concept klaar; 

• productontwikkeling (basis): op dit moment zoeken wij aanhaking bij het project  
‘e-tourism’ van de Economic Development Board van Amsterdam (cluster toerisme 
& congressen). Dit project richt zich op het beter spreiden van toeristen over de 
MRA; 

• productontwikkeling (voorzieningen):  
o IFA-2: een aanvraag is ingediend voor het project ‘ontwikkeling Boshart 

Almeerderhout’ (doorontwikkeling De Kemphaan en directe omgeving); 
o IFA-2: voor het opstellen van een bidbook omtrent de Floriade 2022 in Almere 

dan wel (Zuidelijk) Flevoland mag begin 2012 een IFA-2 aanvraag worden 
ingediend;  

o Markermeer-IJmeer: het onderzoek ‘Markttoets en economische impact 
toerisme & recreatie Markermeer-IJmeer’ is afgerond en heeft als input 
gefungeerd voor het optimalisatierapport van de Werkmaatschappij 
Markermeer-IJmeer (WMIJ); 

• Nationaal Evenemententerrein (Net): dit project is in de uitvoeringsfase. Behalve 
de provincie Flevoland zijn de betrokken partijen: gemeente Dronten, 
Staatsbosbeheer en Mojo Concerts. Hier is aan toegevoegd het Waterschap 
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Zuiderzeeland, omdat een antiverdrogingsmaatregel in het project is geïntegreerd. 
• het boekje ‘Vandaar Flevoland’ (bijzondere adressen in Flevoland) is verschenen, 

welke met een financiële bijdrage van de provincie tot stand is gekomen. 
• op 9 november hebben wij – in het kader van 25 jaar Flevoland – het symposium 

‘toekomst vrije tijd 2035’ georganiseerd in theater & congrescentrum Agora.   
Risico’s Risico’s hebben zich niet voorgedaan. 

 
 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe het product 6.2.1 Toeristische- en recreatiefaciliteiten. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

3.2  Toerisme en recreatie lasten 888 782 782 760 21 

 baten 0 0 0 0 0 

 saldo 888 782 782 760 21 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten  21
   
In verband met de geringe afwijking hebben we geen nadere toelichting gegeven.   
   
Totaalresultaat baten   0 
   
Niet van toepassing.  

 
 
3.2.3 Landbouw en visserij 
 
De verantwoording over dit themaonderdeel is opgenomen in de Productenrealisatie; product 6.3.1 
Landbouw en visserij-aangelegenheden. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

3.3  Landbouw en visserij lasten 245 243 243 225 18 

 baten -29 0 0 0 0 

 saldo 216 243 243 225 18 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten    18
   
In verband met de geringe afwijking hebben we geen nadere toelichting gegeven.   
   
Totaalresultaat baten   0 
Niet van toepassing.   
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3.2.4 Europese programma’s 
 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman / A.E. Bliek 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

1. De economie is gestimuleerd door de ondersteuning van het bedrijfsleven op het 
gebied van innovaties en duurzaamheid; 

2. er zijn verbeteringen op het gebied van leefbaarheid/vestigingsklimaat, milieu en 
natuur gerealiseerd; 

3. de kenniseconomie is gestimuleerd en ontwikkeld. 
 

 
Doelrealisatie 
 
 
 
 
 

De Europese programma’s, die een meerjarig karakter hebben, zijn voor ons belangrijke 
instrumenten om de beleidsdoelstellingen op het gebied van werken en van het 
verbeteren van het vestigingsklimaat, van ontwikkeling en innovatie en van een vitaal 
platteland te realiseren. De programma’s hebben een looptijd van 7 jaar, dit betekent 
dat pas na afloop van de programma’s (2015) bekend zal zijn of we de afgesproken 
outputindicatoren hebben gerealiseerd. 
Over het algemeen genomen verloopt de uitvoering van de projecten door de 
subsidieontvangers minder voorspoedig dan gepland. In 2011 is slechts 44% van de 
geraamde voorschotten (€ 1,8 miljoen) uitbetaald. Op zich komt het vaak voor dat 
projecten trager op gang komen dan gedacht. In het merendeel van de gevallen wordt 
deze achterstand gedurende de looptijd van het project weer ingelopen. 
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben projecten, die als doel hebben het realiseren van beleidsdoelstellingen 
op het gebied van ontwikkeling en innovatie, van werken en het economische 
vestigingsklimaat en van een vitaal platteland, geïnitieerd, beoordeeld en gevolgd.  

• Hierbij streven wij naar een maximale benutting van de EU, Rijks, provinciale, 
gemeentelijke en private middelen. Enkele voorbeelden van projecten die we in 
2011 in behandeling hebben genomen zijn: High Containment Unit, Emerging 
Disease Campus en de ontwikkeling van een Natuur Activiteiten Centrum. De 
Regeling Technologie Milieu Innovatie (TMI) is ook dit jaar zeer succesvol geweest. 
Wij hebben in 2011 12 projecten beschikt, waaronder twee projecten bij 3D Metal 
Forming (innovatieve wijze van omvorming van metaal) en bij Levi Tech (bedrijf 
dat zonnecellen produceert). Er is voor een totaalbedrag van € 5,02 miljoen aan 
subsidie gevraagd, dus meer dan de beschikbare € 5,0 miljoen. We hebben de TMI-
regeling op dit moment gesloten, omdat er geen budget meer beschikbaar is.  

 
De uitvoering van het merendeel van de EFRO-projecten verloopt volgens planning. Er 
worden echter in prioriteit 3 (attractieve steden) minder projecten ingediend dan 
verwacht, waardoor de uitgaven achterlopen. Het EFRO-budget van prioriteit 1 (kennis, 
innovatie en ondernemerschap) is op dit moment echter ontoereikend om de twee 
lopende aanvragen te kunnen honoreren. Wanneer aansluiting wordt gezocht bij het 
Coalitieakkoord dan blijkt dat projecten uit prioriteit 1 hierin beter passen dan 
projecten uit prioriteit 3. Wij hebben dan ook in GS afgesproken om een deel van het 
EFRO-budget weg te halen bij prioriteit 3 en extra in te zetten bij prioriteit 1. Hierover 
zullen wij met verschillende partijen overleg voeren. Zolang dit nog niet is geregeld 
kunnen we, door tijdelijk de provinciale cofinanciering in te zetten als EFRO-budget, de 
2 lopende projecten honoreren en de TMI-regeling begin april weer openstellen. 
 

Risico’s 
 

Niet van toepassing. 
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Interreg IV programma 
 
Hoofddoelstelling van het programma is leren van elkaar en het versterken van de regio’s te bevorderen. Dit 
gebeurt door interregionale of transnationale samenwerking in Europa op het brede terrein van ruimtelijke 
ontwikkeling en economie. De belangrijkste thema’s zijn ‘innovatie’ en ‘duurzaamheid’.  
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

De deelnemende regio’s hebben de mogelijkheid om kennis en ideeën uit te wisselen 
(met een aantal Europese ‘good practices’ op het gebied van innovatie, duurzame 
energiebronnen, watermanagement, e-Government). 
 

 
Doelrealisatie 
 

We hebben inmiddels de projecten MINI EUROPE en MORE4NRG afgerond, het project 
SAWA wordt begin 2012 beëindigd. We hebben met de betrokken regio’s veel kennis en 
ervaring uitgewisseld en verschillende ‘good practices’, zoals het project 
Zomerondernemer en het project Soap on Tap (apparaat in de supermarkt waarmee je 
wasmiddel kunt tappen in hervulbare flessen) geïmplementeerd. Er zijn drie nieuwe 
projectaanvragen, SMART EUROPE, REGIONS4GREENGROWTH en GREENINFRANET 
ingediend, die eind 2011 zijn goedgekeurd.  
 

Activiteiten 
 

Het managen en (laten) uitvoeren van projecten die als doel hebben het realiseren van 
beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzame energie, watermanagement, 
ontwikkeling en innovatie. Hierbij wordt intensief samengewerkt met andere EU-regio’s 
met als doel te leren van elkaar, het uittesten en ontwikkelen van methodieken en het 
verbeteren van de communicatie tussen burgers en overheid in de  verschillende EU-
regio’s, waaronder Flevoland.  
 

Risico’s 
 

Niet van toepassing, een groot deel van de projecten is (bijna) afgerond en wij hebben 
ons aan onze verplichtingen gehouden. 
 

 
 
Europees Visserij Fonds 2007 – 2013 (OP VIS) – As 4: ‘Duurzame ontwikkeling van Visserijgebieden’ 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

As 4 van het Europees Visserij Fonds wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd door het 
bottom-up initiëren en uitvoeren van visserijprojecten vanuit de lokale 
visserijgemeenschap.  
 

 
Doelrealisatie 
 

Het Europese Visserij Fonds heeft een meerjarig karakter en is voor ons een belangrijk 
instrument om de beleidsdoelstellingen op het gebied van de economie en 
werkgelegenheid van en rond Urk te realiseren. Het programma heeft een looptijd van 
7 jaar, dit betekent dat pas na afloop van het  programma (2015) bekend zal zijn of we 
de afgesproken outputindicatoren hebben gerealiseerd. 
 

Activiteiten 
 

We hebben projecten, die als doel hebben het realiseren van beleidsdoelstellingen op 
het gebied van werken en van de concurrentiekracht van de locale economie van en 
rond Urk, geïnitieerd, beoordeeld en gevolgd. 
Hierbij streven wij naar een maximale benutting van de EU, Rijks-, provinciale, 
gemeentelijke en private middelen. 
 

Risico’s 
 

De visserijgemeenschap heeft eind 2011 meer dan voldoende nieuwe projectideeën 
aangedragen. Aandachtspunt is dat bij de uitvoering van deze projecten intensief 
samengewerkt zal moeten worden. 
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Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe het product 1.3.1 Europese programma’s. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

3.4  Europese programma's lasten 6.961 6.985 9.990 8.127 1.863 

 baten -2.393 -2.672 -5.046 -4.424 -622 

 saldo 4.568 4.314 4.944 3.703 1.241 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   1.863
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Projectfinanciering blijft achter door achterblijvende projectvoortgang  2.500 
De raming van de projectfinanciering is gebaseerd op de door de begunstigde ingeschatte 
investeringsfasering/projectvoortgang. Uit de realisatie blijkt dat de projectvoortgang 
achterbleef bij deze inschattingen. Op zich komt het vaak voor dat projecten trager op gang 
komen dan gedacht. In het merendeel van de gevallen wordt deze achterstand gedurende de 
looptijd van het project weer ingelopen. 

 

• OP West Kansen voor Flevoland  1.200  
• TMI 1.150  
• Interreg IV    100  
• EVF As4 (visserij)     50  
   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten   - 673 
Het verschil bestaat uit twee componenten, lagere toerekening van salarislasten en lagere 
toerekening van overige apparaatlasten.  
De lagere salarislasten (€ 476.000) worden verklaard door wijzigingen in de formatie. Door de 
lagere toerekening van salarislasten is tevens sprake van lagere ‘overige apparaatlasten’ 
(€ 197.000).  

 

   
Overige kleine verschillen     36 
   
Totaalresultaat baten   - 622 
   
Bijdrage uit Europese en Rijksmiddelen blijft achter door achterblijvende 
projectvoortgang 

- 650 

De raming van de verwachte bijdragen uit Europese en Rijksmiddelen is gebaseerd op de 
ingeschatte investeringsfasering/projectvoortgang. Uit de realisatie blijkt dat de 
projectvoortgang achterbleef bij deze inschattingen. Op zich komt het vaak voor dat 
projecten trager op gang komen dan gedacht. In het merendeel van de gevallen wordt deze 
achterstand gedurende de looptijd van het project weer ingelopen. 

 

• TMI - 600  
• Interreg IV   - 50  
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Bijdrage in Technische Bijstand Programmabureau OP West hoger door meer 
toerekenbare/declarabele uren provinciale medewerkers 

- 75 

Op basis van de gerealiseerde declarabele uren van medewerkers voor het programmabureau 
OP West wordt de vergoeding van Rotterdam ruim € 75.000 hoger berekend dan geraamd. Dit 
voordeel wordt overigens verrekend met de egalisatiereserve Technische Bijstand. 

 

   
Bijdrage in Technische Bijstand Interreg III lager door te optimistische inschatting   70 

 
Bij de afrekening van de Interreg-projecten uit programmaperiode 2000-2006 
blijkt een te optimistische schatting te zijn gemaakt van de bijdrage in de kosten 
van Technische Bijstand; dit leidt tot een nadeel van ruim € 70.000. 

  

   
Overige kleine verschillen    33 
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3.3 Totale baten en lasten thema 3 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
Themaonderdeel   Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

Lasten 20.082 16.548 25.022 21.665 3.356 

Baten -671 -391 -436 -398 -39 

3.1 Werken en ondernemen 

Saldo 19.411 16.157 24.585 21.268 3.317 

       
3.2 Toerisme en recreatie Lasten 888 782 782 760 21 

  Baten 0 0 0 0 0 

  Saldo 888 782 782 760 21 

       
3.3 Landbouw en visserij Lasten 245 243 243 225 18 

  Baten -29 0 0 0 0 

  Saldo 216 243 243 225 18 

       
3.4 Europese programma's Lasten 6.961 6.985 9.990 8.127 1.863 

  Baten -2.393 -2.672 -5.046 -4.424 -622 

  Saldo 4.568 4.314 4.944 3.703 1.241 

       

Lasten 28.175 24.558 36.036 30.778 5.259 

Baten -3.092 -3.062 -5.482 -4.821 -661 

Totaal thema 3 
Economie en arbeidsmarkt 

Saldo 25.083 21.495 30.554 25.957 4.598 
                  (Bedragen x € 1.000) 
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4 Flevolandse samenleving 
 

4.1 Inleiding 
 
Het motto in het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011 is ‘niet groeien om de groei zelf, maar groei ter versterking 
van de kwaliteit en balans in Flevoland’. Een goede ruimtelijke inpassing van de groei is daarom voorwaarde. 
Deze moet gericht zijn op behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit, een goede balans tussen 
wonen, werken en voorzieningen, recreatie, natuur, water en landbouw en een (boven)regionale 
samenhang. 
 
De balans in de samenleving en de samenhang tussen stad en platteland moeten meegroeien met het aantal 
inwoners. Veiligheid, gezonde woonwijken, een volwassen zorgsector; het zijn zaken die in kwaliteit en 
kwantiteit beter in balans moeten komen. We investeren in de ontwikkeling van de stad Almere. In de 
minder dichtbevolkte delen van Flevoland betekent sociale kwaliteit investeren in een aantrekkelijk 
platteland. Door een aangepaste Sociale Agenda, het IFA en PMJP/leader is in de afgelopen jaren 
bijgedragen aan de realisatie van deze doelen. 
 
De (aangepaste) collegedoelstelling ‘over de hele linie blijft de provincie streven naar een groei van het 
voorzieningenniveau die minimaal gelijke tred houdt met de bevolkingsgroei’ heeft een focus op de 
versterking van het voorzieningenniveau (de infrastructuur) voor jeugdzorg (hoofdstuk 1), onderwijs 
(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3), zorg, cultuur en sport (hoofdstuk 4). Door de achterblijvende groei van de 
bevolking is de achterstand in voorzieningen niet groter geworden en eerder minder geworden; daarnaast is 
op sommige terreinen ook stevig geïnvesteerd in het behoud en de versterking van voorzieningen 
(Windesheim, MC-ziekenhuizen). 
 
Naast dit alles is in de afgelopen jaren ook meer focus gebracht in provinciale taken. Het rapport van de 
commissie Lodders heeft daaraan in hoge mate bijgedragen. Op het sociale domein is de inzet van de 
gemeenten als eerste aan de orde. 
 

4.2 Themaonderdelen 
 
Onder het thema Flevolandse samenleving zijn de themaonderdelen Zorg en sociale kwaliteit, Sport, 
Cultuur, Omroep Flevoland, Wonen alsmede Ruimtelijke planning opgenomen. Ook in andere documenten is 
beleid uitgewerkt en zijn doelstellingen geformuleerd. Deze zijn hieronder per themaonderdeel genoemd. 
 

4.2.1 Zorg en sociale kwaliteit 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

1. Hogere maatschappelijke participatie kwetsbare groepen; 
2. een sterke zorginfrastructuur. 
 

 
Doelrealisatie 1. We hebben de maatschappelijke participatie van kwetsbare jongvolwassenen met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt verhoogd, doordat: 
a. we uitvoering hebben gegeven aan het programma Kwetsbare jongeren en 

arbeid; 
b. we hebben bijgedragen aan het preventief versterken van jongeren met 

de ontwikkeling van de Toolkit als assessment in het speciaal onderwijs. 
2. we hebben de zorginfrastructuur versterkt, doordat: 
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a. we met het CMO Flevoland afspraken hebben gemaakt over uit te voeren 
activiteiten in 2012, waarbij rekening is gehouden met de taakstelling en 
de nieuwe koers van de provincie; dit betekent dat onder andere 
werkzaamheden op het terrein van ontwikkelingssamenwerking worden 
beëindigd;  

b. we in het kader van de nieuwe rol van de provincie gestart zijn met de 
herijking van het sociaal domein. Er is ambtelijk overleg geweest met 
gemeenten over de nieuwe taak en rol van de provincie. In februari 2012 
volgt een bestuurlijk overleg. Op basis van de uitkomsten zullen wij in 
2012 tot herijking van het sociaal domein komen. 

 
Activiteiten 
 

• we hebben, als onderdeel van de Sociale Agenda, de volgende projecten 
uitgevoerd:  

o onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van gericht assessment binnen het 
speciaal onderwijs (Mind at Work, Universiteit van Amsterdam, REC 
Flevoland); 

o Toolkit: assessements in het speciaal voortgezet onderwijs; 
o Life coach: jobs for now (Flevotalent Junior, Vitrée, CMO Flevoland). 

• als gevolg van het nieuwe Collegeuitvoeringsprogramma is de uitvoering van de 
Sociale Agenda stopgezet; 
 

Risico’s Er hebben zich geen risico’s voorgedaan. 
 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe het product 7.3.2 Zorg en sociale kwaliteit. 
 
Middelen 
 
Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

4.1  Zorg en sociale kwaliteit lasten 3.279 3.002 2.793 2.557 236 

 baten 0 0 0 0 0 

 saldo 3.279 3.002 2.793 2.557 236 
      (bedragen x € 1.000) 

Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   236
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Herprioritering van de provinciale rol in het sociale domein 235 
We hebben besloten om de ontwikkelde participatieprogramma’s niet te continueren, omdat 
de heroriëntatie op de provinciale rol in het sociale domein nog niet is afgerond. Hierdoor is 
een onderuitputting ontstaan van € 155.000 op het budget voor de sociale agenda. In de 
Najaarsnota 2011 is daar al op geanticipeerd.  

 

We hebben om dezelfde reden ook voor de onderdelen Bevorderen sociale kwaliteit (€ 48.000) 
en bevorderen Gezondheidszorg (€ 32.000) in 2011 minder opdrachten verstrekt.  

 

   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten  - 14 
   
Overige kleine verschillen  15 
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Totaalresultaat baten     0 
   
Niet van toepassing.  

 

4.2.2 Sport 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

Een versnelling in de groei van het sportvoorzieningenniveau.  

 
Doelrealisatie Om het sportvoorzieningenniveau te versnellen hebben we met name op het gebied van 

kernsporten en talentenprogramma’s nieuwe sportvoorzieningen gestart. 
 

Activiteiten 
 

• We hebben in 2011 de kernsporten zeilen, badminton, triatlon en volleybal op de 
kaart gezet met evenementen en/of talentenprogramma’s. Voorbeelden zijn 
regionale trainingscentra voor zeilen, badminton en triathlon, open NK Triathlon, 
Batavia Regatta alle nationale badmintonwedstrijden; 

• we hebben ook een judo talentenprogramma gestart;  
• we hebben voor gehandicaptensport een website opgezet waar vraag en aanbod 

samenkomt en hebben we uitvoering gegeven aan sportstimulering in speciaal 
onderwijs en algemeen onder jongeren;  

• we hebben de ontwikkelingen van Olympisch Vuur gevolgd. 
 

Risico’s Risico’s hebben zich niet voorgedaan. 
 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe het product 7.3.1 Sportdeelname. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

4.2  Sport lasten 1.827 1.679 1.674 1.633 41 

 baten 0 0 0 0 0 

 saldo 1.827 1.679 1.674 1.633 41 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten    41
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Niet van toepassing.   
   
Technische verklaring   
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Toerekening apparaatlasten   - 34 
  
Overige kleine verschillen  75 
De overige kleine verschillen worden voornamelijk veroorzaakt wordt door lagere 
subsidiëring van nieuw sportbeleid (€ 33.000), uitvoeringskosten (€ 24.000) en 
enkele andere kleine verschillen. 

  

   
Totaalresultaat baten  0  
   
Niet van toepassing.  

 

4.2.3 Cultuur 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

1. Een sterke culturele infrastructuur; 
2. verhoogde culturele participatie van jongeren. 
 

 
Doelrealisatie 
 

1. We hebben de dragers van het Flevolandse, culturele infrastructuur gesubsidieerd 
met als doel om een basisniveau aan culturele voorzieningen en uitingen in onze 
provincie te behouden. We hebben deze culturele infrastructuur versterkt door 
bundeling van krachten op het gebied van cultureel erfgoed; samenwerking aan 
Lelystadse kuststrook en cultuureducatie (één organisatie van de steunfunctie); 

2. we hebben de culturele participatie onder jongeren bevorderd door het stimuleren 
van jonge talenten, met onze bijdrage aan het programma Cultuurparticipatie, met 
ondersteuning van de cultuureducatieve sector.  
 

Activiteiten 
 

Culturele infrastructuur: 
• de archeologische opgraving bij de N23 is in 2010 afgerond en het gevonden 

materiaal is in 2011 grotendeels geanalyseerd. De eindrapportage verschijnt in 
2012; 

• vanuit het p-MJP zijn voor het beleefbaar maken van het culturele erfgoed een 
archeoroute op Schokland en de inrichting van de Laakse slenk uitgevoerd; 

• we hebben samen met de gemeente Noordoostpolder een haalbaarheidsonderzoek 
gedaan voor het zevende landschapskunstwerk in de Noordoostpolder; 

• we hebben uitvoering gegeven aan de wettelijke taak bibliotheekondersteuning 
door de Steunfunctie Bibliotheken Flevoland; 

• Toerisme Flevoland heeft onze opdracht uitgevoerd voor een landelijke 
publiciteitscampagne over het culturele aanbod in onze provincie; 

• Uitvoering is gegeven aan het programma Cultuurparticipatie door subsidiering van 
verschillende activiteiten; 

• we hebben de samenwerking van de erfgoedinstellingen aan de Lelystadse 
kuststrook gestimuleerd, de voorbereidingen zijn door de partijen in gang gezet.  

 
Cultuurparticipatie: 
• we hebben besloten de vier steunfuncties voor cultuureducatie te gaan 

centraliseren en hebben de vier instellingen opgedragen met een plan te komen;  
• we hebben subsidies verstrekt op basis van de diverse regels voor talentvolle 

jongeren, podiumkunsten en beeldende kunst.   
 

Risico’s 
 

Het risico van tegengestelde belangen tussen provincie, gemeenten en steunfuncties is 
aanwezig ook in verband met de diverse ombuigingen. We zetten ons op een 
constructieve wijze in om in gesprek te blijven met de betrokken partijen. 
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Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe de producten 8.1.1 Cultureel erfgoed tot en met 8.4.1 
Bibliotheekstelsel. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

4.3  Cultuur lasten 9.748 7.898 7.994 6.493 1.501 

 baten -1.988 -31 -1.493 -167 -1.326 

 saldo 7.760 7.867 6.501 6.326 175 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten    1.501
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Analyses en eindrapport Archeologisch onderzoek N23 nog niet afgerond  1.298 
We hebben € 1,3 miljoen minder uitgegeven aan het Archeologisch onderzoek N23 dan was 
geraamd. Een deel is bestemd voor de afronding van de analyses en het eindrapport in 2012. 
Daarnaast reserveren we hierbinnen € 1,1 miljoen voor nog te verwachten kosten door de 
vertraging van de aanleg N23 als gevolg van de opgravingen. Hierover loopt een juridische 
procedure. De Raad van Arbitrage zal de betreffende partijen voor een eerste mondelinge 
behandeling van het geschil in mei 2012 horen. Een uitspraak in het geschil wordt eerst na de 
zomer verwacht. De onttrekking in 2011 aan de reserve strategische- en ontwikkelprojecten 
blijft hiermee achterwege. We stellen Provinciale Staten voor om € 164.000 bij te ramen in de 
begroting van 2012 en te dekken uit de reserve strategische- en ontwikkelprojecten. 
 

 

   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten   7  
   
Overige kleine verschillen  196 
We hebben op een aantal onderwerpen door diverse oorzaken minder uitgegeven dan was 
geraamd. Het betreft hier de onderwerpen Archeologiebeleid (€ 30.000), steunfunctie 
archeologie en monumenten( € 29.000), besteding convenantsgelden (€ 28.000), beheer/-
herstel erfgoed (€ 15.000), aankoop en onderhoud beeldende kunst (€ 16.000), 1-jarige 
cultuurprojecten (€ 20.000), cultuurparticipatie (€ 19.000), afwikkelingsverschillen (€ 31.000) 
en nog enkele kleinere verschillen. 

 

 

Totaalresultaat baten   -1.326
   
Lagere onttrekking aan de reserve BDU voor archeologisch onderzoek N23   
We hebben voor de dekking van het archeologisch onderzoek minder onttrokken aan de 
reserve BDU (zie de toelichting bij de lasten). Het bedrag blijft beschikbaar voor 2012. Het 
project wordt in 2012 naar verwachting afgerond.   

-1.298 

  
Overige kleine verschillen  - 28 
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4.2.4 Omroep Flevoland 
 
De verantwoording over dit themaonderdeel is opgenomen in de Productenrealisatie; product 8.3.1 
Regionale nieuwsvoorziening. 
 
Middelen 
 
Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

4.4  Omroep Flevoland lasten 7.514 7.639 7.639 7.628 11 

 baten 0 0 0 0 0 

 saldo 7.514 7.639 7.639 7.628 11 
(bedragen x € 1.000) 

Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten    11
   
In verband met de geringe afwijking hebben we geen nadere toelichting gegeven.   
   
Totaalresultaat baten     0 
   
Niet van toepassing.  

 

4.2.5 Wonen 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

Met het Rijk zijn goede afspraken gemaakt over verdere verstedelijking in relatie met 
de aanleg en verbetering van infrastructuur en voorzieningen, inclusief duurzaamheid. 
 

 
Doelrealisatie 
 

1. De noodzaak tot het bouwen van 60.000 woningen in Almere is aangetoond; 
2. we hebben van het Rijk de verantwoordelijkheid gekregen voor de regie op de 

verstedelijking buiten Almere en Lelystad; het Rijk ziet alleen de verstedelijking in 
drie topregio’s (waaronder Almere en Lelystad als onderdeel van de 
MetropoolRegio Amsterdam) nog als nationaal belang. In de drie topregio’s zullen 
Rijk en regio samen de verstedelijkingsopgave aanpakken en voor Almere verloopt 
dat voornamelijk via het programma Rijk-regio Amsterdam-Almere-Markermeer 
(RRAAM). Zie ook deel II, onderdeel B4 ‘Speerpunt IFA/Schaalsprong’. 
 

Activiteiten 
 

• We hebben in MRA-verband bijgedragen aan een woningmarktonderzoek in 
opdracht van het Rijk. Dit was nodig om te onderbouwen of de woningbehoefte in 
de Noordvleugel tot 2040 groot genoeg zal zijn om een groei met 60.000 woningen 
in Almere te rechtvaardigen. Zie ook deel II, onderdeel B4 ‘Speerpunt 
IFA/Schaalsprong’; 

• we hebben de mogelijkheden voor beleidsbeïnvloeding benut in het traject ter 
voorbereiding van de Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte. 
 

Risico’s 
 

Het Rijk heeft inderdaad een bepalende rol gespeeld bij dit dossier door verstedelijking 
buiten de drie prioritaire gebieden niet langer als Rijksbelang te definiëren. Daarmee 
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is, behalve voor Almere, de basis vervallen om hierover afspraken met het Rijk te 
maken. 
 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

Woningvoorraad en woonomgeving is kwalitatief (geschikt voor verschillende 
doelgroepen) op peil. 
 

 
Doelrealisatie 
 

1. We hebben de gemeenten Almere, Dronten en Noordoostpolder verzocht de 
afrekeningen op te stellen voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-
2), waaruit zij een bijdrage hebben ontvangen om de woningvoorraad kwalitatief 
op peil te brengen;  

2. we hebben de voorbereidingen gestart voor het toekennen van ISV-3-budget dat 
een bijdrage levert  aan de gemeentelijke inspanningen om de woningvoorraad op 
peil te brengen. 

 
Activiteiten 
 

• We hebben helderheid verschaft over de manier waarop de afrekening over ISV-2 
moet worden ingericht. Door het intrekken van de Wet Stedelijke Vernieuwing per 
1-1-2011 is onduidelijkheid ontstaan over de vereisten van de afrekening. Daardoor 
heeft de afrekening vertraging opgelopen; 

• er zijn nog geen aanvragen ingediend door gemeenten voor de derde 
investeringsperiode van het Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing.  

 
Risico’s 
 

In alle drie de gemeenten waar subsidie voor ISV-2 is ingezet, hebben de projecten 
inderdaad vertraging opgelopen waardoor subsidievaststelling later zal worden 
afgerond. Dit hangt samen met de complexiteit van de projecten, waarbij vele partijen 
een rol spelen. In Almere en Biddinghuizen wordt het doel wel volledig gerealiseerd. In 
Emmeloord worden niet alle deeldoelstellingen gehaald. In welke mate moet blijken uit 
de afrekening. 
 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

Er is meer woningbouw in opdracht van (collectieven van) particulieren (ruim 100 
woningen).  
 

 
Doelrealisatie 
 

We hebben drie collectieven van particuliere opdrachtgevers ondersteund bij het 
realiseren van in totaal 50 woningen. Sinds 2009 hebben we in totaal de bouw van 124 
woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap ondersteund. 
 

Activiteiten 
 

• In totaal hebben we in 2011 € 44.800 aan subsidie verstrekt; 
• we hebben de beleidsregel Stimulering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Woningbouw aangepast, zodat er geen subsidieplafonds per gemeente meer zijn, 
maar aanvragen in volgorde van binnenkomst worden afgehandeld. 
 

Risico’s 
 

De in 2009 vastgestelde verdeling van de middelen over de gemeente bleek niet aan te 
sluiten bij de initiatieven die in de verschillende gemeenten ontstonden. Daarom 
hebben we de beleidsregel aangepast. 
 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

Alle Flevolandse gemeenten voldoen volledig aan de taakstelling voor de huisvesting 
van statushouders. 
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Doelrealisatie 
 

1. We hebben de gemeenten in Flevoland gestimuleerd om de volledige taakstelling 
huisvesting statushouders te realiseren; 

2. de gemeenten hebben in de periode januari tot en met december 2011 265 
statushouders gehuisvest. Dat is meer dan de totale taakstelling voor het gehele 
jaar (229); 

3. drie gemeenten hebben de taakstelling al meer dan gerealiseerd (Almere, Lelystad 
en Zeewolde) en twee (Dronten en Noordoostpolder) nagenoeg;  

4. de gemeente Urk is er in geslaagd een substantieel deel van de achterstand weg te 
werken. 
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben de voortgang gemonitord en waar nodig hebben wij melding gemaakt 
van dreigende en feitelijke achterstanden. Vanuit onze rol als toezichthouder 
hebben we gewezen op de noodzaak de (dreigende) achterstanden tijdig weg te 
werken;  

• met de gemeenten Dronten en Urk zijn in het najaar bestuurlijke afspraken 
gemaakt over het alsnog behalen van de taakstelling. 
 

Risico’s Het genoemde risico (de aantallen te huisvesten statushouders zijn afhankelijk van 
(inter)nationale ontwikkelingen) heeft zich niet voorgedaan.  
 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe het product 9.1.1 Woonbeleid en stedelijke vernieuwing. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

4.5  Wonen lasten 662 441 630 177 453 

 baten -373 0 -175 -175 0 

 saldo 289 441 454 1 453 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   453
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Nog geen aanvragen ingediend voor Investeringsbudget voor Stedelijk Vernieuwing  360 
In de Najaarsnota 2011 hebben we reeds aangegeven dat dit budget niet geheel benut zou 
worden. Zoals toegelicht bij de doelrealisatie zijn er nog geen aanvragen ingediend door 
gemeenten voor de derde investeringsperiode van het Investeringsbudget voor Stedelijke 
Vernieuwing en heeft de afrekening over ISV-2 vertraging opgelopen. Daardoor worden de 
middelen die het Rijk voor ISV beschikbaar heeft gesteld niet in 2011 maar later besteed.  

 

   
Beschikbaar budget voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) niet volledig 
benut 

 93 

Bij de Najaarsnota 2011 is de raming voor CPO reeds met € 50.000 verlaagd naar € 138.000. 
Daarvan is € 45.000 benut. Het restant van deze door het Rijk beschikbaar gestelde middelen 
blijft beschikbaar voor komende jaren. Inmiddels zijn de subsidieplafonds per gemeente 
opgeheven. 
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Technische verklaring   
   
Niet van toepassing.   
   
Totaalresultaat baten  0
   
Niet van toepassing.  

 

4.2.6 Ruimtelijke planning 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

Vertaal de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte naar provinciaal 
(Flevolands) en gemeentelijk ruimtelijk beleid en regelgeving.  
 

 
Doelrealisatie 
 

Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van de minister voor 
Infrastructuur & MIlieu en de daarbij behorende nieuwe AMvB Ruimte kan de 
Flevolandse werkwijze worden behouden. 
 

Activiteiten 
 

• We hebben invloed uitgeoefend tijdens de voorbereidingen van de SVIR en AMvB 
Ruimte;  

• we hebben het inspraaktraject benut om vooral in de AMvB Ruimte de Flevolandse 
beleidsinhoud nog beter verwerkt te krijgen in de definitieve teksten. 

 
Risico’s 
 

door actief te participeren in het intensieve voorbereidingstraject hebben we ernaar 
gestreefd dat het Rijk rekening houdt met de Flevolandse belangen in de SVIR en AMvB 
Ruimte. In 2012 zal blijken of dit is gelukt. 
 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

1. Minimaal 60% van de totale Flevolandse energiebehoefte komt in 2013 uit 
duurzame bronnen te komen. Windenergie draagt hier voor circa 90% (in 2013 750 
MW) aan bij;  

2. in 2011 zijn de definitieve besluiten over windpark Noordoostpolder genomen.  
3. de voorbereidingen voor de realisatie van project de Zuidlob en de Sternweg zijn in 

volle gang; 
4. medio 2020 is een substantieel deel van het huidige windareaal geherstructureerd 

(opschalen en saneren); 
5. met de gemeente Almere zijn de kansen en ordeningsprincipes voor wind in het 

stedelijk gebied in beeld gebracht.  
 

 
Doelrealisatie 
 

1. Door de realisering van deze windparken hebben we de doelstelling van 60% 
duurzame energie in 2013 dichterbij gebracht. In 2011 wordt 57% van de 
energiebehoefte van Flevoland uit duurzame energie gehaald (exclusief vervoer); 

2. het Rijk heeft een definitief besluit genomen over windpark Noordoostpolder; 
3. we hebben bereikt dat de besluitvorming over de windparken Zuidlob en Sternweg 

onherroepelijk is en de bouw kan worden gestart; 
4. initiatiefnemers van nieuwe projecten (werkgroep opschaling wind (WOWF, 

IJsselmeerdijk) zijn ondersteund en geadviseerd om te komen tot opschalen en 
saneren van windenergie;  

5. overleg is gevoerd met de gemeente Almere over haar plannen voor wind in 
stedelijk gebied.  
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Activiteiten 
 

• We hebben bijgedragen aan de besluitvorming door het Rijk over windpark 
Noordoostpolder door vergunning te verlenen voor dit windpark; 

• we hebben bijgedragen aan de besluitvorming over de windparken Zuidlob en 
Sternweg  door vergunning te verlenen voor deze windparken en te adviseren over 
de ruimtelijke inpassing en over de gebiedsgebonden bijdragen (het investeren van 
een deel van het rendement van het windmolenpark in het omliggende gebied); 

• we hebben samen met het Rijk en de betrokken gemeenten het plan van aanpak 
voor windpark IJsselmeerdijk vastgesteld; 

• we hebben samenwerking gestimuleerd tussen windmoleneigenaren en 
investeerders als eerste stap in het proces van opschalen en saneren; 

• we zijn gestart met een verkenning naar de tweede generatie windparken. 
 

Risico’s 
 

We hebben samen met de gemeenten, agrarische windondernemers en andere 
marktpartijen in Flevoland nader de problematiek van het opschalen en saneren 
verkend. Hiertoe is een ambtelijk overlegstructuur ingericht. De samenwerking wordt 
naar verwachting voortgezet in 2012 en bindt vooralsnog de deelnemende partijen aan 
het proces. Het aanwezige risico is zodoende beheerst.  
 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

Het provinciaal belang, zoals vastgelegd in het Omgevingsplan 2006, is bij 
provincieoverstijgende ontwikkelingen goed afgewogen.  
 

 
Doelrealisatie 
 

1. We hebben bijgedragen aan het formuleren van alternatieve tracés voor de 380KV 
hoogspanningsleidingen tussen Diemen en Ens, zodat het Rijk beter rekening kan 
houden met Flevolandse belangen; 

2. het ontwerp van de structuurvisie Buisleidingen bevat geen tracé dat door 
Flevoland heenloopt; 

3. voor klimaatadaptatie zie paragraaf 5.2.1 over het Deltaplan; 
4. wij zijn direct betrokken bij de voorbereiding van de structuurvisie Wind op land 

van het Rijk. 
 

Activiteiten 
 

• We hebben deelgenomen aan de voorbereidingen van het tracébesluit 380KV; 
• we hebben deelgenomen aan de voorbereidingen van het ontwerp van de 

structuurvisie Buisleidingen; 
• we hebben het Rijk actief geïnformeerd over het Flevolandse beleid voor 

windenergie en samengewerkt met verschillende partijen om het principe van 
opschalen en saneren te integreren in de structuurvisie Wind op land. 
 

Risico’s 
 

Om te voorkomen dat het risico zou optreden dat het tracébesluit voor de 380KV-
leidingen vergaande gevolgen zou hebben voor de ontwikkeling van Almere, hebben we, 
samen met de gemeente Almere, succesvol gepleit voor afstemming van het 
tracébesluit op de ontwikkelingen in het kader van RRAAM. In 2012 zal blijken of het 
Rijk bereid is optimaal rekening te houden met de ontwikkeling van Almere. 
 

 
 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit en duurzaamheid van het platteland met ruimte 
voor nieuwe functies en functieverweving is verhoogd. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Door toepassing van het Experimentenkader uit het Omgevingsplan Flevoland 2006 
hebben we ruimte geboden voor een nieuwe functie in het landelijk gebied van 
Zeewolde. 
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Activiteiten 
 

We hebben besloten het experimentenkader toe te passen voor het bestemmingsplan 
‘Stichtse Putten OCMNL’ van de gemeente Zeewolde. Hierdoor wordt op de locatie van 
het huidige Flevolandse steunpunt Stichtse Brug de realisatie van een operationeel 
centrum voor de veiligheidsregio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland mogelijk gemaakt. 
 

Risico’s 
 

Niet van toepassing. 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De kaders voor intensieve veehouderij in Flevoland zijn duidelijk.  
 

 
Doelrealisatie 
 

Provinciale Staten hebben eind 2010 besloten de partiële herziening van het 
Omgevingsplan niet ter inspraak te laten brengen door Gedeputeerde Staten.  
 

Activiteiten 
 

• We hebben besloten de Rijksbeleidsontwikkeling op het dossier Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) af te wachten omdat dit beleid de ruimte gaat bepalen voor 
alle ontwikkelingen die leiden tot stikstofemissies (waaronder de intensieve 
veeteelt);  

• we brengen bij het Rijk de Flevolandse belangen in beeld. 
Risico’s 
 

Het risico op bezwaar- en beroepsprocedures heeft zich niet voorgedaan, omdat er 
geen nieuw beleid is vastgesteld. 
 

 
Doelrealisatie 
 

De provinciale kaders voor het beleid rond werklocaties zijn helder en het provinciale 
beleid werkt door in het beleid van de gemeenten. 

Activiteiten 
 

• We hebben de structuurvisie werklocaties Flevoland 2011 opgesteld en de 
Beleidsregel locatiebeleid stedelijk gebied 2011 vastgesteld; 

• we hebben met de gemeenten afgesproken dat zij hun Gemeentelijke Visie 
Vestigingslocaties (GVV) vóór 2013 aanpassen aan het nieuwe provinciale beleid.  

 
Risico’s 
 

Niet van toepassing. 
 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe de producten 10.1.1 Ruimtelijk beleid en 10.1.2 Doorwerking 
beleid in gemeentelijke plannen. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 
Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

4.6  Ruimtelijke planning lasten 3.630 3.168 3.781 3.205 576 

 baten -290 0 -318 -224 -94 

 saldo 3.340 3.168 3.464 2.981 482 
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Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten  576
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Lagere proceskosten Luchthaven door vertraging besluitvorming ontwikkeling luchthaven 50 
In 2011 is besluitvorming over de ontwikkeling van de luchthaven uitgebleven. Dit geldt ook 
voor het aangekondigde advies van de heer Alders aan het kabinet over de toekomst van de 
luchthaven (de Alderstafel Lelystad). Deze wordt nu in het eerste kwartaal 2012 verwacht. Dit 
hangt samen met het slechtere economisch klimaat, maar ook doordat de Raad van State het 
Aanwijzingsbesluit (wederom) heeft vernietigd. Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben 
wij minder hoeven uitwerken en onderzoeken. De niet bestede procesgelden blijven 
beschikbaar binnen de reserve Omgevingsplan. 

 

  
Geen noodzaak voorgedaan om een beroep te doen op proceskosten door OMALA 35 
De proceskosten zijn bedoeld voor onvoorziene kosten en nader te bepalen onderzoeken ten 
behoeve van het provinciale aandeelhouderschap van OMALA N.V. In 2011 heeft zich niet de 
noodzaak voorgedaan om een beroep op deze middelen te doen. 

 

  
Lagere proceskosten Werkmaatsch. Markermeer IJmeer door vertraging werkzaamheden  171 
De werkzaamheden van de Werkmaatschappij Markermeer IJmeer (WMIJ) hebben enige 
vertraging opgelopen. Dit met name als gevolg van de intensieve periode rond de afronding 
van het optimalisatierapport. Dit zal in de periode tot oktober 2012 worden ingehaald. De niet 
bestede procesgelden blijven beschikbaar binnen de reserve Omgevingsplan. 

 

  
Lagere proceskosten IJmeer – Markermeer door meer onderwerpen WMIJ  240 
Doordat de werkzaamheden van de WMIJ meer onderwerpen omvatten en doordat activiteiten 
door eigen mensen zijn uitgevoerd hebben we minder externe kosten gemaakt, naast de WMIJ. 
Zo heeft de WMIJ zelf diverse draagvlakbijeenkomsten georganiseerd en is het Markermeer 
IJmeer ook aan de orde gekomen in bijeenkomsten van het Deltaprogramma. Andere 
werkzaamheden zijn langzamer op gang gekomen, zoals een onderzoek naar de transitie van 
de visserij en het opstarten van Europese samenwerking. Het resterende budget van TMIJ 
wordt gereserveerd voor de voorziene investering in de natuurmaatregelen. 

 

   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten   - 55 
De apparaatlasten voor de luchthaven vallen door de uitgebleven besluitvorming over de 
ontwikkeling van de luchthaven € 140.000 lager uit, in casu € 68.000 lagere salariskosten en     
€ 72.000 lagere overige apparaatskosten. 

 

Door een administratieve herverdeling zijn er €195.000 meer apparaatskosten toegerekend 
aan ruimtelijk beleid (producten 10.1.1 en 10.1.2) dan begroot. Op andere themaonderdelen 
heeft dit een voordelig effect. 

 

   
Overige kleine verschillen  135 
De overige verschillen worden veroorzaakt door onderuitputting binnen ruimtelijk beleid       
(€ 86.000), afwikkelingsverschillen (€ 38.000) en overige verschillen. 

 

 

Totaalresultaat baten  - 94
   
Lagere baten Werkmaatschappij Markmeer IJmeer door vertraging werkzaamheden  - 85 
Zoals bij de lasten toegelicht is, zijn de werkzaamheden van de Werkmaatschappij 
Markermeer IJmeer (WMIJ) vertraagd. In verband met de lagere uitgaven worden de reeds 
ontvangen bijdragen van derden via de balans overgeheveld naar het volgend jaar. De baten 
zijn daardoor in 2011 lager. 

 

   
Overige kleine verschillen - 9 



 61

4.3 Totale baten en lasten thema 4 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
Themaonderdeel   Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

4.1 Zorg en sociale kwaliteit Lasten 3.279 3.002 2.793 2.557 236 

  Baten 0 0 0 0 0 

  Saldo 3.279 3.002 2.793 2.557 236 

       

4.2 Sport Lasten 1.827 1.679 1.674 1.633 41 

  Baten 0 0 0 0 0 

  Saldo 1.827 1.679 1.674 1.633 41 

       
4.3 Cultuur Lasten 9.748 7.898 7.994 6.493 1.501 

  Baten -1.988 -31 -1.493 -167 -1.326 

  Saldo 7.760 7.867 6.501 6.326 175 

       
4.4 Omroep Flevoland Lasten 7.514 7.639 7.639 7.628 11 

  Baten 0 0 0 0 0 

  Saldo 7.514 7.639 7.639 7.628 11 

       
4.5 Wonen Lasten 662 441 630 177 453 

  Baten -373 0 -175 -175 0 

  Saldo 289 441 454 1 453 

       
4.6 Ruimtelijke planning Lasten 3.630 3.168 3.781 3.205 576 

  Baten -290 0 -318 -224 -94 

  Saldo 3.340 3.168 3.464 2.981 482 

       

Lasten 26.659 23.826 24.511 21.693 2.818 

Baten -2.650 -31 -1.986 -567 -1.420 

Totaal thema 4 
Flevolandse samenleving 

Saldo 24.009 23.796 22.525 21.126 1.398 
                   (Bedragen x € 1.000) 
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5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 
 

5.1 Inleiding 
 
Flevoland wil een duurzame samenleving zijn. Een samenleving die bouwt voor toekomstige generaties, die 
oog heeft voor een gezond leefmilieu en die investeert in kwaliteit. Dit betekent dat bij het nemen van 
beslissingen een integrale afweging plaatsvindt tussen People, Profit en Planet, zowel voor de korte als de 
lange termijn. Een duurzame samenleving vergt meer dan het stimuleren van de opwekking van duurzame 
energie en het beperken van het energieverbruik. Het gaat ook om een gezond leefmilieu, behoud en 
ontwikkeling van natuur, voorkomen van wateroverlast, duurzame gebiedsontwikkeling en zorgen voor een 
goede omgevingskwaliteit (lucht, geluid, bodem, veiligheid, water en natuur). Het op lange termijn 
‘klimaatproof’ maken van Nederland – en Flevoland – vraagt om extra inzet en maatregelen.  
 
In 2011 hebben we naast uitvoering van de reguliere taken nadrukkelijk aandacht besteed aan het 
Deltaprogramma (waterveiligheid), de ontwikkeling van de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland (DE-on) en het deelakkoord Natuur tussen het Rijk en de provincies. 
 
In 2011 heeft het Rijk alle gemeenten en provincies gestimuleerd om deel te nemen aan één van de 
Regionale Uitvoeringsdiensten. Mede hierdoor hebben de noordelijke Flevolandse gemeenten de intentie 
uitgesproken te participeren in de Omgevingsdienst Flevoland. Vervolgens besloten de 9 Gooi en Vechtstreek 
gemeenten en de provincie Noord-Holland aan te sluiten bij de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek (OFGV). Met in totaal 17 partners kan de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving robuust worden georganiseerd. 
 

5.2 Themaonderdelen 
 
Het thema duurzaamheid, klimaat, water en natuur omvat de themaonderdelen water, milieu, Regionale 
uitvoeringsdienst, natuur- en landschapsbeleid en p-MJP.  
 

5.2.1 Water 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek 

 

Waterkwaliteit, -veiligheid en –overlast 

 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

1. Het doel is in 2021 de kwaliteitsdoelen en in 2015 de kwantiteitsdoelen voor het 
oppervlaktewater te behalen;  

2. voor het Deltaprogramma trekt de provincie een gebiedsverkenning van het 
deelgebied IJsselmeerkust.  

 
Doelrealisatie 
 

1. In 2011 hebben we stappen gezet en zijn we op koers om in 2021 de 
kwaliteitsdoelen en in 2015 de kwantiteitsdoelen voor het oppervlaktewater te 
behalen; 

2. we hebben de gebiedsverkenning voor de Flevolandse IJsselmeerkust uitgevoerd. 
 

Activiteiten 
 

• We hebben verdiepende analyses in het kader van het Deltaprogramma uitgevoerd, 
zonder uitgebreide gebiedsprocessen. Deze verdiepende analyses zijn deels 
centraal, landelijk, of op deelprogrammaniveau, uitgevoerd. We hebben nader 
gediscussieerd over producten en rolverdeling. Provinciale Staten hebben bij de 
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Bestuursopdracht Deltaprogramma besloten om resterende middelen mee te nemen 
naar het volgende jaar;  

• we hebben door het opstellen van concrete (juridische) regels en het stellen van 
kaders regie gevoerd op duurzaam waterbeheer: de gestelde kaders zijn samen met 
het Waterschap nader uitgewerkt; 

• we hebben de uitvoering van de aanleg van natuurvriendelijke oevers in provinciale 
vaarten verder voortgezet en liggen op schema. Daarnaast hebben we extra POP 
middelen geworven voor de voorbereiding en uitvoering van het natuurvriendelijke 
oeverprogramma in de Noordoostpolder en in Zuidelijk Flevoland. (zie p-MJP 
Water/Landbouw, paragraaf 5.2.5); 

• we hebben het uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen en normering 
wateroverlast vastgesteld. De evaluatie van het bestaand buitendijks beleid ronden 
we begin 2012 af. 

 
Risico’s 
 

Er hebben zich geen risico’s voorgedaan. 

 

Grondwaterbeleid en drinkwater 

 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

1. Het doel is vanaf 2011 optimaal ruimte te bieden voor duurzame energieopslag in 
de bodem door gebruik te maken van het grondwater;  

2. de drinkwatervoorziening voor de lange termijn zekerstellen. 

 
Doelrealisatie 
 

In 2011 is binnen de bestaande beleidskaders ruimte geboden voor duurzame 
energieopslag en is de drinkwatervoorziening voor de lange termijn zeker gesteld.  
 

Activiteiten 
 

• We hebben een actieve bijdrage geleverd aan het opstellen van de AMvB 
Bodemenergie; 

• we hebben deelgenomen en blijven in 2012 nog deelnemen aan het gezamenlijk 
onderzoek van 7 provincies (Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland, 
Utrecht, Overijssel en Drenthe) en het waterbedrijf Vitens naar de interprovinciale 
drinkwaterleveringen.  
 

Risico’s 
 

Het aangegeven risico heeft zich voorgedaan. De Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB) Bodemenergie is vertraagd en nog in voorbereiding. Eind 2011 is pas 
duidelijkheid over taken en bevoegdheden ontstaan. De AMvB zal naar verwachting pas 
op 1-1-2013 in werking treden.  
 

 

Toezicht: Waterschap en waterkeringen 

 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

1. Het waterbeheer in Flevoland uitgevoerd door het waterschap ligt in lijn met de 
beleidskaders en regelgeving;  

2. de primaire en regionale keringen voldoen aan de veiligheidsnormen. 
 

 
Doelrealisatie 
 

1. Het waterbeheer in Flevoland, uitgevoerd door het waterschap, ligt in lijn met de 
beleidskaders en regelgeving; 

2. in 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar de primaire en regionale keringen. De 
resultaten worden in het eerste halfjaar van 2012 verwacht.  

 
Activiteiten 
 

• We hebben de notitie ‘toezicht op Waterschap Zuiderzeeland’ op 27 september 
2011 vastgesteld; 
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• we hebben door middel van de jaarlijkse voortgangsrapportage van Waterschap 
Zuiderzeeland geconstateerd dat de uitvoering in lijn ligt met de beleidskaders en 
regelgeving; 

• we hebben de derde toetsronde op de primaire waterkeringen beoordeeld en 
toegezonden aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu. 

 
Risico’s 
 

Het risico van het ontbreken van concrete maatregelen en mijlpalen in het 
waterbeheerplan is weggenomen door de implementatie van de door ons vastgestelde 
notitie ‘toezicht op Waterschap Zuiderzeeland’.  
 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe het product 3.1.1 Waterkwaliteit. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

5.1  Water  lasten 2.843 1.631 1.505 1.348 157 

 baten -409 -453 -474 -476 2 

 saldo 2.434 1.179 1.031 873 159 
   

Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten    157
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Minder uitgaven voor Deltaprogramma en ontwikkelen waterbeleid  101 
Voor deze onderuitputting zijn twee belangrijke oorzaken aan te geven. Zoals bij de 
najaarsnota al gemeld is het beschikbare budget voor het Deltaprogramma niet volledig 
besteed doordat in 2011 vooral verdiepende analyses zijn uitgevoerd. Van dit budget resteert 
nog € 46.000. Conform eerdere besluitvorming door Provinciale Staten blijft dit beschikbaar 
voor het vervolg van dit programma. 
Verder zijn er minder kosten gemaakt voor ontwikkelen waterbeleid. Zo was voor het IPO 
Water project Actueel Hoogtebestand Nederland in 2011 incidenteel € 20.000 beschikbaar. 
Deze aanschaf door de gezamenlijke provincies wordt naar verwachting in 2012 uitgevoerd.  

 

   
Technische verklaring   
   
Overige kleine verschillen   56 
   
Totaalresultaat baten    2 
   
In verband met de geringe afwijking hebben we geen nadere toelichting gegeven. 2 
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5.2.2 Milieu 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders (Milieu) / J.N.J. Appelman (Duurzaamheid) 

 

Duurzaamheid en energie 

 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

1. Pro-actief beleid gericht op volledige verduurzaming van de energiehuishouding is 
geïntensiveerd, inclusief het stimuleren van de lokale, duurzame economie; 

2. In 2013 is 60% van de gebruikte energie duurzaam. 

 
Doelrealisatie 
 

De doelstelling voor 2013 is in zicht. Momenteel is 57% van de gebruikte energie 
duurzaam (exclusief transport).  
 

Activiteiten 
 

• We hebben gewerkt aan de verduurzaming van de energiehuishouding in Flevoland. 
In 2011 is een haalbaarheidsonderzoek naar een Duurzame Energie- en 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) uitgevoerd. De uitkomst daarvan was 
positief en er is besloten om met de tien partners (provincie, gemeenten, 
waterschap, HVC en Alliander) een businessplan uit te werken (verwachting 
gereed: zomer 2012).  

• met het Rijk is een Green Deal DE-on gesloten; 
• voor de activiteiten die zijn uitgevoerd voor Windenergie zie: 4.2.6 Ruimtelijke 

Planning. Een aantal activiteiten vanuit het Opschalen en Saneren beleid is 
financieel ondersteund door het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling; 

• wij zijn trekker van het Masterplan Energiehuishouding Almere 2.0 (MEA). In het 
voorjaar van 2012 wordt deze bestuurlijk in de Stuurgroep RRAAM vastgesteld.   

 
Risico’s 
 

Door extra personele inzet is het risico dat er niet tijdig duidelijkheid kan worden 
gegeven over DE-on weg georganiseerd.  
 

 

Bodem 

 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

1. Duurzaam gebruik van de ondergrond zonder onomkeerbare achteruitgang van de 
kwaliteiten van bodem en ondergrond en zonder onnodige (beheers)kosten; 

2. optimaal benutten van kansen die de ondergrond biedt voor duurzame ontwikkeling 
op het terrein van klimaat, landbouw, woningbouw, natuur en recreatie.  

 

 
Doelrealisatie 
 

Het gebruik van de ondergrond is binnen wettelijke kaders en provinciale 
beleidsdoelstellingen gebleven.  
 

Activiteiten 
 

• we zijn nog niet gestart met de Grondsanering Houtwijk 23 Dronten en aansluitend 
de meerjarige grondwatersanering. Het daaraan voorafgaande veldonderzoek en 
vervolgens de keuze voor de saneringsvariant namen meer tijd in beslag dan 
voorzien. De saneringsvariant hebben we inmiddels vastgesteld. Naar verwachting 
stellen we in januari 2012 het saneringsplan met de daarbij behorende 
kostenraming vast en zal daadwerkelijk gestart worden met de grondsanering;  

• overige activiteiten op het gebied van bodemsaneringen lopen volgens planning; 
• we starten in 2012 met activiteiten in het kader van Duurzaam Gebruik 

Ondergrond. Daardoor zijn de in 2011 beschikbare middelen uit het bodembudget 



 67

niet volledig besteed. 
 

Risico’s 
 

Niet van toepassing. 
 

 

Klassieke milieutaken 

 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De omgevingskwaliteit op het gebied van lucht, geluid en veiligheid is behouden. 
 

 
Doelrealisatie 
 

De omgevingskwaliteit op het gebied van lucht, geluid en veiligheid is binnen wettelijke 
kaders en provinciale beleidsdoelstellingen gebleven.  
 

Activiteiten 
 

• We hebben de ruimtelijke plannen getoetst op het gebied van lucht, geluid en 
externe veiligheid; 

• in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
hebben we gewerkt aan verschillende projecten om de luchtkwaliteit te 
verbeteren; we hebben met financiële ondersteuning uit het NSL project Flevoland 
Rijdt Schoon in Emmeloord een aardgas/groengas vulpunt mogelijk gemaakt. 
Flevoland heeft nu twee schone brandstofvulpunten (ook: Lelystad). In 2012 
worden er in Almere nog drie aardgas/groengas vulpunten verwacht. De 
subsidieregeling Flevoland Rijdt Schoon is op 1 november 2011 geëindigd. Van de 
regeling is minder gebruik gemaakt dan verwacht. We zijn in 2011 gestart met een 
visie op duurzame mobiliteit; 

• we hebben voor  Externe Veiligheid in september/oktober 2011 een nulmeting 
monitor uitgevoerd als input voor het nieuwe programma (PUEV3) dat we naar 
verwachting in het voorjaar van 2012 zullen vaststellen. Om deze reden zijn er in 
2011 nagenoeg geen uitgaven gedaan. 

 
Risico’s 
 

Risico blijft de investeringsbereidheid van ondernemers in aardgas/groengas 
vulstations. Er is nog niet voldaan aan de verplichting uit het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit om een aardgasvulpunt in Lelystad en Almere 
te realiseren.    

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe het product 4.3.1 Milieuprojecten. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

5.2  Milieu lasten 1.276 4.563 6.213 4.737 1.476 

 baten 366 -683 -2.298 -1.391 -907 

 saldo 1.643 3.880 3.915 3.346 569 
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Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten  1.476
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Extra jaar voor besteding Rijksmiddelen Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit 

665 

Voorzien was dat alle nog beschikbare Rijksmiddelen voor Luchtkwaliteit in 2011 – het laatste 
programmajaar - besteed dienden te worden. In de najaarsnota hebben we reeds gemeld dat 
dit budget niet volledig besteed zou worden en dat we een bestedingsplan zouden voorleggen 
aan het ministerie. Inmiddels is met het ministerie overeenstemming bereikt over een 
verlenging tot en met 2014. De € 665.000 nog niet bestede Rijksmiddelen blijven hiervoor 
beschikbaar.  

 

   
Lagere kosten voor het bodemprogramma 553 
Zoals al aangekondigd in de najaarsnota is de jaarschijf 2011 van het bodemprogramma niet 
volledig besteed. Enerzijds komt dit doordat het programma Duurzaam Gebruik van de 
Ondergrond nog niet in uitvoering is en anderzijds doordat kosten voor de bodemsaneringen, 
zoals de grondsanering Houtwijk 23 Dronten, niet in 2011 maar later plaatsvinden. Naar het 
huidige inzicht zijn de resterende middelen nodig ter dekking van de toekomstige kosten van 
dit meerjarenprogramma. 

 

   
Nieuw Programma Uitvoering Externe Veiligheid 3 nog niet vastgesteld 311 
Zoals aangegeven bij de activiteiten ten aanzien van klassieke milieutaken verwachten wij het 
nieuwe Programma Uitvoering Externe Veiligheid 3 (PUEV3) in het voorjaar 2012 vast te 
stellen. Daardoor zijn de hiervoor in 2011 beschikbare middelen grotendeels  
(€ 311.000) niet uitgegeven. Deze middelen zijn in 2012 benodigd voor uitvoering van het 
PUEV3.   

 

   
Verlenging programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling met een jaar  194 
Bij de begroting was nog voorzien dat in 2011 alle middelen besteed moesten zijn. Inmiddels is 
helder geworden dat het programma door mag lopen tot eind 2012. De middelen blijven 
hiervoor beschikbaar. 

 

   
Cofinanciering ter verkrijging van Europese subsidies niet in 2011 maar in 2012 136 
Om aanspraak te maken op Europese subsidies in het kader van POP is cofinanciering vereist. 
De hiertoe in 2011 gereserveerde middelen blijken pas in 2012 als last genomen te worden. 

 

   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten  - 519  
Door een administratieve wijziging valt de toerekening van apparaatlasten aan dit 
themaonderdeel hoger uit dan begroot. Op andere themaonderdelen zoals Regionale 
Uitvoeringsdienst valt de toerekening om diezelfde reden juist lager uit. 

 

   
Overige kleine verschillen  136 
   
Totaalresultaat baten   - 907
   
Lagere onttrekking aan balans in verband met lagere uitgaven - 895 
Ter dekking voor de kosten van Leren voor Duurzame Ontwikkeling en 
Luchtkwaliteit was een onttrekking aan de balans (vooruitontvangen middelen) 
begroot. Doordat de middelen uiteindelijk niet volledig besteed zijn (zie lasten), 
is deze onttrekking ook niet volledig noodzakelijk. Daardoor blijven de middelen 
beschikbaar op de balans. 
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Resterende middelen wet bodemsanering 87 
De op de overlopende passiva resterende middelen wet bodemsanering worden in het kader 
van opschoning balans onttrokken. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan de 
nieuw te vormen reserve bodem.  

 

 
Correctie balanspositie in verband met mogelijke terugbetaling middelen Externe 
Veiligheid 
Bij de eindafrekening van het Programma Uitvoering Externe Veiligheid 2 (PUEV2) is gebleken 
dat personeelskosten die wel door ons gemaakt zijn tijdens PUEV2 door een interpretatiefout 
niet goed in de SISA bijlage zijn verantwoord. We werken samen met het ministerie aan een 
correctie hiervan en vertrouwen op een goede oplossing. Aangezien er een klein risico bestaat 
dat er toch middelen terugbetaald moeten worden aan het Rijk, passen we de balanspositie 
uit voorzichtigheidsbeginsel aan zodat deze aansluit op dit risico. Voor de jaarrekening 2011 
betekent dit een nadeel van € 116.000. Dit bedrag valt vrij zodra blijkt dat terugbetaling niet 
aan de orde is. 
  

 
- 116 

Overige kleine verschillen 17 
 

5.2.3 Regionale uitvoeringsdienst 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vecht) /  
J. Lodders (uitvoering wettelijke leefomgevingtaken) 
 

 

Programma uitvoering leefomgevingstaken 

 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

De belasting van het milieu is binnen de wettelijke kaders en provinciale beleids-
doelstellingen gebleven.  
 

 
Doelrealisatie 
 

In Flevoland gelden geen regels bovenop de wettelijke kaders. Er is uitvoering gegeven 
aan de wettelijke taken door middel van preventie en beschikkingsinstrumenten. De 
prognoses opgenomen in uitvoeringsprogramma’s voor handhaving en 
vergunningverlening in 2011 zijn behaald. 
 

Activiteiten 
 

• Op het gebied van vergunningverlening hebben wij in 96% van de gevallen de 
wettelijke termijnen gehaald. Er is in 2011 geen beroep gedaan op de Wet 
dwangsom. De stijgende lijn ten aanzien van het halen van de wettelijke termijnen 
is daarmee voortgezet;  

• ten aanzien van toezicht hebben wij de controles gedaan zoals wij dat hebben 
afgesproken. In 2011 hebben wij deelgenomen aan de toezichtestafette en aan 
projecten op het gebied van ketengericht werken. In deze projecten hebben wij 
met onze ketenpartners gezamenlijk toezicht gehouden; 

• milieuklachten hebben wij in 2011 zeer snel afgehandeld. Maar liefst 91 procent 
van de klachten hebben wij binnen één dag afgehandeld en 9% binnen een week.  

• landelijke kwaliteitscriteria voor handhaving hebben wij vertaald naar provinciaal 
beleid en we hebben het geïmplementeerd;  

• om de verplichte eeuwigdurende nazorg voor de stortplaats te kunnen borgen zijn 
wij in 2011 eigenaar geworden van het Friese Pad. Voor de uitvoering van de 
feitelijke nazorg hebben wij tot 2015 een contract afgesloten met een externe 
partij. 

 
Risico’s 
 

In de voorjaarsnota hebben wij gemeld dat door een bedrijf een schadeclaim is 
ingediend van € 500.000 vanwege het niet kunnen verwerken van swill. De rechtbank 
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heeft eiser deels in het gelijkgesteld en heeft de schadevergoeding bepaald op circa 
€ 56.000 (= inclusief wettelijke rente). De rechter heeft bepaald dat aan ons een 
bedrag ad circa € 20.000 moet worden betaald voor gemaakte proceskosten.  
Tegen de uitspraak is geen beroep ingesteld door het bedrijf, waarmee de uitspraak 
definitief is. In 2012 bepalen we in overleg met de verzekeraar welke kosten 
uiteindelijk voor rekening van de provincie komen.  
 

 

RUD transitie 

 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

1. Een bestuurlijke overeenkomst voor een regionale uitvoeringsorganisatie door 
gemeenten, provincie en het waterschap is getekend; 

2. de provincie is klaar voor de samenwerking in een regionale uitvoeringsorganisatie.  

 
Doelrealisatie 
 

Op 9 november 2011 is voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek door 
de zeventien partners een intentieverklaring getekend. Inmiddels is de 
gemeenschappelijke regeling in concept klaar met als bijlage daarbij het 
conceptbedrijfsplan.  
 

Activiteiten 
 

In de loop van het jaar hebben zich niet alleen de noordelijke gemeenten van Flevoland 
zich bij de omgevingsdienst i.o. aangesloten, maar is ook het gewest Gooi- en 
Vechtstreek aangehaakt én voor dat gebied ook de provincie Noord-Holland.  
Wij hebben veel tijd en energie gestoken in afstemming met alle partners.  
 

Risico’s 
 

In de begroting voor 2011 was als risico bij de RUD opgenomen dat we mogelijk te 
weinig samenwerkingspartners zouden vinden, waardoor er te weinig kritische 
massa zou zijn voor de beoogde uitvoeringsorganisatie. Dit risico is weggenomen 
doordat er inmiddels 17 partners zijn die samen de omgevingsdienst zullen gaan 
vormen.  
 

 
Doelrealisatie 
 

Dit jaar is het concept-kwartiermakerplan opgesteld. Hierin staan activiteiten die 
moeten worden uitgevoerd om de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek in 
te richten. 
 

Activiteiten 
 

In 2011 hebben wij voorbereidende werkzaamheden verricht voor de uitvoering van het 
kwartiermakerplan. De uitvoering doen wij in nauwe samenwerking met de zeventien 
partners. Verschillende werkgroepen zijn in het leven geroepen waarin alle partijen hun 
inbreng hebben. 
De doorwerking van het kwartiermakerplan zal in 2012 verder zijn beslag krijgen.  
 

Risico’s 
 

In de begroting voor 2011 was als risico bij de RUD opgenomen dat we mogelijk te 
weinig samenwerkingspartners zouden vinden, waardoor er te weinig kritische 
massa zou zijn voor de beoogde uitvoeringsorganisatie. Door de voorgenomen deelname 
van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en alle Flevolandse gemeenten is dit risico 
niet langer aan de orde. 
 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe het product 4.1.1 Omgevingskwaliteit.  
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Middelen 
      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

5.4  Regionale uitvoeringsdienst lasten 7.787 6.323 6.360 5.426 935 

 baten -2.242 -263 -256 -213 -42 

 saldo 5.544 6.060 6.105 5.213 892 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten  935
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Kosten voor het Programma Uitvoering Leefomgevingtaken (PUL) incidenteel lager dan 
begroot 

139 

Binnen de uitgaven van het PUL is geanticipeerd op de lagere legesopbrengsten. Daarnaast is 
het begroot onderhoud aan vaartuigen uitgesteld in afwachting van een eventuele 
investeringsbeslissing. Verder zijn de advertentiekosten lager uitgevallen dan verwacht.   

 

   
Lagere kosten voor specifieke programma’s 50 
Onder het budget specifieke programma’s vallen de kosten voor het Landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen (LMA), uitvoering geluidbeleid en het beheer van het grondwatermeetnet. Het 
grondwatermeetnet heeft in 2011 € 40.000 minder gekost dan verwacht, verder lagen de 
kosten voor LMA in 2011 lager dan begroot. 

 

   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten  707 
In de jaarrekening heeft een meer accurate toerekening van medewerkers plaatsgevonden, 
waarbij apparaatskosten die op dit themaonderdeel begroot waren zijn toegerekend aan de 
themaonderdelen Water en  Milieu. Deze andere toerekening aangevuld met de effecten van 
vacatureruimte leidt tot deze onderschrijding. Op het themaonderdeel Milieu ontstaat 
hierdoor een overschrijding. 

 

   
Overige kleine verschillen  39 
   
Totaalresultaat baten  - 42
   
Lagere opbrengsten leges  - 65 
In de Najaarsnota is de raming qua verwachte legesinkomsten reeds met € 50.000 naar 
beneden bijgesteld. De daadwerkelijke leges vallen lager uit dan toen verwacht, doordat een 
aantal grote WKO-aanvragen vertraagd zijn en daardoor pas in 2012 tot baten leiden. 

 

   
Overige kleine verschillen 23 
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5.2.4 Natuur- en landschapsbeleid 
 
Portefeuille-
houder 

A.E Bliek 
 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De  Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is in 2018 gereed. In 2011 zijn de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de EHS vastgesteld en het bijbehorend beschermingsniveau 
is juridisch verankerd.  
 

 
Doelrealisatie 
 

1. De realisatie van de EHS Flevoland lag goed op schema. 
Door nieuwe keuzes van het kabinet Rutte is per 20-10-2010 de (financiële) ruimte 
voor afronding ingetrokken (zie ook p-MJP) en is een traject in gang gezet om te 
komen tot nieuwe afspraken met het Rijk, waaronder een herijking van de EHS; 

2. de wezenlijke kenmerken en waarden van de Flevolandse natuurgebieden zijn 
uitgewerkt en vastgesteld.  

 
Activiteiten 
 

• Herijking van de EHS, en het vastleggen van de EHS in een provinciale verordening 
is onderdeel geworden van het onderhandelingstraject met het Rijk over 
deelakkoord Natuur, en daarmee uitgesteld tot 2012; 

• in het IPO-traject over herijking EHS en het deelakkoord Natuur hebben we de 
Flevolandse standpunten ingebracht; 

• we hebben ruimtelijke projecten met mogelijke effecten op de EHS (bijvoorbeeld 
verbreding A6) begeleid waarmee negatieve effecten worden voorkomen en 
eventuele compensatie wordt opgepakt en uitgewerkt; 

• we hebben de EHS-compensatie voor Flevoland bijgehouden. In IPO-verband dragen 
we bij aan de ontwikkeling van een digitale boekhouding.  

 
Risico’s 
 

Het risico van lagere budgetten en vertraging EHS heeft zich voorgedaan. Het Rijk 
bezuinigt circa 75% op de uitvoering van het natuurbeleid. De Rijksambities zijn 
bijgesteld naar een kleinere EHS, met een sterke focus op internationale doelen en het 
oplossen van de landelijke stikstofproblematiek (PAS). 
 

  
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De inrichting en het beheer van de natuurgebieden is van goede kwaliteit en leidt tot 
een gevarieerde en waardevolle natuur.  
 

 
Doelrealisatie 
 

Met de terreinbeheerders zijn in de meerjarenovereenkomsten voor het p-MJP 
afspraken gemaakt over inrichting van natuurgebieden en over het beheer.  
Door nieuwe keuzes van het kabinet Rutte is per 20-10-2010 de Rijksbijdrage voor het 
natuurbeleid stopgezet en is een traject in gang gezet om te komen tot nieuwe 
afspraken met het Rijk over de afronding en kwaliteit van de EHS.  
 

Activiteiten 
 

• We hebben het natuurbeheerplan Flevoland in samenwerking met de regiopartners 
geactualiseerd vastgesteld. De bijbehorende aanpassingen in de 
subsidieverordeningen zijn in interprovinciaal verband opgesteld en door Flevoland 
vastgesteld;  

• reeds vergunde projecten voor inrichting en kwaliteitsverbetering zijn gestart (zie 
p-MJP);  

• het beheerplan Lepelaarplassen (N2000) hebben we afgerond en met regionale 
partners besproken. We hebben de vaststelling aangehouden in afwachting van de 
uitkomst van het bestuursakkoord Natuur; 

• we hebben inhoudelijke inbreng geleverd in de beheerplannen voor de  
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Rijkswateren en het beheerplan Oostvaardersplassen; 
• de landelijk ontwikkelde systematiek voor het bepalen van de kwaliteit van de 

natuurgebieden hebben we binnen Flevoland uitgetest in de vorm van een aantal 
pilots. Hierbij is nauw samengewerkt met de terreinbeheerders; 

• we hebben een provinciale inbreng geleverd als adviseur bij de PAS-problematiek 
(Programmatische Aanpak Stikstof).  

 
Risico’s 
 

Het onderhandelingsakkoord Natuur biedt geen financiële ruimte. Het risico blijft 
bestaan dat benodigde maatregelen voor EHS-beheer en voor N2000-gebieden straks 
niet (voldoende) gefinancierd kunnen worden, waardoor instandhoudingdoelen niet 
gehaald worden en de kwaliteit achteruit gaat. 
 

 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De informatie over de natuurwaarden is beschikbaar en toegankelijk voor een breed 
publiek. 
 

 
Doelrealisatie 
 

We hebben de informatievoorziening geactualiseerd,  en zoveel mogelijk kaartmateriaal 
ontsloten via de website.  
 

Activiteiten 
 

• We hebben het onderdeel natuur en landschap op de website van de provincie 
aangepast. Beschikbaar kaartmateriaal is nu eenvoudig via de website in te zien;  

• de Flevolandse monitoringsinspanningen zijn opgenomen in het landelijk 
programma voor meetnetten voor natuur; 

• in samenwerking met Almere, SBB en vogelbescherming hebben we onderzoek 
gedaan naar de kwaliteit van foerageergebieden voor kiekendieven. 

 
Risico’s 
 

Niet van toepassing. 

 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De natuurwetgeving wordt consequent en zorgvuldig uitgevoerd inclusief  
natuurinclusief ontwerpen. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Beslissingen op vergunningsaanvragen worden binnen wettelijke termijnen genomen,  
waarbij op proactieve wijze met aanvrager wordt gezocht naar meest optimale 
uitvoering. 
 

Activiteiten 
 

• In 2011 hebben we 6 vergunningen op basis van de natuurbeschermingswet 
verleend, en hebben we voor 11 aanvragen geoordeeld dat hiervoor geen 
vergunning nodig was;  

• voor de Flora en faunawet hebben we 9 ontheffingsaanvragen behandeld. Twee 
ontheffingen zijn geweigerd, en 7 ontheffingen zijn verleend; 

• over de afstemming met het wabo-traject hebben we procedureafspraken 
gemaakt; 

• daar waar voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen een vergunning op basis van 
de natuurwetgeving gevraagd kan worden (zoals verbreding A6, Bypass/IJsseldelta-
Zuid, Windpark Noordoostpolder, Windpark IJsselmeerdijk, inrichting 
Kotterbos/Horsterwold) hebben we een adviserende en intermediaire rol vervuld; 

• in IPO-verband is advies uitgebracht op de conceptteksten van de nieuwe 
natuurwet. 

 
Risico’s 
 

Het tijdpad van het Rijkstraject ter vereenvoudiging van de natuurwetgeving is niet 
gehaald, pas eind 2011 is de conceptwet in inspraak gebracht. De discussie over 
decentralisatie is opgenomen in het onderhandelingstraject over het bestuursakkoord 
Natuur.  
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Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De natuurkwaliteit van het landelijk gebied is vergroot met groenblauwe diensten. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Ondanks een impulsproject ter stimulering van het agrarisch natuurbeheer en 
verbeterde subsidievoorwaarden in het landelijk subsidiestelsel is het areaal agrarisch 
natuurbeheer in Flevoland nauwelijks toegenomen. 
 

Activiteiten 
 

• De organisatie Boerennatuur hebben we gefaciliteerd (via het p-MJP) om de 
Flevolandse deelname aan agrarisch natuurbeheer fors te vergroten;  

• de Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) hebben (eveneens via het p-MJP) 
bijdragen ontvangen voor organisatiekosten;  

• de nieuwe subsidiepakketten die beter aansluiten bij de Flevolandse situatie zijn 
opgenomen in het landelijke stelsel en opengesteld voor Flevoland; 

• door de bezuinigingen van het Ministerie van EL&I (zie paragraaf 5.2.5 p-MJP) zijn 
een aantal activiteiten niet doorgegaan. 

 
Risico’s 
 

Deelname aan agrarisch natuurbeheer blijft op vrijwillige basis. De verwachting van  
Boerennatuur was om zeker een verdubbeling van de deelname te realiseren, maar de 
belangstelling is tegengevallen. Samen met Boerennatuur  zal geëvalueerd worden 
waardoor het impulsproject niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd. 
 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 

De Flevolandse landschapskarakteristieken zijn behouden en versterkt.  
 

 
Doelrealisatie 
 

We hebben landschap consequent integraal meegenomen bij provinciale projecten. 
 

Activiteiten 
 

• We hebben de ‘Schatkaart van Flevoland’ en ‘Flevolayer’ ontwikkeld, die mensen 
ondersteunen bij het vinden en beleven van de landschappelijke kwaliteiten van 
Flevoland; 

• we hebben het provinciaal overleg landschap met de medeoverheden 
georganiseerd; 

• we hebben de routevisie Gooiseweg ontwikkeld. 
 

Risico’s 
 

Niet van toepassing. 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe het product 5.1.1 Natuur- en landschapsbeleid. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

5.7  Natuur- en landschaps- lasten 7.590 3.694 21.395 21.048 347 

       beleid baten -127 -253 -16.424 -16.264 -160 

 saldo 7.463 3.441 4.971 4.784 187 
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Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   347
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Proceskosten OostvaardersWold uitgesteld door discussie Rijk over financiering OVW 378 
De proceskosten over 2011 zijn achtergebleven bij de planning. De lasten zijn € 378.000 lager 
dan geraamd, doordat door het gewijzigde beleid van het Ministerie van EL&I (Bleker-brief 20 
oktober 2010) heeft geleid tot hinder bij de realisatie van het p-MJP inclusief het 
OostvaardersWold (OVW) en in het regeringsakkkoord de aanleg van het OostvaardersWold is 
geschrapt. Wij zijn nog steeds met het Rijk in onderhandeling over de afronding van de 
financiering, hierdoor heeft de uitvoering vertraging opgelopen en komen de lasten later dan 
verwacht. De proceskosten worden bekostigd uit de reserve Omgevingsplan Flevoland, 
waardoor er in 2011 minder onttrokken is. Deze middelen blijven beschikbaar voor de jaren 
2012 en verder.   

 

   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten  - 143 
Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van apparaatlasten ten opzichte van de 
begroting. 

 

   
Overige kleine verschillen 112 
   
Totaalresultaat baten  - 160
   
Pachtinkomsten OostvaardersWold zijn gelijk aan de (lagere)  rentekosten 
voorfinanciering  OVW 

- 87 

Met Staatsbosbeheer is een overeenkomst gesloten waarmee pachtinkomsten van reeds 
verworven gronden in het plangebied OostvaardersWold tot uiterlijk het jaar 2014 worden 
overgedragen aan de provincie Flevoland, ter dekking van de rentelasten voor de lening die is 
afgesloten voor de voorfinanciering. De uitgaven ten laste van dit krediet zullen worden 
afgelost als met het ministerie van EL&I overeenstemming wordt bereikt over de financiële 
afronding van het project OostvaardersWold.  
De rentelasten voor de voorfinanciering zijn circa € 0,1 miljoen lager dan geraamd waardoor 
het deel van de pachtinkomsten dat gebruikt wordt ter dekking van de rentelasten eveneens   
€ 0,1 miljoen  lager zijn. De meeropbrengst voor de pachtinkomsten wordt gezien als 
inspanningsverplichting van Staatsbosbeheer voor de compensatieopgaven en is doorgeschoven 
(via de balans) naar 2012 en verder. 

 

  
Correctie in verband met niet meer ontvangen bate - 78 
In het kader van balans op orde is gebleken dat een in 2007 in de jaarrekening opgenomen 
bate in verband met de Rijksbijdrage leefgebiedenbenadering niet meer ontvangen wordt, 
aangezien wij dit deel niet besteed hebben. Deze subsidie is financieel afgehandeld en de last 
wordt nu genomen. 

 

  
Overige kleine verschillen 5 
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5.2.5 p-MJP 
 
Het provinciaal Meerjarenprogramma (p-MJP) is gebaseerd op het Omgevingsplan (OPF2) en richt zich tevens 
op de doelen van de gebiedspartners, het Rijk en de EU. Het p-MJP beschrijft voor de periode 2007-2013 de 
uitvoering van het gebiedsgerichte beleid van Flevoland: een samenhangende verwerving, inrichting en 
beheer van het landelijk gebied ten behoeve van water, landbouw, natuur, plattelandseconomie, recreatie 
en toerisme, landschap, cultuurhistorie, milieu en bodem. De uitvoering van het p-MJP wordt gefinancierd 
door het Rijk, de EU en de provincie. De gebiedspartners stellen financiële middelen ter beschikking op 
projectniveau. 
 
Eind 2010 heeft de staatssecretaris in verband met de landelijke bezuinigingsopgave besloten tot een 
stopzetting van het aangaan van verplichtingen uit Rijksmiddelen. Gedurende 2011 heeft in IPO-verband 
intensief overleg plaatsgevonden over hoe de bezuiniging op de Rijksmiddelen vorm moet krijgen. Eind 2011 
is duidelijk geworden dat het ILG in 2012 door het Rijk wordt afgerekend met doorvoering van een landelijke 
bezuiniging van € 600 miljoen. Hierbij zal het Rijk naast de bestedingen ook de behaalde prestaties 
beoordelen. Op basis hiervan zal worden bezien wat met de aangehouden subsidieaanvragen moet worden 
gedaan. 
 
Inmiddels zijn de meeste budgetten belegd in projecten die door de partners (gemeenten, waterschap, 
terreinbeherende organisaties en maatschappelijke organisaties) worden uitgevoerd. De provincie stuurt nu 
met name op realisatie van de vastgelegde projecten.  
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 

 

5.2.5.1 Natuur 

 
Een belangrijk deel van de verwerving en inrichting EHS heeft betrekking op het speerpunt 
OostvaardersWold. Om dubbelingen te voorkomen wordt verwezen naar dit onderdeel van de 
programmabegroting. 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

De in het Natuurbeheerplan Flevoland opgenomen terreinen worden efficiënt en 
duurzaam beheerd. 
 

 
Doelrealisatie 
 

We hebben via meerjarige uitvoeringsafspraken met Terreinbeherende Organisaties 
bijgedragen aan het meer efficiënt en duurzaam beheren van de natuurgebieden in 
Flevoland. 
 

Activiteiten 
 

De Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Flevoland is uitgevoerd. De 
Subsidieverordening Investeringsbudget Landelijk Gebied waarin de Kwaliteitsimpuls is 
opgenomen is aangepast. 
 

Risico’s 
 

De budgetten waren tijdig beschikbaar, dus het risico heeft zich niet voorgedaan. 
 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

1. De verdrogingproblematiek is opgelost; 
2. de leefgebieden benadering wordt uitgevoerd; 
3. de ontsnippering is gerealiseerd; 
4. het Natuurbeheerplan Flevoland is uitgevoerd. 
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Doelrealisatie 
 

In 2011 zijn delen van de Oostrand van Dronten en de Laakse Slenk in Zuidelijk 
Flevoland conform het antiverdrogingprogramma vernat. Door diverse 
leefgebiedenprojecten hebben wij bijgedragen aan de verbetering van de biodiversiteit 
in Flevoland.     
 

Activiteiten 
 

De uitvoeringsprogramma’s met de Terreinbeherende Organisaties zijn uitgewerkt. 
Projecten zijn met de aanvragers afgestemd volgens beoogde benadering. 
 

Risico’s 
 

Het risico op vertraging door langzaam verlopende procedures heeft zich door tijdig 
handelen van de projectorganisatie niet voorgedaan.  
 

 

5.2.5.2 Recreatie en toerisme 

 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

1. De toeristisch recreatieve mogelijkheden in Flevoland zijn beter benut; 
2. de recreatieve voorzieningen en routes sluiten goed aan op de veranderende 

wensen van de inwoners van Flevoland; 
3. de recreatieve voorzieningen en routes hebben aantrekkingskracht op de 

toeristische markt; 
4. de werkgelegenheid en de economische positie van de toeristische branche zijn 

versterkt. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Wij hebben in 2011 diverse projecten gesubsidieerd die de recreatieve mogelijkheden 
in Flevoland vergroten. 
 

Activiteiten 
 

In 2011 lag het accent op de uitvoering van projecten, waaraan de in tweede helft van 
2010 subsidie is toegekend. Een aantal grote, meerjarige projecten zoals ‘Recreatieve 
inrichting en natuurontwikkeling Hosterwold en Kotterbos’, ‘Revitalisering Woldstrand 
fase 3’ en ‘Hanzestrook’ (fietspad/natuurstrook/natuurvriendelijke oever) gingen in 
2011 van start. Aan de verbetering van recreatieve vaarroutes is invulling gegeven door 
de start van de aanleg van een glasvezelnet voor het op afstand bedienbaar maken van 
bruggen en sluizen. 
 

Risico’s 
 

Het risico van vertraging in projecten in verband met hun omvangrijkheid en 
complexiteit heeft zich door tijdig processen op elkaar af te stemmen niet voorgedaan.  
 

 

5.2.5.3 Landschap 

 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

Het ‘man-made’ landschap van de polder is bewaard en de kennis erover is vergroot 
door essentiële elementen en karakteristieken te behouden en herstellen, voort te 
bouwen op het unieke landschapsconcept en nieuwe ontwikkelingen in te passen. 

 
Doelrealisatie 
 

Wij hebben in 2011 Landschapsbeheer Flevoland gesubsidieerd ten behoeve van behoud 
en versterking van het Flevolandse landschap. 
 

Activiteiten 
 

In 2011 is ingezet op het begeleiden van de uitvoering van projecten en het sturen op 
realisatie. Het betreft onder andere:  
• herstel en ontwikkeling van beplanting langs wegen, op erven, in dorpen en bij 

bedrijven; 
• stimulering kennis over en waardering van het Flevolandse landschap; 
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• zichtbaarheid en beleefbaarheid landschappelijke elementen; 
• ondersteuning werkzaamheden Stichting Landschapsbeheer Flevoland;  
• zichtbaar en beleefbaar maken cultuurhistorie en archeologie. 
 

Risico’s 
 

Vertraging in de uitvoering van projecten doordat ze gekoppeld zijn aan andere 
uitvoeringstrajecten heeft zich niet voorgedaan.  
 

 

5.2.5.4 Landbouw 

 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

1. Flevoland zet in op de verdere ontwikkeling van een breed assortiment 
marktgevraagde land- en tuinbouwproducten;  

2. Flevoland wil een vooraanstaande rol spelen bij de innovatie van productie en 
verwerking van agrarische producten; 

3. de landbouw in Flevoland wordt duurzamer, heeft perspectief en wordt 
maatschappelijk gewaardeerd.  

 

 
Doelrealisatie 
 

Wij hebben in 2011 diverse projecten gesubsidieerd die bijdragen aan de 
concurrentiepositie van de landbouw in Flevoland. Daarnaast deed zich de kans voor 
extra budget in te zetten voor projecten die bijdragen aan de infrastructuur voor de 
landbouw. Hierdoor konden drie extra projecten met betrekking tot natuurvriendelijke 
oeverontwikkeling en verbetering van de infrastructuur worden gesubsidieerd.  
 

Activiteiten 
 

Een aantal pilots en projecten die bijdragen aan de doelstellingen zijn gesubsidieerd. 

Risico’s 
 

Ten aanzien van verbetering van de ruimtelijke structuur leek het risico dat de 
behoefte aan kavelruil bij agrariërs minder groot is dan verwacht. Er deed zich echter 
een andere situatie voor: het ILG budget (afkomstig van het Rijk) voor ondermeer 
verbetering van de ruimtelijke structuur was niet meer beschikbaar, waardoor dit 
project niet door kon gaan. 
 

 

5.2.5.5 Water 

 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

Er is uiteindelijk een robuust watersysteem, waarin: 
• overlast door overschot of tekort aan water wordt voorkomen; 
• het oppervlaktewater voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027, voor 

zowel ecologische als chemische doelstellingen. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Wij hebben in 2011 de aanleg van natuurvriendelijke oevers gesubsidieerd conform de 
Kaderrichtlijn Water afspraken. 
 

Activiteiten 
 

De uitvoering van de aanleg van natuurvriendelijke oevers in provinciale 
vaarten is voortgezet; de KRW-synergie projecten worden deels uitgevoerd. Daarnaast 
zijn extra Europese middelen verkregen voor de voorbereiding en uitvoering van het 
natuurvriendelijke oeverprogramma in de Noordoostpolder en in Zuidelijk Flevoland. 
 

Risico’s 
 

Op sommige locaties is het bestaande gebruik van de oever moeilijk te 
combineren met een natuurvriendelijke inrichting, waardoor bepaalde oevers 
niet haalbaar blijken. Dit resulteert in hogere aanlegkosten waardoor de kans 
ontstaat dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Dit risico heeft zich in beperkte 
mate zonder verstrekkende gevolgen voorgedaan. Er deed zich echter een andere 
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situatie voor: het ILG budget (afkomstig van het Rijk) voor ondermeer de KRW-
synergieprojecten  was niet beschikbaar, waardoor een van de projecten (Schootsveld) 
dit jaar niet door kon gaan. 
 

 

5.2.5.6 Leefbaarheid 

 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

1. De sociale en economische vitaliteit van de leefgemeenschappen in het landelijk 
gebied worden behouden en ontwikkeld; 

2. de leefbaarheid van het platteland neemt toe vooral voor ouderen en jongeren; 
3. de realisatie van multifunctionele centra (MFC) in het landelijk gebied wordt 

gestimuleerd. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Wij hebben in 2011 diverse projecten gesubsidieerd die de leefbaarheid op het 
Flevolandse platteland verbeteren. 
 

Activiteiten 
 

Voor de leefbaarheid projecten wordt ondermeer Leader (as 4) benut. In 2011 zijn een 
aantal nieuwe projecten beschikt. Daarnaast waren de activiteiten in 2011 vooral op 
het begeleiden van de uitvoering van de beschikte projecten en het sturen op 
realisatie. 
 

Risico’s 
 

Bij een project deed zich vertraging voor door de ruimtelijke ordeningsprocedure. Wij 
zijn in overleg met de betrokken gemeente om dit project alsnog in 2012 uit te kunnen 
laten voeren.  
 

 

5.2.5.7 Milieu 

 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

Flevoland wil dat de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in 2013 voorziet in 
minimaal 60% van de totale Flevolandse energiebehoefte (exclusief energiegebruik voor 
transport).  

 
Doelrealisatie 
 

Pas eind 2011 hebben wij zekerheid gekregen omtrent extra Europese middelen voor 
duurzame energieprojecten. Wij hebben diverse subsidieaanvragen voorbereid. 
 

Activiteiten 
 

In 2011 is verder uitvoering van het klimaatprogramma en daarmee verduurzaming van 
de energie-infrastructuur van bestaande en nieuw te vestigen glastuinbouw in en om 
Luttelgeest en Ens. Daarnaast kwam extra POP budget beschikbaar. Dit maakt 
projecten in de rest van de provincie mogelijk, zoals de biomassabank (ACCRESS) en 
een onderzoek naar de mogelijkheden voor Duurzame energie in de Noordoostpolder. 
 

Risico’s 
 

Er deden zich geen risico’s voor. 

 

5.2.5.8 Leader 

 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

De ontwikkeling en vernieuwing van het landelijk gebied in sociaal en economische zin.  
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Doelrealisatie 
 

Wij hebben in 2011 diverse projecten gesubsidieerd die de leefbaarheid op het 
Flevolandse platteland verbeteren. 
 

Activiteiten 
 

In 2011 zijn een aantal nieuw projecten beschikt. Daarnaast waren de activiteiten in 
2011 vooral op het begeleiden van de uitvoering van de beschikte projecten en het 
sturen op realisatie. 
 

Risico’s 
 

De bottom-up aanpak met vrijwilligers brengt het risico van lange voorbereidingstijd 
met zich mee. In de praktijk heeft dit zich niet voorgedaan, het volledige budget is 
vastgelegd in projecten. 
 

 

5.2.5.9 POP technische bijstand 

 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

De doelen van het Netwerk-Platteland worden met alle betrokkenen bepaald.  
 

 
Doelrealisatie 
 

Het doel is gerealiseerd. 

Activiteiten 
 

Flevoland heeft geparticipeerd in activiteiten ven het Netwerk Platteland. 

Risico’s 
 

Er deden zich geen risico’s voor. 

 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

5.8  p-MJP lasten 32.806 18.666 27.900 22.656 5.244 

 baten -33.365 -14.596 -20.806 -19.264 -1.542 

 saldo -559 4.070 7.094 3.393 3.701 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   5.244
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
  
Door de ILG-stop zijn provinciale middelen niet uitgegeven  2.144 
Een deel van de geraamde provinciale middelen is in 2011 niet aangewend vanwege de ILG-
stop. Deze middelen worden gestort in de Reserve pMJP. Wanneer meer duidelijkheid is 
ontstaan over de afronding van de ILG (decentralisatieakkoord natuur), gaan wij het vervolg 
bezien. 

 

   
Vier projecten zijn niet voor 31 december beschikt  1.621 
De lasten zijn lager dan geraamd doordat 4 recreatieprojecten in januari 2012 beschikt zijn in 
plaats van in december 2011. 

 

   
Subsidies voor natuurbeheer zijn lager uitgevallen 296 
De natuurbeheersubsidies uit Europese middelen zijn lager dan geraamd als gevolg van  
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achterblijvende vraag naar deze subsidies. 
   
Eindafrekening van projecten is lager uitgevallen  228 
In 2011 zijn 21 subsidieprojecten uit Europese middelen afgerekend. In totaal vielen de 
projecten € 228.000 lager uit. 

 

  
Aanleg van natuurvriendelijke oevers is vertraagd / lager uitgevallen  600 
De kosten van het vooronderzoek door Dienst Landelijk Gebied van de Lemstervaart zijn lager 
uitgevallen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Lage Vaart heeft vertraging 
opgelopen vanwege extra benodigde vooronderzoeken en weersomstandigheden. De 
oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2012. 

 

  
Technische verklaring   
   
Technische verlaging verplichting voor eigen project   450 
In 2011 is een subsidie verleend aan de provincie Flevoland. De provinciale 
middelen ad € 450.000 mogen in de jaarrekening niet als last worden 
verantwoord in verband met rechtmatigheideisen in de jaarverslaggeving. De 
middelen worden via de Reserve pMJP overgeheveld naar 2012. 

  

  
Overige kleine verschillen   - 95 
   
Totaalresultaat baten    - 1.542 
   
Vier recreatieprojecten zijn niet voor 31 december beschikt  - 1.087 
De baten zijn lager dan geraamd doordat 4 recreatieprojecten in januari 2012 beschikt zijn in 
plaats van december 2011. 

 

   
 
Subsidies voor natuurbeheer zijn lager uitgevallen 

 
 - 296 

De natuurbeheersubsidies uit Rijksmiddelen zijn lager dan geraamd als gevolg van 
achterblijvende vraag naar deze subsidies. 

 

  
Eindafrekening van projecten is lager uitgevallen  - 228 
In 2011 zijn 21 subsidieprojecten uit Europese middelen afgerekend. In totaal vielen de 
projecten € 228.000 lager uit. 

 

   
Overige kleine verschillen   69 
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5.3 Totale baten en lasten thema 5 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
Themaonderdeel   Rekening  

2010 
Begroting 

2011 
primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening  
2011 

Verschil 

5.1 Water Lasten 2.843 1.631 1.505 1.348 157 

  Baten -409 -453 -474 -476 2 

  Saldo 2.434 1.179 1.031 873 159 

       

5.2 Milieu Lasten 1.276 4.563 6.213 4.737 1.476 

  Baten 366 -683 -2.298 -1.391 -907 

  Saldo 1.643 3.880 3.915 3.346 569 

       
5.4 Regionale uitvoeringsdienst Lasten 7.787 6.323 6.360 5.426 935 

  Baten -2.242 -263 -256 -213 -42 

  Saldo 5.544 6.060 6.105 5.213 892 

       
5.7 Natuur- en landschapsbeleid Lasten 7.590 3.694 21.395 21.048 347 

  Baten -127 -253 -16.424 -16.264 -160 

  Saldo 7.463 3.441 4.971 4.784 187 

       
5.8  p-MJP Lasten 32.806 18.666 27.900 22.656 5.244 

  Baten -33.365 -14.596 -20.806 -19.264 -1.542 

  Saldo -559 4.070 7.094 3.393 3.701 

       

Lasten 52.238 34.877 63.373 55.215 8.158 

Baten -35.751 -16.247 -40.258 -37.608 -2.650 

Totaal thema 5 
Duurzaamheid, klimaat, water 
en natuur 

Saldo 16.486 18.630 23.116 17.607 5.508 
                   (Bedragen x € 1.000) 
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6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 
 

6.1 Inleiding 
 
In het afgelopen jaar is na verkiezingen een nieuw collegeprogramma tot stand gekomen. Op onderdelen die 
de programmabegroting zijn genoemd hebben zich ontwikkelingen voorgedaan. Een voorbeeld daarvan is de 
transitieproces van het IPO.   
 
Deze bestuursperiode staat de uitvoering van het Omgevingsplan Flevoland 2 centraal. Dit betekent een 
omslag van beleid naar uitvoering. Onze doelstellingen worden in samenwerking met onze partners 
gerealiseerd: de gemeenten, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen in onze regio. De 
provincie maakt haar belangen en doelen duidelijk kenbaar aan het Rijk. De Rijkspartners worden zo nodig 
aangesproken op het nakomen van gemaakte afspraken en het nemen van verantwoordelijkheid. De lobby in 
Den Haag en Brussel wordt versterkt. De provincie vierde gedurende het gehele jaar haar 25-jarig jubileum 
met verspreid over de provincie activiteiten voor verschillende doelgroepen en met verschillende partners.  
 

6.2 Themaonderdelen 
 
Dit hoofdstuk bestaat uit de themaonderdelen Bestuur, Openbare orde en veiligheid, Omgevingsplan, 
Algemene dekkingsmiddelen, Onvoorzien en stelposten. Daarnaast worden de mutaties in de reserves op 
hoofdlijnen beschreven.  
 

6.2.1 Bestuur 
 
Portefeuille-
houder 
 

Het functioneren van de Staten is een aangelegenheid van de Staten zelf. 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

1. De besluitvormingsprocessen van Provinciale Staten zijn verbeterd, met name de 
aspecten transparantie, strategische sturing en controle en efficiëntie; 

2. de rolinvulling Provinciale Staten (volksvertegenwoordiging, kaderstelling, controle 
en duale verhoudingen) is versterkt; 

3. de communicatie van Provinciale Staten (zichtbaarheid, externe relaties en 
contacten) is verbeterd. 

 

 
Doelrealisatie 
 

1. Er is in nauw overleg tussen griffie, Provinciale Staten en ambtelijke organisatie 
een nieuwe vergadersystematiek ontworpen voor Provinciale Staten. De nieuwe 
systematiek is erop gericht de Staten beter en eerder in positie te brengen. Dit is 
vormgegeven door beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming separaat aan 
bod te laten komen. In vergelijking met de oude vergadersystematiek is de 
beeldvormende fase (panoramaronde) toegevoegd, waardoor de Staten makkelijker 
en  meer gestructureerd in een vroegtijdig stadium betrokken kunnen worden bij 
zaken die spelen en de voorbereiding van beleidsprocessen. Hierdoor zijn de Staten 
beter in de gelegenheid te sturen en te anticiperen op komende ontwikkelingen;  

2. de rolinvulling van Provinciale Staten is nadrukkelijk aan de orde geweest in de 
introductiebijeenkomsten die voor de nieuwe Staten zijn georganiseerd. 
Beantwoording van de vraag of deze rol is versterkt, is mede afhankelijk van de 
lopende evaluatie van het nieuw ingevoerde vergadersysteem zoals beschreven. Bij 
motie in de Statenvergadering van 16 november 2011, heeft Provinciale Staten 
besloten haar kaderstellende rol te versterken door het college te verzoeken bij 
majeure dossiers startnotities in de Staten voor te leggen. Versterking van de 
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controlerende rol wordt vormgegeven in de voortzetting van de  Statenwerkgroep 
Planning & Control;  

3. de Statengriffie heeft een eigen website ontwikkeld voor de verkiezingen en daarna 
voor Provinciale Staten zelf. Daarmee is de herkenbaarheid van Provinciale Staten 
als ‘bestuursorgaan’ vergroot. De ontwikkeling en implementatie van de app 
IFlevoland ondersteunt dat. De werkbezoeken/voucherbijeenkomsten hebben 
bijgedragen tot een beter contact met derden. 

 
Activiteiten 
 

Aanpassing diverse verordeningen, waaronder Reglement van Orde, aanpassing formats 
besluitvormingsdocumenten ambtelijke organisatie, aanpassing in digitale systemen, 
voorlichtingsactiviteiten ambtelijke organisatie. 
 

Risico’s 
 

Het presidium heeft een evaluatieproces in gang gezet om verbeterpunten met 
betrekking tot de nieuwe vergadersystematiek in beeld te brengen. 
 

 
 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

1. Een zo hoog mogelijke opkomst bij de Statenverkiezingen in 2011; 
2. bewust stemgedrag bij de Statenverkiezingen in 2011.  
 

 
Doelrealisatie 
 

1. De maatregelen om tot een hogere opkomst (ambitie 45,4%)  bij de verkiezingen 
voor Provinciale Staten te komen is geslaagd. De opkomst bij de verkiezingen is 
53,6%;  

2. de bewustwording om te gaan stemmen is eveneens geslaagd, zie hiervoor het 
verhoogde opkomstpercentage.  

 
Activiteiten 
 

Communicatieplan ter bevordering van de opkomstbevordering en de daaraan 
gekoppelde activiteiten door de hele provincie. 
 

Risico’s 
 

• Extern: politieke spanningen op landelijk of gemeentelijk niveau, inclusief fraudes, 
malversaties en dergelijke; 

• intern: gebrek aan afstemming met de feitelijke organisatie van de verkiezingen, 
zowel op provinciaal als op lokaal niveau. De aan-/afwezigheid van voldoende 
arbeidscapaciteit in de uitvoering van het project. 

 
 
 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

De effectiviteit, zichtbaarheid en kwaliteit van het provinciaal bestuur in zijn 
provinciale en (inter)nationale omgeving zijn vergroot en geborgd.  
 

 
Doelrealisatie 
 

In het nieuwe coalitieakkoord is gekozen voor een bestuursstijl die zich kenmerkt door 
samenwerking in vitale coalities en het ontwikkelen van een Flevolandse agenda met 
gemeenten en waterschap. De verwachting is dat door vitale coalities aan te gaan en 
een krachtige en coöperatieve bestuursstijl te hanteren, meer slagkracht zal ontstaan 
bij het realiseren van de opgaven in Flevoland. Het vergroten van de zichtbaarheid van 
de provincie is daarmee direct gekoppeld aan het effectiever maken van beleid. 
Doelgroepen daarbij zijn de relevante stakeholders en partners in de vitale coalities. 
Mede op basis hiervan is er het afgelopen jaar gekozen voor een versterking van de 
beleids- en bestuurscommunicatie / ondersteuning ten opzichte van de corporate 
communicatie. 
 

Activiteiten 
 

• Benoemen nieuwe bestuursstijl in het coalitieakkoord ‘Zelfstandig en uniek’; 
• we hebben de communicatieve ondersteuning van de afdelingen en 
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concernprogramma’s versterkt door de inzet van communicatie-adviseurs die als 
accounthouders functioneren; 

• we hebben het team bestuurs-ondersteuners versterkt, zodat sprake is van synergie 
van communicatieve en bestuurlijke expertise; 

• opstellen van een Flevolandse agenda; 
• In het coalitieakkoord ‘Zelfstandig en uniek’ is een nieuwe bestuursstijl benoemd 

die voor ons bepalend is. Wij hebben een herprioritering doorgevoerd in onze 
communicatiestrategie. Daarnaast hebben wij een versobering doorgevoerd in de 
ambtelijke ondersteuning aan ons als bestuur. Wij hebben voorbereiding getroffen 
rondom de kaderstelling PS ‘verbonden partijen’. Ook het opstellen van een 
Flevolandse agenda hebben we ter hand genomen. 

 
Risico’s 
 

Bij het aangaan van vitale coalities is de provincie een partner van de gemeenten, op 
basis van een duidelijke en weloverwogen afbakening van rollen en taken, waaraan 
consequent vastgehouden zal worden. Die provinciale rol wordt mede bepaald door de 
aard van de dynamiek en kan daardoor verschillen per gebiedsdeel. Wat de provincie 
niet zal doen is taken uitvoeren die tot het takenpakket van andere overheden horen. 
Bovendien zal de provinciale rol een concrete toegevoegde waarde moeten hebben en 
zal het rendement van de samenwerking ook expliciet benoemd moeten worden.  
 

 
 
Samenwerking interprovinciaal  
 
Portefeuille-
houder 

L. Verbeek / A.E. Bliek / M.J.D. Witteman 

 
 
Interprovinciaal, Randstad, Europa 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

1. De verbetering van de samenwerking interprovinciaal en in Randstadverband voor 
Nederland en op het dossier Europa en  

2. de lobby richting Den Haag en Brussel versterken met als doel: 
a. beïnvloeden van Europees beleid; 
b. subsidies verwerven voor de Flevolandse regio en de daarin gevestigde 

organisaties; 
c. samenwerking met andere regio’s; 
d. profilering van Flevoland; 
e. profilering van de Randstad.  

 

 
Doelrealisatie 
 

1. De in P4 verband opgestelde Randstadstrategie Europa (RSE), ‘De krachten 
gebundeld , 2012-2015’ kent een Flevolands hoofdstuk; 

2. door de IPO transitie is Europa facetbeleid geworden, waardoor er focus in de 
gezamenlijke belangenbehartiging is aangebracht; 

3. Flevolandse bestuurders zijn benoemd in internationale gremia; Commissaris 
Verbeek en gedeputeerde Bliek in de Raad van Europa, gedeputeerde Bliek in het 
Comité van de Regio’s in de commissie Natuurlijke hulpbronnen en natuur (NAT); 

4. Flevoland heeft zich in Europa/internationaal op uitnodiging kunnen profileren als 
duurzame regio door verschillende bestuurders.  

 
Activiteiten 
 

• In P4 verband hebben we een Ranstadstrategie Europa (RSE), ‘De krachten 
gebundeld , 2012-2015’ opgesteld. Deze zullen we begin 2012 ter vaststelling 
aanbieden aan Provinciale Staten;  

• we hebben een Flevolandse Strategie Europa opgesteld met als speerpunt het 
profileren van Flevoland als duurzame regio in Europa en internationaal. Deze zijn 
tot stand gekomen in consultatie met de PS werkgroep Europa, tevens in P4 
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verband. 
• in het Comité van de Regio’s hebben we succesvol twee amendementen op het 

nieuwe Europese Visserijbeleid aangedragen. Deze wijzigingen zijn opgesteld 
samen met wethouder Visser van Urk. De gemeente Urk heeft in het kader van haar 
belangenbehartiging inzake visserij een werkbezoek aan Brussel gebracht;  

• op 24-25 november 2011 hebben de vertegenwoordigers van de vier provinciale 
staten uit de Randstad een werkbezoek gebracht aan het Huis der Nederlandse 
Provincien en de verschillende Europese instellingen in Brussel met als doel nadere 
kennisneming van de RSE en discussie eigen rol op Europese dossiers; 

• congres Locale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. Onze interventie 
tijdens het 21ste Congres naar aanleiding van de behandeling van het rapport 
‘Energy supply  and efficiency of local and regional level’ bood de gelegenheid 
nader in te gaan op ervaringen met het Interreg project More4Energy en De-on en 
hiermee Flevoland te profileren als ondernemende en internationaal georiënteerde 
Europese regio met name op het gebied van duurzame energie, milieu en 
duurzaamheid in het algemeen; 

• Commissaris Verbeek heeft als lid van de Raad van Europa een solidariteitsbezoek 
gebracht aan een Koerdische burgemeester, lid van de Raad van Europa, die in een 
Turkse gevangenis zit. Hij heeft in dat verband aandacht gevraagd voor het naleven 
van mensenrechten in Turkije.  

 
Risico’s 
 

Door Europa binnen het IPO als facetbeleid te benoemen dient de integraliteit met 
betrekking tot de standpuntbepaling bewaakt te worden.   
 

 
Doelrealisatie 
 

In het voorjaar van 2011 is in het kader van de samenwerking tussen de provincies 
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland de Stuurgroep Effectieve Bedrijfsvoering in het 
leven geroepen. In deze stuurgroep hebben van Flevoland zitting: de CdK en 
gedeputeerde Witteman. Deze stuurgroep is gericht op de verkenning van vergaande 
mogelijkheden van samenwerking tussen de drie provincies.  
 

Activiteiten 
 

• Op de terreinen ICT, subsidieverlening, vergunningverlening, beheer en onderhoud 
wegen en BIBOB hebben we tussenrapportages opgesteld. De verdere uitwerking 
krijgt in 2012 een vervolg; 

• in het kader van de P4-samenwerking hebben we de provinciebesturen bij brief van 
juni 2011 gevraagd om suggesties voor verdere samenwerking. Noord-Holland en 
Utrecht hebben in dit verband aangegeven op dit moment weinig heil te zien in een 
uitbreiding van de samenwerking van de P4 (naast Europa en EZ).    

 
Risico’s 
 

Niet van toepassing. 

 
Doelrealisatie 
 

Met name richting Den Haag hebben we de lobby ingezet om de Flevolandse belangen 
te behartigen. Belangrijke thema’s in 2011 betroffen het Provinciefonds, het 
middenbestuur en de grote programma’s (Luchthaven Lelystad, OostvaardersWold en 
RRAAM). 
 

Activiteiten 
 

• Ontmoetingen tussen Flevolandse bestuurders en Haagse bewindslieden; 
• werkbezoeken in Flevoland; 
• activiteiten lobbyist (al dan niet samen met programma- en/of projectleiders) rond 

belangrijke commissievergaderingen in Den Haag. 
 

Risico’s 
 

Niet van toepassing.  
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In- en externe communicatie 
 
Portefeuille-
houder 

M.J.D. Witteman 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

De zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie is vergroot en de  beeldvorming is 
positief beïnvloed. 
 

 
Doelrealisatie 
 

De zichtbaarheid en herkenbaarheid bij de burger van de provincie blijft al jaren op 
hetzelfde niveau en is dus niet vergroot. Dit  blijkt uit de eind 2010 gehouden en begin 
2011 gepubliceerde 1-meting. Eind 2011 vindt een effectmeting van het jubileumjaar 25 
jaar Flevoland plaats.  
 

Activiteiten 
 

• In 2011 hebben we in het kader van het 25-jarig bestaan van de provincie diverse 
activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen en verspreid over de 
provincie. Dit jubileum is gebruikt om de provincie extra onder de aandacht te 
brengen en daarmee de zichtbaarheid en het imago te verbeteren. Een groot 
aantal van de activiteiten is samen met andere partijen georganiseerd; 

• de resultaten van de effectmeting van de jubileumactiviteiten zijn in januari 2012 
beschikbaar gekomen en verwerkt in de evaluatie van het jubileumprogramma die 
aan de voorzitter van de stuurgroep ‘Flevoland 25 jaar’ is aangeboden; 

• verder hebben we in 2011 veel aan publiciteit gedaan, zowel in het kader van het 
25-jarig jubileum als op bestuurlijk en beleidsniveau. In dat kader pasten optredens 
in tv-programma’s, interviews voor schrijvende pers en omroepen en het uitgeven 
van circa 200 persberichten; 

• het jaar 2011 was ook een verkiezingsjaar. Daarom hebben we een uitgebreidere 
Dag van Flevoland georganiseerd, tijdens welke de provincie zich op verschillende 
locaties, verspreid over heel Flevoland, heeft gepresenteerd; 

• verder hebben we de maandelijkse Infopagina tot en met november  2011 
uitgegeven; daarna vervangen door een wekelijkse digitale nieuwsbrief. Ook is in 
2011 een digitale Lobbynieuwsbrief geïntroduceerd voor Tweede Kamerleden en 
een projectnieuwsbrief over de werkzaamheden aan de Vollenhoverbrug. In 2012 
zullen gefaseerd ook digitale themanieuwsbrieven verschijnen over de 
belangrijkste thema’s uit het coalitieakkoord;  

• ten slotte is in 2011 twee maal het Flevopanel ingezet. 
 

Risico’s 
 

Niet van toepassing. 

 
Overige doelen, activiteiten en risico’s 
In de Productenrealisatie zijn de overige (operationele) doelen, activiteiten en risico’s van dit 
themaonderdeel verantwoord. Zie daartoe de producten 1.1.2 Gedeputeerde Staten tot en met 1.1.8 
Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

6.1  Bestuur lasten 12.162 12.896 12.891 13.583 -691 

 baten -238 -167 -498 -552 54 

 saldo 11.925 12.729 12.394 13.031 -637 
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Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten  - 691
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Mogelijkheid fiscale compensatie dienstauto niet benut 94 
We hebben besloten om tijdens onze collegeperiode geen gebruik van deze regeling te maken.   
   
Opleiding leden GS vinden gefaseerd plaats 90 
Onze opleidingsmiddelen zijn in 2011 niet volledig uitgeput. Wij zullen voorstellen om via 
bestemming van het resultaat 2011 de resterende middelen over te hevelen naar 2012. 

 

   
Pensioenvoorziening (oud) gedeputeerden moet aangevuld worden  - 1.973 
De provincie beschikt over een voorziening voor pensioenen van gedeputeerden (BBV-eis). De 
uitkering betreffende pensioenen is bij leden van Gedeputeerde Staten geregeld via de  
“Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers” (bekend als de wet APPA). De voeding voor 
de voorziening geschiedt op twee verschillende manieren. In de eerste plaats storten we 
jaarlijks € 149.000. In de tweede plaats is er sprake van waardeoverdrachten aan de provincie 
ten behoeve van (nieuwe) gedeputeerden. De overdrachten van verplichtingen en waarde 
geschieden door andere instanties. 
De bepaling van de feitelijk benodigde toevoegingen aan de voorziening vereist specifieke 
expertise. Daarom wordt deze storting gedaan op aanwijzing van een externe adviseur op 
basis van actuariële berekeningen (levensverwachting, gehanteerde rekenrente, etc.).  
Geconstateerd is dat we in 2011 € 1,97 miljoen extra moeten storten. Dit is deels te verklaren 
door de gewijzigde instructies door de externe expert. De reden is, dat de rekenrente die de 
uitvoerder hanteert, het afgelopen jaar fors is gedaald (van 4 naar 3 procent). Dit werkt vele 
jaren door. Consequentie hiervan is dat de storting in de voorziening fors stijgt. 
Daarnaast blijkt nu dat de gegevens met betrekking tot drie oud GS leden uit het zicht van de 
provincie zijn gebleven. In de loop van 2012 zal dat hersteld worden, omdat Raet BV niet meer 
beschikt over de oude dossiers. De vraag wordt nu gesteld aan de nieuwe uitvoerder Loyalis. 
Ook deze “reparatie” zal een stijging tot gevolg hebben. Zodra de nieuwe berekening vanuit 
Loyalis beschikbaar is, zal er een voorstel komen voor de mutatie in de voorziening.  

 

  
Het Statenbudget geeft, evenals in eerdere jaren, een onderbesteding te zien 89 
Op het statenbudget is, evenals in eerdere jaren, een onderbesteding te zien. Belangrijkste 
oorzaak is een onderbesteding op het budget voor de fractievergoedingen. Op basis van de 
Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 kunnen fracties 
aanspraak maken op een vergoeding. Niet alle fracties hebben in 2011 een aanvraag ingediend 
voor een vergoeding over de vorige statenperiode (maanden januari tot en met maart 2011). 

 

   
Provinciale ombuigingen zijn al in 2011 zichtbaar geworden 88 
Als gevolg van de provinciale ombuigingen, welke we al in 2011 in gang hebben gezet, zijn 
onderbestedingen zichtbaar. Voorbeelden daarvan zijn: 
• beëindiging van de website Flevoportal (Flevogids); 
• beëindiging van de maandelijkse Infopagina (deze is tot en met november  2011 uitgegeven  

en daarna vervangen door een wekelijkse digitale nieuwsbrief);  
• versoberen van de relatiegeschenken; 
• digitaliseren van de nieuwsbrieven; 
• beëindiging (van het budget) Bestuurlijke lobby Flevoland (waaronder het Flevo-ontbijt). 

 

  
Budget Interprovinciale activiteiten beperkt besteed  82 
Dit budget is bedoeld voor interprovinciale activiteiten met een beleidthema overstijgend 
karakter die niet binnen de IPO-begroting worden opgenomen. In 2011 is het budget in 
beperkte mate besteed (kosten voor de ‘kring van provinciesecretarissen’). 

 

   
Het plan Flevo2030 is in 2011 niet in uitvoering genomen  64 
In verband met de ingezette ombuigingen 2011 zal communicatie, waar mogelijk, digitaal  
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plaatsvinden in plaats van via gedrukte / geprinte media. In het concept Flevo2030  
(interactief platform waarop inwoners zouden kunnen meedenken en -doen)  waren  
functionaliteiten opgenomen (bijvoorbeeld profiel aanmaken op website, reacties / 
waarderingen geven, te zijner tijd zelf bijdragen leveren) die de omslag naar digitale 
media goed ondersteunen. Deze functionaliteiten zijn daarom opgenomen in de recent 
opgestelde strategie ‘Werk maken van digitale media’. Het Plan Flevo2030 is in 2011 niet in 
uitvoering genomen. Omdat dit budget gedekt wordt uit de algemene reserve blijft ook de 
onttrekking 2011 achterwege. 
 
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten  374 
Per saldo rekenen we in 2011 minder personele capaciteit  toe aan het themaonderdeel 
Bestuur. Bij diverse afdelingen is sprake van een lagere bezetting (dan waarmee we in de 
begroting rekening hielden). Dit resulteert in een lager doorbelasting van de ‘directe 
salarissen’. Ook de toe te rekenen overige apparaatlasten vallen daardoor lager uit 

 

 

Kapitaallasten  43 
   
Afwikkelingsverschillen (saldo lasten/baten)  67 
   
Overige kleine verschillen  291 
Binnen dit themaonderdeel doen zich overige kleine verschillen voor die per 
saldo uitkomen op een onderbesteding van € 308.000. De volgende onderwerpen 
vormen deze verschillen: 

• minder lasten in verband met interprovinciale samenwerking; 
• geen onderzoeken art.217A Provinciewet; 
• lagere uitgaven representatie; 
• minder inhuur extern advies; 
• lagere lasten AER-summer school 2011. 

 

  

Totaalresultaat baten  54 
   
Overige kleine verschillen 54 

 

6.2.2 Openbare orde en veiligheid 
 
De verantwoording over dit themaonderdeel is opgenomen in de Productenrealisatie; product 1.2.1 
Openbare orde en veiligheid. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 
Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

6.2  Openbare orde en  lasten 510 418 417 237 179 

       veiligheid baten -20 -13 -13 0 -13 

 saldo 490 404 403 237 166 
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Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   179
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Provinciale ombuigingen zijn al in 2011 zichtbaar geworden 45 
Als gevolg van de provinciale ombuigingen, welke we al in 2011 in gang zijn gezet, zijn 
onderbestedingen zichtbaar. Voorbeelden daarvan zijn: 

• versobering ondersteuning Provinciaal Coördinatie Centrum; 
• beëindiging subsidie St. Marker Reddingsboot KNBRD; 
• versobering Opleidingen en oefenen; 
• versobering budget Veiligheidsnet. 

 

   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten  107 
   
Overige kleine verschillen  27 
   
Totaalresultaat baten   - 13
   
In verband met de geringe afwijking hebben we geen nadere toelichting gegeven. - 13 

 

6.2.3 Omgevingsplan 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

1. Inzicht in de voortgang van realisatie van OPF2; 
2. door Provinciale Staten vastgesteld plan van aanpak voor het derde 

Omgevingsplan. 

 
Doelrealisatie 
 

Met het opstellen van het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 zijn de ambities uit 
het coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 uitgewerkt. Deze ambitie ligt in het verlengde 
van de doelen van het OPF 2. We blijven werken aan een verdere verbetering van de 
woon-werk balans, de versterking van de identiteit van Flevoland en aan een krachtige 
en coöperatieve bestuursstijl. In het coalitieakkoord is verder aangegeven dat het 
huidige omgevingsplan geactualiseerd dient te worden. De focus van de provincie is 
hierbij meer geconcentreerd op ruimte, economie en bereikbaarheid. De planning voor 
bestuursopdracht voor het derde omgevingsplan is door deze verschuiving in het 
politieke klimaat verschoven naar 2012.  
 

Activiteiten 
 

Wij hebben de voortgang van de realisatie van de beleidsdoelen gemonitord via de P&C-
cyclus.  
Het Rijksbeleid wordt geactualiseerd en gedecentraliseerd. Als voorbereiding op de 
actualisatie van het huidige omgevingsplan hebben wij geanticipeerd op het 
voorgenomen beleid van de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en een 
zienswijze ingediend.  
 

Risico’s 
 

De provinciale verkiezingen hebben geleid tot een verschuiving in het politieke klimaat 
waardoor het plan van aanpak voor het derde Omgevingsplan is uitgesteld. In het 
coalitieakkoord hebben wij uitgesproken dat het Omgevingsplan zal worden 
geactualiseerd. Het huidige plan biedt nog voldoende ruimte en wij willen de 
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hoofdlijnen zo veel mogelijk handhaven. Een breed interactief proces achten wij 
hiervoor dan ook niet noodzakelijk. Wij willen in het huidige omgevingsplan een 
duidelijk onderscheid aanbrengen tussen beheer- en ontwikkeltaken. 
 

 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

6.3  Omgevingsplan lasten 1.867 2.391 2.897 3.088 -191 

 baten -111 0 -50 -50 0 

 saldo 1.756 2.391 2.847 3.038 -191 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten  - 191
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Niet van toepassing.  
   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten  - 362 
Het verschil bestaat uit twee componenten; hogere toerekening van salarislasten en hogere 
toerekening van overige apparaatlasten.  
De directe salariskosten vallen € 262.000 hoger uit dan geraamd door verschuiving van 
formatie van de lijnafdelingen naar Concernprogramma’s: formatieve wijzigingen gedurende 
het begrotingsjaar worden niet verwerkt in de begroting na wijziging, maar wel in de 
jaarrekening.  
Er bestaat een correlatie tussen de directe salariskosten en de overige apparaatlasten: indien 
de directe salariskosten stijgen dan stijgen de overige apparaatlasten ook navenant. Dit 
verklaart de stijging van € 100.000 van de overige apparaatlasten. 

 

   
Overige kleine verschillen  171 
Binnen het themaonderdeel Omgevingsplan vallen een aantal onderdelen, waaronder 
procesgelden Noordelijk Flevoland, Schaalsprong en Omgevingsplan. De onderdelen Noordelijk 
Flevoland en Omgevingsplan hebben een onderschrijding van totaal € 86.000 procesgeld. 
Reden hiervan is enerzijds dat de provinciale verkiezingen hebben geleid tot een verschuiving 
in het politieke klimaat waardoor het plan van aanpak voor het derde Omgevingsplan is 
uitgesteld. Anderzijds is in 2011 een groot deel van de beschikbare ambtelijke 
capaciteit Noordelijk Flevoland besteed aan het voorbereiden van het Toetsingskader 
Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland en het preciezer uitwerken van de wijze van 
samenwerken en samen besluiten met de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Dit type 
werkzaamheden vraagt minder procesgeld dan bijvoorbeeld het faciliteren van 
gebiedsverkenningen. De niet bestede procesgelden blijven beschikbaar binnen de reserve 
Omgevingsplan. 
 

 

Totaalresultaat baten   0 
   
Niet van toepassing.  
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6.2.4 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Provinciefonds 
 
Herziening Provinciefonds 
In 2011 is de besluitvorming over de herziening van het verdeelmodel Provinciefonds afgerond. Nadat de 
provincies er onderling niet in geslaagd waren om de uitgangspunten voor zo’n nieuw verdeelmodel te 
bepalen, heeft de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een besluit genomen over het 
nieuwe verdeelstelsel. De uitkomst hiervan is teleurstellend voor Flevoland. Het nieuwe verdeelmodel houdt 
slechts in beperkte mate rekening met verschillen in eigen vermogensinkomsten tussen provincies. Hierdoor 
is de ontstane financiële achterstandspositie van Flevoland blijven bestaan. Het nieuwe verdeelmodel biedt 
geen oplossing voor de specifieke stille lasten problematiek van Flevoland en honoreert ook de 
ontwikkelopgave van Flevoland in onvoldoende mate.  
 
Normeringsystematiek 
De jaarlijkse ontwikkeling van de omvang van het Provinciefonds wordt geregeld via de zogenaamde 
normeringsystematiek. In 2009 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de medeoverheden om de 
normeringsystematiek tot en met 2011 buiten werking te stellen in verband met de economische crisis en de 
daarmee samenhangende Rijksmaatregelen. In plaats daarvan is een reeks nominale uitkeringen voor die 
periode overeengekomen.   
Inmiddels heeft het Rijk besloten om vanaf 2012 de normeringsystematiek weer in te voeren. Daarbij zal het 
opnieuw zo zijn dat de ontwikkeling van het Provinciefonds wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de 
Rijksuitgaven volgens het principe ‘van samen de trap op en af’. Gelet op de Rijksombuigingen in de 
komende jaren zal dit vooral neerkomen op samen de trap af.   
 
Opcenten Motorrijtuigenbelasting  
 
Op grond van de Provinciewet heft de provincie een opslag (opcenten) op de motorrijtuigenbelasting (MRB). 
Het Rijk stelt hiervoor de maximale hoogte vast, die jaarlijks wordt aangepast in verband met loon- en prijs-
ontwikkelingen. Daarbinnen bepaalt de provincie zelf het tarief. Het door Provinciale Staten vastgestelde 
tarief voor 2011 was 76,6 opcenten; ten opzichte van het tarief in 2010 is dit een verhoging met 1,25% 
(betreft een indexering wegens loon- en prijsontwikkelingen).  
 
In 2011 is de raming van de inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting tussentijds enkele malen 
verlaagd. Dit als gevolg van het feit dat zich een daling voordeed in het aantal auto’s waarover de provincie 
opcenten kan heffen. Dit werd enerzijds veroorzaakt door een daling van het aantal voertuigen als gevolg 
van de economische crisis en anderzijds door een verschuiving van het autobezit naar de categorie zeer 
schone auto’s. Over deze laatste categorie is geen wegenbelasting verschuldigd waardoor deze auto’s 
evenmin opcenten hoeven te betalen. De inkomstenderving voor de provincie Flevoland door deze 
vrijstelling is inmiddels opgelopen tot circa € 3,5 miljoen in 2011. 
Inmiddels heeft het Kabinet het voornemen aangekondigd om de vrijstelling voor (het overgrote deel van) de 
zeer schone auto’s vanaf 2014 te beëindigen.    
 
Meer informatie over de opcenten motorrijtuigenbelasting is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen. 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

6.4  Algemene dekkings- lasten 97 324 802 250 552 

      middelen baten -112.549 -113.924 -116.084 -116.711 627 

 saldo -112.451 -113.601 -115.282 -116.461 1.179 
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Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   552
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
De Najaarsnota 2011 kende een overschot 456 
Het saldo van de Najaarsnota 2011 hebben we, conform besluitvorming, toegevoegd aan het 
resultaat 2011. Dit komt binnen dit themaonderdeel tot uitdrukking. 

 

   
Technische verklaring   
   
De voorfinanciering van aankoop gronden OostvaardersWold (OVW) valt lager uit 88 
Binnen dit themaonderdeel worden de lasten verantwoord die betrekking hebben op de 
voorfinanciering van aankoop gronden OVW. Dekking wordt gevonden door pachtinkomsten 
OVW. Deze pachtinkomsten zijn verantwoord binnen themaonderdeel 5.7 Natuur- en 
landschapsbeleid. Omdat minder grond is aangekocht dan geraamd, zijn de rentelasten (als 
ook de pachtinkomsten) navenant lager. 

 

 

Toerekening apparaatlasten  - 18 
   
Overige kleine verschillen  26 
   
Totaalresultaat baten  627
   
Het interim-dividend Friese Pad werd voorzichtig geraamd 785 
In 2011 is gemeld (bij de Voor- en Najaarsnota) dat het afvalverwerkingsbedrijf Friese Pad zou 
worden geliquideerd. Het bij liquidatie te ontvangen dividend werd prudent geraamd. Het 
werkelijke dividend ligt hoger. Het voordelige resultaat komt tot uitdrukking in de 
Jaarrekening 2011.   

 

  
Het aantal belastbare voertuigen heeft zich in 2011 negatief ontwikkeld - 415 
De opbrengst MRB is over 2011 € 415.000 achtergebleven bij de raming (verschil van -0,9%). De 
oorzaak daarvan ligt in een tegenvallende ontwikkeling van het aantal belastbare voertuigen 
in de tweede helft van het jaar.    

 

   
Effecten van de decembercirculaire 2011 konden niet meer worden verwerkt 141  
De effecten van de decembercirculaire 2011 konden niet meer worden verwerkt in de 
begroting. Voor Flevoland gaat het om de toekenning van een decentralisatie-uitkering van 
€ 140.000, bedoeld voor de opbouw van de Regionale uitvoeringsdienst (RUD). Dit bedrag zal 
in het rekeningresultaat 2011 vallen en bij de bestemming van het resultaat zal worden 
voorgesteld dit bedrag beschikbaar te stellen voor de opstartkosten van de RUD in 2012. 

 

  
Rentebaten Groenfonds zijn gestort in de reserve PMJP 165 
De rentebaten die we ontvangen op onze rekening-courant van het Groenfonds worden binnen 
dit themaonderdeel verantwoord, maar abusievelijk niet geraamd. De opbrengst is gestort in 
de reserve PMJP. 

 

   
Het lagere investeringsniveau 2011 komt tot uitdrukking in de bespaarde rente - 184 
Aan de provinciale investeringen wordt rente toegerekend. Dit leidt tot kapitaallasten (rente 
en afschrijving) die drukken op de diverse themaonderdelen van de begroting. Omdat we 
gebruik maken van interne financieringsbronnen ontstaat een baat (bespaarde rente ) die even 
hoog is als de rente die we aan de provinciale investeringen toerekenen. Als gevolg van een 
lager investeringsniveau 2011 en daardoor lagere toerekening van rente valt ook de bespaarde 
rente lager uit. 
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Het rendement op de ‘overtollige’ middelen is hoger dan geraamd 61 
Het rendement op uitgezette ‘overtollige’ middelen is hoger dan geraamd. Raming en 
realisatie zijn afhankelijk van volume en rendement. Beide zijn hoger uitgevallen dan bij de 
laatste inschatting (Najaarsnota 2011) en verklaren het hier verantwoorde voordeel. In de 
Treasuryparagraaf van dit Jaarverslag is een nadere uiteenzetting gegeven van de 
financieringsfunctie van de provincie Flevoland. 

 

   
Afwikkelingsverschillen 82 
   
Overige kleine verschillen - 8 

 

6.2.5  Onvoorzien en stelposten 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

6.5  Onvoorzien/stelposten lasten 3.000 4.746 8.196 3.000 5.196 

 baten 0 0 0 0 0 

 saldo 3.000 4.746 8.196 3.000 5.196 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   5.196
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Onvoorzien 2011 is niet aangewend  
Op de post Onvoorzien resteert na begrotingswijziging een positief saldo van € 0,6 miljoen wat 
gelijk is aan de primitieve begroting. 

 600 

   
De apparaatlasten zijn toegenomen, met name door personeelslasten  
In de loop van het jaar zijn er wijzigingen nodig in de raming van de apparaatlasten. De 
hiermee gemoeide bedragen worden niet via aparte begrotingswijzigingen over de 
themaonderdelen verdeeld, maar geraamd op een stelpost ‘nog te verdelen apparaatlasten’ 
binnen het themaonderdeel ‘Onvoorzien en stelposten’. Aan het eind van het jaar worden de 
werkelijke apparaatlasten verdeeld over de diverse themaonderdelen waardoor aldaar 
verschillen ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Het hier gepresenteerde 
verschil moet dan ook worden bezien in relatie met de verschillen op het gebied van 
apparaatlasten bij de diverse themaonderdelen. Voor een uitgebreide analyse wordt verwezen 
naar deel IV, onderdeel Bedrijfsvoering. 
De apparaatlasten zijn in vergelijking met de ontwerpbegroting 2011 met € 4,4 miljoen 
toegenomen. Deze toename wordt als volgt verklaard: 
• € 3,1 miljoen doorwerking hogere salarislasten zoals gerapporteerd in Najaarsnota 2010 

en Voorjaarsnota 2011; 
• € 1,3 miljoen hogere lasten wegens projecten verbetering bedrijfsvoering, inhuur (met 

name omgevingsdienst) en frictie. 
Zoals hiervoor toegelicht, werkt deze toename door bij de verschillende themaonderdelen. 

4.294 

   
De proceskosten voor de speerpunten zijn niet volledig benut  311 
Voor de realisatie van de speerpunten is in de primitieve begroting 2011 75% van het totale 
proceskostenbudget beschikbaar gesteld. De resterende 25% blijft gereserveerd op de stelpost 
Omgevingsplan. Hierop resteert ultimo 2011 een bedrag van € 311.000 wat veroorzaakt wordt 
door achterblijvende uitgaven voor proceskosten van speerpunten TMIJ, Luchthaven en Noord. 
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Overige kleine verschillen  - 8 
   
Totaalresultaat baten  0 
   
Niet van toepassing.  

 

6.2.6 Reserves 
 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   178
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Nagenoeg alle geraamde stortingen in de reserves zijn gerealiseerd 178 
In 2011 hebben we op een bedrag van € 178.000 na alle geraamde stortingen gerealiseerd. In 
deel IV ‘Jaarrekening’ geven we een toelichting op de afwijkingen in de geraamde en 
werkelijke stortingen in de reserves. 

 

   
Totaalresultaat baten  - 9.939
   
De onttrekkingen aan de reserves zijn aanzienlijk lager dan geraamd - 9.939 
In 2011 hebben we € 9,9 miljoen minder onttrokken aan de reserves dan geraamd. In deel IV 
‘Jaarrekening’ geven we een toelichting op de afwijkingen in de geraamde en werkelijke 
stortingen in de reserves. 

 

 
 

Themaonderdeel Rekening 
2010

Begroting 
2011 

primitief

Begroting 
2011 na 
wijziging

Rekening 
2011

Verschil

6.6  Reserves lasten 23.961 19.368 32.446 32.268 178

baten -33.595 -23.103 -53.097 -43.159 -9.939

saldo -9.634 -3.734 -20.652 -10.891 -9.761
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6.3   Totalen baten en lasten thema 6 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
Themaonderdeel Rekening 

2010
Begroting 

2011 
primitief

Begroting 
2011 na 
wijziging

Rekening 
2011

Verschil

6.1 Bestuur Lasten 12.162 12.896 12.891 13.583 -691

Baten -238 -167 -498 -552 54

Saldo 11.925 12.729 12.394 13.031 -637

6.2 Openbare orde en veiligheid Lasten 510 418 417 237 179

Baten -20 -13 -13 0 -13

Saldo 490 404 403 237 166

6.3 Omgevingsplan Lasten 1.867 2.391 2.897 3.088 -191

Baten -111 0 -50 -50 0

Saldo 1.756 2.391 2.847 3.038 -191

Lasten 97 324 802 250 552

Baten -112.549 -113.924 -116.084 -116.711 627

Saldo -112.451 -113.601 -115.282 -116.461 1.179

6.5 Onvoorzien/stelposten Lasten 3.000 4.746 8.196 3.000 5.196

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 3.000 4.746 8.196 3.000 5.196

6.6 Reserves Lasten 23.961 19.368 32.446 32.268 178

Baten -33.595 -23.103 -53.097 -43.159 -9.939

Saldo -9.634 -3.734 -20.652 -10.891 -9.761

6.7 Rekeningresultaat Lasten 4.520 0 0 0 0

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 4.520 0 0 0 0

Lasten 46.118 40.143 57.649 52.426 5.223

Baten -146.513 -137.207 -169.742 -160.471 -9.271

Saldo -100.395 -97.065 -112.093 -108.045 -4.048

Totaal thema 6
Bestuur en algemene 
dekkingsmiddelen

6.4 Algemene dekkingsmiddelen

 
                   (Bedragen x € 1.000) 
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B. Speerpunten 
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1     Speerpunt Markermeer/IJmeer 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

1. De met Rijk en regio gemaakte afspraken over de werkmaatschappij Markermeer-
IJmeer (WMIJ) zijn uitgevoerd;  

2. daarnaast activiteiten gericht op gebiedsontwikkeling en medegebruik gebied. 
 

 
Doelrealisatie 
 

1. De werkmaatschappij heeft in het Optimalisatierapport (november 2011) laten zien 
dat het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) 40% goedkoper kan en dat de 
eerder gekozen juridische strategie de meest kansrijke is voor de ruimtelijk 
economische ontwikkeling van de regio; 

2. mede door intensieve communicatie is er onverminderd maatschappelijk en 
bestuurlijk draagvlak voor het TBES. Dat blijkt uit het advies van het 
Maatschappelijk proces RRAAM om TBES als noodzakelijk onderdeel van de 
ontwikkelingsstrategie RRAAM te beschouwen. Ook in het vervolgproces is de 
positie van TBES geborgd.  

 
Activiteiten 
 

Wij participeren in de WMIJ, met name op het gebied van ecologie, proces- en 
omgevingsmanagement, recreatie en duurzame energie. Wij organiseren en zijn 
voorzitter van het Samenwerkingsverband Markermeer IJmeer als klankbord voor de 
regio. Wij participeren in de Stuurgroep Rijks-Regiobesluiten-Amsterdam-Almere-
Markermeer (RRAAM) en maken deel uit van het Opdrachtgeversoverleg  Ecologie 
IJsselmeergebied (OEIJ). 
 

Risico’s 
 

Er hebben zich geen risico’s voorgedaan. 

 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

4.6 Markermeer/IJmeer lasten 733 870 1.345 939 406 

 baten 20 0 -265 -180 -85 

 saldo 753 870 1.080 758 322 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   406
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Lagere proceskosten Werkmaatschappij Markermeer IJmeer door vertraging 
werkzaamheden 

171 

De werkzaamheden van de Werkmaatschappij Markermeer IJmeer (WMIJ) hebben enige 
vertraging opgelopen. Dit met name als gevolg van de intensieve periode rond de afronding 
van het optimalisatierapport. Dit zal in de periode tot oktober 2012 worden ingehaald. De niet 
bestede procesgelden blijven beschikbaar binnen de reserve Omgevingsplan. 
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Lagere proceskosten IJmeer – Markermeer door meer onderwerpen WMIJ 240 
Doordat enerzijds de werkzaamheden van de WMIJ meer onderwerpen omvatte en anderzijds 
activiteiten door eigen mensen zijn uitgevoerd hebben we minder externe kosten gemaakt, 
naast de WMIJ. Zo heeft de WMIJ zelf diverse draagvlakbijeenkomsten georganiseerd en is het 
Markermeer IJmeer ook aan de orde gekomen in bijeenkomsten van het Deltaprogramma. 
Andere werkzaamheden zijn langzamer op gang gekomen, zoals een onderzoek naar de 
transitie van de visserij en het opstarten van Europese samenwerking. Het resterende budget 
van TMIJ wordt gereserveerd voor de voorziene investering in de natuurmaatregelen. 

 

   
Technische verklaring   
   
Overige kleine verschillen  - 5 
   
Totaalresultaat baten  -  85 
   
Lagere baten Werkmaatschappij Markmeer IJmeer door vertraging werkzaamheden  - 85 
Zoals bij de lasten toegelicht is, zijn de werkzaamheden van de Werkmaatschappij 
Markermeer IJmeer (WMIJ) in 2011 vertraagd. In verband met de lagere uitgaven worden de 
reeds ontvangen bijdragen van derden via de balans overgeheveld naar het volgend jaar. De 
baten zijn daardoor in 2011 lager. 

 

 

2     Speerpunt OostvaardersWold 
 
Portefeuille-
houder 

M.J.D. Witteman 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

1. Hoofddoelstelling: realisatie van een robuuste ecologische verbinding met als 
doelsoort het edelhert. 

2. overige projectdoelstellingen:  
a. bijdrage aan de waterberging van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland; 
b. gebruik van de zone door heckrunderen en konikpaarden; 
c. het creëren van topnatuur; 
d. het ervaren van een Unique Selling Point (USP) op het gebied van 

natuurgerichte recreatie. 
3. doelstellingen vanuit overige projecten:  

a. ruimte scheppen voor foerageergebied voor bruine en blauwe 
kiekendieven; 

b. ruimte scheppen voor boscompensatie; 
c. creëren van een recreatief uitloopgebied voor Almere. 

4. afgeleide doelstellingen voor 2011: 
a. afrondende werkzaamheden voorgaande projectfase; 
b. verwerving van gronden die voor verkoop beschikbaar komen; 
c. sluiten van contracten met partners voor compensatieopgaven; 
 

 
Doelrealisatie 
 

1. Eind 2010 heeft de staatsecretaris van het Ministerie van EL&I in verband met de 
landelijke bezuinigingsopgave besloten tot een stopzetting van het aangaan van 
verplichtingen uit Rijksmiddelen (ILG) voor het p-MJP. Gedurende 2011 heeft in 
IPO-verband intensief overleg plaatsgevonden over hoe de bezuiniging op de 
Rijksmiddelen vorm moet krijgen (zie ook 5.2.5 p-MJP) . Het project 
OostvaardersWold wordt ook deels vanuit het ILG bekostigd. Tevens heeft het Rijk 
in hun coalitieakkoord aangegeven dat de realisatie van het OostvaardersWold 
moet worden stopgezet. We zijn nog steeds met het Rijk in onderhandeling om de 
realisatie van het OostvaardersWold toch door te laten gaan.  
We hebben in 2011 de eerste stappen gezet om een vitale coalitie aan te gaan met 
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het WNF en Flevolandschap; onder leiding van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en 
Stichting Flevolandschap zal een consortium gevormd worden van publieke en 
private partijen dat de uitvoering van het project OostvaardersWold ter hand zal 
nemen. Binnen 6 maanden na het coalitieakkoord is de concept-
realisatieovereenkomst ter besluitvorming naar Provinciale Staten gestuurd, waarin 
de financiële, juridische en organisatorische aspecten van de overdracht zijn 
geregeld. De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan over het Provinciaal 
Inpassingsplan OostvaardersWold en het plan vernietigd. Zij is van oordeel dat de 
financiële uitvoerbaarheid van het plan onvoldoende is onderbouwd. We zijn 
teleurgesteld dat het Provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold is vernietigd 
doordat het Rijk de afspraken met de provincie niet wil nakomen. Het college zal 
zo snel mogelijk de juridische positie van de provincie bestuderen en de 
consequenties van deze uitspraak in kaart brengen. Daarbij zal ons college zich 
inspannen om de schade voor de provincie zo klein mogelijk te houden en te 
voorkomen dat de rekening van het gewijzigde Rijksbeleid bij de inwoners van 
Flevoland terecht komt; 

2. in 2011 hebben we 3 bedrijven verworven met een totaalomvang van 89 ha; 
3. we hebben met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat contracten afgesloten over de 

compensatieverplichtingen en eind 2011 is met de voorbereiding van de inrichting 
gestart.  

   
Activiteiten 
 

• Wij hebben in 2011 gewerkt aan de overeenkomst voor de overdracht van de 
uitvoering van het OostvaardersWold. Deze overeenkomst is in november 2011 aan 
Provinciale Staten voorgelegd; 

• wij zijn gestart met het voorbereiden van de overeengekomen 
compensatieverplichtingen en de realisatie daarvan door derden; 

 
Risico’s 
 

Gedurende het project zijn er meerdere risico-analyses gemaakt. Ten behoeve van het 
procesvoorstel wat door GS aan PS wordt verstrekt worden de risico’s geactualiseerd. 
 

 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

5.5  OostvaardersWold lasten 4.167 1.440 2.967 2.656 311 

 baten 3 -200 -200 -113 -87 

 saldo 4.170 1.240 2.767 2.543 224 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten  311  
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Proceskosten OostvaardersWold uitgesteld door discussie Rijk over financiering OVW  378 
De proceskosten over 2011 zijn achtergebleven bij de planning. De lasten zijn € 378.000 lager 
dan geraamd, doordat door het gewijzigde beleid van het Ministerie van EL&I (Bleker-brief 20 
oktober 2010) heeft geleid tot hinder bij de realisatie van het p-MJP inclusief het 
Oostvaarderswold en in het regeringsakkkoord de aanleg van het Oostvaarderswold is 
geschrapt. Wij zijn nog steeds met het Rijk in onderhandeling over de afronding van de 
financiering, hierdoor heeft de uitvoering vertraging opgelopen en komen de lasten later dan 
verwacht. De proceskosten worden bekostigd uit de reserve Omgevingsplan Flevoland, 
waardoor er in 2011 minder onttrokken is. Deze middelen blijven beschikbaar voor de jaren 
2012 en verder.   
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Technische verklaring   
   
Overige kleine verschillen  - 67 
   
Totaalresultaat baten   - 87 
   
Pachtinkomsten OostvaardersWold zijn gelijk aan de (lagere)  rentekosten 
voorfinanciering  OVW 

- 87 

Met Staatsbosbeheer is een overeenkomst gesloten waarmee pachtinkomsten van reeds 
verworven gronden in het plangebied OostvaardersWold tot uiterlijk het jaar 2014 worden 
overgedragen aan de provincie Flevoland, ter dekking van de rentelasten voor de lening die is 
afgesloten voor de voorfinanciering. De uitgaven ten laste van dit krediet zullen worden 
afgelost als met het ministerie van EL&I overeenstemming wordt bereikt over de financiële 
afronding van het project OostvaardersWold.  
De rentelasten voor de voorfinanciering zijn circa € 0,1 miljoen lager dan geraamd waardoor 
het deel van de pachtinkomsten dat gebruikt wordt ter dekking van de rentelasten eveneens 
€ 0,1 miljoen lager zijn. De meeropbrengst voor de pachtinkomsten wordt gezien als 
inspanningsverplichting van Staatsbosbeheer voor de compensatieopgaven en is doorgeschoven 
(via de balans) naar 2012 en verder. 

 

 

3     Speerpunt Luchthaven Lelystad en OMALA 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

Luchthaven Lelystad: 
1. een aanzet geven om een lichte vorm van luchtverkeersleiding te realiseren 

(genaamd LA plus) als eerste invulling van fase 1 van de aanwijzing; 
2. de minister van Verkeer & Waterstaat een positief besluit te laten nemen over de 

invoering van volwaardige luchtverkeersleiding als pilot per uiterlijk 1-1-2013; 
3. de Schiphol Group overtuigen om uiterlijk per 1-1-2013 te investeren in 

volwaardige luchtverkeersleiding bij de bestaande baan; 
4. de uitgangspunten met betrekking tot de planvorming bereikbaarheid Luchthaven 

Lelystad afronden, als onderdeel van de bereikbaarheid Lelystad-Zuid;  
5. de voorwaarden scheppen voor nieuwe onderwijsvoorzieningen en inzetten op de 

vestiging van luchtvaart gerelateerde onderhoudsbedrijven; 
6. de omgeving betrekken bij de ontwikkeling van de luchthaven middels omvormen 

van de bestaande milieucommissie van de Luchthaven Lelystad tot ‘pré-CROL’ 
(commissie regionaal overleg Lelystad Airport). 

 
OMALA: 
7. het bedrijventerrein Larserpoort wordt ontwikkeld; OMALA geeft 7,5 hectare grond 

uit per jaar en OMALA koopt nieuwe gronden aan; 
8. vervangen van de huidige Raad van Commissarissen door externe commissarissen.   
 

 
Doelrealisatie 
 

Luchthaven Lelystad: 
1. alle voorbereidingen waren getroffen om een beperkte luchtverkeersleiding en 

baanverlenging te realiseren, op het moment dat de Aanwijzing definitief zou zijn. 
Omdat het Aanwijzingsbesluit van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu op 7 
december is vernietigd, is er onzekerheid ontstaan over de mogelijkheden van 
baanverlenging of lichte vorm van luchtverkeersleiding. De ontwikkeling van de 
CROL zal pas aan de orde zijn nadat een vervangend besluit van kracht is; 

2. met het ministerie heeft frequent overleg plaatsgevonden. Daarnaast heeft divers 
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overleg plaatsgevonden met Kamerleden over de ontwikkeling van de luchthaven 
hetgeen onder meer geresulteerd heeft in een motie die de regering vraagt 
stappen te doen in de ontwikkeling van de luchthaven. Het ministerie heeft mede 
hierdoor een actieplan luchtverkeersleiding luchthaven Lelystad opgesteld;  

3. met de Schiphol Group hebben wij afspraken gemaakt over een gefaseerde 
ontwikkeling; een verlenging tot 1650 meter komend jaar en (op basis van het 
Aldersadvies) een doorontwikkeling vanaf 2015; 

4. de uitkomsten van de planstudie bereikbaarheid Lelystad-Zuid hebben wij  
ingebracht in de Alderstafel; 

5. met de direct omwonenden, en onder meer de Natuur en Milieu Flevoland hebben 
wij een regionaal kader ontwikkeld. In dit kader wordt verduidelijkt over welke 
ontwikkeling en onder welke condities overeenstemming in de regio bestaat en 
wordt de Alderstafel gevraagd hiermee in het advies rekening te houden. Waarde 
hiervan is dat er een gezamenlijke opvatting richting ministerie afgegeven wordt. 
Dit gezamenlijk kader is ingebracht bij de Alderstafel. 

6. zie 5. 
 
OMALA: 
7. in december 2011 heeft een eerste grondverwerving van 25 hectare 

plaatsgevonden. Grondverkopen hebben nog niet plaatsgevonden als gevolg van 
vertraagde start van OMALA, de vertraagde ontwikkeling van Luchthaven Lelystad 
en de economische crisis. 

8. alle Commissarissen van OMALA zijn vervangen door externen. 
 

Activiteiten 
 

Zie voor de activiteiten de tekst hierboven. 

Risico’s 
 

Luchthaven Lelystad: 
• doordat de Aanwijzing volledig vernietigd is, zal een nieuw Luchthavenbesluit door 

het Rijk genomen moeten worden. Dit zal de ontwikkelingsmogelijkheden op korte 
termijn belemmeren. De staatssecretaris is gevraagd spoed te betrachten. 

 
OMALA: 
• de economische crisis en de vertraagde ontwikkeling van Luchthaven Lelystad 

kunnen leiden tot vertraagde grondverkopen van OMALA. Om financiële risico's te 
vermijden is in de Aandeelhoudersvergadering besloten dat elke grondverwerving  

       en opdracht tot bouwrijp maken in 2012 pas kan plaatsvinden na toestemming van    
       de aandeelhoudersvergadering. De risico's blijven hierdoor beperkt. 
 

 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

4.6 Luchthaven Lelystad lasten 984 702 702 477 225 

 baten 0 0 -3 0 -3 

 saldo 984 702 700 477 222 
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Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten  225
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Lagere proceskosten luchthaven door vertraging besluitvorming ontwikkeling luchthaven 50 
In 2011 is besluitvorming over de ontwikkeling van de luchthaven uitgebleven. Dit geldt ook 
voor het aangekondigde advies van de heer Alders aan het kabinet over de toekomst van de 
luchthaven (de Alderstafel Lelystad). Deze wordt nu in het eerste kwartaal 2012 verwacht. Dit 
hangt samen met het slechtere economisch klimaat, maar ook doordat de Raad van State het 
Aanwijzingsbesluit (wederom) heeft vernietigd. Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben 
wij minder hoeven uitwerken en onderzoeken. De niet bestede procesgelden blijven 
beschikbaar binnen de reserve Omgevingsplan. 

 

   
Geen noodzaak voorgedaan om een beroep te doen op proceskosten door OMALA  35 
De proceskosten zijn bedoeld voor onvoorziene kosten en nader te bepalen onderzoeken ten 
behoeve van het provinciale aandeelhouderschap van OMALA N.V. In 2011 heeft zich niet de 
noodzaak voorgedaan om een beroep op deze middelen te doen. 

 

   
Technische verklaring   
   
Toerekening apparaatlasten   140 
De apparaatlasten vallen door de uitgebleven besluitvorming over de ontwikkeling van de 
luchthaven lager uit, in casu € 68.000 lagere salariskosten en € 72.000 lagere overige 
apparaatskosten.  

 

   
Totaalresultaat baten  - 3 
   
Overige kleine verschillen  - 3 

 

4     Speerpunt IFA / Schaalsprong  
 
Schaalsprong 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 
 

De hoofddoelstellingen zijn:  
1. Almere moet zich kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijke en vitale stad in de 

Noordvleugel van de Randstad, met een breed aanbod aan woonmilieus; 
2. meerzijdige ontwikkeling blijft het uitgangspunt en is ook noodzakelijk voor de 

voorziene opvangtaak van Almere. 
 
In 2011 is de provinciale inzet in Almere 2.0 meer specifiek gericht op de volgende te 
behalen doelstellingen: 
3. de opdrachten van de werkmaatschappijen worden uitgewerkt; 
4. de programma’s Duurzaamheid en Economie worden uitgevoerd; 
5. aanbevelingen voor de versterking regionale economische samenhang zijn 

opgesteld; 
6. vervolgstappen voor de Interne bereikbaarheid wordt genomen; 
7. programma’s voor sportinfrastructuur en cultuur worden opgesteld; 
8. de uitkomsten van de herverdeling van het provinciefonds vertalen in een 

programma.   
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Doelrealisatie 
 

1. In samenwerking met het Rijk en de regionale partners hebben wij een groot deel 
van de geformuleerde doelen voor Almere 2.0 bereikt. 
De Werkmaatschappij Almere Amsterdam (WAA) heeft het advies betreffende 
IJmeerlijn opgeleverd. Uit de opdracht, het verlagen van de kosten en het 
verhogen van de opbrengsten van de IJmeerlijn, blijkt de aanleg van de IJmeerlijn 
veel goedkoper uitgevoerd te kunnen worden. In de panoramaronde van 26 oktober 
zijn Provinciale Staten over de uitkomsten geïnformeerd. Ook de twee andere 
werkmaatschappijen Almere Oosterwold en Centrum-Weerwater hebben hun 
opdracht nagenoeg voltooid. De uitwerkingen van deze werkmaatschappijen 
worden begin 2012 in de Stuurgroep RRAAM besproken.  
In het kader van het thema economie is de 100.000 banenambitie in een 
positionpaper herbevestigd. Rijk, Almere en gemeente hebben de positionpaper 
vastgesteld in het zogenoemde Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). De gezamenlijke ambitie is 
uitgewerkt in het programma ‘Almere Werkt!’ De uitvoering van dit economische 
programma krijgt de komende jaren in jaarplannen zijn gestalte. Voor de thema’s 
duurzaamheid, sport en cultuur zijn de uitwerkingen in een vergevorderd stadium 
en worden in 2012 vastgesteld. 
Een positieve stap is gemaakt in het kader van de ‘Stedelijke Bereikbaarheid 
Almere’ (SBA). Het Rijk heeft de regio een goed bod gedaan om de eerste stappen 
in SBA te voltooien. Het Rijk, Almere en de provincie hebben in december 2011 een 
samenwerkingsovereenkomst onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten 
getekend waarmee de verbreding van onder andere de  Waterlandseweg en de 
Hogering zijn geregeld. De totale investering in de SBA zal € 142,5 miljoen 
bedragen. De samenwerkingsovereenkomst SBA is ter verdere besluitvorming aan 
Provinciale Staten aangeboden. Definitieve besluitvorming over de financiële 
bijdrage van de provincie aan SBA vindt in 2012 plaats. 

2. De uitkomst van het Provinciefonds zal de rol van de provincie in de ontwikkeling 
van Almere beperken. In de provinciale investeringsagenda is helder opgenomen 
wat het investeringsvolume voor Almere 2.0 is. De provinciale bijdrage aan de 
procesgelden IAK is conform de Najaarsnota 2011 aan Almere overgemaakt. 

3. motie de Rouwe: naar aanleiding van de motie de Rouwe is een 
woningbehoeftenonderzoek uitgevoerd voor de Amsterdamse regio. In de motie is 
gevraagd naar een evaluatie of de lange termijn woningbehoefte in de regio 
robuust genoeg is om onder andere 60.000 woningen te realiseren in Almere. De 
motie is positief beantwoord. In het onderzoek is aangetoond dat de lange termijn 
woningbehoefte in Amsterdamse regio zeer robuust is. De uitkomsten van het 
woningbehoeftenonderzoek is in oktober 2011 in de panoramaronde aan Provinciale 
Staten gepresenteerd.     

 
Activiteiten 
 

Uitvoering geven aan het Integraal Afspraken Kader Almere en aan de bestuuropdracht.  

Risico’s 
 

Er hebben zich geen risico’s voorgedaan. 

 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 
Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

6.3 Schaalsprong lasten 276 450 945 924 21 

 baten 0 0 -50 -50 0 

 saldo 276 450 895 874 21 
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Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten  21
   
In verband met de geringe afwijking hebben we geen nadere toelichting gegeven.   
   
Totaalresultaat baten  0 
   
Niet van toepassing. 0 

 
 
IFA 
 
Portefeuille-
houder 

L. Verbeek 

 
 
Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

Het realiseren van krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk 
klimaat in Almere en het versterken van de economische positie van Almere binnen de 
Noordvleugel van de Randstad.  
 

 
Doelrealisatie 
 

Het budget van de eerste tranche is volledig beschikt aan projecten die het stedelijke 
klimaat van Almere versterken. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Windesheim is in 2011 van start gegaan met meer studenten dan was voorzien; 
• het Klokhuis is geopend en in gebruik genomen; 
• de verhoogde busbaan (Oostkavels) is gerealiseerd; 
• de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) is gestart met een lectoraat.  

 
Activiteiten 
 

• IFA1: De projecten Exser, Almere Kennisstad, Oostkavels, Internationalisering en 
Almere Health City bevinden zich in de afrondende fase. 
CAH, INTI, Alan Turing Instituut zijn verlengd en zullen wij in de komende jaren 
afronden; 

• IFA2: De eerste aanvraag in het kader van IFA2 is in december 2011 ingediend. Het 
betreft hier de aanvraag van Boshart Almeerderhout. De aanvraag voor de Floriade 
2022 is in voorbereiding, maar is nog niet ingediend. 

 
Risico’s 
 

Een klein deel van de middelen uit IFA1 zal vrijvallen omdat een aantal projecten 
minder voorspoedig verloopt dan was voorzien en voortijdig is afgerond. De vrijvallende 
middelen gaan terug naar de IFA-reserve. Enerzijds is dit te wijten aan de economische 
crisis, anderzijds blijkt het voor kennisinstituten moeilijk om zelfstandig te kunnen 
voortbestaan. Deze ervaring nemen we mee bij de honorering van projecten in IFA2. 
 

 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

3.1 IFA lasten 10.933 10.774 17.329 17.285 43 

 baten 0 0 0 0 0 

 saldo 10.933 10.774 17.329 17.285 43 
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Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten  43
   
In verband met de geringe afwijking hebben we geen nadere toelichting gegeven, de € 17,3 
miljoen is uitgegeven aan de projecten zoals hierboven verwoord onder het kopje 
‘Activiteiten’. 

 

   
Totaalresultaat baten  0 
   
Niet van toepassing.  

 

5     Noordelijk Flevoland 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 

 
 

Doelen uit  
Programma-
begroting 2011 
 

Kansen voor een ruimtelijk-economische versterking van Noordelijk Flevoland zijn 
geïdentificeerd. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Samen met onze regiopartners hebben we meer inzicht in de haalbaarheid en te 
verwachten economische bijdragen van diverse potentiële projecten en investeringen 
gekregen. Daarmee hebben we een stap gezet in het identificeren van de kansen voor 
bedoelde versterking. 
 

Activiteiten 
 

De haalbaarheidsonderzoeken en subsidieprojecten uit het Economisch 
Ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland 2007-2010 hebben wij nagenoeg allemaal 
afgerond. De resultaten vormen input voor het investeringsprogramma 
Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland. 
In 2011 hebben we met name gewerkt aan de visie op de Zuyderzeerand, samen met de 
gemeenten Noordoostpolder, Steenwijkerland en Lemsterland. De besluitvorming over 
deze visie is gepland begin 2012 en zal volgtijdelijk lopen met de besluitvorming over 
het programma Noordelijk Flevoland. 
 

Risico’s 
 

Er hebben zich geen risico’s voorgedaan. 

 
Doelrealisatie 
 

De provincie heeft de samenwerking met de gemeenten Noordoostpolder en Urk inzake 
de Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland versterkt. Dit betekent dat er – in principe 
tot en met 2020 - een goede basis ligt voor het inzetten van de ZZL-gelden voor 
majeure projecten die de economische structuur van Urk en Noordoostpolder 
versterken. 
 

Activiteiten 
 

• Het regionale convenant ZZL-gelden Noordelijk Flevoland 2010 regelt de financiële 
cofinanciering van de regio en stelt dat de provincie en de gemeenten 
Noordoostpolder en Urk gezamenlijk over de inzet beslissen. In 2011 hebben we dit 
samen met de beide gemeenten verder uitgewerkt; 

• op programmaniveau hebben we een voorzet gemaakt voor de doelstelling voor de 
ZZL-gelden (investeringsprogramma), de criteria voor projecten (toetsingskader) en 
werkafspraken tussen de drie bestuurlijke organisaties (update convenant). Begin 
2012 worden deze zogenaamde ZZL-instrumenten door de drie colleges, de Staten 
en beide Raden in de betreffende besluitvormingsprocessen definitief gemaakt. 
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• op projectniveau kan worden gemeld dat reeds een aanvraag voor Compoworld in 
voorbereiding is. 

 
Risico’s 
 

Er hebben zich geen risico’s voorgedaan. 

 
Middelen 

      (bedragen x € 1.000) 

Themaonderdeel 

  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 

Verschil 

6.3 Noordelijk Flevoland lasten 184 117 117 68 49 

 baten -111 0 0 0 0 

 saldo 73 117 117 68 49 
 
Waardoor wijkt het af 
 
Totaalresultaat lasten   49
   
Beleidsinhoudelijke verklaring   
   
Procesgeld Noordelijk Flevoland 49 
In 2011 is een groot deel van de beschikbare ambtelijke capaciteit Noordelijk 
Flevoland besteed aan het voorbereiden van het Toetsingskader Zuiderzeelijngelden 
Noordelijk Flevoland en het preciezer uitwerken van de wijze van samenwerken en samen 
besluiten met de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Dit type werkzaamheden vraagt minder 
procesgeld dan bijvoorbeeld het faciliteren van gebiedsverkenningen. De niet bestede 
procesgelden blijven beschikbaar binnen de reserve Omgevingsplan. 

 

   
Totaalresultaat baten  0 
   
Niet van toepassing.  
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III 
 
    Paragrafen                 
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1 Provinciale heffingen 
 
De provincie Flevoland kende in 2011 de volgende heffingen: 

 
Algemene heffing: Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) 
Bestemmingsheffingen: 
 
 

Leges 
Grondwaterheffing 
Nazorgheffing  

 

1.1   Beleid ten aanzien van de heffingen 

 
1.1.1     Opcenten Motorrijtuigenbelasting 
 
De provincie heft een opslag (de zogenaamde opcenten) op de motorrijtuigenbelasting. Het Rijk stelt 
jaarlijks de maximale hoogte vast. De provincie bepaalt met inachtneming hiervan zelf het tarief. 
Het tarief voor de opcenten kan jaarlijks worden aangepast. Per 1 april 2011 is een verhoging doorgevoerd 
van 0,9 opcenten (+1,25%). Het betreft hier een aanpassing aan loon- en prijsontwikkelingen. Het aantal 
door de provincie geheven opcenten bedroeg op 1 april 2011 76,6; het maximaal toegestane aantal 
provinciale opcenten was op die datum 119,4. 

 
1.1.2     Leges 
 
De provincie heft leges voor diverse diensten en documenten (op basis van de legesverordening provincie 
Flevoland 1998). Bij de tariefstelling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• de leges voor drukwerk zijn gebaseerd op de variabele kosten (papier, kopieerkosten en porti); 
• de leges voor vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn gebaseerd op het gemiddeld tijdsbeslag dat 

met het verlenen hiervan is gemoeid, vermenigvuldigd met het gemiddelde uurtarief van de daarmee 
belaste medewerkers. De tarieven worden jaarlijks aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen. 

 
1.1.3     Grondwaterheffing 
 
De provincie belast het onttrekken van grondwater aan de bodem op basis van de Grondwaterheffings-
verordening 2010. Deze verordening heeft de Waterwet als wettelijke grondslag. De provincie belast 
onttrekkingen vanaf 20.000 m3, waarbij de eerste 10.000 m3 zijn vrijgesteld.  
Het tarief is enerzijds gebaseerd op een raming van de lasten van het grondwaterbeheer op langere termijn 
en anderzijds op een inschatting van het volume van de jaarlijkse grondwateronttrekkingen.  
Het tarief bedroeg sinds 1993 € 1,71 per 100 m3 en is met ingang van 1 januari 2010 verlaagd naar € 1,41 per 
100 m3. 
Voor zover de gerealiseerde opbrengst uit de grondwaterheffing afwijkt van de daaraan toerekenbare 
kosten, wordt het verschil toegevoegd of onttrokken aan de voorziening grondwaterbeheer. Bij het 
onderdeel reserves en voorzieningen van deze jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het verloop 
van de voorziening grondwaterbeheer.  

 
1.1.4     Nazorgheffing 
 
De provincie Flevoland heeft te maken met drie vuilstortplaatsen, te weten: Het Friese Pad (Emmeloord), 
Zeeasterweg (Lelystad) en Braambergen (Almere). De provincie heeft een ‘eeuwigdurende’ nazorgplicht voor 
vuilstortplaatsen die zijn gesloten (afgedicht). Hiervoor is een bedrag nodig: het zogenaamde doelvermogen. 
De stortplaatsexploitanten dragen de lasten via een jaarlijkse nazorgheffing. Deze heffing wordt door de 
provincie in een fonds – het Nazorgfonds – gestort. Het is de bedoeling dat het fonds op het moment dat de 
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vuilstortplaats wordt gesloten voldoende groot is om eeuwigdurend het onderhoud aan de stortplaats te 
kunnen bekostigen. 
De hoogte van de nazorgheffing is afhankelijk van het benodigde doelvermogen en de beleggingsresultaten 
van het Nazorgfonds. Het benodigde doelvermogen wordt gebaseerd op de door de stortplaatsexploitanten 
ingediende nazorgplannen. 
De verordening nazorgheffing kan op elk moment door Provinciale Staten worden aangepast. In mei 2011 is 
dit voor het laatst gebeurd in verband met de eindheffing voor Het Friese Pad. 
 
Op 5 juli 2011 heeft de provincie voor stortplaats Het Friese Pad een sluitingsverklaring afgegeven. 
Voorafgaand aan die sluitingsverklaring heeft Het Friese Pad de benodigde eindheffing voldaan waarmee het 
doelvermogen bereikt is. Hiertoe hebben Provinciale Staten in mei 2011 de bij de verordening nazorgheffing 
behorende tarieventabel vastgesteld en GS gemachtigd om de hoogte van de eindheffing vast te stellen.  
 
De tarieven voor Braambergen en Zeeasterweg zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2010.  
 

1.2   Overzicht tarieven  
 

 
2009 2010 2011 

Opcenten MRB tarief per 1-4 71,6 75,7 76,6 
Grondwaterheffingen tarief per 100 m3 1,71 1,41 1,41 
Nazorgheffing tarief Friese Pad 

tarief Braambergen 
tarief Zeeasterweg 

17.750 
302.241 
20.000 

126.500 
37.000 
20.000 

757.948 
37.000 
20.000 

 

1.3   Kwijtscheldingsbeleid 
 
We hebben geen provinciaal kwijtscheldingsbeleid geformuleerd. 
 

1.4   Lokale lastendruk  
 
Onder lokale lastendruk wordt verstaan hoe de tarieven van de provinciale belastingen en heffingen zich 
verhouden tot de tarieven in de andere provincies. Voor de opcenten MRB is de situatie per 1 april 2011 als 
volgt: 

 

Opcenten MRB 2011 Opcenten MRB 2011 

Noord-Holland 67,9 Gelderland 82,7 
Zeeland 69,3 Groningen 83,0 
Noord-Brabant 71,6 Friesland 83,0 
Utrecht 72,6 Drenthe 83,6 
Flevoland 76,6 Limburg 85,1 
Overijssel 78,5 Zuid-Holland 95,0 

 
Van laag naar hoog gerangschikt neemt Flevoland de vijfde plaats in voor wat betreft het tarief van de 
opcenten MRB. Het landelijke gemiddelde tarief was op 1 april 2011 79,1 opcenten. 
 
Met betrekking tot de grondwaterheffing lopen de tarieven tussen de provincies uiteen van € 0,81 per 100 
m3 tot  € 2,75 per 100 m3. Het tarief in Flevoland bedraagt sinds 1 januari 2010 € 1,41 per 100 m3. Dit is 
ongeveer het gemiddelde tarief in Nederland. 
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De hoogte van de uiteindelijk opgelegde heffing is overigens niet alleen afhankelijk van de hoogte van het 
tarief, maar ook van een mogelijk minimum bedrag en vrijstellingen. In Flevoland is geen minimum bedrag 
vastgesteld en zijn onttrekkingen kleiner dan 20.000 m3 grondwater vrijgesteld van de provinciale 
grondwaterheffing.   
 

Grondwaterheffing (per 100 m3) 2011 Grondwaterheffing (per 100 m3) 2011 

Noord-Holland 0,81 Groningen 1,11 
Zeeland 2,75 Friesland 1,13 
Flevoland 1,41 Drenthe 1,04 
Noord-Brabant 1,90 Limburg 1,13 
Utrecht 1,53 Gelderland 1,30 
Overijssel 1,36 Zuid-Holland 1,13 

 
Voor interprovinciale vergelijking zijn alleen de opcenten MRB en de grondwaterheffing relevant vanwege de 
omvang en/of de hoogte van de heffing. De activiteiten waarvoor leges worden gevraagd (zoals toezending 
provinciale documenten) verschillen tussen de provincies, waardoor vergelijking niet goed mogelijk is. Gelet 
op het specifieke karakter van de nazorgheffing is een vergelijking met andere provincies evenmin zinvol. 
 

1.5   Opbrengst van de lokale heffingen 
 

Lokale heffing Rekening 
2010 

Begroting 
2011 na wijz. 

Rekening 
2011 

Opcenten MRB 47.408 47.895 47.480 

Leges 140 161 123 

Grondwaterheffingen 409 453 462 

Nazorgheffing 184 815 815 

Totaal 48.141 49.324 48.880 
                         (bedragen x € 

1.000)   
In 2011 liggen de ontvangen baten qua grondwaterheffing licht hoger dan begroot. De grondwateront-
trekkingen door Vitens dragen voor 90% bij aan de ontvangen baten. 
Bij de Najaarsnota 2011 zijn de verwachte baten uit leges met € 50.000 naar beneden bijgesteld. De 
daadwerkelijke baten liggen lager dan de bijgestelde raming doordat een aantal grote vergunningaanvragen 
voor WKO-installaties (Warmte Koude Opslag) niet meer in 2011, maar in 2012 zullen binnenkomen en 
derhalve op het boekjaar 2012 betrekking hebben. 
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2 Weerstandsvermogen 
 

2.1 Algemeen 
 
Deze paragraaf gaat over de vraag of de provincie voldoende weerbaar is. 
De provincie loopt tal van risico’s. Een deel van de risico’s wordt afgedekt door de al genomen 
(beheers)maatregelen. Op basis van een risicoanalyse worden de overige risico’s bepaald (zogenaamd 
nettorisico’s), die niet afgedekt worden met een voorziening of een oormerk in een strategische reserve. De 
daarvoor benodigde capaciteit heet weerstandscapaciteit. Als die niet voldoende is moeten ingrijpende 
beleidswijzigingen worden doorgevoerd. In paragraaf 2.4 wordt de relatie gelegd tussen de risico’s waarvoor 
geen maatregelen zijn getroffen en de (weerstandstands)capaciteit die een provincie heeft om niet begrote 
kosten op te vangen (Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), artikel 11). Dit wordt ook wel het 
weerstandsvermogen genoemd. 
In 2008 heeft de provincie haar beleidskader omtrent Risicomanagement vastgesteld. De ontwikkelingen 
rond risicomanagement staan in paragraaf 2.2.1. 
 
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door twee aspecten: 
1. het risicoprofiel (paragraaf 2.2.2): de kans op het optreden van ongewenste gebeurtenissen met een 

nadelig financieel gevolg; 
2. de weerstandscapaciteit (paragraaf 2.3): het maximum van inzetbare financiële middelen (buffer) om 

risico’s structureel of incidenteel te kunnen opvangen. 
 

2.2 Risicomanagement en risicoprofiel 
 
Deze paragraaf wordt ingedeeld in twee delen, te weten 2.2.1 Risicomanagement en 2.2.2 Risicoprofiel.  

 
2.2.1 Risicomanagement 
 
De afgelopen jaren heeft de provincie fors ingezet op de ontwikkeling van Risicomanagement. In 2011 is op 
basis van de visie Risicomanagement (2008) een voortgangsrapportage opgesteld en besproken met de 
Statenwerkgroep P&C (november 2011). In deze voortgangsrapportage zijn verbeterstappen benoemd. Eind 
2010 is de Visie op Risicomanagement uitgewerkt in een implementatieplan risicomanagement. Daarbij is 
beleid geformuleerd voor de wijze waarop risico’s tegemoet worden getreden. Hierdoor worden 
onzekerheden tijdig ingeschat en worden passende maatregelen genomen. Gedeputeerde Staten en de 
directie zijn intensief betrokken op de ontwikkeling van risicomanagement. Het implementatietraject van 
risicomanagement is te onderscheiden in een bestuurlijk en ambtelijk traject. Ambtelijk is in 2011 progressie 
geboekt in het aantal uitgevoerde risicoanalyses.  
Binnen de organisatie groeit het besef dat bij het streven naar de realisatie van beleidsdoelstellingen en in 
de bedrijfsvoering de provincie risico’s loopt en te maken heeft met onzekerheden. Er is ruim aandacht voor 
van Provinciale Staten. In elk opvolgend sturingsdocument (Kadernota, Programmabegroting, Voor- en 
Najaarsnota en Jaarverslag) worden risico’s en onzekerheden in kaart gebracht. Waar mogelijk en nodig 
worden concrete risico’s berekend en wordt ter afdekking daarvan een voorziening getroffen (e.g. 
debiteurenrisico) of een bestemmingsreserve gevormd (bijvoorbeeld ‘reserve personele frictie’). Sinds 2011 
worden in de P&C cyclus de strategische risico’s in het begrotings- en verantwoordingsproces geïntegreerd. 
Tot en met 2010 gebeurde dit separaat. Hierdoor is er toenemende aandacht voor beheersing van risico’s. 
Daarnaast is de weerstandsparagraaf van het Jaarverslag, net als bij de Programmabegroting, verrijkt met 
een overzicht en kwantificering van de risico’s (op basis van de geïnventariseerde relevante operationele en 
strategische risico’s). Risicomanagement is hiermee een volwaardig onderdeel van de beleidsvoorbereiding, 
sturing en beheersing geworden. Door de genoemde ontwikkelingen is het risicobewustzijn van de 
organisatie toegenomen.  
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2.2.2 Risicoprofiel 
 
In deze paragraaf kijken we terug op eerdere risico-inschattingen en bekijken we de huidige inschatting van 
risico’s en onzekerheden. De som van de risico’s bepaalt het benodigde weerstandsvermogen. 
 
Het risicoprofiel is de totale weergave van de verschillende soorten risico’s die de provincie loopt. Het 
risicoprofiel is een momentopname, de risico’s veranderen in de loop van de tijd op de onderscheiden 
dimensies kans, impact en effect. Risico’s verdwijnen, nieuwe risico’s doen zich voor. Het risicoprofiel van 
twee jaar geleden ziet er anders uit dan het profiel van nu. Sommige beheersmaatregelen blijken effectief 
te zijn, andere (nog) niet.  
 
De paragraaf Weerstandsvermogen in het Jaarverslag is in de eerste plaats bedoeld om terug te kijken op 
het afgelopen jaar en verantwoording af te leggen over veranderingen in het risicoprofiel. Tegelijkertijd 
kijkt risicomanagement vooruit: welke risico’s kunnen zich voordien naar de huidige inzichten, welke 
beheersmaatregelen zijn genomen? Bij de toepassing van dynamisch risicomanagement kijken we in het 
Jaarverslag vooral terug ten opzicht van de laatste risico-inschatting te weten de Programmabegroting 2012 
(zie paragraaf 2.4). Voor de volledigheid volgen we ook de ontwikkelingen in het verslagjaar, maar deze zijn 
ten dele al toegelicht in de Programmabegroting 2012. Bij de bestemming van het rekeningresultaat is – 
waar nodig - rekening gehouden met het huidige risicoprofiel, zowel voor de weerstandcapaciteit als voor te 
nemen beheersmaatregelen.  
Bij dit risicoprofiel wordt dus een vergelijking gemaakt tussen het moment waarop de programmabegroting 
2012 tot stand is gekomen (september 2011) en het moment waarop dit Jaarverslag tot stand is gekomen 
(maart 2012). 
 
De risico’s binnen het risicoprofiel van de provincie zijn in drie categorieën ingedeeld: bestuurlijk (B), 
strategisch (S) en operationeel (O): 
• bestuurlijke risico’s zijn te definiëren als onzekerheden die vooral optreden aan de inkomstenkant en 

het takenpakket van de provincie; 
• strategische risico’s zijn te definiëren als onzekerheden die vooral optreden bij grote projecten en 

programma’s (speerpunten) en in de relatie met verbonden partijen;  
• operationele risico’s zijn te definiëren als onzekerheden die vooral ontstaan bij de uitvoering van taken. 

In elke categorie zijn de meest prominente risico’s weergegeven en vervolgens gekwantificeerd. 
 
Bij de strategische en operationele risico’s wordt, naast de specifiek benoemde risico’s, ook een totaalbeeld 
van de overige risico’s gegeven en vervolgens gekwantificeerd. Dit totaalbeeld is gebaseerd op 
onderliggende inventarisaties en ervaringen uit het verleden. Deze methode past beter bij de verschillende 
soorten onzekerheden waar de provincie mee te maken heeft. Het kwantificeren van risico’s is altijd een 
inschatting met een arbitrair karakter. Dit geldt zowel voor de bepaling van de kans alsook voor het effect 
van het risico. Het totaal aantal variabelen is van dien aard dat een wetenschappelijke berekening 
nauwelijks mogelijk is. 
 
In tabel 2.2.A Risicoprofiel per 31-01-2012 wordt het risicoprofiel van de provincie weergegeven op basis van 
denkbare scenario’s met een negatief beslag in financiële zin. Of een risico zich kan voordoen wordt 
uitgedrukt in procenten onder de noemer kans. Bij een kleine kans is 10% gehanteerd, bij een kans middel is 
30% gehanteerd en bij een grote kans is 50% gehanteerd. 
De impact is breed als het van invloed is (of een oplossing vraagt die invloed heeft) op alle thema’s van de 
provincie (aangeduid met het getal 2), een beperkte impact als het zich voordoet op een beperkt aantal 
thema’s (aangeduid met het getal 1), en een kleine impact zijnde een operationeel proces (aangeduid met 
het getal 0.5). Bij effect is een schatting gemaakt van de financiële consequentie bij het voordoen van het 
risico. Ook hier is gebruik gemaakt van de indeling in groot (7.5 miljoen), middel =(3 miljoen) en klein (1 
miljoen). De reservering voor het beslag op de weerstandscapaciteit wordt berekend middels de formule 
kans x impact x effect. Nieuw bij effect is de typering extreem groot. Het is toegevoegd als bijzondere 
categorie wanneer het maximale bruto risico moeilijk is in te schatten, maar groter is dan € 7.5 miljoen. Bij 
de kwantificering van de risico’s zijn de reeds genomen beheersmaatregelen meegewogen. 
De presentatie gaat uit van individuele risico’s met een gewogen risico dat groter is dan € 0,5 miljoen. Onder 
‘overige’ worden die risico’s uit de strategische risico-inventarisatie samen geteld, die individueel kleiner 
zijn dan € 0,5 miljoen. 
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Naast de risicocategorie is in tabel 2.2.A ook aangegeven of er sprake is van een structureel risico (str) of 
een incidenteel risico (inc). 
  
Tabel 2.2.A Risicoprofiel per 31-01-2012 

# PB 2012 # JV 2011 Onzekerheid/risico cat.
risico PB 

2012
reservering 

risico JV 2011 kans impact effect

1 1 OostvaardersWold S inc 3.75 mln 11.25 mln groot breed
extreem 

groot
- nw 2 Deelakkoord natuur B str/ 

inc
0 3.75 mln groot beperkt groot

2 3 Stille lasten B str 3.75 mln 3.75 mln groot beperkt groot
4 4 Rijksbijdrage projecten B inc 2.25 mln 2.25 mln middel beperkt groot

nw 5 Beeindiging subsidies B inc 0 2.25 middel beperkt groot
5 6 Jeugdzorg S inc 1.5 mln 1.5 mln groot beperkt middel
-  nw 7 OMALA S str 0 1.0 middel klein middel
- nw 8 Juridische kosten O str 0 0.9 mln groot klein middel
7 9 Omgevingsdienst FL S inc 0.9 mln 0.9 mln groot klein middel
10 10 Organisatie transitie O inc 0.75 mln 0.75 mln groot klein middel
11 11 Interne beheersing O inc 0.75 mln 0.75 mln groot klein middel
12 12 Onderdekking overhead O str 0.75 mln 0.75 mln groot klein middel

13 13 Overig bestuurlijk B str/ 
inc

0.9 mln 4.5 mln middel breed groot

14 14 Overig strategisch S str/ 
inc

0.9 mln 0.9 mln middel beperkt middel

15 15 Overig operationeel O str/ 
inc

1.5 mln 1.5 mln groot beperkt middel

Totaal 22.8 mln* 36.7 mln
*aantal risico's uit de PB 2011 zijn vervallen uit dit overzicht dus de optelling van de kolom risico PB 2012 is daarom lager dan 22.8  
 
Ten opzichte van het risicoprofiel bij de Programmabegroting 2012 zijn er:  
4 nieuwe risico’s (nieuw ten opzicht van Programmabegroting 2012); 
1 verhoogd risico; 
3 lagere risico’s, vervallen of kleiner geworden; 
6 ongewijzigde risico’s. 
 
Vervallen (kleiner of lager geworden) risico’s zijn: 
• Motorrijtuigenbelasting: door het onveranderde tarief  van de opcenten is het risico op het vertrek van 

leasebedrijven uit de provincie kleiner geworden. Hierdoor staat het risico niet meer in de top van de 
risico’s, maar het blijft een thema; 

• Vitale coalities: door het inzetten en ontwikkelen van beheersmaatregelen is dit geen aparte categorie 
meer; 

• Concessie Openbaar Vervoer: omdat de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe concessie niet 
tot een afronding zijn gekomen, blijft de oude concessie van kracht. Het blijft een thema met het oog 
op de IJsseldelta concessie waar in 10 jaar tijd 200 miljoen provinciale middelen ingezet gaan worden. 
 

Toelichting per risico 
 
1. OostvaardersWold 
Incidenteel risico: Op 7 maart is het Provinciaal inpassingsplan voor het OostvaardersWold door de Raad van 
State vernietigd. Hierdoor is een nieuwe politiek-bestuurlijke situatie ontstaan, waarbij een afweging moet 
worden gemaakt over het vervolgproces.  
Op 22 maart jl. heeft de Bestuursrechter te Zwolle negatief geoordeeld over de vordering ILG inzake OVW 
tegen de Staat. De gevolgen van deze uitspraak worden betrokken in ons procesvoorstel.  
Beheersmaatregelen: Wij werken verschillende scenario’s uit die aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 
Het opgenomen risico is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van verschillende scenario’s. De scenario’s 
variëren in hoe er met de grond en compensatieopgaven zal worden omgegaan en de mate van 
samenwerking met de andere gebiedspartners. Hierbij worden beheermaatregelen, waaronder 
grondverkoop, faseren en samenwerkingsvormen in beeld gebracht. 
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2. Deelakkoord Natuur 
Structureel risico: De verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer gaat per 2014 volledig over naar de 
provincies. De onderhandelingen over de verdeling van middelen lopen nog.  
Beheersmaatregelen: In de onderhandelingen blijven wij de uitzonderingspositie van Flevoland met 
betrekking tot de procedures over het OostvaardersWold benadrukken. Komende tijd zal bezien worden hoe 
de beheerlasten in overeenstemming gebracht kunnen worden met het beschikbare geld. 
Afrekening ILG 
Incidenteel risico: De afrekening van het ILG wordt niet alleen gebaseerd op de opgaven van de provincies 
(onderbouwd met een accountantsverklaring), maar wordt ook een beoordeling door het Comité van 
Toezicht (CvT) toegepast. De criteria die het CvT hierbij toepast zijn nog onbekend. Een deel van de 
juridische verplichtingen zijn in het deelakkoord aangemerkt als ontwikkelingsopgave waarvoor een grond-
voor-grond-regeling van toepassing is. Het herinrichtingsproject Horsterwold –Kotterbos valt hieronder. 
Hiermee is een bedrag van circa € 6 miljoen gemoeid. De uitkomsten hiervan zijn nog ongewis. 
 
3. Stille lasten 
Structureel risico: Bij de start van de provincie Flevoland is een groot aantal wegen, kunstwerken, sluizen, 
etc. 'om niet' overgedragen. Om deze reden wordt op de 'om niet' overgedragen objecten niet afgeschreven, 
terwijl de objecten op den duur wel moeten worden vervangen. De lasten van deze vervangingsinvesteringen 
zijn niet eerder geraamd. Dit worden de stille lasten genoemd. In het financiële kader voor de 
coalitieperiode 2011-2015 is hiervoor € 9 miljoen gereserveerd. Op dit moment is nog onvoldoende inzicht in 
de omvang, tempo en kosten van deze problematiek. 
Beheersmaatregelen: Wij gebruiken de periode 2012-2013 om het rapport Cebeon dat een aanzet geeft voor 
inzicht in de stillelastenproblematiek van Flevoland nader te verdiepen. In dit onderzoek zullen we ook de 
afschrijvingstermijnen die Flevoland hanteert betrekken. Aan de hand van dit onderzoek kan vervolgens 
bepaald worden welke bedragen in het meerjarenperspectief opgenomen dienen te worden vanaf 2016. 
 
4. Rijksbijdrage projecten 
Incidenteel risico: Veel beleidsvoornemens van het Rijk zijn nog niet concreet gemaakt en vertaald in 
formele wetgeving. Mogelijke nieuwe bezuinigingsrondes en daaruit volgende wetgeving dienen zich aan. 
Hierdoor komen toezeggingen van partners (inclusief het Rijk) voor specifieke opgaven mogelijk onder druk 
te staan. 
Beheersmaatregelen: Beïnvloeding van Rijk tot snelle duidelijkheid cq. aanvullende financiering voor 
Rijksopgaven. 
 
5. Beëindiging of vermindering subsidies 
Incidenteel risico: In 2011 heeft de provincie het profiel provincies omarmd. Dit betekent dat de provincie 
zich terugtrekt op een aantal kerntaken. Samen met de benodigde bezuinigingen heeft dit geleid tot 
profielversterkend ombuigen. Om deze ombuiging te realiseren bouwt de provincie een aantal 
subsidierelaties af. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat subsidierelaties (instellingen) gaan ageren tegen 
deze voorgenomen afbouw van subsidierelaties (zowel via een politieke lobby als via een procesgang bij 
de gerechtelijke macht). Het nemen van afwijkende beslissingen zet de provinciale begroting onder druk 
omdat de afbouw van subsidies reeds is ingeboekt in de begroting.  
Beheersmaatregelen: zorgvuldig, juridisch houdbaar proces van afbouw. 
 
6. Jeugdzorg 
Incidenteel risico: Het Rijk heeft bepaald dat de provinciale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt 
overgedragen aan de gemeenten. De wijze waarop, en het tijdstip van overdracht, is afhankelijk van de 
voortgang van nieuwe wetgeving en landelijke afspraken. We zorgen voor een ordentelijke overdracht, 
binnen het door Provinciale Staten vastgestelde toetsingskader voor de overdracht van de jeugdzorg.  
De risico's zijn benoemd in de landelijke transitie agenda. Het gaat voor de provincies om de volgende 
risico's: 
- Risico’s voor de eigen organisatie als boventallige formatie of verdwijnen deskundigheid.  
- Risico’s gerelateerd aan het beëindigen van subsidierelaties, als wachtgelden, infrastructurele en mogelijk 
andere beëindigingkosten. 
Beheersmaatregelen: 
- In IPO verband moeten daarom in onderhandelingen met het Rijk en de VNG goede overgangsregelingen 
worden afgesproken.  



 119

- In de subsidiebeschikkingen van 2012 is de beëindiging van de provinciale subsidiering op het moment van 
de overdracht  al aangekondigd. 
- Bij het aangaan van nieuwe verplichtingen wordt rekening gehouden met de overdracht. 
 
7. OMALA (zie ook Paragraaf 6 Verbonden partijen)  
Structureel risico: De ontwikkelingen rond de luchthaven Lelystad blijven achter bij eerdere verwachtingen. 
Voor de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijventerrein is de uitbreiding van de luchthaven 
belangrijk. Het achterblijven van de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad heeft een negatief effect op 
de verkoop van gronden. Naast de achterblijvende ontwikkeling van de luchthaven speelt ook de 
economische recessie een negatieve rol op de verkoop van gronden. Uitblijvende of achterblijvende 
grondverkopen zetten het bedrijfsresultaat van OMALA onder druk. Negatieve bedrijfsresultaten hebben 
invloed op dividendbetalingen. 
Beheersmaatregelen: OMALA heeft als onderdeel van de herziene GREX een acquisitieplan gemaakt om de 
grondverkoop zoveel mogelijk te stimuleren. De strategische ligging van OMALA is ook zonder verdere 
ontwikkeling van Luchthaven Lelystad interessant voor het bedrijfsleven. Om de bedrijfskosten op lange 
termijn te beperken wordt een groot deel van het personeel ingehuurd en niet in loondienst genomen. Op 
korte termijn betekent dit echter wel dat de loonkosten hoger zijn. Alle investeringsbeslissingen lopen via 
de aandeelhoudersvergadering. 
 
8. Juridische kosten 
structureel risico: Er is sprake van een ontwikkeling in de maatschappij dat steeds vaker een beroep wordt 
gedaan op de rechter. Ook de provincie merkt dat betrokkenen vaker de rechtmatigheid van een besluit van 
de provincie aanvechten en in beroep gaan. Dit leidt tot stijgende juridische kosten en in voorkomende 
gevallen ook tot mogelijk toegewezen (schade)claims.  
Beheersmaatregelen: Bij de uitvoering van haar taken mag de provincie rechtmatigheid niet uit het oog 
verliezen en blijft zorgvuldigheid van belang. Om de rechtmatigheid te benadrukken ontwikkelt de provincie 
een herijkte visie op rechtmatigheid. 
 
9. Omgevingsdienst Flevoland 
Incidenteel risico: Op het moment van het opmaken van de Jaarrekening bereiden besturen van Flevoland en 
Noord-Holland en 15 gemeenten in Flevoland en Gooi & Vechtstreek de besluitvorming voor het 
onderbrengen in een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van alle provinciale en gemeentelijke taken op het 
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor. Hieraan ligt een projectplan voor de 
opstartfase en een taakstellend businessplan ten grondslag, dat in 2012 moet worden uitgewerkt. De 
bedrijfsvoeringdoelstellingen zijn ambitieus. De GR krijgt geen eigen vermogen mee, tegenvallers in de 
opstartkosten of de exploitatie leiden tot versobering of vermindering van taken of tot verhoging 
van bijdragen van partners. 
Daarnaast is er sprake van transitiekosten. Direct personeel gaat mee en er kan voor circa 14 fte 
overheadpersoneel overgaan. Hierover moeten met individuele medewerkers, OR en GO nog afspraken 
gemaakt worden. Als latende organisatie staat de kwaliteit van de interne dienstverlening ten behoeve van 
de andere provinciale taken onder druk. In de besluitvorming is versnelde afbouw vanaf 1-1-2013 voorzien. 
Uitgangspunt is dat door verhuur aan de OFGV geen leegstand in het provinciehuis optreedt.  
Beheersmaatregel: Naar de OFGV zelf is een strakke sturing op uitvoering van het projectplan en de 
opstelling van de exploitatiebegroting nodig. Nadere bestuurlijke afspraken moeten nog gemaakt worden 
over verhuur. Niet verhuren leidt tot een substantieel risico van leegstand. De bedrijfsvoering van de 
provincie dient anders ingericht te worden, passend binnen de doelstelling van interne beheersing en 
transitie van de gehele organisatie. De plannen daarvoor worden in 2012 opgesteld. 
 
10. Organisatie transitie 
Incidenteel risico: Bij het opstarten van samenwerking, bundeling van taken of het anders organiseren van 
taken binnen de provincie is er een bepaalde periode nodig om de efficiencydoelstellingen te realiseren. 
Daarnaast is de verwachting dat er opstart- en investeringskosten gemaakt worden. De uitwerking van het 
transitieprogramma heeft in de 2e helft 2011 vertraging opgelopen. In sommige situaties is het mogelijk dat 
de ombuiging trager of niet plaats heeft. De transitie vraagt competenties die verder moeten worden 
ontwikkeld. De hoogte van deze uitgaven en de mate van anders organiseren van taken is op dit moment 
onzeker.  
In het Coalitieakkoord is afgesproken om hiervoor € 2,3 miljoen apart te zetten, gebaseerd op globale 
berekeningen.  



 120

Beheersmaatregel: nadere uitwerking van de transitieopgave en de daarvoor benodigde middelen. 
 
11. Interne beheersing 
Incidenteel risico: Het is van groot belang dat onze organisatie haar interne beheersing op orde heeft. We 
geven een sterke impuls aan het ambitieniveau op dit punt, zoals in de accountantsrapportage bij de 
jaarrekening 2010 is aangegeven. Het op orde krijgen van de interne beheersing is weerbarstig en intensief. 
De volgende risico's zijn te onderkennen: 
1. Ontoereikend budget ter bekostiging van de geplande maatregelen; 
2. Vertraging in de realisatie; 
3. Verschillende ondersteunende afdelingen zijn belast met het doorvoeren van de maatregelen. De 
maatregelen werken op elkaar in en zijn qua effectiviteit afhankelijk van elkaar. Wanneer de afstemming 
dan wel realisatie binnen één van de afdelingen faalt of vertraagt zal de effectiviteit van het totale pakket 
afnemen. 
Beheersmaatregel: Plan van Aanpak Interne Beheersing, inclusief monitoring door Provinciale Staten 
(lopend), 
doelmatigheidsonderzoeken, kennisdeling en samenwerking met andere overheden. 
 
12. Onderdekking overhead 
Structureel risico: Het collegeuitvoeringsprogramma voorziet in een andere invulling van de provinciale 
taken. De overheadkosten worden globaal toegerekend naar producten. Sturing en beheersing vindt plaats 
via budgetten van de ondersteunende afdelingen. Ondersteunende diensten verliezen enkele van hun 
(interne) klanten, de (interne) vraag wordt minder of er is minder budget beschikbaar. Dit betekent andere 
inzet, efficiënte en sobere inrichting en het risico van vermindering van serviceniveau en kwaliteit van de 
dienstverlening. Daarenboven kan er sprake zijn van onderdekking van de materiële overheadkosten 
(gebouwgebonden kosten). 
Beheersmaatregel: nadere uitwerking van de organisatietransitie met bijzondere aandacht voor de 
gebouwgebonden kosten en het implementeren van het nieuwe werken. 
 
13.       Overig bestuurlijk  
Incidenteel en structureel risico: Met de extra bezuinigingen die het Rijk zeer waarschijnlijk moet nemen, 
neemt ook de kans op bezuinigen bij provincies toe. Daarnaast blijft het thema Motorrijtuigenbelasting 
relevant. Niet alleen het Rijksbeleid,  maar ook de ontwikkeling in de aantallen auto’s binnen Flevoland. 
Verder is de continuering van het beheer van OP-WEST voor Europese Programma na 2014 onzeker. Ook 
verwachten wij gevolgen van de invoering van de wet HOF (Houdbaarheid OverheidsFinanciën), maar over de 
exacte doorwerking ervan is nog geen voorspelling te doen. De aanbesteding van OV- concessies is moeizaam 
en is een punt van onzekerheid. Tot slot heeft de provincie 15 verbonden partijen (zie paragraaf 6 
Verbonden partijen) waar zij risicodragend in participeert. Met de oprichting van DE-on, de 
investeringsagenda en vitale coalities komen daar mogelijk meer verbonden partijen of risicodragende 
participaties bij. Verbonden partijen hebben veel last van tegenvallende rentestanden (Nazorgfonds, 
Windesheim) en zware marktomstandigheden. Bij de Programmabegroting 2012 zijn de volgende risico’s 
onder overige bestuurlijke risico’s opgenomen: de continuering van Europese programma’s en 
efficiencykortingen vanuit het Rijk op het Provinciefonds. De accountant heeft bij de interim controle 
geoordeeld de risico-inschatting  bij verbonden partijen te voorzichtig te vinden. Samenvattend resulteert 
dit in een hogere inschatting van de overige bestuurlijke risico’s (van € 0,9 miljoen bij de 
Programmabegroting 2012 naar € 4.5 miljoen bij het Jaarverslag 2011). 
Beheersmaatregelen: Risicospecifieke beheersmaatregelen plus een nadere analyse van de stille reserves en 
de waardering van aandelenkapitaal (zie 2.3). 
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2.3 Weerstandscapaciteit 
 
Het begrip weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel financiële ruimte de provincie heeft om substantiële 
tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid bijgesteld moet worden en/of dat doelstellingen niet 
kunnen 
worden gerealiseerd. De weerstandscapaciteit waarover de provincie beschikt heeft een incidentele 
component en bestaat uit de algemene reserve, vrije (niet geoormerkte) bestemmingsreserves en stille 
reserves. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit onbenutte belastingcapaciteit en het bedrag aan 
onvoorzien in de jaarlijkse Programmabegroting. Het karakter van de componenten is verschillend. Zo 
kunnen reserves slechts eenmalig worden ingezet en kent de belastingcapaciteit een structureel karakter.  
 
In 2011 zijn de incidentele en de structurele component bijgesteld (zie onder meer paragraaf 2.3 van de  
Programmabegroting 2012). Onderstaand worden de vier grote bijstellingen gepresenteerd: 
1. In 2004 is vanwege een aandelenruil de marktwaarde van de onze aandelen bepaald op € 12,4 miljoen. 

In de huidige marktsituatie is het opportuun om uit te gaan van de boekwaarde van het aandelenbezit 
gewaardeerd tegen historische kostprijs conform balanswaarde. In de programmabegroting 2012 is deze 
wijziging reeds doorgevoerd, hierdoor is de stille reserve bijgesteld naar € 2,221 miljoen. De 
waarderingsgrondslag van de stille reserve is bij de vaststelling van het Jaarverslag 2011 opnieuw 
grondig tegen het licht gehouden. Om een zo getrouw mogelijk beeld van de weerstandscapaciteit te 
schetsen is de component stille reserve naar nihil bijgesteld. Dit heeft effect op de incidentele 
weerstandscapaciteit. 

2. In het Regeerakkoord is afgesproken dat de normering van de provinciale opcenten 
motorrijtuigenbelasting wordt aangescherpt. Deze onbenutte belastingcapaciteit daalt hierdoor fors in 
2012 naar € 17,2 miljoen.  

3. Conform de Programmabegroting 2012 is de post Onvoorzien naar € 0,3 miljoen bijgesteld. 
4. De vrije ruimte in de bestemmingreserves is met € 19,5 miljoen verminderd naar € 3,1 miljoen. Zowel 

de reserve Strategische projecten als de reserve Infrafonds zijn voor het volledige bedrag geoormerkt 
(samen in totaal € 14,4 miljoen). Deze oormerken veroorzaken de vermindering van de vrije ruimte in 
de bestemmingreserves. 
 

Bovenstaande bijstellingen hebben effect op de weerstandscapaciteit. Deze weerstandscapaciteit 
vermindert daarmee met € 36,7 miljoen ten opzichte van de weerstandscapaciteit per 31-12-2010 tot € 33,9 
miljoen (stand 31-11-2011).  
 
Tabel 2.3.A Ontwikkeling weerstandscapaciteit 

10.063 14.944 9.208 11.831 13.248

19.405 17.570 22.632 19.480 3.114

Stille reserves
Aandelen-

bezit 12.421 12.421 12.421 1.221 0

41.889 44.935 44.261 32.532 16.362

Structureel

Onbenutte 
belastingcapa
citeit 28.000 28.000 25.700 17.200 17.200

(jaarlijks) 600 600 600 300 300

28.600 28.600 26.300 17.500 17.500

Totaal 70.489 73.535 70.561 50.032 33.862
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Begroting 2011   
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Hieronder wordt de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit grafisch weergegeven in grafiek 2.3.B 
Ontwikkeling weerstandscapaciteit. 
 
Grafiek 2.3.B Ontwikkeling weerstandscapaciteit 
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2.4 Weerstandscapaciteit versus risico’s 
 
Het weerstandsvermogen geeft dus aan hoeveel financiële ruimte de provincie heeft om substantiële 
tegenvallers op te vangen. Voldoende weerstandsvermogen voorkomt dat elke financiële tegenvaller dwingt 
tot bezuinigen of het verhogen van tarieven of belastingen. Dit weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een 
dekkingsgraad. In tabel 2.4.B Ontwikkeling weerstandsvermogen is het weerstandsvermogen ter 
verduidelijking weergegeven als de weerstandscapaciteit minus het risicoprofiel. De dekkingsgraad wordt 
berekend door de weerstandscapaciteit te delen door het totaal van de netto risico’s. Het kunnen dekken 
van deze tegenvallers uit het weerstandsvermogen is een beheersmaatregel binnen het risicomanagement 
van de provincie.  
Uitspraken van de BBV commissie geven aan dat overheden ernaar dienen te streven dat de 
weerstandscapaciteit minimaal 1 tot 1,5 keer de hoogte van netto risico’s bedraagt. Hoe hoger de 
dekkingsgraad hoe groter de kans dat de provincie in staat is om haar tegenvallers, onzekerheden en risico’s  
op te vangen. Vice versa geldt hoe lager de dekkingsgraad hoe minder ruimte de provincie heeft om haar 
tegenvallers, onzekerheden en risico’s op te vangen. 
 
Tabel 2.4.B Ontwikkeling weerstandsvermogen 

€ 1.000 
Rekening 

31-12-2009 

Programma-
Begroting 

2011 

Rekening 
31-12-2010 

Programma- 
begroting 

2012 

Rekening 
31-12-2011 

Totaal risico's 21.200 21.800 27.600 22.800 36.700 

Weerstandscapaciteit 70.489 73.535 70.561 50.032 33.862 

Weerstandsvermogen 49.289 51.735 43.539 27.232 -2.838
Dekkingsgraad 3,3 3,37 2,57 2,19 0,92
Percentage 30,70% 29,65% 38,80% 45,57% 108,39% 

 
Het risicoprofiel stijgt van € 21,2 miljoen bij de Jaarrekening 2009 naar 36,7 miljoen bij de Jaarrekening 
2011. De dekkingsgraad daalt van 3,3 naar 0,92 wat betekent dat de mogelijke financiële dekking voor de 
potentiële tegenvallers en onzekerheden in de vorm van risico’s krapper wordt. Van grote invloed op het 



 123

stijgende risicoprofiel van de provincie zijn potentiële Rijksbezuinigingen, het Deelakkoord Natuur en 
specifiek de situatie rond OostvaardersWold.  
Risico’s leggen voor een bedrag van € 36,7 miljoen beslag op de weerstandscapaciteit. Er is € 33,9 miljoen 
weerstandscapaciteit beschikbaar. Dit betekent dat er mogelijk € 2,8 miljoen te kort weerstandsvermogen is 
om de potentiële risico’s op te kunnen vangen. 
 
De provincie gebruikt hiermee 108,39 % (was 38,8%) van de weerstandcapaciteit.  
De incidentele risico’s zijn € 18,2 miljoen en waren bij de Programmabegroting 2012 € 14,4 miljoen 
(incidentele weerstandscapaciteit € 16,4 miljoen, 110,9 %). De structurele risico’s zijn € 18,5 miljoen en 
waren bij de Programmabegroting 2012 € 8,4 miljoen (structurele weerstandscapaciteit € 17,5 miljoen, 
105,7% ). 
 
Grafiek 2.4.C Grafische voorstelling ontwikkeling weerstandsvermogen 
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De minimale grens van de algemene reserve als percentage van de totale lasten is op 5% vastgelegd. Deze 
ondergrens is op 27 januari 2011 door Provinciale Staten vastgesteld en opgenomen in de Nota Reserves & 
Voorzieningen. Hierin is tevens vastgelegd dat bij het doorbreken van de ondergrens maatregelen worden 
genomen. De algemene reserve maakt deel uit van de weerstandscapaciteit. Indien er sprake zou zijn van 
doorbreken van de ondergrens en als beheersmaatregel besloten wordt tot overheveling van het (niet 
geoormerkte deel van de) reserve strategische ontwikkelingsprojecten naar de Algemene Reserve 
heeft dit geen invloed op het dekkingspercentage. 
 
Tabel 2.4.D Ondergrens Algemene reserve 
 Rekening 

31-12-2010 
Programmabegroting 

2012 
Rekening 

31-12-2011 
Algemene reserve 9.208 11.831 13.248 
Totale lasten 238.660 208.136 241.783 
Dekkingspercentage 3,9% 5,7% 5,5% 

                (bedragen x € 1.000) 
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3  Onderhoud kapitaalgoederen 
 

3.1 Algemeen 
 
We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van een omvangrijke hoeveelheid vastgoed op het gebied 
van mobiliteit. Het betreft in eerste instantie de autowegen (540 km), rotondes (49 stuks), fietspaden (370 
km) en parallelwegen (45 km). De wegen hebben als primaire functie het regionale verkeer tussen de dorpen 
en steden af te wikkelen; een kerntaak van de provincie. 
Langs de wegen ligt circa 1.050 hectare wegberm, waarin ongeveer 37.000 bomen groeien. De bermen 
bepalen mede het landschappelijk karakter van de provincie. Het provinciale wegennet bestaat daarnaast 
uit bruggen en tunnels (ruim 100 kunstwerken), verkeersregelinstallaties (circa 30 verkeerslichten) en 
openbare verlichting (ruim 2200 lichtmasten). 
 
Ten tweede beheert de provincie 170 km vaarweg. De vaarwegen betreffen de vaarwegbak, de oevers en de 
beweegbare bruggen (13 stuks) en sluizen (11 stuks). De vaarwegen zijn voor de beroepsvaart en de 
recreatievaart een belangrijke randvoorwaarde en faciliteit. 
 
De instandhouding van de provinciale infrastructuur (kapitaalgoederen), bestaande uit het wegennet en het 
vaarwegennet, wordt gewaarborgd door alle onderdelen van die infrastructuur op goede wijze in stand te 
houden. In stand houden is het beheer, onderhoud (jaarlijks en niet-jaarlijks) en vervanging. 
 

3.2 Beleidskader ten aanzien van het onderhoud 
 

3.2.1 Wegen en vaarwegen 
 
De instandhouding van het provinciale wegen en vaarwegennet wordt gewaarborgd door alle tot het wegen 
en vaarwegennet behorende componenten op goede en kostenefficiënte wijze te beheren en te 
onderhouden. 
 
Ten aanzien van het wegennet houdt dit in het op tijd uitvoeren van onderhoud aan de verhardings-
constructies, de civiele kunstwerken (beweegbare bruggen, viaducten, duikers en (fiets)tunnels) de 
wegmarkering, de bermen, de beplantingen, het wegmeubilair (openbare verlichting, verkeersregel-
installaties, ANWB-bewegwijzeringsborden, RVV-bebording en het meubilair ten behoeve van het openbaar 
vervoer). Daarnaast zijn een adequate gladheidbestrijding en het voeren van een goed publiekrechtelijk 
(wegenverkeerswet) en privaatrechtelijk beheer van provinciale eigendommen langs/in provinciale wegen 
ook belangrijke aspecten om het provinciale wegennet op goede wijze te kunnen beheren, exploiteren en in 
stand te houden op het gewenste kwaliteitsniveau.  
  
De exploitatie en beheer van het vaarwegennet omvat het zorg dragen voor het vastgestelde vaarwegprofiel, 
het op tijd uitvoeren van onderhoud aan de sluiscomplexen, de oevers, inclusief de aanwezige oever-
voorzieningen zoals steigers, loswallen en servicepunten. Uiteraard draagt ook hier het voeren van een goed 
publiekrechtelijk en privaatrechtelijk beheer van provinciale eigendommen langs/in de provinciale vaarten 
bij aan het op goede wijze beheren, exploiteren en in standhouden op het gewenste kwaliteitsniveau van 
het provinciale vaarwegennet.  
 
In de strategische uitvoeringsnota’s worden de uitgangspunten (kwaliteitsniveaus) met betrekking tot het 
beheer, de exploitatie en de instandhouding van het wegen- en vaarwegennet voor tenminste vijf jaren 
vastgelegd. De beleidsnota voor Openbare Verlichting is al door ons vastgesteld en toegelicht in de Staten. 
Die voor Groen, Verkeersregelinstallaties, Kunstwerken, Verhardingen en Vaarwegen worden in de loop van 
2012 afgerond en bestuurlijk vastgesteld.   
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Er is gestart met het formuleren van de inhoudelijke randvoorwaarden om de basisinformatie inzake wegen 
en vaarwegen in een geautomatiseerd beheersysteem onder te brengen. Het doel is om te komen tot een 
professioneel beheer en onderhoud van de infrastructuur: assetmanagement.  
 
Verhardingen 
Het onderhoud aan de verhardingsconstructies gaan we vastleggen in het strategisch uitvoeringsplan wegen. 
Hierin zal een kwaliteitsniveau worden voorgesteld, waarop de verhardingen in stand gehouden worden. 
Uitgangspunten van dit plan zullen zijn: 

• de veiligheid voor de weggebruikers wordt gewaarborgd; 
• het rijcomfort moet op een acceptabel niveau liggen / worden gebracht; 
• onderhoudsmaatregelen moeten tijdig worden uitgevoerd. 

De strategische uitvoeringsnota Wegen zal in 2012 bestuurlijk worden vastgesteld. 
 
Wegbermen 
In 2011 is het maaibestek Wegbermen voor Oostelijk Flevoland in de markt gezet. In het strategisch 
uitvoeringsplan Provinciale Wegbeplantingen zullen de inhoudelijke elementen rondom maaibeheer worden 
geactualiseerd. Dit plan wordt in 2012 bestuurlijk vastgesteld. Het plan voorziet in een duidelijker zonering 
in beheertypen en een versterking van de karakter van de weg. 
Het tegengaan van de verrijking van de berm blijft een belangrijk doel, om het afkomende maaisel te 
beperken en de vegetatie soortenrijker te maken. Het slootbeheer is gebonden aan de Keur van het 
Waterschap Zuiderzeeland. De Keur bevat onder andere eisen ten aanzien van het onderhoudsniveau en 
onderhoudstijdstip. 
 
Gladheidbestrijding 
De gladheidbestrijding heeft tot doel het (zoveel mogelijk preventief) bestrijden van gladheid op de wegen 
en fietspaden. De wegbeheerder heeft namelijk een wettelijk vastgelegde inspanningsverplichting om bij 
optredende gladheid de weg zo goed mogelijk bereidbaar te houden. Voordat natte weggedeelten gaan 
opvriezen wordt een preventieve strooiactie uitgevoerd. Bij sneeuwval wordt een sneeuwbestrijdingactie 
uitgevoerd. Het aantal strooibeurten varieert per jaar sterk en bedraagt gemiddeld 31 preventieve 
strooiacties en 7 sneeuwbestrijdingacties. In de zogenaamde kwakkelwinters, met temperaturen rond het 
vriespunt, worden de meeste strooiacties uitgevoerd. Het jaar 2011 kenmerkte zich door een intensieve 
gladheidbestrijding in de periode januari, februari en maart. In deze periode is een nood strooiplan in 
werking getreden in verband met de (landelijke) beperkte zoutvoorraden. De inzet aan het einde van het 
jaar viel mee. In 2011 zijn er 18 preventieve strooiacties en 7 sneeuwbestrijdingacties uitgevoerd. 
 
Civiele Kunstwerken 
De uitvoeringsstrategie ten aanzien van de kunstwerken is in 2011 beschreven in het strategisch 
uitvoeringsplan Kunstwerken. De notitie zal in 2012 bestuurlijk worden vastgesteld. Belangrijke 
uitgangspunten zijn beschikbaarheid en veiligheid.  
 
Openbare verlichting en Verkeersregelinstallaties 
Het onderhoud aan de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties is erop gericht om het aantal 
storingen en uitval tot een minimum te beperken, opdat de veiligheid van de weggebruikers voldoende is 
gewaarborgd. Voor de openbare verlichting is in 2009 de notitie ‘Openbare verlichting in Flevoland’ 
bestuurlijk vastgesteld. Hierin zijn de beleidsuitgangspunten beschreven voor de komende jaren. De 
komende jaren zal er veel verlichting dimbaar worden gemaakt. De toepassing van LED verlichting lang 
provinciale wegen staat nog in de kinderschoenen, maar biedt voor de toekomst veel mogelijkheden. Zodra 
de LED verlichting professioneel  toepasbaar is op provinciale wegen zal bij vervanging worden overgegaan 
op LED verlichting. 
Het onderhoud van portalen, masten, uithangers, lantaarns en dergelijke wordt beperkt tot het hoogst 
noodzakelijke (corrosie bestrijden, controle op materiaalmoeheid) en een vervanging aan het eind van de 
technische levensduur. Bij de automaten van de verkeersregelinstallaties (VRI) is niet alleen de technische 
levensduur bepalend, maar ook het feit dat de fabrikanten maar voor een beperkte tijd garanderen dat 
reserveonderdelen verkrijgbaar zijn. De meeste VRI zijn de afgelopen jaren voorzien van LED verlichting.  
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Beplanting 
Het onderhoud van de beplanting, zijnde bomen en singels, is erop gericht om het eindbeeld te realiseren. 
Voor de duurzame instandhouding van de boombeplantingen is het boomvervanging plan opgesteld. Een deel 
van het budget wordt ingezet voor het onderhoud van de sierbeplanting in de rotondes. 
Jaarlijks wordt ook een zogeheten zorgplichtinspectie uitgevoerd bij circa 1/3 deel van het totale bomen-
bestand. Hierbij wordt de vitaliteit van de bomen langs de wegen door externen gecontroleerd, zodat voor-
komen wordt dat de bomen gevaar opleveren voor de weggebruikers. Er is een Uitvoeringsstrategie Groen 
langs provinciale wegen opgesteld die het gewenste eindbeelden beschrijft. Deze strategie wordt, net als 
die voor andere onderdelen van de infrastructuur, in 2012 bestuurlijk vastgesteld.  
 
Vaarten 
Voor de vaarten zijn scheepvaartprofielen vastgesteld uitgaande van de maatgevende scheepsafmetingen 
(vermeld in de landelijk gehanteerde CVB Richtlijnen) en de maximale invaardiepte bij de sluizen. In de 
Flevolandse vaarten is het leggerprofiel (profiel benodigd voor de waterafvoer) echter vrijwel overal dieper 
dan het scheepvaartprofiel. In 2004 is in bestuurlijk overleg overeengekomen dat het Waterschap voortaan 
het baggerwerk in de vaarwegen op zich gaat nemen en dat de provincie afhankelijk van haar 
verantwoordelijkheden 20% van de kosten voor het achterstallig baggeronderhoud draagt. Het Waterschap is 
in 2008 gestart met het uitvoeren van de eerste baggeracties. Nadat de vaarten in de Noordoostpolder zijn 
gebaggerd, is het Waterschap in 2011 gestart met het baggeren van de Hoge Vaart. De komende jaren 
worden alle vaarten in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland gebaggerd.  
De strategische uitvoeringsnota Vaarwegen zal in 2012 bestuurlijk worden vastgesteld. Met deze nota wordt 
ook het ligplaatsen beleid vastgesteld, alsmede het bijbehorende handhavingkader.   
 
Oeverbescherming 
Voor de oeverbescherming is met het Waterschap afgesproken dat ook daar gekomen gaat worden tot een 
verdeling van de kosten en de uitvoering daarvan. Arcadis heeft een rapportage opgesteld ter onderbouwing 
van zo’n verdeling. Deze voorstellen moeten nog worden omgezet in bestuurlijke afspraken.     
Bij de oeverbescherming ontstaat nu een onderhoudsintensieve periode waarbij veel oeverbeschermingen 
dienen te worden vervangen doordat in het verleden grote trajecten ineens zijn aangelegd. Intentie is 
natuur- en milieuvriendelijke alternatieven toe te passen, op de locaties waar dat mogelijk is, voor de 
aanwezige verticale oeverbescherming. Daarnaast moeten de KRW doelstellingen in het kader van de 
waterkwaliteit de komende jaren leiden tot de aanleg van vele kilometers natuurvriendelijke oever, dit 
vooral in de Noordoostpolder. De realisatie voor het eerste traject in de Lemstervaart is gepland in 2012. 
Overigens wordt bij deze projecten de harde oeverbeschoeiing niet of nauwelijks aangepast. Alleen bij de 
damwanden met verankering zal in de meeste gevallen met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers die 
verankering worden weggehaald.  
 
Sluiscomplexen 
De sluiscomplexen (inclusief beweegbare bruggen) zijn meegenomen in het strategisch uitvoeringsplan 
Civiele Kunstwerken. Alle sluisobjecten worden momenteel in een cyclus van 6 tot 7 jaar onderhouden op 
een niveau waarbij de veiligheid en bruikbaarheid zijn gegarandeerd. Door middel van grote en kleine 
onderhoudswerkzaamheden worden de veiligheid en de bruikbaarheid gegarandeerd en vindt instandhouding 
van de complexen plaats op een niveau waarbij niet of nauwelijks kapitaalvernietiging optreedt.  
Alle sluizen hebben een waterkerende functie. Aangezien deze functie van essentieel belang is voor de 
veiligheid van het achterliggende gebied wordt deze functie elke 5 jaar getoetst door het Waterschap.  
 
Steunpunten 
Het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur wordt fysiek verzorgd vanuit de provinciale 
vestigingen Dronten, Stichtsebrug (begin jaren 80) en Emmeloord (midden jaren 90). 
Het groot onderhoud bestaat onder andere uit schilderwerk, vervanging dakbedekkingen, lambriseringen, 
CV-installatie, etc. Door de aanwezigheid van strooizout is het onderhoud aan de zoutloodsen intensiever en 
kostbaarder dan aan het kantoorgebouw. Tevens wordt bijzondere aandacht geschonken aan de toepassing 
van de milieu- en ARBO wetgeving op de vestigingen.  
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3.2.2 Provinciehuis 
 
In 2009 is het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en het Meerjaren investeringsplan (MJIP) voor de periode  
2009 tot en met 2012 vastgesteld. Met dit plan wordt gewaarborgd dat het gebouw, de daarin aanwezige 
installaties en apparatuur op een goede wijze worden beheerd, geëxploiteerd en onderhouden.  
In het plan zijn een 3-tal zaken geïnventariseerd namelijk het jaarlijks onderhoud, het meerjaren onderhoud 
en de vervangingsinvesteringen. 
 
Het jaarlijks onderhoud is nodig om de bedrijfszekerheid van het gebouw en de installaties te waarborgen, 
de veiligheid te kunnen garanderen en de uitstraling van het gebouw in stand te houden. Dit onderhoud 
wordt uitgevoerd om te voldoen aan regelgeving (bijvoorbeeld ARBO en NEN) en verzekerd te zijn van 
ondersteuning van de leverancier (bijvoorbeeld garantiebepalingen). 
 
Het meerjaren onderhoud betreft het niet reguliere en groot onderhoud aan het gebouw, installaties, 
apparatuur en inrichting. Dit onderhoud omvat ondermeer schilderwerk, vervanging verlichtingsarmaturen, 
zonwering, dakbedekking en dergelijke. De uitvoering vindt gemiddeld om de 5 tot 20 jaar plaats. De 
normering die de Rijksgebouwendienst hanteert voor dit type gebouwen is de leidraad. 
 
De provincie wil het beheer en onderhoud van de gebouwen van de provincie Flevoland verder 
professionaliseren. Eén van de hulpmiddelen daarbij is het in regie zetten van een deel van het beheer en 
onderhoud. Het gaat hier dan vooral om de gebouwgebonden installaties.  
In het MJIP zijn de vervangingsinvesteringen meegenomen. De vervanging is begroot op basis van de 
economische levensduur (afschrijvingstermijn), maar op het beslismoment van de feitelijke vervanging 
wordt ook bezien of het investeringsgoed langer mee kan. De afschrijvingstermijnen voor de investeringen 
zijn vastgelegd in de Financiële Verordening Provincie Flevoland 2003. Voorbeelden hiervan zijn de 
vervanging van de audiovisuele installaties, meubilair, apparatuur voor de repro en keukenapparatuur.   
 
De lasten van het jaarlijks onderhoud zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. Het meerjaren onderhoud 
wordt rechtstreeks ten laste van de daarvoor gevormde voorzieningen gebracht. Om de voorzieningen op het 
juiste peil te houden, worden hieraan jaarlijks middelen toegevoegd. In de afgelopen jaren is steeds 
rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie van € 250.000.  
Op basis van het nieuwe MJOP en de waarderingsgrondslag (5 jaar) is een lagere voorziening mogelijk.  
In de bijlage van het Meerjaren onderhouds- en investeringsprogramma 2009-2013 is geopteerd voor het 
achterwege laten van een dotatie in 2009 en 2010, doteren van € 250.000 per jaar voor 2011-2013 en € 
350.000 per jaar vanaf 2014. Het jaarlijks onderhoud aan het provinciehuis, alsmede de jaarlijkse toevoeging 
aan de voorziening niet jaarlijks onderhoud, maakt onderdeel uit van de kosten van de bedrijfsvoering en 
wordt via de kostenverdeelstaat verdeeld over de diverse programma’s. 
 
Evaluatie Meerjarenonderhoudsplan 
Bij de vaststelling van het Meerjaren Onderhoudsplan is afgesproken om per ultimo 2011 een tussentijdse 
evaluatie te maken over de stand van zaken met betrekking tot het verloop van de voorziening. In 
onderstaand overzicht zijn de begroting en realisatie weergegeven met daarbij een toelichting. De posten 
worden administratief verantwoord onder de kapitaalkredieten, zij hebben echter geen budgettaire 
consequenties.  
 
Tabel 3.2.A Verloop kredieten betreffende de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud 

                            2009              2009                 2010               2010                2011                  2011 
Begroot 362  28  99  
2009 Realisatie  4.440     
2010 Realisatie       
2011 Realisatie  195,5  13,1  16,7 
Totaal 362 199,4 28 13,1 99 16,7 
Saldo per 31-12  162,1  14,9  82,3 

                    (bedragen x € 1.000) 
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De uitgaven betreffende het ‘niet-jaarlijks-onderhoud Provinciehuis’, welke ten laste van de 
onderhoudsvoorziening zijn gebracht hebben betrekking op de onderdelen uit het door Provinciale Staten 
vastgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Voor de jaren 2009 -2011 is voor ‘niet-jaarlijks-onderhoud’ 
€ 489.000 begroot. Na de bestedingen ad € 229.712 resteert er per 31 december 2011 nog een besteedbaar 
bedrag ad € 259.288 over de jaren 2009 t/m 2011. Dit bedrag is opgenomen in de voorziening ‘Niet Jaarlijks 
Onderhoud Provinciehuis’.  
De uitgaven zijn als gevolg van het uitstellen van één of meerdere onderdelen van het programma lager dan 
de begrote bedragen uitgekomen. Verder kan nog worden vermeld dat de uitvoering van de nog resterende 
onderdelen van het meerjarenonderhoudsplan 2009-2011, begroot voor € 259.328, staat ingepland voor het 
jaar 2012 en de daarop volgende jaren. Niet verwacht onderhoud leidt zo nu en dan tot herprioritering van 
de uitgaven. 
 

3.3 Middelen 
 

3.3.1 Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie) 
 

Jaarlijks onderhoud (x € 1000) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jaarlijks onderhoud landwegen 6.337 4.713 5.180 5.111 5.112 5.113

Jaarlijks onderhoud vaarwegen 1.568 1.444 1.711 1.691 1.691 1.691

Jaarlijks onderhoud provinciehuis 390 349 413 413 413 413

Totaal 8.295 6.506 7.304 7.215 7.216 7.217

 

3.3.2  Uitgaven / Reserve niet jaarlijks onderhoud dotaties  
(ten laste van exploitatie op basis van uitvoeringsstrategie notities) 

 

Reservering niet jaarlijks onderhoud  
(x € 1000) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

NJO landwegen 5.279 5.089 4.829 4.639 4.612 4.630

NJO vaarwegen 1.316 1.302 1.459 1.474 1.584 1.584

NJO provinciehuis 0 250 250 250 350 350

Totaal 6.595 6.641 6.538 6.363 6.546 6.564

 
 

3.3.3 Niet jaarlijks onderhoud onttrekkingen (ten laste van voorziening op 
basis van meerjarenprogrammering) 

 

Niet jaarlijks onderhoud 
(x € 1000) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Totale kosten Wegen 5.632 4.798 4.770 7.935 5.415 6.700

Totale kosten Vaarwegen 2.256 1.807 1.550 2.375 1.405 1.225

Totale kosten provinciehuis 0 225 181 50 347 193

Totaal 7.888 6.830 6.501 10.360 7.167 8.118
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3.3.4 Ontwikkeling stand voorziening niet jaarlijks onderhoud  
 

Stand per 31/12 (x € 1000) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Voorziening NJO Landwegen  8.161 8.453 8.512 5.215 4.412 2.342

Voorziening NJO Vaarwegen 2.323 1.818 1.726 825 1.004 1.363

Voorziening NJO provinciehuis 1.223 1.248 1.317 1.517 1.520 1.677

 Totaal 11.707 11.519 11.555 7.557 6.936 5.382
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4  Financiering/Treasury 
 

4.1 Algemeen 
 
De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en de ministeriële Regeling Uitzetting Derivaten 
Decentrale Overheden (RUDDO) stellen voorwaarden aan het financieringsgedrag van provincies. Deze regel-
geving is vertaald in het door Provinciale Staten vastgestelde Treasurystatuut. De financieringsparagraaf 
geeft inzicht in de treasuryfunctie van de provincie. Treasury is gericht op de financiering van de 
activiteiten die binnen de provincie worden uitgevoerd ter realisatie van het beleid en de bedrijfsvoering. 
De belangrijkste activiteit van de treasury is het uitzetten van overtollige of het aantrekken van benodigde 
middelen. De basis hiervoor vormt een liquiditeitenplanning voor de korte termijn. In het uitzettingsbeleid 
van gelden wordt door de provincie, vanuit haar publieke functie, mede de MVO-performance 
(maatschappelijk verantwoord ondernemen) van financiële ondernemingen meegewogen. 
 

4.2 Ontwikkelingen 
 
Dit jaar stond met name in het teken van de Europese schuldencrisis. De Europese politiek zal hiervoor een 
oplossing moeten aandragen. Hiervoor begint de tijd echter te dringen mede vanwege de door de 
ratingbureaus achter elkaar toegepaste downgrades voor Europese banken. Om deze banken te steunen 
zullen landen de banken zelf steunen of dit doen via bijdrage aan het noodfonds. Echter deze acties gaan 
mogelijk ten koste van de kredietstatus van het betreffende land. Het zorgwekkende is dat deze 
ontwikkeling zich niet langer meer beperkt tot de periferie landen maar ook doorwerkt naar de niet-
periferie landen. Voorbeeld is Frankrijk dat  bijna zijn hoogste kredietstatus moest inleveren. En dit 
besmettingsgevaar is, ook voor Nederland, nog altijd aanwezig. Het risicobeheer heeft zich vanwege deze 
ontwikkeling dit jaar binnen Flevoland dan ook in het bijzonder toegespitst op het beheersen van het 
kredietrisico. 
 

4.3 Performance en uitzettingen 
 

Rendement 
 

Percentage Middelen 
X € 1.000 

 

Opbrengst
X € 1.000

Begroting (primitief) 0,75% 58.000 400

Begroting (na wijziging) 1,20% 67.000 800

Realisatie 1,50% 69.000 1.030

 
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt komt het percentage voor het gerealiseerde rendement uiteindelijk 
hoger uit dan geraamd. Deze raming blijkt achteraf toch te prudent te zijn geweest. 
De (gemiddelde) omvang van de middelen komt nagenoeg overeen met de raming en de hogere opbrengst 
van circa € 200.000 is dan ook geheel te danken aan het hogere percentage van 0,3% dat is gerealiseerd ten 
opzichte van de begroting.   
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De grafiek over het verloop van het behaalde rendement laat zien dat na een scherpe terugval over de jaren 
2009 en 2010 er weer een licht herstel is te zien.  
 
De grafiek over het verloop van de omvang van de liquide middelen laat een geleidelijke terugloop  zien die 
minder sterk is dan in de begroting werd verwacht. Dit vanwege een tragere uitvoering van diverse projecten 
dan voorzien.  
 

4.4 EMU-saldo 
 
Jaarlijks dient de bijdrage van de lagere overheden in de hoogte van het EMU-saldo (en het aandeel van de 
lagere overheden daarin) te worden bepaald. De bijdrage van Flevoland aan het EMU-saldo 2011 kan worden 
berekend op afgerond € 2,3 miljoen voordelig. Dit betekent feitelijk dat Flevoland een licht positieve 
bijdrage heeft geleverd aan het EMU-saldo in 2011. Dit voordeel wordt met name behaald door de hogere 
bijdrage van derden in investeringen. 
 
Tabel 4.4.A  Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000) 

Bijdrage Flevoland aan EMU-saldo 2011 2009 2010 2011

Exploitatiesaldo voor mutaties reserves (- is tekort) -1.207 -5.114 -2.217 

+ afschrijvingen t.l.v. exploitatie 5.470 5.873 5.630 

+ dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie 9.231 6.777 9.244 

- investeringen vaste activa -10.792 -25.780 -21.856 

+ bijdragen van derden in investeringen 4.978 5.440 19.063 

- betalingen t.l.v. voorzieningen -6.502 -8.060 -7.523 

EMU-saldo 1.178 -20.864 2.341 

 

4.5 Risicobeheer 
 
In het Treasurystatuut worden vier risico’s onderkend: 
• Renterisico: de kans dat rentewijzigingen nadelige financiële gevolgen hebben; 
• Koersrisico: de garantie dat de hoofdsom in stand blijft gedurende de looptijd van de uitzetting; 
• Kredietrisico: de kans dat een debiteur de hoofdsom niet terugbetaalt als gevolg van       

betalingsproblemen en/of een faillissement; 
• Liquiditeitrisico: de kans dat er op korte en/of lange termijn te weinig liquide middelen voorhanden zijn 

om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen. 
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Alle vier de risico’s zijn in 2011 afdoende ondervangen door gespreid gelden uit te zetten in vastrentende 
waarden (waarbij de hoofdsom is gegarandeerd) bij solide financiële instellingen (met een A-rating of hoger) 
binnen Nederland. 
Ons beleid geeft aan dat prudent wordt omgegaan met de gelden. Er zijn geen gelden aangetrokken om deze 
tegen een hoger rendement uit te zetten (bankieren). De gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal 
mag de kasgeldlimiet (7% van de begrotingsomvang) niet overschrijden. Aangezien het saldo over alle 
kwartalen positief was, is aan deze norm voldaan. 
De renterisiconorm (20% van de vaste schuld per 1 januari) is bedoeld om het renterisico op langlopende 
schuld te beperken. Aangezien we geen vaste schuld hebben en vooralsnog geen geld voor de lange termijn 
zullen aantrekken, is aan de renterisiconorm voldaan. 
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5  Bedrijfsvoering 
 

5.1 Algemeen 
 
De verantwoording over de bedrijfsvoering gebeurt aan de hand van de volgende thema’s: 
• verbindend sturen; 
• werken in de matrixorganisatie; 
• investeren in goed werkgeverschap; 
• waarborgen van kwaliteit; 
• auditfunctie; 
• Rekenkamer en accountant. 
 

5.2. Verbindend sturen 
 
In het Uitvoeringsprogramma is beschreven hoe we, met minder financiële middelen, onze maatschappelijke 
ambities willen realiseren. Voor de ambtelijke organisatie betekent dit een andere, zakelijke en 
verbindende, manier van werken. Om deze omslag te bereiken is een tweeledig transitietraject in gang 
gezet.  
Op basis van de bezuinigingsdoelstellingen zijn de voorgenomen besparingen op de programmabudgetten en 
de personeelsformatie in kaart gebracht. Een deel daarvan is in 2011 gerealiseerd, de overige bezuinigingen 
vinden in de periode 2012-2014 plaats.  
Tegelijkertijd zijn activiteiten gestart ter verbetering van de ondersteunende processen en het 
procesgericht werken. Het doel is een dubbelslag van versobering én optimalisatie van de interne 
dienstverlening aan de beleidsafdelingen die de ambities uit het Uitvoeringsprogramma gaan realiseren.  
 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Voor het realiseren van de omslag naar een procesgerichte organisatie maken we gebruik van het 
Overheidontwikkelmodel. Aan de hand van dit model hebben afdelingen nulmetingen uitgevoerd en zo een 
beeld gekregen van de huidige situatie van de afdeling. Daarnaast is een beeld ontstaan van de gehele 
organisatie. Op basis van de nulmeting zijn actieplannen opgesteld om te komen tot een 
procesgeoriënteerde organisatie. Vanuit de totale organisatie gaat het vooral om de primaire processen. 
 

5.3. Werken in matrixorganisatie 
 
Het werken in de matrixorganisatie vindt op een goed afgestemde wijze plaats. De inventarisatielijsten van 
door lijnafdelingen uit te voeren activiteiten hebben in hoge mate bijgedragen aan heldere afspraken tussen 
de lijnafdelingen en de concernprogramma’s. Door de lijnafdelingen is de expertise van 
programmamanagement gevraagd, bijvoorbeeld in het geval van het Deltaprogramma waarbij de lijnafdeling 
als opdrachtgever fungeert en Concernprogramma’s (in casu de programmamanager) als opdrachtnemer. 
Verder heeft de afdeling Concernprogramma’s een coördinerende rol vervuld bij het introductieprogramma 
voor Provinciale Staten en de vouchers voor kennisverbreding/en verdieping. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In de korte tijd dat de afdeling Concernprogramma’s bestaat, is door de programmamanagers en 
medewerkers constructief gewerkt aan het vormen van de afdeling. Er is geïnvesteerd in de onderlinge 
afstemming en samenhang tussen de programma’s. Het bij elkaar gehuisvest zijn heeft dit versterkt. Om de 
integrale uitvoering te bevorderen werkt iedere medewerker van Concernprogramma’s aan minimaal twee 
programma’s. 
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5.4. Investeren in goed werkgeverschap 
 
In een kennisintensieve organisatie als de provincie is de ontwikkeling van vakkennis en vaardigheden 
essentieel om professioneel werk af te leveren. Omdat onze omgeving en ons werk voortdurend aan 
verandering onderhevig zijn zullen we blijvend moeten leren. Dit vraagt van medewerkers een nieuwsgierige 
en kritische houding en de bereidheid permanent te investeren in de eigen ontwikkeling. Daarvoor is nodig 
dat managers een werkomgeving bieden waarin ruimte is voor het ontwikkelen en oefenen van nieuwe 
kennis en vaardigheden. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Er is verder geïnvesteerd in de professionalisering van de leeromgeving. Nieuwe leercoaches zijn opgeleid 
die ondersteuning bieden bij de interne leertrajecten. Het effect is dat de deelnemers aan deze interne 
trajecten, samen met hun leidinggevende, bewuster bezig zijn met de leerdoelen en de opbrengsten van de 
training. Uit evaluaties blijkt dat het leereffect van deelnemers hierdoor gestegen is.  
  
Een derde van de interne trainingen wordt gegeven door eigen collega’s. Aan de trainingen hebben bijna 
tweehonderd medewerkers deelgenomen. De evaluaties hiervan zijn zeer positief. De overgedragen kennis 
sluit goed aan op de praktijk van de deelnemers en de trainingen dragen bij aan de interne 
kennisoverdracht. 
 

5.5. Waarborgen van kwaliteit 
 
Zaaksgewijs werken 
Digitaal zaaksgewijs werken is essentieel voor de adequate uitvoering van provinciale taken en het delen van 
informatie binnen en tussen de organisatieonderdelen. 
Hiertoe is het  project Zaaksgewijs werken gestart. Afdelingen hebben onderricht gekregen in het 
Zaaksgewijs werken en zijn aan de slag gegaan met het opschonen en ordenen van digitale bestanden en 
archieven. Door deze activiteiten is de kennis van zaaksgewijs werken verder toegenomen. Ook is de 
registratie en procesmatige doorstroom van digitale documenten aanzienlijk verbeterd.   
Als gevolg van factoren als reorganisaties en andere concernbrede trajecten, is het project maar ten dele 
uitgevoerd en zal het in 2012 verder doorlopen. 
 
Informatiemanagement 
Ten einde adequaat richting te geven aan de ondersteuning van de informatie-intensieve organisatie is een 
aanvang gemaakt met de kadernota Informatiebeleid.  
In het kader van het programma Bedrijfsinformatieplan (BIP) is uitvoering gegeven aan het voldoen aan 
wettelijke verplichtingen zoals de invoering van de GBA, BAG en WION. Ook is ondersteuning geboden aan de 
digitalisering en herinrichting van ondersteunende bedrijfsprocessen op het gebied van financiën en PenO. 
Door reorganisatie is een domeinafbakening aangebracht tussen het beleid en de uitvoering in het 
informatiemanagement.   
 
Samenwerking met gemeente Lelystad 
De samenwerking met de gemeente Lelystad op het gebied van helpdesk ICT, computeruitwijk, logisch en 
technisch databasebeheer en informatiebeveiliging, is tot nader order uitgesteld. Aanleiding hiervoor is de 
mogelijke samenwerking tussen de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland, die zich ook zou kunnen 
uitstrekken tot het gebied van ICT-beheer. Vooruitlopend op de inrichting van de uitwijklocatie voor de ICT-
voorzieningen van de provincie zijn wel de voorzieningen voor de data opslag van de provincie vervangen. 
  
Migratie Exchange 2010 
De migratie van het emailsysteem van de provincie naar de versie Exchange 2010, is doorgeschoven naar 
2012. Gebleken is dat de migratie pas na de upgrade van het document management systeem (DMS) van de 
provincie kan plaatsvinden. Dit vanwege de grote mate van afhankelijkheid van beide systemen waar het de 
versies betreft. De migratie van het DMS zal medio 2012 worden afgerond, waarna de migratie van het 
emailsysteem volgt. 
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Telecom 
De telecomomgeving van de provincie is vervangen door een op Voice-over-IP gebaseerde telecom 
infrastructuur. 
  
Operational Excellence 
De provincie staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging waar het de verdere digitalisering van 
de dienstverlening betreft. En gezien de afnemende beschikbaarheid van financiële middelen, is het van 
belang te beschikken over een excellent, voorspelbaar en transparant ICT-beheer. In dat licht is onderzoek 
gedaan naar een, in 2012 in te richten, systeem voor het monitoren van de ICT-infrastructuur. 
 

5.6. Auditfunctie 
 
De inzet voor de audit is beperkter geweest dan gepland vanwege langdurige ziekte. Dientengevolge is 
gewerkt op basis van prioritering van relevante onderwerpen. Er is aangesloten bij de noodzaak tot 
versterking van de interne beheersing waaronder het Intern Controle Plan en op operationele onderwerpen 
op het terrein van de werking ven kwaliteit van bedrijfsprocessen. Kwetsbare functies bij WVV en de interne 
controle in het subsidieproces zijn onderzocht. Daarnaast is er een audit uitgevoerd naar Interne 
doorzettingskracht en samenwerking ter ondersteuning van de ombuigingen. Het auditprogramma 2012 zal 
meer risicogericht zijn en ondersteunt de ontwikkeling van risicomanagement in de provinciale organisatie. 
 

5.7. Rekenkamer en accountant 
 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft enkele onderzoeken afgerond en nieuwe opgestart. Aan het begin van 
het jaar is het onderzoek naar de leefbaarheid en de sociaal economische vitaliteit van het platteland 
afgerond. De aanbevelingen zijn in Provinciale Staten besproken. Na de zomer zijn de onderzoeksopzetten 
over de onderwerpen Doeltreffendheid subsidies, Duurzaam inkopen en Beoordeling doelstellingen 
conceptprogrammabegroting 2012 besproken met de staten. Deze onderzoeken worden begin 2012 afgerond. 
Daarna bespreken Provinciale Staten de rapporten met de conclusies en aanbevelingen. Aanbevelingen uit de 
onderzoeken van Randstedelijke Rekenkamer worden door de betreffende afdelingen uitgewerkt. Via de 
P&C-cyclus wordt verantwoording afgelegd en gerapporteerd aan directie en college. 
 
Eind 2011 heeft de accountant de Managementletter 2011 afgegeven. Hierin neemt de accountant een 
positieve ontwikkeling waar op gebied van de interne beheersing. In 2011 hebben we een intern 
verbeterplan opgesteld die afgeleid is uit een aantal Managementletters en Nota’s van bevindingen. De 
accountant constateert dat uit dit interne verbeterplan goede verbeteringen op gebied van interne 
beheersing zijn bereikt.   
 
De aanbevelingen uit de onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer en de accountant worden door de 
betreffende afdelingen uitgewerkt in een plan van aanpak. Via monitoring wordt gevolgd hoe de 
implementatie verloopt. Via de P&C-cyclus wordt verantwoording afgelegd en gerapporteerd aan directie en 
college.  
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6  Verbonden partijen 
 

6.1 Algemeen 
 
Algemeen 
Verbonden partijen zijn publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechts-
personen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s) waarin we een bestuurlijk én een financieel belang 
hebben. Een bestuurlijke band houdt in dat we invloed op het beleid en de bedrijfsvoering kunnen 
uitoefenen door het bezit van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een financiële band 
betekent dat we aan de verbonden partij financiële middelen ter beschikking hebben gesteld of dat we 
financieel verantwoordelijk zijn voor de verbonden partij.  
 
Beoordelingskader verbonden partijen 
In 2008 is het ‘Beoordelingskader verbonden partijen’ vastgesteld. Deze nota geeft transparantie in de 
keuzes die bij de vele aspecten voor het al dan niet aangaan of aanhouden van een verbonden partij een rol 
spelen. Het sluiten van een overeenkomst in het kader van de in het Coalitieakkoord 2011-2015 bedoelde 
vitale coalities geschiedt aan de hand van het beoordelingskader. Dit kader wordt daartoe geactualiseerd.  
 
Deelnemingen 
Gewenste effecten met betrekking tot de deelnemingen: 
• Nutsbedrijven (Enexis, Alliander (beide zijn netwerkbedrijven van Essent resp. NUON), Attero 

(afvalverwerkingsbedrijf ex Essent), Vitens, Friese Pad en Afvalzorg): tarieven voor de burgers, kwaliteit 
van de dienstverlening. We beogen met onze deelnemingen in Enexis, Attero, Alliander en Vitens de 
energieleveringstarieven, afvaltarieven en de watertarieven voor de burgers, alsmede de kwaliteit van 
de dienstverlening te bewaken. Onze invloed blijkt in de praktijk heel beperkt en is evenredig aan het 
percentage van de aandelen die zij bezit (Enexis 0,02%, Attero 0,02 %, Alliander 0,04 %  en Vitens 0,08); 

• Nazorgfonds: een gemiddeld doelrendement van in ieder geval 5,06% (over 30 jaar) over het belegde 
vermogen zodat er afdoende middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de nazorg van gesloten 
stortplaatsen waar de provincie voor verantwoordelijk is; 

• Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL): aantal (met succes afgeronde) projecten, spin-off van 
projecten in termen van geacquireerde bedrijvigheid en werkgelegenheid, naamsbekendheid, mate van 
kennisverspreiding; 

• OMALA: het ontwikkelen van een hoogwaardig bedrijventerrein bij Lelystad Airport en de A-6; 
• Bank Nederlandse Gemeenten: goed advies en dienstverlening tegen een concurrerende prijs. Daarnaast 

geven de aandelen een prima rendement. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Gewenste effecten met betrekking tot de samenwerkingsverbanden: 
• Interprovinciaal overleg (IPO): mate van kennisuitwisseling, mate van invloed op Rijksbeleid, 

gezamenlijke visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten; 
• Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen: kwaliteit en hoeveelheid aangeleverde gegevens; 
• Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land: mate waarin een breed scala aan doelgroepen is 

geïnformeerd over het cultureel erfgoed van Flevoland middels tentoonstellingen, bezoek aan 
studiecentrum en raadplegen van archieven; 

• Stichting MC Ziekenhuizen: bijdrage leveren aan de warme doorstart van de IJsselmeer ziekenhuizen. 
 
In de volgende paragraaf geven we een nadere toelichting per verbonden partij. 
 
Wijzigingen in de lijst met verbonden partijen  
Met ingang van 2012 komen NV Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad en stichting Fonds BONroute niet 
meer terug in de lijst met verbonden partijen. Voor beide verbonden partijen geven we in deze jaarrekening 
een toelichting. 
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Het Servicepunt Handhaving is geen nieuwe verbonden partij, maar is voor de volledigheid toegevoegd aan 
het overzicht. 
 

6.2 Overzicht verbonden partijen 
 

6.2.1 Ex-Essent, Arnhem 
 
Openbaar belang  
Na de verkoop van Essent aan RWE zijn we aandeelhouder gebleven van het netwerkbedrijf van Essent 
(Enexis), het milieubedrijf van Essent (Attero) en Stichting Duurzaamheid, die de duurzaamheiddoelstelling 
van RWE bewaakt. We zijn tevens tijdelijk verbonden aan een aantal ‘special purpose vehicles’, 
voornamelijk BV’s, die zijn opgericht om de losse eindjes van de verkoop van Essent goed af te hechten: 
• Cross Border Lease BV (CBL);  
• Vordering Enexis BV; 
• Verkoop Vennootschap BV; 
• Extra Zekerheid Vennootschap BV; 
• Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE); 
• Claim Staat Vennootschap BV. 
 
In 2011 zijn de aandeelhouders van PBE akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel (project Buren) 
betreffende de overdracht van aandelen EPZ (kerncentrale Borsele). Ook wij hebben ingestemd met dit 
schikkingsvoorstel. Vervolgens zijn de aandeelhouders PBE akkoord gegaan met een interim 
dividenduitkering. Wij hebben overeenkomstig ons aandeel (0,02 %) een interim dividend van € 186.730,- 
ontvangen. 
 
Deze verslaglegging is verder beperkt tot Enexis en Attero, omdat de overige participaties van tijdelijke aard 
zijn. Enexis is een netwerkbedrijf dat zowel een elektriciteitsnet als een gasleidingennet bezit. Enexis heeft 
in 2010 2.631.000 aansluitingen op het elektriciteitsnet en 1.908.000 aansluitingen op het gasnet. De 
inwoners van Urk en de Noordoostpolder zijn vaak klant van Enexis. Enexis richt zich op 
leverbetrouwbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en innovatie. De klanttevredenheid onder consumenten en 
kleinzakelijke klanten was in 2010 een 7,9 (in 2009 een 7,7). De tarieven waren in 2010 lager dan in 2009, 
vanwege een correctie in de efficiencyeisen die de Energiekamer oplegt aan alle Nederlandse regionale 
netwerkbeheerders. 
 
Attero is een afvalverwerkingsbedrijf, dat zich richt op grootschalige verwerking van huishoudelijk, 
organisch en mineraal afval. Het bedrijf richt zich op duurzaamheid, innovatie, betrouwbaarheid en 
klantgerichtheid. In 2010 heeft Attero 1.813 kton brandbaar afval, 436 kton gft en 133 kton mineraal afval 
verwerkt. Daarbij heeft het 1.191 Gwh elektriciteit en 10,4 miljoen m3  groen gas geproduceerd. Er is geen 
klanttevredenheid-onderzoek verricht en de tarieven van Attero zijn niet duidelijk aangegeven. 
 
Wijze van participatie 
Het belang in het aandelenkapitaal in alle ex-Essentbedrijven is 0,02%.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico’s gelopen: 
 
Bestuurlijk: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van bestuurlijke risico’s in verband met het zeer beperkte aandeel in de 

energiemaatschappijen en netwerkbedrijven. 
 
Financieel: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van een financieel risico. 
 
Gezien de beperkte risico’s zijn beheersmaatregelen in 2011 niet aan de orde geweest. 
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Financiële gegevens 
                  (Bedragen x € 1.000) 

Enexis 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 2.849.000 2.963.000 n.n.b.*

Vreemd vermogen 2.611.000 2.947.000 n.n.b.

Nettoresultaat 263.000 193.000 n.n.b.

Ontvangen dividend 0 17 n.n.b.

* De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

                                   (Bedragen x € 1.000) 

Attero 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2010 

Eigen vermogen 240.600 257.400 n.n.b.*

Vreemd vermogen 681.500 582.000 n.n.b.

Nettoresultaat 59.300 25.600 n.n.b.

Ontvangen dividend 0 0 n.n.b.

* De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

 

6.2.2 Ex NUON, Amsterdam  
 
Openbaar belang 
In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf van NUON verkocht aan Vattenfall. Levering van de aandelen 
geschiedt in tranches. Op 1 juli 2010 is de tweede tranche aandelen NUON aan Vattenfall geleverd. Wij zijn 
aandeelhouder gebleven van het netwerkbedrijf van de NUON, Alliander. 
 
Wij zijn nog tijdelijk aandeelhouder van een aantal ‘special purpose vehicles’, die zijn opgericht om de losse 
eindjes van de verkoop van NUON goed af te hechten: 
• NUON Energy NV (restant energiebedrijf); 
• NUON Energy Public Assurance Foundation (bewaakt duurzaamheiddoelstelling, werkgelegenheids-

doelstelling en dergelijke in Nederland); 
• NUON Escrowfonds. 
 
Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de salariëring van de nieuwe voorzitter van de Raad van 
Bestuur van NUON Energy NV. Dit bezwaar is niet gehonoreerd. 
 
Deze verslaglegging is verder beperkt tot Alliander, omdat de overige participaties van tijdelijke aard zijn. 
Alliander is het grootste netwerkbedrijf van Nederland met in 2010 3 miljoen elektriciteitsaansluitingen en 
2,6 miljoen gasaansluitingen. De inwoners van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland zijn vaak klant van Alliander. 
Veiligheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en schoon zijn de bedrijfsdoelstellingen van Alliander. 
Alliander is weinig helder over de tariefontwikkelingen. Wel geeft Alliander aan dat het bedrijf de komende 
jaren de tarieven 5 à 7 % boven op de inflatiecorrectie zal verhogen. De klanttevredenheid in 2010 bij 
Alliander is 91% (89% in 2009). 
 
Wijze van participatie 
Op 31-12-2011 hebben we een deelneming in Alliander. Het belang in het aandelenkapitaal is 0,04%. 
 
Ook hebben we voor tenminste 4 jaar zitting in de stichting “NUON Energy Public Assurance Foundation”. 
Deze stichting richt zich onder andere op het behoud van de NUON-kantoren in Nederland, behoud van de 
naam NUON gedurende 4 jaar na verkoop, bewaken van de duurzaamheidstrategie en het bewaken van de 
leveringszekerheid. Aangezien deze stichting een tijdelijk karakter heeft, zal hier niet verder op in worden 
gegaan. 
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Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico’s gelopen: 
 
Bestuurlijk: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van bestuurlijke risico’s in verband met het zeer beperkte aandeel in de 

energiemaatschappijen en netwerkbedrijven. 
 
Financieel: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van een financieel risico. Er is slechts sprake van een ‘normaal’ 

aandeelhouderschaprisico. 
 
Gezien de beperkte risico’s zijn beheersmaatregelen ook in 2011 niet aan de orde geweest. 
 
Financiële gegevens 
                      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 2.245 2.906 n.n.b.*

Vreemd vermogen 4.511 4494 n.n.b.

Nettoresultaat 312 222 n.n.b.

Ontvangen dividend 0 25 n.n.b.

* De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

 

6.2.3 Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (OMFL) - Lelystad 
 
Openbaar belang 
Sinds mei 2004 is de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) actief. Doel van de OMFL is het bevor-
deren van investeringen en werkgelegenheid. De OMFL richt zich op de volgende thema’s: 
• innovatie en ontwikkeling; 
• investeringsbevordering; 
• marketing en promotie toerisme; 
• financiering en participaties. 
 
Met ingang van 2007 is de OMFL tevens verantwoordelijk voor de toeristische promotie van Flevoland. Deze 
taak wordt uitgevoerd door een aparte businessunit, Toerisme Flevoland genaamd, die volledig is geïnte-
greerd in de OMFL.  
 
De OMFL heeft drie (juridisch onafhankelijke) dochters: het MKB Fonds, het Technofonds en Beheer 
Flevoland Participaties B.V. Het MKB Fonds, waarvan naast de OMFL de Rabobank en Flevoland 
aandeelhouder zijn, participeert in startende en groeiende MKB-ondernemingen. Het Technofonds, waarvan 
vijf gemeenten tevens aandeelhouder zijn, houdt zich bezig met de kapitaalverstrekking aan startende en 
groeiende MKB-ondernemingen met een technologische invalshoek. De Beheer Flevoland Participaties BV 
voert de directie over beide participatiefondsen.  
 
Wijze van participatie 
We bezitten 100% van de aandelen van de OMFL. De OMFL is voortgekomen uit de in 1996 opgerichte Holding 
Flevoland BV. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico’s gelopen: 
 
Bestuurlijk: 
• bestuurlijke risico’s hebben zich niet voorgedaan. 
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Financieel: 
• we hebben OMFL voorafgaand aan 2011 gesubsidieerd. Deze subsidiering wordt achteraf (medio 2012) 

definitief vastgesteld op basis van een beoordeling van de geleverde prestaties. Het verwachte 
financiële risico is beperkt en in theorie zo groot als een (achteraf) ten onrechte verleende subsidie voor 
een jaar. 

 
We hebben de risico’s beheerst door: 
 
Bestuurlijk: 
• niet van toepassing. 
 
Financieel: 
• de administratieve organisatie van OMFL is accuraat; 
• we hebben toegezien op tussentijdse financiële rapportages. 
 
Financiële gegevens 

      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

Eigen vermogen 6.088 7.704 6.444 6.818 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 244 1.046 934 1.115 n.n.b. 

Nettoresultaat 1.155 11 174 36 n.n.b. 

* De verwachting is dat de definitieve jaarcijfers 2011 in het tweede kwartaal 2012 bekend zijn. 
 

6.2.4 OMALA NV/CV Airport Garden City 
 
Openbaar belang 
OMALA is een overheids-NV, die in 2009 is opgericht door de gemeenten Lelystad en Almere en de provincie 
Flevoland. Hoofddoelstelling van OMALA is versterking van de sociaal-economische structuur en bevordering 
van de werkgelegenheid in Flevoland in samenhang met de ontwikkeling van Lelystad Airport, door het 
realiseren van een hoogwaardig (duurzaam) businesspark. 
  
Wijze van participatie 
Aandeelhouders van OMALA hebben elk 33,33 % van de aandelen. De deelneming betreft vanaf begin 2009 
1.000 aandelen à € 25, de nominale waarde bedraagt € 25.000. Tevens hebben de drie deelnemende partijen 
elk € 1 miljoen deelneming in CV Airport Garden City. In 2010 hebben de Raden van Almere en Lelystad en 
de Staten van Flevoland ingestemd met een maximale lening van € 9,5 miljoen per aandeelhouder. Daarvan 
is in 2011 € 2,25 miljoen verstrekt.  
 
De oprichting van de werkorganisatie C.V. Airport Garden City is vertraagd doordat grondverwerving nog niet 
mogelijk was in verband met pachtcontracten. Op 28 december 2011 heeft de eerste grondoverdracht van 25 
hectare plaatsgevonden zodat uiteindelijk de werkorganisatie kon worden opgericht.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico’s gelopen: 
 
Bestuurlijke risico’s: 
• conflicterende belangen en tegenvallende resultaten zouden kunnen leiden tot een afbrokkelend 

draagvlak voor deelname aan OMALA; 
• de vertraagde ontwikkeling van Lelystad Airport ontneemt OMALA N.V. een bijzonder verkoop argument; 
• het bestemmingsplan Larserknoop is vastgesteld, maar er lopen nog een aantal bezwarenprocedures die 

in de toekomst mogelijk consequenties voor het OMALA-terrein hebben. 
 
Financiële risico’s: 
• er is nog geen sprake van grondverkoop, terwijl daaruit de terugbetaling van de lening gedekt moet 

worden; 
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• er worden kosten voor de bedrijfsvoering gemaakt, terwijl er nog geen financiële resultaten zijn. 
 
Beheersing van de risico’s heeft in 2011 plaatsgevonden door: 
 
Bestuurlijk: 
• zes wethouders en gedeputeerden van Flevoland, Almere en Lelystad vormden gezamenlijk de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van OMALA. Deze heeft in 2011 vier keer vergaderd. Tevens heeft er 
vier keer een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Door deze overleggen zijn de aandeelhouders goed op 
de hoogte van de ontwikkelingen bij OMALA en hebben zij goed invloed kunnen uitoefenen op de 
bedrijfsstrategie van OMALA. Het draagvlak voor OMALA is daardoor, ondanks de vertraagde start, 
gebleven. 

• gezamenlijk is de ontwikkeling van Lelystad Airport bestuurlijk ondersteund en gestimuleerd. De 
aandeelhouders hebben zich ingezet om de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad tot zakenluchthaven 
mogelijk te maken en daarmee OMALA een Unique Selling Point te geven dat de bedrijfsacquisitie sterk 
zal ondersteunen; 

• er hebben gesprekken plaatsgevonden met de organisaties die bezwaar hebben gemaakt tegen het 
bestemmingsplan Larserknoop. De gesprekken zijn nog niet afgerond. Een minnelijke oplossing wordt 
nagestreefd. 

 
Financieel: 
• OMALA heeft als onderdeel van de herziene GREX een acquisitieplan gemaakt om de grondverkoop 

zoveel mogelijk te stimuleren. De strategische ligging van OMALA is ook zonder verdere ontwikkeling van 
Luchthaven Lelystad interessant voor het bedrijfsleven; 

• om de bedrijfskosten op lange termijn te beperken wordt een groot deel van het personeel ingehuurd en 
niet in loondienst genomen. Op korte termijn betekent dit echter wel dat de loonkosten hoger zijn.  

• in de businesscase van OMALA was reeds aangegeven dat OMALA pas op langere termijn kostendekkend 
of rendabel zou kunnen zijn. 

 
Financiële gegevens 

    (Bedragen x € 1.000) 

(x € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

Eigen vermogen 0 180 158 167 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 0 69 58 3.173 n.n.b.

Nettoresultaat 0 -282 -393 9 n.n.b.

Ontvangen dividend 0 0 0 0 n.n.b.

* De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

 

6.2.5 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten, ’s-Gravenhage  
 
Openbaar belang 
De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger door 
haar financiële dienstverlening aan overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, 
gezondheidszorg, onderwijs en nut. 
 
Wijze van participatie 
Aandeelhouders van de BNG zijn de Staat der Nederlanden (50%) en provincies en gemeenten (50%). Onze 
deelneming betreft 75.250 aandelen à € 2,50 nominaal. De voorlopers van deze aandelen zijn in 1990 
aangekocht voor een totale verkrijgingprijs van € 571.962. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico’s. We bankieren met een bankinstelling die goed advies en dienstverlening 
verleent. Daarnaast geven de aandelen een goed rendement. 
 
Op 8 december 2011 heeft de BNG actuele ratings op haar website gepubliceerd. Na de herbevestiging van 
de triple-A ratings door Fitch Ratings en Moody’s heeft ook Standard & Poor's (S&P) de triple-A rating van 
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BNG gehandhaafd. De rating van de Nederlandse Staat heeft van S&P onlangs een 'creditwatch negative' 
gekregen. Deze kwalificatie is door S&P ook aan de rating van BNG toegevoegd. De rating van BNG kan niet 
hoger zijn dan die van de Nederlandse staat.  
 
De korte termijn rating van de bank heeft S&P gehandhaafd op het hoogste niveau van A1+. S&P 
onderstreept het belang van BNG als bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk 
belang. BNG staat op de jaarlijkse ranglijst met de 'World’s 50 Safest Banks' 2011 van Global Finance als 
veiligste bank van Nederland. Wereldwijd bekleedt BNG al een aantal jaren de derde plaats op deze lijst. 
 

      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

Eigen vermogen 2.053.000 1.979.000 2.253.000 2.259.000 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 90.549.000 99.386.000 102.243.000 116.274.000 n.n.b.

Nettoresultaat 195.000 158.000 278.000 257.000 n.n.b.

Ontvangen dividend 810 132 187 173 n.n.b.

* De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

 

6.2.6 Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land (gemeenschap. regeling) 
 
Openbaar belang 
Op 1 januari 2004 is de gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land opgericht. Doel van de 
gemeenschappelijke regeling zoals blijkt uit artikel 2 van deze regeling en toelichting is tweeledig: 
a. het gezamenlijk behartigen van de belangen van de deelnemende overheden op grond van de 

Archiefwet; 
b. het bewerkstelligen van andere werkzaamheden die niet alleen betrekking hebben op de Archiefwet. 
 
Wijze van participatie 
Aan deze gemeenschappelijke regeling nemen naast ons de volgende partners deel: 
• Ministerie van OCW; 
• Gemeenten Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde; 
• Waterschap Zuiderzeeland; 
• Stichting Nieuw Land; 
• Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders. 
 
Bij de gemeenschappelijke regeling is gekozen voor een openbaar lichaam met een algemeen bestuur en een 
dagelijks bestuur.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico’s gelopen: 
 
Bestuurlijk: 
• dubbele petten rol bestuurder, doordat een van de gedeputeerden ook zitting heeft in het bestuur van 

Erfgoedcentrum Nieuw Land.  
 
Financieel: 
• bij calamiteiten kan in beginsel een beroep op de provincie worden gedaan. 
 
De risico’s worden beheerst door: 
 
Bestuurlijk risico: 
• In 2011 participeert de gedeputeerde namens ons in de stuurgroep Samenwerking Kust voor de 

verkenning naar een erfgoedpark aan de Lelystadse kuststrook door de drie organisaties Nieuw Land 
Erfgoedcentrum, Bataviawerf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
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Financieel risico: 
• De operationele risico’s zijn door het erfgoedcentrum afgedekt met verzekeringen.   
 
Financiële gegevens 
Het bruto resultaat bedroeg in 2010 € 75.000. Aan de reserves is eind 2010 € 75.000 toegevoegd zodat het 
netto resultaat nihil is. Nieuw Land heeft voor 2011 een subsidie van € 1.704.418 van de provincie ontvangen 
voor diverse activiteiten die passen binnen de doelstellingen en een bedrag van € 356.400 voor kosten van 
rente en aflossing van een lening van Nieuw Land. 
 

     (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

Eigen vermogen 1.405 1.224 963 826 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 9.128 8.754 9.167 8.733 n.n.b. 

Nettoresultaat 0 -25 -25 0 n.n.b. 
* De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

 

6.2.7 MC- Ziekenhuizen 
 
Openbaar belang 
Op 4 december 2008 hebben Provinciale Staten besloten om een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar te 
stellen aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen als achtergestelde lening. Bedoelde geldleningovereenkomst 
tussen de provincie en de Stichting IJsselmeerziekenhuizen is eind januari 2010 aangegaan. Het doel van de 
provinciale bijdrage is het leveren van een bijdrage aan de warme doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, 
zodat de kwaliteit en continuïteit van medische voorzieningen en acute zorg in Noordelijk en Oostelijk 
Flevoland wordt gewaarborgd, evenals het behoud van een groot deel van de werkgelegenheid.  
De huidige rechtspersoon Stichting IJsselmeerziekenhuizen is blijven bestaan, maar de ziekenhuizen hebben 
een nieuwe naam gekregen: MC-ziekenhuizen. Er heeft een bestuurlijke overdracht plaatsgevonden van de 
zeggenschap van de stichting aan leden van de MC Groep die de Raad van Bestuur van de stichting vormen.  
 
Wijze van participatie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), provincie Flevoland, 
gemeente Lelystad, Stichting IJsselmeerziekenhuizen, MC Groep. Namens de 3 overheden is er een lid 
benoemd in de Raad van Toezicht van de stichting. 
Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft in 2010 een achtergestelde lening van € 2 miljoen van de provincie  
Flevoland ontvangen tegen jaarlijks verschuldigde rente van 5,5%. Aflossing in 3 termijnen per 31 december 
2012, 31 december 2013 en 31 december 2014.  Ook de gemeente Lelystad en Ministerie van VWS hebben elk 
een achtergestelde lening van € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Naast de bijdrage van VWS is door de 
Nederlandse Zorgautoriteit balanssteun verstrekt van € 18 miljoen.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico’s gelopen: 
 
Bestuurlijk: 
Bestuurlijk loopt de provincie nauwelijks risico door een verantwoorde governancestructuur (zie verdere 
toelichting bij beheersmaatregelen). Hierdoor zijn risico’s op imagoproblemen en schade voor de provincie 
door onvoldoende management afgedekt. 
 
Financieel: 
• Achtergestelde lening jegens alle andere schuldeisers van de Stichting; 
• Reëel risico dat geen terugbetaling plaats vindt op einddatum van € 2 miljoen. Voorwaarde voor 

terugbetaling is dat de solvabiliteit op die datum hoger is dan 15%. 
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De risico’s worden beheerst door: 
 
Bestuurlijke risico’s:     
• namens de drie overheden was er een lid benoemd in de Raad van Toezicht; op dit moment is deze 

functie vacant; 
• afspraken tussen het bestuur van de Medische Staf MC Groep over de verbetering van de kwaliteit van 

de medische specialistische zorg; 
• toepassen van de principes van Good Governance ten aanzien van de Raad van Bestuur en de Raad van 

Toezicht; 
• periodiek bestuurlijk overleg over de voortgang van de uitvoering van de plannen tot het eind van de 

periode van steunverlening. 
       
Financiële risico’s: 
• naleven van verplichtingen opgenomen in overeenkomst door de Stichting; 
• er is sprake van een achtervang door middel van een voorziening oninbare vorderingen. 
 
Financiële gegevens 

      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

Eigen vermogen -26.008 -24.388 n.n.b.*

Vreemd vermogen 97.517 91.451 n.n.b.

Nettoresultaat 1.636 1.619 n.n.b.

* De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

 

6.2.8 Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Den Haag 
 
Openbaar belang 
Via het LMA verkrijgen we gegevens omtrent de ontvangst en afgifte van binnenlandse afvaltransporten van 
gevaarlijk afval en bedrijfsafval bij meldingsplichtige bedrijven. Deze gegevens worden gebruikt voor 
het toezicht en de handhaving van het Besluit en de Regeling Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen en Wet milieubeheer. Daarnaast kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor beleid en 
vergunningverlening. Het doel van de stichting LMA is om de informatie te beheren omtrent de ontvangsten 
en afgiften van deze afvalstoffen en deze gegevens te verstrekken aan diverse overheden. 
 
Wijze van participatie 
Alle provincies nemen deel in het LMA. In de Raad van Toezicht zijn alle provincies vertegenwoordigd. De 
gedeputeerde Milieu vertegenwoordigt de provincie Flevoland. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico’s. 
 
Financiële gegevens 

         (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

Eigen vermogen 4.081 3.669 3.340 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 932 480 641 n.n.b. 

Resultaat -160 -412 -329 n.n.b. 
* De stukken voor de Raad van Toezicht inclusief de jaarrekening 2011 komen in de loop van 2012 bij de provincie binnen. 

 
De negatieve financiële resultaten van het LMA komen voort uit de gemaakte afspraken om middelen uit de 
reserves in te zetten voor uitvoering van projecten. De totale reservepositie is nog steeds afdoende. 
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6.2.9 Vitens NV, Utrecht 
 
Openbaar belang 
Als aandeelhouder van Vitens NV, het waterleidingbedrijf in onze provincie, zijn we uit eerste hand 
geïnformeerd over eventuele (beleids)voornemens van het bedrijf. Ook kunnen we samen met andere 
aandeelhouders invloed uitoefenen op het beleid van Vitens NV. We zijn op grond van de Waterwet 
beheerder van het grondwater. De informatie kan worden gebruikt om het beheer van het zoete grondwater 
in Zuidelijk Flevoland, dat de belangrijkste bron is voor de drinkwatervoorziening in Flevoland, beter vorm 
te geven. 
 
Wijze van participatie 
Provincies en gemeenten in Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten 
in Drenthe en Noord-Holland zijn aandeelhouder van Vitens. De deelneming van de provincie Flevoland 
betreft 4.316 aandelen à € 1 nominaal. Dit is 0,08% van het totale aantal aandelen. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico’s. 
 
Financiële gegevens 

   (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

Eigen vermogen 361.400 342.100 353.800 359.000 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 1.299.700 1.296.100 1.314.900 1.322.600 n.n.b. 

Resultaat 42.100 28.600 25.000 26.900 n.n.b. 

Ontvangen dividend 0 13 12 11 12 
* De verwachting is dat de jaarcijfers medio 2012 bekend zijn. 

 

6.2.10 NV Afvalzorg Holding 
 
Openbaar belang 
Het zekerstellen van toekomstige stortcapaciteit en het beheersbaar houden van de bijbehorende toe-
komstige milieuconsequenties tegen maatschappelijk acceptabele kosten. 

 

Wijze van participatie 

De deelneming betreft 7.000 aandelen à € 200, de nominale waarde bedraagt € 1.400.000. We hebben 10 
procent van de aandelen in ons bezit; de provincie Noord-Holland de resterende 90 procent. 

 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico’s gelopen: 
 
Financieel:  
• Door tegenvallende marktomstandigheden of niet voorziene risico’s kunnen de resultaten van de 

onderneming onder druk komen te staan waardoor er geen dividendbetaling meer plaatsvindt. 
 
Dit risico wordt beheerst door: 
 
• We toetsen de verantwoordingsdocumenten van NV Afvalzorg Holding en oefenen onze rechten uit als 

aandeelhouder. Daarnaast worden dividenden prudent begroot.  
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Financiële gegevens 
     (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

Eigen vermogen 42.163 41.954 47.704 53.480 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 114.396 108.708 107.926 107.697 n.n.b. 

Nettoresultaat 7.127 6.791 7.000 5.540 n.n.b. 

Ontvangen dividend 700 125 125 125 125 
* De verwachting is dat de jaarcijfers medio 2012 bekend zijn. 

 

6.2.11 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Flevoland, Lelystad 
 
Openbaar belang 
De wetgever heeft in het kader van de nazorgverplichting in de Wet Milieubeheer voor de na 1 september 
1996 gesloten stortplaatsen aan het nazorgfonds rechtspersoonlijkheid toegekend. Het nazorgfonds is verant-
woordelijk voor het beheer van de gelden die ten behoeve van de nazorg door de stortplaatsexploitanten 
worden opgebracht en de financiering van de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaatsen.  
Voor ons gaat het om de stortplaatsen Het Friese Pad (nazorgfase in 2011 van start gegaan), Braambergen 
(verwachte start nazorg in 2013) en Zeeasterweg (verwachte start nazorg in 2050). 
 
Wijze van participatie 
Het Nazorgfonds is door en voor ons opgericht. Gedeputeerde Staten vormen het algemeen bestuur van het 
Nazorgfonds en zijn wettelijk belast met het beheer ervan. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico’s gelopen: 
 
Financieel:  
• nadat een sluitingsverklaring is afgegeven voor een stortplaats gaat de nazorgfase van start. Als na het 

afgeven van die verklaring blijkt dat in het Nazorgfonds onvoldoende vermogen aanwezig is om de 
eeuwigdurende nazorg te kunnen bekostigen, dan komen aanvullende kosten voor rekening van de 
provincie. Verhalen op de exploitanten is dan niet meer mogelijk. Er ontstaat een financieel risico 
wanneer het  beleggingsrendement van het Nazorgfonds lager dan 5,06% is (landelijke rekenrente voor 
doelvermogen en heffing) en wanneer het op te brengen doelvermogen te laag blijkt te zijn. 

 
Dit risico wordt beheerst door: 
 
• bij het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse heffingen betrekken we het beleggingsrendement van 

het Nazorgfonds;  
• bij het afgeven van een sluitingsverklaring stellen we een financiële eindafrekening op om een tekort of 

overschot ten opzichte van het doelvermogen bij aanvang nazorg te kunnen vereffenen op het moment 
van overdracht van de stortplaats; 

• we berekenen de benodigde doelvermogens volgens het IPO-rekenmodel op basis van goedgekeurde 
nazorgplannen. 

 
Financiële gegevens 

      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

Eigen vermogen -622 -1.737 636* 533 n.n.b.** 

Vreemd vermogen 13.214 14.387 14.030* 14.374 n.n.b. 

Resultaat -190 -1.115 768 -158 n.n.b. 
* In 2009 heeft er een onttrekking plaatsgevonden ten laste van de voorziening stortplaatsen ten gunste van het eigen 

vermogen ter grootte van € 1.605.000. 

** Het jaarverslag 2011 van het Nazorgfonds wordt uiterlijk juli 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Gezien de 

economische situatie staan de beleggingsresultaten sterk onder druk. Met het oog op de lange horizon van de beleggingen 

acht de vermogensbeheerder een gemiddeld rendement van 5,06% over een periode van 30 jaar nog steeds realistisch.  
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6.2.12 InterProvinciaal Overleg (IPO), Den Haag 
 
Openbaar belang 
De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO), teneinde de condities waaronder 
provincies werken te optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen te stimuleren. Het IPO behartigt de 
belangen door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en 
maatschappelijke organisaties. Daarnaast vervult het IPO een platformfunctie door gelegenheden te creëren 
kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooien. 
Bovendien ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van verschillende taken. 
Het IPO is actief op de terreinen die zij als haar kerntaken beschouwd. In 2011 is een smalle en 
betekenisvolle agenda opgesteld. Dit traject zal in 2012 worden afgerond. 
 
Wijze van participatie 
De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe één 
stem hebben. De ledenvergadering benoemt uit haar midden het bestuur, dat de leiding heeft over de 
dagelijkse gang van zaken. Namens Flevoland participeerde gedeputeerde Witteman. De Staten vaardigen 
enkele statenleden (2 vaste leden en 1 reservelid) af naar de ALV. Er is in 2011 intensief van gedachten 
gewisseld over de stand van zaken van de discussie over taak en rol van het IPO. Daartoe zijn de commissies 
Meijdam en Deetman van start gegaan. De besluitvorming hierover wordt voorzien eind 2011/begin 2012. De 
transitie van het IPO voltrekt zich volop en loopt door tot in 2012.  
 
Besloten is om in december 2012 als provincie Flevoland een evaluatie over het IPO in haar nieuwe vorm te 
houden. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico’s gelopen: 
 
Financieel: 
• vanuit IPO is er onvoldoende grip op onvoorziene uitgaven. Deze uitgaven kunnen hoger uitvallen 

waardoor de leden (en dus ook de provincie) extra middelen ter beschikking moeten stellen om de 
kosten te dekken. 

 
Dit risico wordt beheerst door: 
 
• afgesproken is dat het IPO-bestuur de specifieke voorstellen over de kassiersfunctie vanuit de 

verschillende IPO-adviescommissies dient te beoordelen en daarmee dient in te stemmen. 
 
Financiële gegevens 

     (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 447 905 256 181 n.n.b* 

Vreemd vermogen 10.352 11.875 11.442 11.041 n.n.b 

Resultaat 861 905 256 181 n.n.b 

* De verwachting is dat de jaarcijfers medio 2012 bekend zijn. 

 

6.2.13 NV Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad, Emmeloord (in ontbinding) 
 
Openbaar belang 
De aanvankelijke achtergrond van de participatie betrof het zekerstellen van toekomstige stortcapaciteit en 
het beheersbaar houden van de bijbehorende toekomstige milieuconsequenties tegen maatschappelijk 
acceptabele kosten. De activiteiten zijn gestaakt en inmiddels is de vennootschap in ontbinding (zie 
overdracht van de stortplaats en ontbinding van de vennootschap).  
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Wijze van participatie 
De deelneming betreft 510 aandelen à € 45,38 (51% van het totale aandelenkapitaal), nominale waarde 
bedraagt € 23.143. 
 
Aandeelhouders: 
Gemeente Urk: 24,5% 
Gemeente Noordoostpolder: 24,5% 
Provincie Flevoland: 51,0% 
 
Financiële gegevens 

         (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 30-09-2011*

Eigen vermogen 4.114 2.242 2.029 371 

Vreemd vermogen 9.254 6.152 2.685 3.636 

Resultaat 1.084 127 -213 1.842 

Dividend 2.550 2.550 1.020 1.785 
* In verband met de ontbinding van de vennootschap beslaat de laatste jaarrekening de periode 1 januari tot en met 30 

september 2011. 

 

Overdracht van de stortplaats en ontbinding van de vennootschap 
Op 5 juli 2011 hebben we voor de stortplaats Het Friese Pad een sluitingsverklaring afgegeven, waarna de 
nazorgfase van start is gegaan. We hebben toen tevens besloten juridisch eigenaar te worden van de 
stortplaats, aangezien we verantwoordelijk zijn voor de eeuwigdurende nazorg ervan. 
De sluitingsverklaring is de bevestiging voor de vennootschap dat zij aan de gestelde voorwaarden voor 
nazorg heeft voldaan en het bijbehorende doelvermogen heeft opgebracht. Vervolgens is de ontbinding van 
de vennootschap voorbereid. 
Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 november 2011 hebben de provincie en de andere 
twee aandeelhouders ingestemd met de jaarrekening, de ontbinding van de vennootschap en het 
dividendvoorstel. Conform dit dividendvoorstel hebben we een dividend ontvangen van € 1.785.000. In de 
Voorjaarsnota 2011 was uitgegaan van een dividend van € 1.000.000, derhalve ontstaat een incidentele bate 
van € 785.000.  
Gelijktijdig met het ontbindingsbesluit hebben de aandeelhouders een vereffenaar benoemd om de laatste 
zaken te regelen. Binnen de vennootschap is nog ruim € 325.000 beschikbaar voor eventuele kosten in deze 
periode. In 2012 wordt de vereffening afgerond waarbij de aandeelhouders een door een accountant 
gecontroleerde eindverantwoording ontvangen over de nog gemaakte kosten en het te ontvangen 
slotdividend. 
 

6.2.14 Fonds BONRoute (Stichting) 
 
Openbare taak/belang 
Het bevorderen van een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem in de Noordvleugel van de 
Randstad. Gewenste effecten: kwaliteit afwikkeling verkeer en vervoer, investering in projecten, mate van 
invloed op Rijksbeleid, gezamenlijke visievorming, oplossen knelpunten.  
In 2011 is het project ‘Verkeersmaatregelen verharding rijbaan en aanleg bushaltes Waterlandseweg’ 
medegefinancierd door BONRoute.  
 
Wijze van participatie 
Gedeputeerde Lodders is lid van de Raad van Aangeslotenen.  
 
Deelnemers 
In BONRoute zijn de volgende overheden vertegenwoordigd: de provincie Noord-Holland, de Stadsregio 
Amsterdam (voorheen: het Regionaal Orgaan Amsterdam), de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat directie 
Noord-Holland, de provincie Flevoland, gewest Gooi- en Vechtstreek en de gemeenten Aalsmeer, Almere, 
Amstelveen, Beemster, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer, Landsmeer, Purmerend, Uithoorn, Wormerland, 
Zaanstad en Zeevang. De Gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland, Elisabeth Post, 
is voorzitter.  
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Financiële gegevens 

      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 134.319 79.792 61.294 n.n.b* 

Vreemd vermogen 752 0 0 n.n.b 

Resultaat 10.887 -43.856 -18.417 n.n.b 

* De verwachting is dat de jaarcijfers medio 2012 bekend zijn. 

 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico’s.  
 
De uitvoering van projecten ten laste van BONRoute wordt in 2011 beëindigd. Er zijn geen rechten of 
verplichtingen meer. In 2012 dient door het programma nog de jaarrekening te worden vastgesteld en 
verantwoording plaats te vinden. Daarna wordt de BONRoute-organisatie ontbonden. 
 

6.2.15 Servicepunt Handhaving (SepH), Lelystad 
 
Openbaar belang 
Het Servicepunt Handhaving (verder SepH) is gericht op de coördinatie van de samenwerking bij de 
handhaving binnen de provincie op het terrein van milieu-, water- en omgevingskwaliteit. Dit doet zij onder 
andere door het faciliteren van kennis door middel van opleidingen en door het faciliteren van de onderlinge 
coördinatie van regionale samenwerkingsprojecten zoals de handhavingestafette. Daarnaast organiseert het 
SepH de Bestuurlijke en Ambtelijke Omgevingsoverleggen. 
 
Wijze van participatie 
In juni 1999 is de "Bestuursovereenkomst inzake de milieuhandhavingssamenwerking in de provincie 
Flevoland" vastgesteld. Daarnaast is in het Bestuurlijke Handhavingoverleg (BHO nu BOO) op 7 december 
2005 de notitie Samen Sterk Slim & Slagvaardig vastgesteld. Een voortvloeisel uit deze overeenkomst tot 
Flevolandse samenwerking op gedeelde thema's is het Servicepunt Handhaving (SepH). De provincie levert 
een financiële bijdrage van 1,0 fte aan het SepH welke is verdeeld in werkzaamheden op het gebied van 
samenwerking en de uitvoering van de taak van vuurwerkcoördinator voor de provincie Flevoland. 
Begroting en jaarrekeningen van het SepH worden vastgesteld in het Bestuurlijk OmgevingsOverleg (BOO), 
waarin de gedeputeerde Milieu de provincie Flevoland vertegenwoordigt.  
In het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek is aangeven dat de partijen die 
de Omgevingsdienst gaan oprichten de taken, die nu door het SepH worden uitgevoerd onderbrengen bij de 
Omgevingsdienst. Daarmee vervalt de eerder genoemde bestuursovereenkomst per 1 januari 2013. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico’s. 
 
Financiële gegevens 

      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

Eigen vermogen 127 119 96 n.n.b.* 

Vreemd vermogen - - - n.n.b.

Resultaat 24 -9 -23 n.n.b.

* De stukken voor het Bestuurlijk Omgevings Overleg inclusief de jaarrekening 2011 komen in de loop  

    van 2012 bij de provincie binnen. 
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7  Grondbeleid 
 
In de provincie wordt actief grondbeleid ingezet ten behoeve van het realiseren van doelen op het gebied 
van integrale gebiedsontwikkeling, infrastructuur, de ecologische hoofdstructuur en de gebiedsontwikkeling 
van het landelijk gebied. De provincie voert grondbeleid enerzijds als grondeigenaar en grondbeheerder 
(taakgebonden grondbeleid) en anderzijds als gebiedsontwikkelaar (gebiedsgericht grondbeleid). In beide 
gevallen is het grondbeleid een instrument om provinciaal beleid te realiseren en geen doel op zich. 
 
Hierbij is het taakgebonden grondbeleid van de provincie Flevoland gericht op de realisatie van nieuwe, dan 
wel de aanpassing van bestaande, provinciale infrastructuur en het gebiedsgerichte grondbeleid van de 
provincie Flevoland gericht op het realiseren van provinciale strategische doelen, zoals vastgelegd in het 
omgevingsplan. Uitgangspunt is dat per ontwikkelingsproject zal worden bezien welk 
grondbeleidsinstrumentarium daartoe zal worden ingezet. 
 
We hebben ons grondbeleid vastgelegd in verschillende provinciale kaderdocumenten, zoals het 
Omgevingsplan 2006, het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 (p-MJP) en 
aankoopstrategieplannen (ASP’s). Op basis van de Kadernota Grondbeleid, die op 2 december 2010 is 
vastgesteld door Provinciale Staten, zullen we verder worden ontwikkeld en uitgebreid. In de kadernota zijn 
zowel het bestaande beleid als nieuwe beleidsuitgangspunten neergelegd.  
De nieuwe beleidsuitgangspunten stellen enerzijds dat bij grondverwerving voor infrastructurele werken in 
beginsel  samenloop van minnelijke verwerving en de start van de onteigeningsprocedure plaatsvindt en 
anderzijds dat per concreet project of programma de inzet van provinciale middelen voor het actieve 
grondbeleid en daarbij behorende projectmatige aanpak wordt bepaald. 
 
We beschouwen de regeling van de bouwgrondexploitatie waaraan - op basis van de nieuwe Wro - hetzij via 
het private spoor van het sluiten van een exploitatieovereenkomst hetzij via het publieke spoor van de 
vaststelling van een exploitatieplan bepaalde eisen kunnen worden gesteld, in eerste instantie als een 
verantwoordelijkheid van gemeenten. Indien het provinciale belang dit vereist kan - met instemming van 
Provinciale Staten - van dit uitgangspunt worden afgeweken. 
 
Met het provinciale grondbeleid beogen we tegen aanvaardbare prijzen tijdig gronden beschikbaar te krijgen 
of te laten krijgen voor de realisering van door haar beoogde ruimtelijke doelen. Aanvaardbare prijzen zijn 
in de regel marktconforme prijzen, waarbij we in overleg met andere overheden zodanig opereren dat 
marktverstoringen (prijsopdrijving) zoveel mogelijk worden voorkomen.  
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IV 

 
    Jaarrekening               
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1  Jaarrekening op hoofdlijnen 
  
1.1 Omvang resultaat 
 
Het rekeningresultaat na bestemming bedraagt € 8,7 miljoen; hieronder is de opbouw van het resultaat 
weergegeven. 
 
Opbouw resultaat 
Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de totale lasten circa € 25,1 miljoen achtergebleven bij de 
begrotings-raming na wijziging. Daar staan achterblijvende baten tegenover tot een bedrag van bijna € 6,6 
miljoen Tenslotte is circa € 9,8 miljoen minder onttrokken aan de reserves. Dit leidt per saldo tot een 
resultaat van circa € 8,7 miljoen.   
 

Tabel 1.1. Opbouw resultaat (bedragen x € 1.000)       

Omschrijving 
  Rekening 

2010 

Begroting 
2011 

primitief 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 
2011 Verschil 

Totale lasten   238.660 219.248 266.856 241.783 25.073 

Totale baten   -233.546 -215.514 -246.205 -239.566 -6.639 

Resultaat vóór bestemming 5.114 3.734 20.652 2.217 18.435
Toevoeging reserves   23.961 19.368 32.446 32.268 178 

Onttrekking reserves   -33.595 -23.103 -53.097 -43.159 9.939 

Resultaat ná bestemming  -4.520 0 0 -8.674 8.674
                  

 
1.2 Analyse resultaat 
 
Het resultaat na bestemming van € 8,7 miljoen is ontstaan bij de volgende themaonderdelen. Hieronder zijn 
de themaonderdelen genoemd waarop zich afwijkingen voordoen van meer dan € 0,25 miljoen. 
 

Tabel 1.2.  Analyse resultaat op hoofdlijnen (bedragen x € 1,0 miljoen) 

 Thema Themaonderdeel Saldo baten en lasten 

1 Jongeren Jeugdzorg 0,3 

2 Verkeer van mensen producten en diensten Wegen en vaarwegen 0,6 

3 Economie en arbeidsmarkt Werken en ondernemen 3,3 

  Europese programma's 1,2 

4 Flevolandse samenleving Wonen 0,5 

  Ruimtelijke planning 0,5 

5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur Regionale uitvoeringsdienst 0,9 

  Milieu 0,8 

  p-MJP 3,7 

6 Bestuur Bestuur -0,7 

  Algemene dekkingsmiddelen 1,2 

  Onvoorzien/stelposten 5,2 

  Subtotaal 17,5 

 Verschillen bij overige programmaonderdelen Diversen 1,0 

  Saldo voor bestemming 18,5 

  Mutaties reserves -9,8 

  Saldo na bestemming 8,7 
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De belangrijkste verschillen kunnen als volgt worden verklaard. 
 
Themaonderdelen   20,4 mln. 
   
Jeugdzorg   0,3 mln. 
Door een combinatie van diverse kleinere oorzaken (zoals minder kosten door op maat 
inkopen, geen zorgverlening nodig buiten Flevoland en hogere Rijksinkomsten) is een 
voordelig resultaat geboekt van € 0,3 miljoen ten opzichte van de begroting na wijziging 
 

 

Wegen en vaarwegen   0,6 mln. 
Op een aantal posten voor jaarlijks onderhoud is in totaal circa € 1,0 miljoen 
onderbesteding ontstaan. Voor een deel is hierop bewust gestuurd en zijn werkzaamheden 
doorgeschoven. Reden is dat we begin 2011 veel kosten hebben gemaakt i.v.m. de winterse 
omstandigheden waardoor de post gladheidbestrijding nagenoeg was uitgeput. Door de laat 
invallende winter eind 2011 is uiteindelijk de post gladheidbestrijding niet overschreden. 
De bijdrage vanuit de reserve infrafonds aan provinciale PMIT-projecten hangt samen met 
de ontwikkeling van het investeringsprogramma. Door vertraging in de voortgang van het 
provinciale investeringsproject Markerwaardijk is er  vanuit de reserve Infrafonds € 0,4 
miljoen minder bijgedragen. 
Daarnaast zijn er diverse meevallende uitgaven van geringere omvang (< € 0,25 miljoen) tot 
een totaalbedrag van € 0,7 miljoen waardoor het totaal van de lagere lasten uitkomt op      
€ 2,1 miljoen.  
 
Tegenover deze lagere lasten staan lagere baten. De belangrijkste reden daarvan is de 
toegerekende bijdrage vanuit de brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) aan de 
provinciale investeringen. In de begroting was er nog van uitgegaan dat de BDU een bruto 
uitkering was. In de loop van 2011 bleek dat vanaf 2011 de BDU als netto uitkering moest 
worden beschouwd, waardoor de BTW component van investeringen (€ 1,6 miljoen) niet 
langer aan de BDU kan worden toegerekend.  
Daarnaast zijn er enkele kleinere afwijkingen die tezamen hebben geleid tot een hogere 
baat van € 0,1 miljoen waardoor het totaal van de lagere baten uitkomt op een bedrag van 
€ 1,5 miljoen.  
 

 

Werken en ondernemen   3,3 mln. 
Er zijn geen projectvoorstellen van gemeenten ontvangen voor herstructureringsprojecten, 
waarvoor € 1,6 miljoen Rijksgelden via het Provinciefonds beschikbaar zijn gekomen. 
Daarnaast zijn geen concrete projecten die beslag leggen op de beschikbare provinciale 
cofinancieringmiddelen voor Pieken in de Delta (€ 0,5 miljoen). 
Voorts heeft de onderbesteding een aantal technische oorzaken, zoals 
afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren (€ 0,4 miljoen) en gewijzigde toerekening 
apparaatlasten (€ 0,5 miljoen).  
Tenslotte zijn er diverse afwijkingen van beperktere omvang die tezamen circa € 0,3 
miljoen voordelig resultaat genereren. 
  

 

Europese programma’s   1,2 mln. 
Door een vertraagde uitvoering van projecten zijn de daaraan uit te keren bijdragen 
eveneens vertraagd. Dit leidt (na aftrek van de daarmee samenhangende lagere bijdragen 
vanuit het Rijk en de EU)  tot een onderbesteding van € 1,9 miljoen. 
De gewijzigde toerekening van apparaatlasten leidt tot € 0,7 miljoen hogere apparaatlasten 
dan geraamd. 
 

 

Wonen   0,5 mln. 
De gemeenten hebben geen beroep gedaan op de beschikbare ISV middelen voor 2011 (€ 0,4 
miljoen). Daarnaast is het budget voor collectief particulier opdrachtgeverschap grotendeels 
onbenut gebleven (€ 0,1 miljoen) 
 

 

Ruimtelijke planning  0,5 mln. 
De proceskosten voor het speerpunt Markermeer-IJmeer (inclusief de werkmaatschappij)  
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zijn achtergebleven als gevolg van vertraging van werkzaamheden. Dit leidt (na de daarmee 
samenhangende lagere bijdragen van derden)  tot een onderbesteding van € 0,3 miljoen 
Voorts zijn er diverse afwijkingen van beperktere omvang en als gevolg van een gewijzigde 
toerekening van apparaatlasten.  
 
Regionale uitvoeringsdienst   0,9 mln. 
Het voordelig verschil wordt nagenoeg volledig (€ 0,7 miljoen) veroorzaakt door een 
gewijzigde (lagere) toerekening van apparaatlasten aan dit onderdeel.  
 

 

Milieu   0,8 mln. 
De kosten van het bodemprogramma zijn € 0,6 miljoen lager uitgevallen door vertragingen 
in de uitvoering van projecten. Daarnaast is het nieuwe programma externe veiligheid nog 
niet vastgesteld, waardoor € 0,3 miljoen niet is besteed. 
Een gewijzigde toerekening van apparaatlasten leidt tot € 0,5 miljoen hogere lasten op dit 
onderdeel. 
De overige afwijkingen zijn van geringere omvang en hebben een gezamenlijk voordelig 
effect van € 0,4 miljoen op het totale resultaat    
   

 

p-MJP   3,7 mln. 
Vooral als gevolg van de ILG-stop en vertraging bij afgifte van enkele grote beschikkingen is 
een onderbesteding ontstaan van circa € 5,3 miljoen. Hierdoor zijn daarmee 
corresponderende bijdagen van derden eveneens met circa € 1,5 miljoen achtergebleven.  
 

 

Bestuur   -0,7 mln. 
Het grootste verschil wordt veroorzaakt door een extra storting van € 1,97 miljoen in de 
voorziening voor pensioenen van gedeputeerden. Daarnaast doen zich op diverse producten 
meerdere relatief geringe afwijkingen (< € 0,1 miljoen) voor, die getotaliseerd een 
voordelig saldo circa € 0,9 miljoen veroorzaken. Daarnaast is er door een gewijzigde 
toerekening van apparaatlasten sprake van een voordelig verschil van € 0,4 miljoen   
 

 

Algemene dekkingsmiddelen   1,2 mln. 
Er wordt rekening gehouden met een € 0,8 miljoen hoger liquidatiedividend van het 
afvalverwerkingsbedrijf Friese Pad dan in de begroting was geraamd. Daarnaast kende de 
najaarsnota een voordelig saldo van € 0,5 miljoen Voorts bleef de opbrengst uit de opcenten 
MRB € 0,4 miljoen achter bij de raming. 
De overige afwijkingen waren beperkter van omvang. 
 

 

Onvoorzien/stelposten   5,2 mln. 
De grootste afwijking betreft de stelpost nog te verdelen apparaatlasten ad € 4,4 miljoen. 
Op deze administratieve post worden alle mutaties geraamd die zich in de loop van het jaar 
voordoen in de apparaatlasten. Bij het opstellen van de jaarrekening worden deze lasten 
verdeeld over alle themaonderdelen. Daar ontstaan dan verschillen ten opzichte van de 
begroting. Op de stelpost zelf worden dus geen lasten verantwoord, wat een verschil van € 
4,4 miljoen verklaard.   
Daarnaast bedroeg de post onvoorzien na de laatste begrotingswijziging € 0,6 miljoen; dit 
bedrag draagt bij aan het resultaat. 
Tenslotte is op de stelpost omgevingsplan € 0,3 miljoen overgebleven, door achterblijvende 
uitgaven bij de speerpunten Markermeer-IJmeer, Luchthaven en Noordelijk Flevoland. 
 

 

Diversen   1,0 mln. 
Op de overige themaonderdelen doen zich in 2011 afwijkingen voor die kleiner zijn dan 
€ 0,25 miljoen Deze worden hier niet nader toegelicht. Daarvoor wordt verwezen naar de 
verschillenanalyse die per themaonderdeel is opgenomen in de programmaverantwoording. 
in totaliteit belopen deze kleinere afwijkingen tezamen een bedrag van € 1,0 miljoen. 
 

 

Reserves  - 9,8 mln. 
Aan de reserves is per saldo circa € 9,8 miljoen minder onttrokken dan In de begroting na 
wijziging was voorzien. Deze lagere onttrekkingen houden veelal verband met lagere 
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uitgaven bij de diverse themaonderdelen. Een deel van de uitgaven wordt namelijk gedekt 
uit reserves. Als de uitgaven achterblijven bij de raming, vindt eveneens een lagere 
onttrekking aan de reserve plaats.  
Dit doet zich onder andere voor bij de algemene reserve  (- € 2,5 miljoen, waarvan onder 
meer - € 1,6 miljoen door de lagere uitgaven voor herstructureringsprojecten (zie 
themaonderdeel werken en ondernemen)), de reserve p-MJP (- € 4,0 miljoen), de reserve 
cofinanciering EU-projecten 2007-2013 (- € 1,5 miljoen) en de reserve Omgevingsplan         
(- € 1,1 miljoen). 

 
Voor een nadere verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de verschillenanalyses die in het 
jaarverslag bij de onderscheiden thema’s zijn opgenomen en naar de specifieke toelichting op de reserves in 
de jaarrekening bij het onderdeel Balans.  
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2  Overzicht baten en lasten 
  
2.1  Baten en lasten per thema  
 
Tabel 2.1. Overzicht l asten en baten per thema (bedragen x € 1.000) 

Thema
Rekening 

2011 
Lasten

%
Rekening 

2011 
Baten

%

1 Jongeren 46,1 19,1         39,8 16,6         

2 Verkeer, producten en diensten 67,9 28,1         39,5 16,5         

3 Economie & arbeidsmarkt 30,8 12,7         4,8 2,0           

4 Flevolandse samenleving 21,7 9,0           0,6 0,2           

5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 55,2 22,8         37,6 15,7         

6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 20,2 8,3           117,3 49,0         

Totaal thema's 241,8 100,0       239,6 100,0        
 

Lasten 2011

46,1

67,9

30,8

21,7

55,2

20,2 1 Jongeren

2 Verkeer, producten en
diensten

3 Economie &
arbeidsmarkt

4 Flevolandse
samenleving

5 Duurzaamheid, klimaat,
water en natuur

6 Bestuur en algemene
dekkingsmiddelen

 

Baten 2011

39,8

39,5

4,8

0,6

37,6

117,3

1 Jongeren

2 Verkeer, producten en
diensten

3 Economie &
arbeidsmarkt

4 Flevolandse
samenleving

5 Duurzaamheid, klimaat,
water en natuur

6 Bestuur en algemene
dekkingsmiddelen
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2.2 Beleidsbaten en –lasten provincie Flevoland vóór bestemming 
 
(d.w.z. exclusief mutaties in reserves, door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan)   
 
Tabel 2.2.  Beleidslasten van de provincie Flevoland vóór bestemming (bedragen x € 1.000) 

Thema

Rekening 
2010

Begroting 
2011 

primitief

Begroting 
2011 na 
wijziging

Rekening 
2011

Verschil 
Begroting na 

wijziging 
minus 

Rekening

1 Jongeren 45.534 45.691 47.201 46.078 1.124

2 Verkeer, producten en diensten 68.418 69.521 70.531 67.862 2.670

3 Economie & arbeidsmarkt 28.175 24.558 36.036 30.778 5.259

4 Flevolandse samenleving 26.659 23.826 24.511 21.693 2.818

5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 52.238 34.877 63.373 55.215 8.158

6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen

a. Bestuur c.a. 14.540 15.705 16.205 16.908 -703

b. Algemene dekkingsmiddelen 97 324 802 250 552

c. Onvoorzien 3.000 4.746 8.196 3.000 5.196

Totaal thema's 238.661 219.248 266.856 241.783 25.073
 

 
 
Tabel 2.3.  Beleidsbaten van de provincie Flevoland vóór bestemming (bedragen x € 1.000) 

Thema

Rekening 
2010

Begroting 
2011 

primitief

Begroting 
2011 na 
wijziging

Rekening 
2011

Verschil 
Begroting na 

wijziging 
minus 

Rekening

1 Jongeren -38.725 -39.218 -40.472 -39.799 -673

2 Verkeer, producten en diensten -40.410 -42.850 -41.362 -39.458 -1.904

3 Economie & arbeidsmarkt -3.092 -3.062 -5.482 -4.821 -661

4 Flevolandse samenleving -2.650 -31 -1.986 -567 -1.420

5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur -35.751 -16.247 -40.258 -37.608 -2.650

6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen

a. Bestuur c.a. -369 -181 -561 -602 40

b. Algemene dekkingsmiddelen -112.549 -113.924 -116.084 -116.711 627

c. Onvoorzien 0 0 0 0 0

Totaal thema's -233.546 -215.514 -246.205 -239.566 -6.639
 

 



 163

Tabel 2.4.  Saldi beleidsbaten en -lasten van de provincie Flevoland + mutaties reserves (bedragen x € 
1.000) 

Thema

Rekening 
2010

Begroting 
2011 

primitief

Begroting 
2011 na 
wijziging

Rekening 
2011

Verschil 
Begroting na 

wijziging 
minus 

Rekening

1 Jongeren 6.809 6.473 6.730 6.279 451

2 Verkeer, producten en diensten 28.008 26.670 29.169 28.403 766

3 Economie & arbeidsmarkt 25.083 21.495 30.554 25.957 4.598

4 Flevolandse samenleving 24.009 23.796 22.525 21.126 1.398

5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 16.486 18.630 23.116 17.607 5.508

6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen

a. Bestuur c.a. 14.171 15.524 15.643 16.306 -663

b. Algemene dekkingsmiddelen -112.451 -113.601 -115.282 -116.461 1.179

c. Onvoorzien 3.000 4.746 8.196 3.000 5.196

Resultaat voor bestemming 5.115 3.734 20.652 2.217 18.435

Af: toevoegingen reserves 23.961 19.368 32.446 32.268 178

Bij: onttrekkingen reserves 33.595 23.103 53.097 43.159 9.939

Saldo mutaties reserves -9.634 -3.734 -20.652 -10.891 -9.761

Resultaat na bestemming -4.519 0 0 -8.674 8.674
 

 

*  Een toelichting op de verschillen is per thema opgenomen in het jaarverslag.  
**  In het onderdeel reserves wordt een nadere toelichting gegeven  
 
 
2.3 Specificatie diverse baten en lasten 
 
A. p-MJP Rijksbijdrage 2008-2011 
 
Van het Ministerie van LNV worden in het kader van het p-MJP ILG-middelen ontvangen. Met het Rijk is 
afgesproken dat er jaarlijks een verloopstaat over de bestede middelen wordt opgenomen. 
 
Tabel 2.5. Specificatie bestede Rijksbijdragen ILG (bedragen x € 1.000) 

Omschrijving 2008 2009 2010 2011 Totaal 

Bestedingen DLG 5.808 10.857 16.588 1.069 35.583 

Bestedingen DLG, PNB 0 0 5.250 0 11.370 

Bestedingen DR 1.565 1.883 1.785 1.863 8.638 

Overige bestedingen Rijksbijdragen ILG 267 723 7.359 1.877 10.429 

Totaal besteedde Rijksbijdragen ILG 7.640 13.462 30.982 4.808 66.019
 
De bestedingen van DLG en DR sluiten aan op de door hun ingediende declaraties en de 
accountantsverklaring van LNV. De overige bestedingen betreffen kasuitgaven (dus exclusief TRS) 
 
De niet ontschotte budgetten ILG zijn besteed aan de doelen waarvoor ze bestemd zijn. 
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B.  Algemene dekkingsmiddelen 
 
Tabel 2.6.  Algemene dekkingsmiddelen van de provincie Flevoland (bedragen x € 1.000)1 
Algemene dekkingsmiddelen Rekening 

2010
Begroting 2011 
oorspronkelijk

Begroting 
2011 na 
wijziging

Rekening 
2011

*

Provinciefonds 59.434 59.235 61.895 62.035

Opcenten motorrijtuigenbelasting 47.408 49.745 47.895 47.480

Dividend (zie specificatie) 1.435 365 1.365 2.150

Saldo financieringsfunctie (zie specificatie) 4.127 4.580 4.931 4.965

Totaal algemene dekkingsmiddelen 112.404 113.925 116.086 116.630

Dividend uit deelnemingen Rekening 
2010

Begroting 2011 
oorspronkelijk

Begroting 
2011 na 
wijziging

Rekening 
2011

Essent N.V. 0 0 0 0

Nuon N.V. 46 0 0 0

Alliander 25 25 37 37

Enexis 17 15 13 13

Publiek belang 2 2 3 3

Attero 2 0 2 2

Afvalverwerkingsbedrijf het Friese Pad N.V.  1.020 0 1.000 1.785

Afvalzorg Holding N.V.  125 126 125 125

Bank Nederlandse Gemeenten 187 187 173 173

Vitens 11 10 12 12

Totaal dividend 1.435 365 1.365 2.150

Saldo financieringsfunctie Rekening 
2010

Begroting 2011 
oorspronkelijk

Begroting 
2011 na 
wijziging

Rekening 
2011

Rente provincie 566 433 816 875

Rente Europa 0 0 0 0

Rente Groenfonds ILG 35 0 0 165

Rente voorfinanciering OVW 422 693 693 693

overige rentebaten 122 168 136 129

Bespaarde rente 2.982 3.286 3.286 3.103

Saldo financieringsfunctie 4.127 4.580 4.931 4.965

* excl. afwikkelingsverschillen

 
 
Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen 
Voor een analyse van de verschillen tussen begroting na wijziging en de werkelijke bedragen wordt verwezen 
naar de toelichting bij thema 6. 
 

                                                      
1 Zie ook de onzekerheden in de paragraaf Weerstandsvermogen. 
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C. Incidentele baten en lasten 
 
In de BBV is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de jaarrekening een 
overzicht van incidentele baten en lasten wordt gevoegd. Dit overzicht wordt (onder andere door de 
toezichthouder) gebruikt om te bepalen of een rekening materieel in evenwicht is. In de toelichting bij het 
BBV staat dat voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten 
die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. In een notitie heeft de commissie BBV één-en-ander 
verduidelijkt. In onderstaande tabel is een korte samenvatting opgenomen. 
 
Incidenteel Structureel 
Baten en lasten die zich gedurende maximaal drie 
jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat 
om ‘eenmalige zaken’. 

Baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de 
begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn 
opgenomen. 
 

Tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid 
vastligt vanwege een statenbesluit en/of een 
toekenningsbesluit ook als de geldstroom (nog) 
langer is dan 3 jaar 
 

Lasten en baten i.v.m. structureel beleid 
(ook lasten en baten < 3 jaar bijvoorbeeld i.v.m. 
beëindigen structureel beleid als gevolg van 
ombuigingen) 
 

Incidentele verschillen Verschillen (uitschieters) op activiteiten inzake 
structureel bestaand beleid blijven naar hun aard 
“structureel”. 
 

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves. Reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves 
c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om 
onttrekkingen uit een daartoe toereikende 
(bestemmings)reserve gedurende een periode van 
minimaal 3 jaar met als doel het dekken van 
structurele lasten. 
 

 
Voor de jaarrekening 2011 hebben we op basis van bovenstaande indeling de relevante incidentele lasten en 
baten 2011 geïnventariseerd (incidentele lasten en baten > € 200.000). Onderstaande tabel geeft het 
resultaat daarvan weer. 
 
Tabel 2.7.  Incidentele lasten en baten groter dan € 200.000 (bedragen x € 1.000) 
Themaonderdeel Onderwerp Lasten Baten
1.1  Jeugdzorg Meer doen met pleegzorg 575   
  Tienermoeder jeugdzorg 202   
 Totaal thema 1   777   

2.2  Wegen en vaarwegen 
Bijdrage reserves in provinciale 
projecten (infrafonds) 1.707   

  
Hogere kosten door meer en 
grotere schades 209   

 Totaal thema 2   1.915   
3.1  Werken en ondernemen Afwikkelingsverschillen -300   
  Subsidies tbv projecten IFA 17.020   
3.4  Europese programma's Afwikkelingsverschillen   -212 
  Tijdelijk programma (PME) 3.410 -3.827 
 Totaal thema 3   20.130 -4.039
4.3  Cultuur Correctie vordering 2010 -324   

  

Incidenteel project 
themaonderdeel cultureel (ten 
laste van reserve) 226   

4.6  Ruimtelijke planning Procesgelden TMIJ 559   
 Totaal thema 4   462   
5.7  Natuur- en landschapsbeleid OostvaardersWold 16.206 -16.205 
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Themaonderdeel Onderwerp Lasten Baten
  Procesgelden OVW 982   
5.8  p-MJP Tijdelijk programma (PME) 1.065   
  Tijdelijk programma (pMJP) 20.017 -18.690 
 Totaal thema 5   38.271 -34.895
6.1  Bestuur 25 Jaar Flevoland 396   
  Interim dividend (waaronder PBE)   -279 
  Verkiezingen 295   
 Vrz pensioen (oud) gedeputeerden 1.973  
6.3  Omgevingsplan Procesgelden SCH 924   
6.4  Algemene dekkingsmiddelen Interim dividend (FP)   -1.785 
6.6  Reserves Reservemutatie 33.788 -44.877 
 Totaal thema 6   37.376 -46.942
 Totaal thema’s   98.930 -85.876
5.3  Bedrijfsinformatieplan Tijdelijk programmabudget BIP 334   
 Totaal bedrijfsvoering   334   
 Totaal generaal   99.264 -85.876
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3  Bedrijfsvoering 
 
3.1 Rekening op hoofdlijnen 
 

Begroting 
2011

Begroting 
2011

Verschil

primitief wijziging
Personeel 35.985 33.444 37.792 35.373 2.419

Facilitair 5.458 5.843 5.796 5.159 637

Juridisch 190 255 285 204 81

Financieel 145 112 168 134 34

Informatie 3.260 3.971 3.703 3.093 610

     45.038      43.625      47.744       43.963 3.781

Onderdeel Rekening 
2010

Rekening 
2011

 
                                                                                                                                                  (bedragen x € 1.000) 

 
Het totale saldo van de bedrijfsvoeringonderdelen bedraagt in 2011 afgerond € 44 miljoen. Dit is € 3,8 
miljoen lager dan de begroting 2011 na wijziging. Dit positieve resultaat wordt op verschillende onderdelen 
van de bedrijfsvoering veroorzaakt. Deze zijn hieronder –op hoofdlijnen- verklaard. 
 
 
3.2 Verklaring verschil (x € 1.000) 
 
Totaalresultaat saldi   3.781
   
De personeelslasten zijn lager dan begroot  2.419 
Met ingang van 2011 is de wijze van begroten gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. De 
salarisbegroting wordt begroot op basis van werkelijke salarisbedragen en de vacatureruimte 
op maximum van de schaal. Ook zijn een aantal lasten en baten uit de salarisbegroting 
gehaald en separaat begroot, zoals persoonlijke toelagen, regelingen, verlof en individuele 
sociale lasten. Voor de hiermee gemoeide extra lasten hebben Provinciale Staten in de 
Voorjaarsnota 2011 € 2 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. 
 
De onderuitputting op de personeelsbegroting wordt op hoofdlijnen verklaard door: 
1) Onderuitputting op de primaire personeelsbegroting van € 1,3 miljoen; 
2) Onderuitputting op de secundaire personeelsbegroting van € 0,3 miljoen; 
3) Onderuitputting op de overige personeelsbegroting van € 0,3 miljoen; 
4) Onderuitputting op de concernbegroting personeel van € 0,4 miljoen. 
 
Ad 1. Primaire personeelsbegroting 
Onderuitputting op de primaire personeelsbegroting is in eerste instantie vooral te vinden 
binnen de posten: salarissen (€ 0,5 miljoen), individuele sociale lasten (€ 0,1 miljoen), 
tijdelijk personeel (€ 0,4 miljoen) en diverse kleine onderuitputtingen (€ 0,2 miljoen). 
a. In 2011 is er voorgesorteerd op de komende ombuigingen. Hierdoor is de vacatureruimte 

aan het begin van het jaar opgelopen van ca. 35 fte naar ca. 60 fte (ultimo 2011). De 
vacatureruimte zou normaliter benut worden voor werving en/of inhuur. Maar door 
genomen maatregelen zijn wij terughoudend geweest. Deze interne terughoudendheid 
laat zich zien in de onderuitputting op de begrotingspost salarissen en tijdelijk personeel. 

b. Door de nieuwe manier van begroten worden de individuele sociale lasten apart 
verantwoord. Medewerkers met een bepaalde leeftijd (boven 55 jaar) zijn voordeliger 
voor de werkgever, omdat zij “korting” krijgen op de sociale lasten.  

c. In het verleden werden de zwangerschapsgelden begroot. Met ingang van 2011 is dit ook 
gewijzigd. Echter, de jaarrekening 2011 laat nu zien dat we nog moeten wennen aan deze 
nieuwe manier van handelen. Het nieuw ontwikkelde monitoringssysteem personeels-
lasten zal per 2012 de mogelijkheden in financiële zin beter zichtbaar maken. 
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d. De tegemoetkoming ziekteverzuim is bedoeld voor compensatie van ziekteverzuim. Deze 
middelen zijn toegevoegd aan de begroting van de post tijdelijk personeel, maar niet 
volledig benut. 

 
Ad 2: Secundaire personeelsbegroting 
Onderuitputting op de secundaire personeelsbegroting is in eerste instantie vooral te vinden 
binnen de posten: verlof (- € 0,1 miljoen), regelingen (€ 0,2 miljoen), gedifferentieerd 
belonen (€ 0,1 miljoen) en diverse kleine onderuitputtingen (€ 0,1 miljoen). 
a. Door aan- en verkoop van verlof (IKAP regeling) kunnen medewerkers zelf verlof aan of 

verkopen.  
b. De begrotingspost “regelingen” is een verzameling van een aantal kortingen op het 

salaris, zoals korting wegens verlof na zwangerschap, de oude seniorenregeling en de 
korting bij ziekte. Dit levert een voordeel op voor de werkgever. 

c. Het budget voor “gedifferentieerd belonen” laat zich moeilijk begroten. De realisatie 
hiervan komt pas eind december in de realisatiecijfers. De beoordelaars krijgen geen 
budget, maar beoordelen op basis van de gedane werkzaamheden. Alle beoordelingen 
worden dan in gezamenlijkheid gefinancierd uit deze begrotingspost. 

 
Ad 3: Overige personeelsbegroting 
Onderuitputting op de overige personeelsbegroting is in eerste instantie vooral te vinden 
binnen de posten: medewerkerontwikkeling (€ 0,2 miljoen) en kosten voor reis en verblijf 
(€ 0,1miljoen). 
a. De post “medewerkerontwikkeling” is verdeeld in 4 componenten: centraal 

medewerkerontwikkeling, wettelijk voorgeschreven opleidingen, decentraal 
medewerkerontwikkeling en het persoonlijk ontwikkel budget (POB). De onderuitputting 
doet zich voor bij de laatste twee componenten. Door de onzekerheid (van de komende 
ombuiging) bij medewerkers en leidinggevenden is er minder vraag geweest naar 
opleidingen. Een tweede verklaring voor de onderuitputting is het hogere aantal 
vacatureplaatsen binnen de provinciale formatie (ten opzichte van het begin van het 
jaar). 

b. De post reis en verblijf heeft een sterk wisselend uitgavenpatroon. De lagere kosten voor 
medewerkerontwikkeling is een component voor de onderuitputting. 

 
Ad 4: Concernbegroting personeel 
Onderuitputting op de concernbegroting personeel is in eerste instantie vooral te vinden 
binnen de posten: werving en selectie (€ 0,2 miljoen), mobiliteit (€ 0,1 miljoen) en diverse 
kleine onderuitputtingen (€ 0,1 miljoen. 
a. Door het voorsorteren op de komende formatieve ombuiging zijn een aantal vacatures in 

2011 intern ingevuld of niet ingevuld (zie ook de stijging van de vacatureruimte van 
ongeveer 35 naar ongeveer 60 fte ultimo 2011). Dit resulteert direct in lagere kosten voor 
werving en selectie. Ook is er geen gebruik gemaakt van dure wervingsbureaus (ten 
opzichte van de reguliere advertenties). 

b. Uitgaven gebeuren op basis van aanvragen van medewerkers en/of leidinggevenden. De 
organisatie is er in geslaagd al voor te sorteren op de komende ombuiging. Vooral binnen 
de interne mobiliteit levert dat financiële ruimte op. 

c. Het Georganiseerd Overleg heeft 0,7% van de salarissom beschikbaar. Het restant budget 
is het nog resterend saldo. Diverse zaken, zoals o.a. het afdelingsuitje en de compensatie 
zorgverzekering worden hieruit gefinancierd. 

 
De facilitaire lasten zijn lager dan begroot  637 
 
De kosten betreffende beheer en onderhoud van het provinciehuis zijn € 323.000 lager dan 
begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door geplande, maar deels nog niet uitgevoerde 
investeringen in het kader van het MeerJarenonderhoud- en InvesteringsPlan 2009-2013. Naast 
deze besparing op de kapitaallasten ad € 196.000 zijn de uitgaven op de onderdelen 
onderhoud, telecommunicatie en energieverbruik lager uitgekomen. Overigens staan de 
investeringen gepland voor 2012 en volgende jaren.  
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De kosten voor de facilitaire dienstverlening kwamen € 366.000 lager uit. Dit resultaat wordt 
voor € 113.000 veroorzaakt door een gunstig aanbestedingsresultaat op de kosten van het 
personeelsrestaurant en de repro(€ 113.000). De geplande, maar deels nog niet uitgevoerde 
investeringen in het kader van het MJOP hebben een besparing van € 15.000 op kapitaallasten 
opgeleverd. Deze investeringen zullen in  2012 en volgende jaren worden uitgevoerd. De 
gerichte inzet van diensten, de reductie van koeriersdiensten en kosten drukwerk, het lagere 
verbruik van materialen hebben bijgedragen aan de besparing op de overige onderdelen van 
de facilitaire dienstverlening (€ 238.000). 
 
De kosten voor DTP en Traffic Management zijn € 85.000 hoger dan begroot, er is gekozen voor 
het uitbesteden van deze werkzaamheden in plaats van invulling van de formatieplaatsen. 
Deze hogere kosten worden gedekt uit vacaturegelden. 
 
De overige besparingen binnen Facilitair zijn onder andere gerealiseerd binnen het onderdeel 
Ruimtelijke Informatievoorziening. In 2011 zijn minder kosten zijn gemaakt dan begroot voor 
landmeetkundig werk, kartografie en ontwikkeling GIS toepassingen, in totaal € 33.000.      
  
De juridische lasten zijn lager dan begroot   81 
Op dit onderdeel is een voordelig resultaat behaald van € 81.000 dat veroorzaakt wordt door 
lagere verzekeringskosten (minder aanspraak op eigen risico en onverhoopte uitgaven) en 
minder advieskosten. Als gevolg van provinciale ombuigingen verlagen we het budget 2012. 

 

 

De kosten voor financiën zijn lager dan begroot   34 
In 2011 een begin gemaakt met de centralisatie van de financiële functie. Middelen die 
werden toegekend voor flankerend beleid zijn nog niet aangewend en zorgen voor een 
onderbesteding doordat het proces een periode van twee jaar beslaat. 

 

 

De kosten voor informatie zijn lager dan begroot   610 
Door het afsluiten van oude investeringskredieten en het heroverwegen van de planning van 
investeringen voor het jaar 2011 zijn de kapitaallasten incidenteel lager uitgekomen             
(€ 344.000). In 2012 zullen de investeringsbehoefte en de daarbij behorende kapitaallasten 
worden herijkt. 
 
De overige automatiseringskosten zijn lager uitgekomen dan begroot door een besparing op 
contracten betreffende verlenging van licenties en ondersteuning, door een hogere BTW 
compensatie dan voorzien en opbrengsten van geheel afgeschreven materiële vaste activa     
(€ 75.000). 
 
Binnen het onderdeel Bedrijfsinformatieplan heeft een onderbesteding plaatsgevonden ad          
€ 173.000. De plannen en activiteiten lopen over de jaargrenzen heen. Bij het vaststellen van 
de jaarrekening 2011 wordt een voorstel ingediend tot budgetoverheveling, zodat de 
uitvoering van de plannen in de programmaperiode  (2012-2013) kan plaatsvinden. 

 

  
 
3.3 Toerekening kosten bedrijfsvoering 
 
De saldo van de bedrijfsvoering wordt in de jaarrekening – net als in de begroting - doorbelast naar de 
producten binnen de themaonderdelen. Zoals hiervoor toegelicht, bedraagt het saldo van de bedrijfsvoering 
in de jaarrekening 2011 bijna € 44 miljoen. Dit is € 3,9 miljoen lager dan de begroting 2011 na wijziging, 
echter hoger dan de ontwerpbegroting. In de ontwerpbegroting bedroeg het saldo –conform tabel 3.1) € 43,6 
miljoen Dit houdt in dat de kosten van de bedrijfsvoering € 0,4miljoen hoger zijn dan de ontwerpbegroting 
2011. Deze toename werkt door in de toerekening van de bedrijfsvoeringsaldi (de apparaatlasten) aan de 
producten. Ten opzichte van de begroting kunnen dan verschillen ontstaan. Voor een deel is de hogere 
toerekening aan specifieke producten te relateren. Daarnaast is sprake van een generieke verhoging van 
toegerekende apparaatlasten wegens de CAO 2009-2011, welke neerslaat op alle producten. 
 
De toerekening van apparaatlasten bestaat naast directe salarislasten, uit overige apparaatlasten. De 
overige apparaatlasten worden toegerekend op basis van een samengestelde sleutel die bestaat uit 
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formatietoerekening en oppervlakteverdeling. In de begroting 2011 werd nog rekening gehouden met een 
verouderde oppervlakteverdeling. In de jaarrekening 2011 is deze geactualiseerd. Dit heeft als gevolg dat 
zich op een aantal producten aanzienlijke afwijkingen kunnen voordoen ten opzichte van de begroting. De 
totale omvang van de toerekening wijzigt echter niet. 
 
Methodiek begrotingswijziging Stelpost ‘nog te verdelen apparaatskosten’ 
In de loop van het jaar zijn er wijzigingen nodig in de raming van de apparaatskosten. De hiermee gemoeide 
bedragen worden niet over de thema’s verdeeld, maar geraamd op een stelpost ‘nog te verdelen 
apparaatskosten’. Aan het eind van het jaar worden deze lasten verdeeld over de diverse thema’s waardoor 
verschillen ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke raming. 
 
In de verschillenanalyse bij de programmaonderdelen zijn de verschillen tussen geraamde en werkelijke 
lasten toegelicht. De verschillen in de apparaatskosten zijn uitgelegd voor zover deze samenhangen met een 
gewijzigde toerekening. In het onderdeel jaarrekening zijn de verschillen tussen de geraamde en werkelijke 
totale baten en lasten van de bedrijfsvoering verklaard. 
 
 
3.4 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) 
 
In het kader van de WOPT melden wij in het jaarverslag dat niemand meer heeft ontvangen dan 130% van 
het  gemiddeld belastbaar loon van ministers, WOPT-norm 2011: € 193.000. 
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4.  Balans 
 
De balans biedt inzicht in de vermogenspositie van de provincie. In de volgende paragrafen wordt op 
onderdelen een nadere specificatie opgenomen.  
 
Tabel 4.1.  Balans (bedragen x € 1.000) 
ACTIVA 31-12-10 31-12-11 PASSIVA 31-12-10 31-12-11

Immateriële vaste activa Eigen vermogen

Materiele vaste activa Reserves

- met maatschappelijk nut 42.531 40.174
- met economisch nut 24.029 22.146 - Algemene reserves 15.672 22.694

66.560 62.320 Mutatie resultaat 2010 4.520

Financiële vaste activa - Bestemmingsreserves 71.573 58.180

Kapitaalverstrekking aan 
deelnemingen

1.221 2.221

Overige langlopende leningen 1.950 3.198 Resultaat na bestemming 8.674
Deposito's > 1 jaar c.a. 8 8 Totaal eigen vermogen 91.765 89.548
Overige uitzettingen > 1 jaar 2.582 1.767

Bijdragen activa eigendom 
derden 93 62

5.854 7.256 Voorzieningen 15.409 16.932

Totaal vaste activa 72.414 69.576 Totaal vaste passiva 107.174 106.480

Uitzettingen Vlottende passiva

Uitzettingen rentetype looptijd < 
1 jaar Netto-vlottende schulden

overige schulden rentetype 
looptijd < 1 jaar

Verstrekte kasgeldleningen 49.700 25.000
Overige vorderingen 1.652 2.705

73.978 45.694
Liquide middelen

Saldi kas, bank, giro 41.614 50.863

41.614 50.863
Overlopende activa 27.708 48.391 Overlopende passiva 89.906 95.640

Totaal vlottende activa 143.300 144.948 Totaal vlottende passiva 108.540 108.044

TOTAAL GENERAAL 215.714 214.524 TOTAAL GENERAAL 215.714 214.524
Gewaarborgde geldleningen 6.546 6.057

12.40418.634Vorderingen op openbare 
lichamen

22.626 17.989
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4.1. Algemeen 
 
De balans biedt inzicht in de vermogenspositie van de provincie. In de volgende paragrafen wordt op 
onderdelen een nadere specificatie opgenomen. 
 
Grondslagen waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV): 
 
Organisaties waarmee provincie Flevoland een bestuurlijke relatie en een financieel belang heeft zijn opge-
nomen in de paragraaf Verbonden partijen en zijn niet geconsolideerd. 
 
In de financiële verordening van de provincie zijn de waarderingsgrondslagen vastgelegd. 
De activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de eventuele cumulatieve 
afschrijvingen. De gekozen afschrijvingsmethodieken voor de verschillende activa worden in grote lijnen 
onderstaand toegelicht.  
Aan de boekwaarde van de diverse activa wordt een jaarlijks vast te stellen rentepercentage toegerekend. 
In het jaar van investering wordt een volledig jaar afgeschreven en een half jaar rente toegerekend. 
 
Materiële vaste activa 
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden niet 
worden geactiveerd. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden niet geactiveerd maar direct ten 
laste van de exploitatie gebracht. 
 
Investeringen < € 10.000 worden niet geactiveerd. 
 
Investeringen in materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), worden, na aftrek van specifiek voor deze 
investering bedoelde bijdragen van derden, geactiveerd. Boekwinsten of –verliezen bij het afstoten van deze 
materiële vaste activa worden, direct bij het afstoten, in de exploitatie verantwoord als incidentele baten 
resp. lasten. 
 
De investeringen in materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), worden lineair afgeschreven in: 
30 jaar: grote motorvoertuigen en gebouwen; kleine aanpassingen aan gebouwen (t/m 2007) in de 

resterende looptijd van het hoofdgebouw. 
15 jaar: technische installaties bedrijfsgebouwen, motorvaartuigen. 
10 jaar: kantoormeubilair > € 10.000; veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen.  
5 jaar: kantoorapparatuur, telefooninstallatie, automatiseringsapparatuur, telecombekabeling en 

paging(oproep)apparatuur, motorvoertuigen. 
3 jaar: stimuleringsproject PC-gebruik en servers. 
Op gronden wordt niet afgeschreven. 
 
Er wordt annuïtair afgeschreven indien de kapitaallasten voor meer dan 50% worden gedekt uit tarieven, 
huuropbrengsten of vergoedingen die eveneens zijn gebaseerd op een jaarlijks gelijkblijvende annuïteit. 
 
Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte, zoals bedoeld in artikel 35 van 
het BBV, worden verstaan investeringen wegens aanleg en reconstructie van wegen, vaarwegen, civiele 
kunstwerken, groen en kunstwerken. 
Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden 
onder aftrek van bijdragen van derden en van bestemmingsreserves geactiveerd en afgeschreven op basis 
van een 20-jarige annuïteit. Hiervan kan bij besluit van Provinciale Staten worden afgeweken. 
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Financiële vaste activa 
Verstrekte langlopende geldleningen: 
De leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van ontvangen aflossingen.  
 
Aandelen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen: 
De aandelen en de deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de historische (nominale) verkrijgingprijs of een 
eventueel duurzaam lagere waarde. 
 
Vlottende activa 
De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Vorderingen worden afzonderlijk beoordeeld op de verwachte inbaarheid; waar nodig wordt een voorziening 
voor oninbaarheid opgenomen. In de balans worden de vorderingen onder aftrek van de voorziening voor 
oninbaarheid gepresenteerd. Onder de overlopende activa worden alle per jaareinde nog in rekening te 
brengen vorderingen opgenomen, alsmede alle vooruitbetaalde bedragen en de van Europese en Nederlandse 
overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen 
met een specifiek bestedingsdoel. 
 
Eigen vermogen/Bestemmingsreserve 
De reserves zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Toevoegingen en onttrekkingen vinden uitsluitend 
plaats op basis van besluiten van Provinciale Staten en geschieden altijd in het kader van 
resultaatbestemming. Aan reserves wordt geen rente toegevoegd. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor:   
• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te 

schatten; 
• op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen 

waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; 
• kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 

oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening 
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; 

• van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de 
voorschotbedragen als bedoeld in art 49, b BBV.  

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume.  
 
Vlottende passiva 
De overige schulden en de overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Onder de overlopende passiva worden alle per jaareinde verwachte schulden op basis van aangegane ver-
plichtingen opgenomen, alsmede de vooruit ontvangen bedragen en de van Europese en Nederlandse 
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (art. 49, b BBV)  
 
Grondslagen resultaatbepaling  
De baten en lasten zijn zoveel als mogelijk toegerekend naar het boekjaar waarop de onderliggende acti-
viteiten betrekking hebben of waarin besluitvorming in PS heeft plaatsgevonden in het geval van project-
subsidies. Afschrijving heeft in principe plaatsgevonden op basis van vaste percentages van de 
aanschafwaarde onder aftrek van eventuele subsidies en bijdragen van derden. De afschrijvingspercentages 
zijn gebaseerd op de verwachte levensduur. 
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4.2. Immateriële vaste activa 
 
Tot Immateriële vaste activa worden bijvoorbeeld gerekend de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor 
een bepaald actief. De provincie kent geen immateriële vaste activa. 
 
 
4.3. Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa worden onderscheiden in activa met economisch nut en activa met 
maatschappelijk nut. Activa met maatschappelijk nut (investeringen in de openbare ruimte) mogen worden 
geactiveerd, maar genereren geen middelen omdat er geen markt voor is. Het gaat voornamelijk om grond-, 
weg- en waterbouwkundige werken. 
 
Activa met een economisch nut kunnen middelen genereren voor de provincie of zijn verhandelbaar. 
Dergelijke activa dienen te worden geactiveerd. Hieronder kunnen worden verstaan: 
• bedrijfsgebouwen (onroerend goed); 
• machines, apparaten en installaties (grote investeringen van bijvoorbeeld automatiseringsmiddelen) 

benodigd voor het provinciehuis of voor een van de steunpunten; 
• overige materiële vaste activa, zoals meubilair en inventaris (overige kleine investeringen) benodigd 

voor het provinciehuis of voor één van de steunpunten. 
 
In onderstaande overzicht wordt de provinciale materiële vaste activa nader gespecificeerd. 
 
Tabel 4.3.  Overzicht materiële vaste activa  (bedragen x € 1.000)      

Boek- Vermin-

waarde deringen

1 jan 2011

Immateriële vaste activa: 0 0 0 0 0 0 0

 Materiële vaste activa: 

1: Vaste activa met 
maatschappelijk nut 

Grond-, weg- en waterbouw 

a: verhardingen (wegen, 
fietspaden, etc.) 31.666 16.441 12.505 2.405 33.197 1.723 4.128

b. kunstwerken (bruggen, sluizen, 
etc.) 925 5 0 78 852 50 128

c. openbare verlichting 1159 133 0 85 1.207 62 147

d. gronden en terreinen 8781 875 4738 0 4918 6 6

Totaal vaste activa met maatsch. 
nut 42.531 17.454 17.243 2.568 40.174 1.841 4.409

2: Vaste activa met economisch 
nut 

Bedrijfsgebouwen: 

a. provinciehuis 15632 -27 0 857 14.748 662 1.519

b. steunpunten 528 0 0 13 515 48 61

Technische installaties, machines 
en apparaten 6.949 1.176 0 1.895 6.230 342 2.237

Overige materiële vaste activa 920 0 0 267 653 46 313

Totaal vaste activa met 
economisch nut 24.029 1.149 0 3.032 22.146 1.098 4.130

Totaal materiële vaste activa 66.560 18.603 17.243 5.600 62.320 2.939 8.539

Rente-
lasten 
2011

Kapitaal-
lasten 
2011

Omschrijving

Vermeer- 
deringen

Afschrij-
ving 
2011

Boekwaarde 
31 dec 2011
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In bovenstaande overzicht wordt de provinciale materiële vaste activa nader gespecificeerd.  Het 
investeringsvolume (van geactiveerde kapitaaluitgaven) komt daarin tot uitdrukking. In 2011 bedragen de 
investeringen in totaal € 18,6 miljoen waartegenover € 5,6 miljoen afschrijvingen en € 17,2 miljoen baten 
staan. Per saldo daalt de boekwaarde van de materiële vaste activa (einde dienstjaar) met een bedrag van      
€ 4,2 miljoen. De kapitaallasten hiervan worden als exploitatielasten doorberekend naar de 
themaonderdelen. Boekwaarde en afschrijvingen vallen lager uit dan waarmee in de begroting 2011 rekening 
werd gehouden. Het voordeel van lagere afschrijvingen (€ 630.000) komt tot uitdrukking in de exploitatie. 
 
Specificatie van de in omvang (> € 0,1 miljoen)  belangrijkste geactiveerde uitgaven (minus bijdragen) zijn: 
Infrastructuur en mobiliteit Netto 

investering
Boekwaarde 

1/1
Vermeer-

dering
Vermin-
dering

Afschrijving Boekwaarde 
31/12

Aanleg autoweg N23 traject Lelystad - Dronten 1.250 7.763 4.811 3.561 418 9.298

Aanleg parallelweg Hanzeweg 867 1.863 1.641 774 139 2.591

Aanleg fietspaden, raster en bruggen i.v.m. 
kwaliteitsverbetering Horsterwold en Kotterbos

748                 - 2.534 1.786               -   748

Gooiseweg - Adelaarsweg reconstructie rotonde 663                 - 663                 - 20 643

Vollenhoverbrug aanleg nieuwe brug 354                 - 3.363 3.009 12 342

Marknesserweg X Emmeloordseweg reconstructie kruispunt 286 82 552 266 12 356

Realiseren centrale bedieningslocatie t.b.v. het op afstand 
bedienen van sluizen en bruggen d.m.v. glasvezel

189                 - 378 189 6 183

Inhuur van ingenieursdiensten t.b.v. voorbereiding en 
uitvoering PMIT-projecten 

182 121 291 110 16 287

Reconstructie aansluiting Hoge Ring met de Tussenring 153 536                 - -153 23 666

Het aanbrengen van markeringen op de fietspaden volgens de 
principes van Duurzaam Veilig (Essentiële 
HerkenbaarheidsKenmerken) met als doel dat de gebruiker 
bijna als vanzelf het gewenste gedrag op een bepaald type 
weg vertoont 

140                 - 140                 - 4 136

Vervangen Openbare Verlichting (OV) en vervangen 
VerkeersRegel Installaties (VRI) op diverse locaties in Flevoland 
waarbij maatregelen worden getroffen om de 
verkeersveiligheid en de doorstroming voor vrachtverkeer op 
de doorgaande richting te verbeteren door tovergroen 
(Toepassen Voorzieningen voor vrachtverkeER) 

118 2 118                 - 4 116

Totaal Infrastructuur en mobiliteit 4.950 10.367 14.491 9.542 654 15.366

Gronden en terreinen

Gronden tbv Oostvaarderwold -3.886 8.710 573 4.459 0 4.824

Totaal gronden en terreinen -3.886 8.710 573 4.459 0 4.824

Bedrijfsvoering 

Automatisering 2010 578 910 578                 - 372 1.116

Automatisering 2011 211                 - 211                 - 42 169

Vervangingsinvesteringen FZ 10 jaar 148 103 148                 - 31 220

Totaal bedrijfsvoering 937 1.013 937 0 445 1.505

Niet gespecificeerd < € 0,1 mln. -640 46.470 2.602 3.242 4.501 40.625

Totaal 1.361 66.560 18.603 17.243 5.600 62.320
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Daarnaast (zie regel niet gespecificeerd < € 1 miljoen) zijn er diverse kleine projecten gerealiseerd en 
geringe uitgaven gedaan voor grotere investeringswerken, die in eerdere jaren zijn gestart en in 2011 zijn 
afgerond of juist in 2011 zijn gestart en later worden afgerond. 
 
De boekwaarde van gronden is in 2011 verlaagd met een bedrag van € 4,4 miljoen. Dat wordt veroorzaakt 
doordat gronden voor OostvaardersWold die aanvankelijk (in 2010) zijn betaald ten laste van de 
voorfinanciering (en dus op de balans stonden) alsnog ten laste van bijdragen van derden (in casu RWS) zijn 
gebracht en daarmee via de exploitatie zijn afgewikkeld. Deze gronden (die zowel binnen als buiten het 
plangebied OVW vallen) zijn in erfpacht uitgegeven.  
De waarde van de geactiveerde gronden (grond, opstal en schadeloosstelling) bedraagt ultimo 2011 € 4,8 
miljoen. De uitspraak van de Bestuursrechter is op voorhand geen aanleiding tot herwaardering van de 
gronden aangezien de uitspraak niet onherroepelijk is (beroepsmogelijkheid) en een adequate risicoanalyse 
OostvaardersWold is opgesteld waarbinnen marges met diverse risico’s rekening is gehouden en wij ons 
intern nog bezinnen op mogelijke vervolgstappen (scenario’s).  
 
  
4.4.  Financiële vaste activa 
  
Onder Financiële vaste activa wordt verstaan: 
• verstrekte langlopende leningen en uitzettingen in het kader van beleid (aan bedrijven), bedrijfsvoering 

(aan personeel) of financiering (beleggingen in deposito’s, effecten, vorderingen en transitorische 
posten met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar); hierop wordt niet afgeschreven; 

• aandelen en deelnemingen (BNG, Enexis, Vitens, Alliander, Friese Pad, Afvalzorg Deponie en 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland), worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs; 
hierop wordt niet afgeschreven; 

• bijdragen aan activa in eigendom van derden (bijvoorbeeld een fietspad in bezit van een gemeente); 
hierop wordt wel afgeschreven. 

 
Tabel 4.4 Overzicht Financiële vaste activa  (bedragen x € 1.000)     

Boek- Vermin-

waarde deringen

1 jan 2011

Financiële vaste activa:

Verstrekte langlopende 
geldleningen 3.950 2.253 1.005 0 5.198 97 97

Kapitaalverstrekkingen 1.221 1.000 0 0 2.221 61 61

Uitzettingen > 1 jaar e.a. 8 8

Overige uitzettingen > 1 jaar 2.582 0 815 1.767

Bijdragen aan activa van derden 93 0 0 31 62 5 36

Totaal financiële vaste activa 7.854 3.253 1.820 31 9.256 163 194

Voorziening oninbaarheid st. IJsselmeerziekenhuizen -2.000

7.256

Rente-
lasten 
2011

Kapitaal-
lasten 
2011

Omschrijving

Vermeer- 
deringen

Afschrij-
ving 
2011

Boekwaarde 
31 dec 2011

 
 
In 2011 zijn de financiële vaste activa per saldo toegenomen met € 1,4 miljoen. Deze toename bestaat 
voornamelijk uit een verstrekte lening die voortvloeit uit de samenwerkingovereenkomst OMALA (€ 2,253 
miljoen), verminderd met een afname oude vorderingen (> 1 jaar) met € 815.000 (als gevolg van 
aandelenoverdracht tweede tranche N.V. Nuon Energy / Vattenfall).  
In 2011 is een lening aan OMALA NV van € 1 miljoen omgezet in een deelneming in de cv OMALA.   
 
Conform voorschriften is op de balans een bedrag van € 2,0 miljoen geëlimineerd. Dit betreft een 
voorziening die is getroffen in verband met mogelijke oninbaarheid van een uitstaande lening aan Stichting 
IJsselmeerziekenhuizen.  
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4.5.  Vlottende activa 
 
De vlottende activa bestaan uit vorderingen op de korte termijn, uitzettingen, liquide middelen en 
overlopende activa. De vlottende activa dalen in totaal met € 25,7 miljoen naar € 117,6 miljoen. 
 
Vlottende activa Boekwaarde 

1/1
Boekwaarde  

31/12 
Verschil

Uitzettingen 73.978 45.694 28.284 
Liquide middelen 41.614 50.863 - 9.249 

Overlopende activa 27.708 48.391 -20.683 
 Totaal 143.300 144.948 - 1.648
 
De verklaring per onderdeel wordt in de volgende paragrafen toegelicht. 
 
 
4.5.1  Uitzettingen  
 
De uitzettingen zijn onder te verdelen in: 
 
Categorie: Boekwaarde 

1/1
Boekwaarde 

31/12 
Verschil

Vorderingen op openbare lichamen 22.626 17.989 4.637 
Verstrekte kasgeldleningen 49.700 25.000 24.700 
Overige uitzettingen 1.652 2.705 -1.053 
Totaal 73.978 45.694 28.284
 
Diverse vorderingen zijn verlaagd (EU - € 3,3 miljoen; DLG - € 5,6 miljoen; diverse provincies - € 2,2 miljoen; 
Ontwikkelbedrijf Rotterdam - € 1 miljoen) en verhoogd (Belastingdienst + € 4,2 miljoen; Ministerie van 
Financiën + € 4,0 miljoen). 
De grootste mutatie doet zich voor onder de verstrekte kasgeldleningen.  
 
Verstrekte kasgeldleningen Boekwaarde 

1/1
Boekwaarde  

31/12 
Verschil

Rabobank  37.700  10.000  -27.700 
ING  12.000  10.000     -2.000 
ABN - AMRO     5.000    5.000 
Totaal  49.700  25.000  -24.700
 
De verstrekte kasgeldleningen nemen in 2011 af met € 24,7 miljoen. De omvang van uitgezette deposito’s is 
teruggebracht in verband met de teruglopende liquiditeitenomvang (bijvoorbeeld door een betaling van € 
10,0 miljoen begin 2011 inzake IFA/hogeschool) en aflossing van opgenomen leningen voorfinanciering 
OostvaardersWold (€ 15,0 miljoen).  
 
 
4.5.2   Liquide middelen 
 
De liquide middelen nemen toe met € 9,2 miljoen. 
 
Liquide middelen Boekwaarde 

1/1
Boekwaarde  

31/12 
Verschil

Kruisposten -771 -20 751 
Kas 1 1 0 
Banken 7.050 12.039 4.989 
Groenfonds 10.074 13.667 3.593 
Spaarrekeningen 25.261 25.176 -85 
 Totaal 41.615 50.863 9.248
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De toename van de liquide middelen is nauw verwerven met de Verstrekte kasgeldleningen en de bank-e n 
girosaldi aan de passivazijde van de balans. Per saldo is de afname € 11 miljoen (van € 81 miljoen naar € 70 
miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door betaling van € 10,0 miljoen begin 2011 inzake 
IFA/hogeschool. 
 
 
4.6.  Overlopende activa 
 
Onder de overlopende activa vallen de zogenaamde transitorische posten. Dit zijn vooruitbetaalde lasten en 
nog (van overheidslichamen) te ontvangen baten die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2011, maar die 
pas in 2012 zullen worden afgewikkeld.  De overlopende activa bestaan in belangrijke mate uit nog van de 
EU te ontvangen bijdragen (voorschotten) ter uitvoering van de Europese programma’s.  
 
Overlopende activa Boekwaarde 

1/1
Boekwaarde  

31/12 
Verschil

Vooruitbetaalde kosten 301 558  257 
Voorschotten 4.282 16.640 12.358 
Transitorische posten 23.697 31.194  7.497 
EPD 1994-1999 -212   212 
Interreg IV -360  360 
Totaal 27.708 48.392  20.684 
 
  
a. Specificatie: van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel: 
Nog te ontvangen voorschotten Saldo 1/1 Toevoeging Ontvangen Saldo 31/12
Voorschotten DLG (onderdeel van algemeen 
voorschot) 

4.743 0 4.963 -220 

Voorschotten ILG (onderdeel van algemeen 
voorschot) 

0 16.899 0 16.899 

EPD 1994-1999 -212 212 0 0 
Interreg IV -360 360 0 0 
Totaal 4.171 17.471 4.963 16.679
 
Voorschotten DLG 
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) is betrokken bij de uitvoering van het p-MJP, waardoor zij een 
werkkapitaal van ons hebben ontvangen. Zij zijn (landelijk) betaalautoriteit voor de Europese projecten 
(POP-subisidies); waardoor zijn naast het Europese deel gelijktijdig de provinciale voorschotten kunnen 
uitbetalen aan de projectuitvoeders. Naast de uitbetaling op basis van de voortgang ad € 2,2 miljoen heeft 
er in 2011 een terugbetaling aan de provincie van € 2,8 miljoen plaatsgevonden; omdat gebleken was dat het 
benodigde werkkapitaal bij DLG te hoog was ingeschat. 
 
b. Specificatie: Voorschotten ILG  
Voorschotten ILG Boekwaarde 

1/1
Boekwaarde  

31/12 
Verschil

Gerealiseerde kosten ILG 44.067 54.301 10.233 
Ontvangen voorschot ILG van Ministerie EL&I -26.976 -37.402 -10.426 
Totaal 17.092 16.899  -193 
 
Tot en met 2010 stonden de voorschotten ILG onder de overlopende passiva verantwoord. Aangezien er meer 
uitgaven voor het ILG zijn gemaakt dan er aan voorschotten van het Ministerie van ILG zijn ontvangen hoort 
de post onder de overlopende activa thuis. 
Er zijn tot en met 2011 meer uitgaven voor het ILG geweest dan er aan voorschotten van het Ministerie van 
EL&I is ontvangen. De vordering op het Ministerie bedraagt € 16,9 miljoen, en wordt met name veroorzaakt 
door de door PS goedgekeurde voorfinanciering voor het OostvaardersWold ad. € 27,7 miljoen. Deze 
middelen passen volledig binnen de ILG-beschikking van het Ministerie. Wij verwachten dat het Rijk deze 
afspraken nakomt. 
 



 179

Eind 2010 heeft de staatssecretaris van het Ministerie van EL&I in verband met de landelijke 
bezuinigingsopgave besloten tot een stopzetting van het aangaan van verplichtingen uit Rijksmiddelen. 
Gedurende 2011 heeft in IPO-verband intensief overleg plaatsgevonden over hoe de bezuiniging op de 
Rijksmiddelen vorm moet krijgen. Eind 2011 is duidelijk geworden dat het ILG in 2012 door het Rijk wordt 
afgerekend met doorvoering van een landelijke bezuiniging van € 600 miljoen. Hierbij zal het Rijk naast de 
bestedingen ook de behaalde prestaties beoordelen. De mogelijkheid bestaat dat er met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2011 het ILG-budget wordt omgezet naar een decentralisatie-uitkering, aangezien de 
definitieve uitwerking hierbij nog niet bekend is wordt dit pas in de jaarrekening van 2012 zichtbaar.  
 
Bij het opstellen van de jaarverslaggeving bestaan nog diverse onzekerheden ten aanzien van de financiële 
afrekening en de (juridische) overgang van de doeluitkering ILG naar een mogelijke decentralisatie-
uitkering. Naar verwachting zal per 1 januari 2011 (met terugwerkende kracht) een financiële afrekening 
plaatsvinden van het ILG. Het Comité van Toezicht zal een beoordeling uitvoeren van de bestedingen ten 
opzichte van de geleverde prestaties. Mogelijk zal de doeluitkering om worden gezet in een decentralisatie-
uitkering. Over de daadwerkelijke uitwerking en juridische afwikkeling bestaan nog veel onduidelijkheden. 
Derhalve is uit voorzichtigheid de huidige doeluitkering op de balans als nog te ontvangen doeluitkering 
(vordering) verantwoord. Naar verwachting zal in 2012 meer duidelijkheid ontstaan over de afwikkeling en 
daarmee over de verwerking van de vordering 
Als gevolg van bovenstaande is uit voorzichtigheid gekozen voor het handhaven van de huidige 
administratieve verwerking. Eventuele financiële gevolgen van de afwikkeling van de ILG-vordering zullen 
worden betrokken in de jaarverslaggeving 2012. 
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4.7 Vermogenspositie 
 

Begin-
saldo

Bij Af
Eind-
saldo

Algemene reserve 31-12-2010 15.672

Resultaat 2010 na bestemming 4.520

A001  Algemene reserve 20.192 8.263 5.761 22.694 9.446 13.248

Algemene reserves 20.192 8.263 5.761 22.694 9.446 13.248

B003  Personele frictiekosten 197 900 304 794 794

B004  Cofinanciering EU-projecten 94-99 869 869

B005  Cofinanciering EU-projecten 00-06 2.087 584 1.502 1.502 0

B006  Grootschalige kunstprojecten 397 33 430 430

B008  Monumentenzorg 293 13 287 19 19

B009  Ontwikkelings/strategische projecten 15.612 1.700 8.809 8.503 8.503

B010  Projecten Wonen Welzijn Zorg 468 468 468

B011  Sportaccommodaties c.a. 416 56 43 429 429

B016  Vervangende projecten Zuiderzeelijn 18.666 2.489 3.115 18.040 18.040

B017  Technische bijstand Europa 831 149 125 855 855

B018  Voorfin.investeringen (afgesloten)

B019  Reserve risico kapitaalverstrekking

B020  Egalisatiereserve jeugdzorg 242 86 328 328

B022  Cofinanciering EU-projecten 07-13 4.987 1.900 2.133 4.754 4.754 0

B024  Investeringsimpuls Flevoland Almere 15.410 7.975 17.020 6.365 6.365 0

B025  Omgevingsplan Flevoland 1.368 2.305 2.317 1.356 240 1.115

B026  Infrafonds 6.737 3.730 1.895 8.573 8.573

B027  p-MJP Landelijk Gebied 2.795 2.669 -118 5.582 5.582

B028  GO-gelden 198 15 183 183 0

Bestemmingsreserves 71.573 24.005 37.397 58.180 55.066 3.114

Totaal Reserves 91.765 32.268 43.159 80.874 64.512 16.362

V005  Grondwaterbeheer 902 236 666

V011  NJO provinciehuis 1.223 250 225 1.248

V013  NJO wegen 8.161 5.089 4.798 8.453

V014  NJO vaarwegen 2.323 1.302 1.807 1.818

V015  Pensioen/uitkeringen GS 2.706 2.317 370 4.653

V018  Rechten van personeel derden 95 95

V035  Oninbare vorderingen 2.020 285 2.305

V036  Verkoop aandelen Essent/NUON 283 86 196

Voorzieningen 17.713 9.244 7.523 19.434

2011
Netto 

beschik-
baar

Oormerk
en 2011 

e.v.

 
                                                                                                                     (bedragen x € 1.000) 
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De Voorzieningen worden op de balans voor een bedrag van € 16,9 miljoen weergegeven. In bovenstaand 
overzicht staat € 19,4 miljoen. Het verschil van € 2,5 miljoen betreft de voorzieningen ‘Oninbare 
vorderingen’ en ‘Verkoop aandelen Essent/Nuon’. Deze worden conform de BBV-voorschriften op de balans 
aan de activazijde geëlimineerd. 
 
I. Reserves 
 
De nieuwe Nota reserves en voorzieningen 2011-2015 welke 27 januari 2011 is vastgesteld zal als leidraad 
gelden voor de verantwoording in de jaarstukken 2011. 
 
Een reserve behoort tot het eigen vermogen. De reserves bestaan uit middelen die nog min of meer ‘vrij’ 
kunnen worden ingezet. Wel is aan een deel van de reserves als gevolg van toekomstige verplichtingen of 
aangebrachte oormerken een (voorlopige) bestemming gegeven.  
 
De totale omvang van de reserves is in 2011 afgenomen met € 10,9 miljoen. Dit is exclusief de 
dekkingsmutatie van het rekeningresultaat over 2010. In de begroting na wijziging werd uitgegaan van een 
afname van de reserves met € 20,6 miljoen. Uiteindelijk is er per saldo een afname van de reserves met € 
10,9 miljoen, waardoor er sprake is van een afwijking ten opzichte van de raming met € 9,7 miljoen (minder 
afname van de reserves). 
 
De afname van de reserves met € 10,9 miljoen bestaat uit een toename van de algemene reserve met 
€ 2,5 miljoen en een afname van de bestemmingsreserves met € 13,4 miljoen. 
 
Mutaties reserves op hoofdlijnen  
 
Algemene Reserve 
De omvang van de algemene reserve is met € 2,5 miljoen toegenomen.  
 
De toevoeging bestaat uit een aantal onderdelen. De in omvang belangrijkste zijn: 

• € 5,5 miljoen bij de jaarrekening 2010 is gebleken dat de omvang van de Algemene Reserve zijn 
kritische ondergrens bereikt had, waardoor een toevoeging vanuit de reserve 
Ontwikkeling en Strategische Projecten noodzakelijk was 

• € 1,1 miljoen dit betreft het voordelige saldo van de afrekening van de oude Europese 
Programmaperiode 1994-1999 

• € 0,6 miljoen op basis van de najaarsnota 2011 zijn middelen overgeheveld naar 2012 
(Rijksmiddelen voor de Bodemsanering, enz.) 

• € 0,5 miljoen voor een egalisatie tussen jaren worden middelen tussen twee of meerdere 
boekjaren via de Algemene Reserve geboekt (bv. 25 jaar Flevoland; BIP, enz.) 

• € 0,3 miljoen  verkoopopbrengst en escrow van Nuon en Essentaandelen die worden geoormerkt 
voor De-on 

• € 0,2 miljoen  diversen 
 
De vermindering bestaat in hoofdlijnen uit: 

• € 1,7 miljoen  ten behoeve van convenant Regiospecifieke Zuiderzeelijn 
• € 3,5 miljoen  naar aanleiding van de bestemming van het rekeningresultaat 2010 
• € 0,2 miljoen  bij besluit van de Najaarsnota zijn middelen ingezet voor de RUD-transactie en 25 

jaar Flevoland 
• € 0,3 miljoen  dekking tekort cofinanciering EU-programma 2007-2013 
• € 0,1 miljoen  diversen 

 
De omvang van de bestemmingsreserves is met € 13,4 miljoen afgenomen. Deze afname bestaat uit een 
toevoeging van € 24 miljoen en een onttrekking van € 37,4 miljoen. De in omvang belangrijkste mutaties 
zijn: 
 
a. toevoegingen  
 

• € 8,0 miljoen toevoeging aan de reserve IFA ter dekking van de projecten die t/m 2020 zullen  
worden uitgevoerd in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere; 
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• € 2,5 miljoen toevoeging aan de reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn; 
• € 1,7 miljoen toevoeging aan de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten; 
• € 1,9 miljoen  toevoeging aan de reserve co-financiering EU-projecten 2007-2013; 
• € 2,3 miljoen   toevoeging aan de reserve omgevingsplan Flevoland; 
• € 3,7miljoen  toevoeging aan de reserve infrafonds; 
• € 2,7 miljoen  toevoeging p-MJP Landelijk gebied; 
• € 0,9 miljoen toevoeging personele frictiekosten; 
• € 0,3 miljoen diversen. 

 
b. onttrekkingen  
 

• € 17,0 miljoen onttrekking aan de reserve IFA in verband met betalingen aan projecten in het 
kader  

van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere; 
• € 8,8 miljoen onttrekking aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten, waarvan  

€ 5,5 miljoen voor aanvulling van de Algemene Reserve omdat deze de kritische 
ondergrens had bereikt bij de jaarrekening 2010, € 1,7 miljoen voor uitvoering van 
de wet op de jeugdzorg, € 1 miljoen voor de P-lasten problematiek en € 0,7 
miljoen rentekosten t.b.v. de voorfinanciering van gronden OostvaardersWold. De 
overige onttrekkingen zijn van geringere omvang; 

• € 0,9 miljoen de reserve Cofinanciering EU-projecten 1994-1999 is opgeheven en het 
restantsaldo van € 0,9 miljoen wordt overgeheveld naar de Algemene Reserve; 

• € 0,6 miljoen onttrekking aan de reserve cofinanciering EU-projecten 2000-2006 voor de 
afronding   

van het  Europees programma 2000-2006; 
• € 0,3 miljoen de onttrekking heeft voor € 0,2 miljoen betrekking op de restauratie van het orgel 

in de Bethelkerk op Urk en voor diversen € 0,1 miljoen; 
• € 3,1 miljoen  onttrekking aan de reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn; dit bedrag is 

voor € 2,7 miljoen betaald voor de uitvoering van het bestuursakkoord Rijk en 
provincies 2008-2011 (OV-SAAL) en voor € 0,4 miljoen voor projecten in Noordelijk 
Flevoland; 

• € 2,1 miljoen  onttrekking aan de reserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013 voor betalingen  
aan projecten van het Europees programma 2007-2013; 

• € 2,3 miljoen  onttrekking aan de reserve omgevingsplan Flevoland, waarvan € 1,0 miljoen voor 
het  

OostvaardersWold, € 0,5 miljoen voor TMY/WMY, € 0,5 miljoen voor Schaalsprong, 
€ 0,1 miljoen voor de Luchthaven en € 0,2 miljoen voor diversen (Noord en 
tijdelijke uitbreiding formatie programma’s); 

• € 1,9 miljoen onttrekking aan de reserve Infrafonds, waarvan € 0,3 miljoen voor realisatie 
Almere 2.0, € 1,3 miljoen voor de Vollenhoverbrug en € 0,3 miljoen voor 
mobiliteit 

• € 0,3 miljoen  onttrekking personele frictiekosten. 
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Begroting Rekening Verschil

2011 2011

Onttrekkingen Reserves na wijziging

Algemene reserve -8.248 -5.761 -2.487

Personele frictiekosten -455 -304 -151

Cofinanciering EU-projecten 94-99 -869 -869 0

Cofinanciering EU-projecten 00-06 -573 -584 11

Grootschalige kunstprojecten -40 0 -40

Monumentenzorg -302 -287 -15

Ontwikkelings/strategische projecten -8.916 -8.809 -107

Projecten Wonen Welzijn  Zorg 0 0 0

Sportaccommodaties -43 -43 0

Vervangende projecten Zuiderzeelijn -3.115 -3.115 0

Technische bijstand Europa -200 -125 -75

Risico kapitaalverstrekking 0 0 0

Cofinanciering EU-projecten 07-13 -3.668 -2.133 -1.534

Investeringsimpuls Flevoland Almere -17.028 -17.020 -8

Omgevingsplan Flevoland -3.450 -2.317 -1.133

Infrafonds -2.290 -1.895 -395

Reserve p-MJP -3.856 118 -3.975

Reserve GO-gelden -44 -15 -29

-53.097 -43.159 -9.939

Totaal onttrekkingen -53.097 -43.159 -9.939

Verschillen tussen geraamde en gerealiseerde mutaties in reserves 
 
 
A. Dotaties aan reserves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezien de geringe afwijkingen in de dotaties wordt het verschil niet verklaard. 
 
B. Onttrekkingen aan reserves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting Rekening Verschil

2011 2011

Dotatie aan Reserves na wijziging

Algemene reserve 8.279 8.263 16

Personele frictiekosten 900 900 0

Grootschalige kunstprojecten 73 33 40

Monumentenzorg 13 13 0

Ontwikkelings/strategische projecten 1.700 1.700 0

Projecten Wonen Welzijn Zorg 75 0 75

Sportaccommodaties 50 56 -6

Vervangende projecten Zuiderzeelijn 2.489 2.489 0

Technische bijstand Europa 167 149 18

Egalisatie jeugdzorg 86 86 0

Cofinanciering EU-projecten 07-13 1.900 1.900 0

Investeringsimpuls Flevoland Almere 7.975 7.975 0

Omgevingsplan Flevoland 2.305 2.305 0

Infrafonds 3.764 3.730 34

Reserve p-MJP 2.669 2.669 0

32.446 32.268 178

Totaal Dotaties 32.446 32.268 178
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Ten opzichte van de begroting na wijziging wordt er uit de reserves € 10 miljoen minder onttrokken. De 
lagere onttrekkingen bestaan in hoofdlijnen uit: 

• € 2,5 miljoen  lagere onttrekking aan de Algemene Reserve wordt veroorzaakt door lagere 
uitgaven waardoor een lagere onttrekking nodig was voor een bedrag van € 1,6 
miljoen op het gebied van het Convenant Bedrijventerrein 2010-2020 en voor € 
0,2 miljoen voor het scholingsoffensief en voor € 0,2 miljoen voor afwikkeling van 
het Europartenariat en voor € 0,1 miljoen voor Flevo 2030 en voor € 0,1 miljoen 
en € 0,3 miljoen aan diversen;  

• € 0,4 miljoen  lagere onttrekking aan de reserve Infrafonds als gevolg van een lagere lasten van 
investeringsprojecten aan de wegen en vaarwegen; 

• € 4,0 miljoen  lagere onttrekking aan de reserve p-MJP, als gevolg van achterblijvende 
betalingen 

aan projecten en een tijdelijke correctie ultimo boekjaar voor de eigen projecten 
van de provincie gefinancierd met provinciaal geld. 

• € 1,1 miljoen  lagere onttrekking aan de reserve omgevingsplan Flevoland, als gevolg van 
achterblijvende uitgaven voor proceskosten voor de speerpunten. 

• € 1,5 miljoen  Door het achterblijven van de projectvoortgang van OP West-projecten , Interreg 
IV-projecten en de visserijprojecten is de benodigde onttrekking uit de reserve 
EU-projecten 2007-2013 voor de werkelijk betaalde provinciale cofinanciering 
ruim € 1,5 miljoen lager dan geraamd. 

 
Voor een nadere toelichting op de doelstellingen van de reserves wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
 
II. Voorzieningen 
 
In de balans is de stand van de voorzieningen per 31-12-2011 vermeerderd met € 1,5 miljoen tot € 16,9 
miljoen (exclusief de voorzieningen voor Oninbare vorderingen en Verkoop aandelen Essent/Nuon; die op de 
balans vanwege BBV-voorschriften worden geëlimineerd). 
Inclusief deze vorderingen is de stand ultimo 2011 € 19,4 miljoen. 
 
Mutaties voorzieningen op hoofdlijnen  
 
De totale omvang van de voorzieningen is in 2011 toegenomen met € 1,7 miljoen van € 17,7 miljoen naar € 
19,4 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder vermeld. 

• De voorzieningen voor niet jaarlijks onderhoud (landwegen, vaarwegen en provinciehuis) zijn met 
€ 0,2 miljoen afgenomen van € 11,7 miljoen naar € 11,5 miljoen. De onttrekkingen aan deze 
voorzieningen (€ 6,8 miljoen.) in verband met de kosten van niet jaarlijks onderhoud waren hoger 
dan de toevoegingen (€ 6,6 miljoen.). Dit is inherent aan het karakter van dergelijke voorzieningen, 
die bedoeld zijn om de onderhoudslasten te egaliseren. 

• De voorziening voor Pensioenen en uitkeringen GS is in 2011 toegenomen met € 1,9 miljoen. In 2011 
is er vanuit het IPO een aanbesteding geweest voor de uitvoering van de wet APPA. Deze 
aanbesteding heeft geresulteerd dat er per 01-01-2012 een andere uitvoerder is. In het kader van 
basis op orde heeft de provincie zelf het initiatief genomen om nog een extra onderzoek te doen of 
de voorziening voldoende groot is en daaruit is gebleken dat er € 1,9 miljoen moet worden 
bijgestort.   

 
Voor een nadere toelichting op het doel van de voorzieningen wordt verwezen naar de bijlagen. 
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4.8 Vlottende passiva 
 
Het gaat bij overlopende passiva voornamelijk om nog door de provincie te betalen subsidies en goederen en 
diensten die zijn toegekend of geleverd in 2011, waarvan de afrekening en (eind)betaling in 2012 zal plaats-
vinden. 
 
a. Korte termijn schulden 
De belangrijkste schulden op korte termijn bestaan uit te verrichten betalingen aan crediteuren die op de 
balansdatum nog niet zijn voldaan. Deze zijn begin 2011 afgewikkeld. 
 
Korte termijn schulden Boekwaarde 

1/1
Boekwaarde  

31/12 
Verschil

Bank- en girosaldi 9.254 4.904 -4.350 
Salarisrekeningen 2.103 -265 -2.368 
Crediteuren algemeen 7.272 7.765 493 
Overige 4 0 -4 
Totaal 18.633 12.404 -6.228
 
In 2011 heeft aflossing plaatsgevonden van opgenomen leningen in verband met de voorfinanciering 
OostvaardersWold.  
 
b. Overlopende passiva 
 
Overlopende passiva Boekwaarde 

1/1
Boekwaarde  

31/12 
Verschil

Vooruitontvangen inkomsten 131 44 -87 
Transitorische posten 32.869 39.154 6.285 
Voorschotten -17.092 0 17.092 
Vooruitontvangen doeluitkeringen 73.999 56.445 -17.554 
Totaal 89.907 95.643 -5.736
 
De negatieve waarde onder de voorschotten zijn in 2011 verschoven naar de activazijde van de balans 
(Ontvangen voorschotten ILG) voor een bedrag van € 16,9 miljoen.  
Onder de overlopende passiva worden de vooruitontvangen doeluitkeringen verantwoord. Het betreft 
specifieke Rijksbijdragen of bijdragen die voor een specifiek doel ontvangen zijn, en – ondanks dat nog geen 
besteding heeft plaatsgevonden – niet behoeven te worden teruggestort, mits latere bestedingen (na 2011) 
beantwoorden aan het gestelde specifieke doel. 
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Tabel 4.8.A Staat van vooruit ontvangen doeluitkeringen (bedragen x € 1.000) 
Naam doeluitkering Stand per 

01-01-‘11
Toe-

voeging
Ont-trekking Vrijval Stand per 

31-12-‘11

BDU –Algemeen 27.148 21.526 3991 0 44.680
BDU-Verkeersveiligheid 80 0 80 0 0
BDU-Openbaar Vervoer 3.082 0 3082 0 0
BDU-Infra 14.929 0 14929 0 0
Totaal 45.239 21.526 22082 0 44.680

Samenwerking leven lang leren 32 0 0 0 32
Noordvleugel Fast Forward 157 27 0 0 184
Rentebaten EPD-II 0 0 0 0 0
EPT 1.235 0 1.235 0 0
OP West 990 1.341 970 0 1.361
Europees Visserij Fonds As-4 50 0 50 0 0
Totaal 2.464 1368 2.255 0 1.577

Budgetfinanciering bodemsanering 121 0 87 0 0

Leren voor duurzaamheid 465 0 253 0 212
KRW Rijn-Midden 21 0 13 0 8
Extern veiligheidsbeleid 12 116 12 0            116 
Luchtkwaliteit 752 0 87 0 665
Oostvaarderswold 23351 7218 23300 0 7269
Totaal 24.722 7334 23752 0 8.270

Jeugdhulpverlening 626 1622 626 0 1622
BKV 444 0 444 0 0
Cultuurconvenant archeologie 151 0 3 0 148
Bibliotheekplan 2008 6 0 6 0 0
CEPO 3 0 0 0 3
Duurzame stedelijke ontwikkeling 3 0 3 0 0
Wonen 175 0 175 0             - 

Ontwikkeling IJmeer/Markermeer 200 -3 55 0 142

Totaal 1.608 1619 1.312 0 1915

74.033 31.847 49.401 0 56.442Totaal vooruit ontvangen doeluitkeringen

Verkeer van 
mensen, 
producten en 
diensten

Economie en 
arbeidsmarkt

Duurzaamheid, 
klimaat, water 
en natuur

Flevolandse 
samenleving

 
 
De vooruitontvangen middelen voor het Oostvaarderwold ad € 7,2 miljoen heeft betrekking op de 
compensatieopgave van 113 hectare natuur, wat van Rijkswaterstaat overgenomen is ten behoeve van de 
verbreding van de A6. In de komende tijd zullen wij duidelijkheid geven hoe en waar de gronden worden 
ingericht. Wij werken dit uit als onderdeel van verschillende scenario’s die na vaststelling aan Provinciale 
Staten worden voorgelegd. Uitgangspunt is dat de compensatieopgave in de komende jaren daadwerkelijk 
zal worden ingevuld. De compensatieopgave hebben wij betrokken bij de opstelling van het risicoprofiel in 
de paragraaf Weerstandsvermogen.  
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
a. Leaseverplichtingen 
De provincie heeft een aantal leaseverplichtingen waarvan de contractduur eindigt na de balansdatum. Het 
langstlopende contract expireert in 2017. Deze verplichtingen zijn niet in de balans opgenomen. Het gaat om 
een totaalbedrag van € 3,5 miljoen, waarvan € 0,8 miljoen een looptijd heeft van korter dan 1 jaar. 
 
b. Doorlopende verplichtingen ILG 
Met ingang van 2007 is het ILG van start gegaan. Dit betreft een 7-jarig uitvoeringsprogramma voor het 
landelijk gebied, wat is vastgelegd in het provinciaal Meerjarenprogramma (p-MJP) Flevoland 2007-2013.  
In de Bestuursovereenkomst met het Rijk zijn prestatieafspraken en financiële afspraken vastgelegd. 
Onderdeel van de financiële middelen zijn verplichtingen die vóór 1 januari 2007 zijn aangegaan en worden 
afgehandeld door Dienst Landelijk Gebied: de zogenaamde Doorlopende Verplichtingen. De middelen 
hiervoor worden ofwel door DLG uitgegeven, ofwel aan het Rijk terugbetaald en zijn als zodanig niet 
beïnvloedbaar door de provincie. Op advies van het Rijk worden, om balansvervuiling te voorkomen, de 
restantbudgetten van de Doorlopende Verplichtingen opgenomen als niet uit de balans blijkende 
verplichtingen. De niet besteedde middelen bedragen op 31 december 2011 € 2,5 miljoen en zullen worden 
betrokken bij de afrekening van het ILG in 2012. 
 
c. OostvaardersWold 
Donderdag 22 maart jl. heeft de bestuursrechter te Zwolle uitspraak gedaan inzake de vordering ILG 
(OostvaardersWold). Voor de provincie is de uitspraak teleurstellend. Wij zijn niet in het gelijk gesteld 
aangaande onze vordering op het Rijk voor wat betreft de ILG-middelen. We beraden ons op de nu te nemen 
stappen. 
 
In de Jaarrekening hebben wij, geen rekening kunnen houden met de nu ontstane (financiële) gevolgen. Wij 
hebben de financiële gevolgen wel in kaart gebracht en deze verbonden aan scenario’s. Deze scenario’s 
willen we voorleggen aan Provinciale Staten en pas dan over gaan tot eventuele verwerking ervan in de 
boekhouding. De onzekerheden die zijn ontstaan zijn gekwantificeerd en opgenomen in de 
weerstandsparagraaf.  
 
d. Gewaarborgde geldleningen  
 
Tabel 4.8.B  Gewaarborgde geldleningen en garanties (bedragen x € 1.000) 

Oorspronke-
lijk

Waarborg 
Provincie

Mutaties 
waarborg 

Aflossing op 
lening 2011

Waarborg 
Provincie

bedrag 01-01-2011 2011 31-12-2011
Stichting Groenfonds (1,2%) 315.300 1.368 0 72 1.296

Stichting Nieuw Land (100%) 4.400 3.401 0 195 3.206

Stichting ROC (100%) 2.800 1.777 0 222 1.555

Totaal 322.500 6.546 0 489 6.057

Borg voor lening aan:

 
 
Stichting Groenfonds 
De provincie Flevoland staat borg voor 1,2% van de geldleningen aangegaan door de Stichting Groenfonds ten 
behoeve van de uitvoering van het natuurbeleid.  
 
Erfgoedcentrum Nieuw Land (v/h Stichting Nieuw Land) 
In 2001 is een garantstelling van € 4.400.000 verstrekt ten behoeve van een in 2002 afgesloten lening voor 
toekomstige investeringen ter verbetering van het museum. 
 
Stichting ROC 
In 2003 is een garantstelling aan het ROC verleend voor de aankoop van grond en opstallen (€ 2,8 miljoen). 
De provincie heeft het eerste recht van hypotheek (waarde € 2,1 miljoen). 
 



 188



 189

V 

 
    Bijlagen                
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1 Toelichting reserves en voorzieningen 
 

Algemeen  
 
Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht waarin het beleid wordt uiteengezet. 
In januari 2011 is de nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Hieronder worden in het kort de in 
de nieuwe nota opgenomen toelichtingen bij de bestaande reserves en voorzieningen vermeld.  
 
Reserves (gerangschikt naar thema) 
 
Algemene reserve (NR: A001) 
De algemene reserve is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het 
bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen 
andere dekking beschikbaar is. Tenslotte wordt de algemene reserve in voorkomende gevallen gebruikt om 
geoormerkte middelen van het ene naar het andere jaar over te hevelen.  
 
Voor de algemene reserve is een bandbreedte vastgesteld. Deze bedraagt minimaal 5% en maximaal 10% van 
de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de 
geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is.  In 2011 is de 
verhouding 5,5%.  
 
Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit van de 
provincie. De noodzakelijke minimumomvang van de algemene reserve wordt mede bepaald door het 
risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te 
vangen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf weerstandvermogen in begroting en jaarstukken toegelicht. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

A001 Algemene reserve stand 31-12-2010 15.672

res. 2010 na 
bestemming 4.520

20.192 8.263 -5.761 22.694 -9.446 13.248

Dotaties

Toevoeging ivm ondergrens reserve 5.500

Egalisatie tussen jaren (rijksmiddelen Bodem; 25 jaar Flevoland; CPO; etc.) 1.367

Afrekening oude programma's PME (94-99+00-06) 1.117

Verkoop energieaandelen tbv De-on 1.1.10 279

8.263 +

Onttrekkingen

Bestemming rekeningresultaat; Convenant regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn - 1.603

Bestemming rekeningresultaat; correctie interne projecten p-MJP - 2.669

Bestemming rekeningresultaat; Bodemsanering - 637

Bestemming rekeningresultaat; Diversen - 305

Storting als compensatie voor onttrekking in 2010 (NJN 2010) - -280

25 jaar Flevoland (inclusief Dag van Flevoland) 1.1.2 270

Voorbereiding Omgevingsdienst Flevoland 4.3.1 248

Dekking tekort programma 07-13 (4 jaar vanaf 2011) - 279

Diversen (oa Cultuurmarketing) div. 30

5.761 -/-

Oormerken

Rijksmiddelen bodemsanering 637

Personele capaciteit  PME 345

Duurzame energie tbv De-on (Nuon/Essent) 6.495

Bedrijventerreinen 2010-2020 1.575

Scholingsoffensief 195

Diversen (CPO; Omgevingsdienst Flevoland; Bedrijfsinformatieplan; Flevo 2030) 200

9.446 -/-  
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Reserve personele frictiekosten (NR: B003) 
De reserve wordt ingezet voor:  
- (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen; 
- tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden); 
- personele knelpunten; 
- vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden); 
- complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten; 
- organisatieontwikkeling. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B003 Personele frictiekosten 197 900 -304 794 0 794

Dotaties

Dotatie conform begroting 900

900

Onttrekkingen

Frictiekosten voor div (ex-) medewerkers div. 304

304 -/-

Oormerken 0

0 -/-  
 
Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten (NR: B009) 
De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die van strategisch belang zijn voor de 
provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Het gaat daarbij om majeure projecten 
die naar hun omvang niet binnen de jaarlijks in de begroting beschikbare middelen kunnen worden 
opgevangen. 
 

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: 
• het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor 

Flevoland  
• op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere 

reserves niet toereikend zijn; 
• het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere 

regelmaat voorkomen;   
• het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.  
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B009  Ontwikkelings/strategische projecten 15.612 1.700 -8.809 8.503 -8.503 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 1.700

1.700

Onttrekkingen

Onttrekking scheepsarcheologisch onderwijs 7.2.1 45

Terugstorten afwikkelingsverschil Hogeschool van Amsterdam/TIO 7.2.1 -183

Extra subsidies Jeugdzorg 7.1.2 1.755

Versterking Algemene Reserve - 5.500

Onttrekking P-lasten 1.000

Voorfinancieringskosten  Oostvaarderswold 5.1.2 692

8.809 -/-

Oormerken

Economische ontwikkelingen 2009/2010 144

Kansrijke initiatieven 2009/2010 100

Hoger onderwijs restant 2009/2010 147

Hoger onderwijs 450

Onderwijs ontwikkeling Lelystad (was Roy Heiner Academie 948712) 93

Rente voorfinanciering Oostvaarderswold 2012/2013 679

Investeringsagenda (Markermeer/ IJmeer/TBES; Oostvaarderwold en Voorzieningen en Economie 6.890

8.503 -/-
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Reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn (NR: B016) 
Het doel van de reserve is de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid 
en economische ontwikkeling van Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet 
doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn 
afgerond; daarna kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2020) 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B016  Vervangende projecten Zuiderzeelijn 18.666 2.489 -3.115 18.040 -18.040 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 2.489

2.489

Onttrekkingen

Bijdrage voor OV-SAAL 11.2.1 2.667

Bijdrage voor project Vollenhoverbrug 2.2.3 400

Bijdrage voor project N50 2.1.1 48

3.115 -/-

Oormerken

Restantsaldo wordt geoormerkt voor de projecten in de Investeringsagenda (Luchthaven; N50; (infra)projecten Noordelijk Flevoland) 18.040

18.040 -/-  
 
Reserve risico’s kapitaalverstrekkingen (NR: B019) 
Het doel van de reserve is om middelen beschikbaar te hebben ingeval verstrekte risicovolle leningen niet 
worden terugbetaald, verleende garanties of borgstellingen worden aangesproken of als deelnemingen via 
aandelenkapitaal hun waarde verliezen. Per geval (lening, garantie, deelneming) wordt bij het moment van 
besluitvorming bezien of er sprake is van een risicovolle situatie en in welke mate de reserve daarvoor moet 
worden versterkt. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B019  Reserve risico kapitaalverstrekking 0 0 0 0 0 0

Dotaties

Dotatie niet noodzakelijk 0

0

Onttrekkingen

Geen 0

0 -/-

Oormerken 0

0 -/-  
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Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan (NR: B025) 
Voor de uitvoering van de speerpunten is externe deskundigheid nodig, die kan wisselen afhankelijk van de 
fase waarin het speerpunt zich bevindt. Voor elk speerpunt wordt een bestuursopdracht door PS vastgesteld, 
waarbij een inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de speerpunten zullen worden gedaan. Vanwege 
het ongelijkmatig verloop van de uitgaven is een reserve ingesteld; hierdoor wordt het jaarlijks beslag op de 
begroting geëgaliseerd. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B025  Omgevingsplan Flevoland 1.368 2.305 -2.317 1.356 -240 1.115

Dotaties

Dotatie conform begroting 2.305

2.305

Onttrekkingen

Proceskosten voor Oostvaarderswold 5.1.2 974

Proceskosten voor Schaalsprong 1.4.1 445

Proceskosten voor TMY/WMY 10.1.3 145

Proceskosten voor Noordelijk Flevoland 1.4.1 68

Proceskosten voor de Luchthaven 10.1.3 49

Tijdelijke formatieuitbreiding voor de diverse programma's (OVW, Noord, RAAM, etc.) div. 636

2.317 -/-

Oormerken

TBES 240

240 -/-  
 
Reserve p-MJP landelijk gebied (NR: B027) 
De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede cofinancieringmiddelen voor het p-MJP 2007-2013 
beschikbaar te houden voor latere jaren zodat de afspraken uit de bestuursovereenkomst kunnen worden 
gerealiseerd. De provinciale cofinanciering voor het p-MJP is gelijkmatig beschikbaar over de jaren 2007-
2013. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar. Om die reden is deze egalisatiereserve 
ingesteld.  
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B027  p-MJP Landelijk Gebied 2.795 2.669 118 5.582 -5.582 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 2.669

2.669

Onttrekkingen

Onderuitputting procinciale cofinanciering p-MJPprojecten 5.8 -2.353

Eliminatie interne projecten - 2.306

Rente Groenfonds 11.1.1 165

118 +

Oormerken

Vanwege het meerjarige karakter van het p-MJP-programma wordt het saldo volledig geoormerkt tot definitieve afronding programma 5.582

5.582 -/-  
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Reserve GO-gelden (NR: B028) 
De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede GO-gelden beschikbaar te houden voor latere jaren 
zodat de afspraken uit de CAO kunnen worden gerealiseerd. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B028  GO-gelden 198 0 -15 183 -183 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 0

0

Onttrekkingen

Gezonde voeding C2.2.1 15

15 -/-

Oormerken

Vanwege CAO-afspraken blijft de omvandg van de reserve volleidg voor het GO geoormerkt. 183

183 -/-  
 
Reserve jeugdzorg (NR: B020) 
De reserve wordt gebruikt om niet bestede provinciale gelden voor de jeugdzorg beschikbaar te houden voor 
latere jaren. Met ingang van het afsprakenkader 2010-2011 is de provincie verantwoordelijk voor het 
opvangen van de fluctuaties in vraag en aanbod naar jeugdzorg. Een buffer is daarom onontbeerlijk. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B020  Egalisatiereserve jeugdzorg 242 86 0 328 0 328

Dotaties

Dotatie conform begroting 86

86

Onttrekkingen

Geen 0

0 -/-

Oormerken 0

0 -/-  
 
Reserve Infrafonds (NR: B026) 
Het doel van het Infrafonds is om, op basis van de gestelde doelstellingen van PS in de nota Mobiliteit 
Flevoland, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de provincie Flevoland op lange termijn te 
waarborgen en te verbeteren.   
De primaire functie van het Infrafonds is sparen. Gelet op de hoogte van de jaarlijkse dotatie versus het 
benodigde investeringsvolume op termijn worden de eerste jaren gebruikt om financieel volume te creëren. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B026  Infrafonds 6.737 3.730 -1.895 8.573 -8.573 0

Dotaties

Dotatie is aangepast adhv eindafrekening Motorrijtuigenbelasting 2011 3.730

3.730

Onttrekkingen

Realisatie Almere 2.0 1.4.1 300

Bijdrage Stedelijke Bereikbaarheid Almere, OV-SAAL en N50 2.1.1 288

Bijdrage aan de projecten Vollenhoverbrug en Markerwaarddijk 2.2.3 1.307

1.895 -/-

Oormerken

Restantsaldo wordt geoormerkt voor de projecten in de Investeringsagenda (Gooiseweg; Infraprojecten/VSBA; N23; Vollenhoverbrug; Voorzieningen en econom 8.573

8.573 -/-  
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Reserve cofinanciering EU-projecten 94-99  (NR: B004) 
Het oorspronkelijke doel van de reserve (egalisatie van de provinciale cofinanciering) is afgewikkeld. De 
reserve is nu bedoeld voor de afwikkeling van een verwachte claim.  
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B004 Cofinanciering EU-projecten 94-99 869 0 -869 0 0 0

Dotaties

Geen 0

0

Onttrekkingen

Afrekening programma 94-99; opheffen reserve tgv Algemene Reserve 869

869 -/-

Oormerken 0

0 -/-  
 
Reserve cofinanciering EU-projecten 2000-2006 (NR: B005) 
Het oorspronkelijke doel van de reserve (egalisatie van de provinciale cofinanciering) is afgewikkeld. De 
reserve is nu bedoeld voor de afwikkeling van de eindafrekening. Aangezien afronding van de 
programmaperiode vanaf twee jaar na afloop plaatsvindt en definitieve vaststelling door de Europese 
Commissie enkele jaren later, moeten provinciale cofinancieringmiddelen beschikbaar blijven. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B005  Cofinanciering EU-projecten 00-06 2.087 0 -584 1.502 -1.502 0

Dotaties

Geen 0

0

Onttrekkingen

Afrekening Leader+; Decommitering Europese Unie 1.3.1 321

Cofinanciering Leader + 125

Voorlopige afrekening EPT 00-06; btwcompensatie 1.3.1 -129

Voorlopige afrekening 00-06, correctie onttrekking cofinanciering 07-13 224

Diversen (Interreg; IAP) 43

584 -/-

Oormerken

Vanwege het meerjarige karakter van het EU-programma wordt het saldo volledig geoormerkt tot definitieve afronding programma 1.502

1.502 -/-  
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Reserve technische bijstand Europa (NR: B017) 
Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn, onder de noemer technische bijstand,  
middelen beschikbaar gesteld. Het betreft hier salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en 
overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze 
egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van Technische Bijstand in een verantwoordingsjaar 
worden opgevangen. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B017  Technische bijstand Europa 831 149 -125 855 -855 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 149

149

Onttrekkingen

Kosten Technische Bijstand; afwikkeling oude programma's (Interreg III, Innovatieve acties,1.3.1 19

Kosten Technische Bijstand; programmabureau Kansen voor West 1.3.1 77

Kosten Technische Bijstand; Interreg IV 1.3.1 28

125 -/-

Oormerken

Vanwege het meerjarige karakter van het EU-programma wordt het saldo volledig geoormerkt tot definitieve afronding programma 855

855 -/-  
 
Reserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013 (NR: B022 
Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 
2007-2013 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen.  
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B022  Cofinanciering EU-projecten 07-13 4.987 1.900 -2.133 4.754 -4.754 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 1.900

1.900

Onttrekkingen

Onttrekking tbv p-MJP 5.8 345

Ontrekking tbv OP-West Flevoland (inclusief TMI) 1.3.1 982

Ontrekking tbv Interreg IV 1.3.1 366

Ontrekking tbv Europees Visserijfonds As 4 1.3.1 400

Diversen 1.3.1 40

2.133 -/-

Oormerken

Vanwege het meerjarige karakter van het EU-programma wordt het saldo volledig geoormerkt tot definitieve afronding programma 4.754

4.754 -/-  
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Reserve investeringsimpuls Flevoland-Almere (NR: B024) 
De provincie wil met het IFA in de periode 2007-2020 het volgende realiseren:  
• krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere en het versterken 

van de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad.  
• Impulsen voor ideeën, ondernemingen en mensen, waardoor Almere duurzaam aantrekkelijk blijft en 

waarbij het gaat om investeringen in de sociale, culturele en economische infrastructuur.  
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B024  Investeringsimpuls Flevoland Almere 15.410 7.975 -17.020 6.365 -6.365 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 7.975

7.975

Onttrekkingen

Onttrekking tbv IFA 1 6.1.5 7.903

Onttrekking tbv IFA 2; Windesheim 6.1.5 9.117

17.020 -/-

Oormerken

Vanwege het meerjarige karakter van het IFA-programma wordt het saldo volledig geoormerkt tot definitieve afronding programma 6.365

6.365 -/-  
 
Reserve grootschalige kunstprojecten (NR: B006) 
De reserve heeft twee doelen:  
• Realisatie van landschapskunstwerken.  
• Toepassing 1% kunstregeling bij investeringen in infrastructuur, verbouwing, nieuwbouw of aankoop van 

provinciale gebouwen door de provincie die een bedrag van 10 miljoen euro te boven gaan.  
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B006 Grootschalige kunstprojecten 397 33 0 430 0 430

Dotaties

Dotatie conform begroting 33

33

Onttrekkingen

Geen 0

0 -/-

Oormerken 0

0 -/-  
 
 



 199

Reserve monumentenzorg (NR: B008) 
De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor 
restauratie en onderhoud van Rijks- en gemeentelijke monumenten, overeenkomstig het daarvoor 
vastgestelde beleid. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B008 Monumentenzorg 293 13 -287 19 0 19

Dotaties

Dotatie conform begroting 13

13

Onttrekkingen

Restauratie orgel Bethelkerk 8.1.1 226

Beheer en herstel cultureel erfgoed 8.1.1 61

61 -/-

Oormerken 0

0 -/-  
 
Reserve projecten wonen, welzijn, zorg (NR: B010) 
De reserve beoogt projecten te stimuleren die tot doel hebben dat zorgvragers langer zelfstandig kunnen 
wonen en functioneren. Daarbij wordt pro-actief gekeken wat er in de provincie nodig is. De ontwikkelfase 
(het stimuleren van vernieuwing) en de uitvoeringsfase liggen in de regel uiteen, wat vraagt om een 
flexibele werkwijze. Dit is mogelijk door gebruik te maken van een bestemmingsreserve. In 2012 zal deze 
reserve worden opgeheven. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B010  Projecten Wonen Welzijn Zorg 468 0 0 468 -468 0

Dotaties

Geen 0

0

Onttrekkingen

Geen 0

0 -/-

Oormerken

Restantsaldo wordt geoormerkt voor de toekomstige  transitiekosten; conform collegeakkoord 468

468 -/-  
 
Reserve Sportaccommodaties/grootschalige sportmanifestaties (NR: B011) 
De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan:  
• de stimulering van een voor Flevoland toereikend sportvoorzieningenniveau 
• subsidie voor sportaccommodaties met een regionale, provinciale of landelijke betekenis 
• grote sportmanifestaties 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B011  Sportaccommodaties c.a. 416 56 -43 429 0 429

Dotaties

Dotatie conform begroting 50

restantsaldo op post Grootschalige Sportaccomodaties 7.3.1 6

56

Onttrekkingen

Schooljudo 2010-2013 7.3.1 43

43 -/-

Oormerken 0

0 -/-
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Voorzieningen 
 
Voorziening niet-jaarlijks onderhoud Provinciehuis (NR: V011) 
De voorziening is bedoeld om het provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm 
voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld 
meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in 
de benodigde financiële middelen. 
Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan 
dat op 8 oktober 2009 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2009-2013. In het plan is 
inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen 
worden gemaakt.  
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V011  NJO provinciehuis 1.223 250 225 1.248

Dotaties

Dotatie conform begroting C2.1.1 250

250

Onttrekkingen

Onttrekking tbv onderhoud provinciehuis is conform de staat van activa C2.1.1 225

225 -/-  
 
Voorziening niet-jaarlijks onderhoud landwegen (NR: V013) 
De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor 
is periodiek niet-jaarlijks onderhoud nodig aan provinciale verhardingen, kunstwerken, 
verkeersregelinstallaties en openbare verlichtinginstallaties.  
Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat 
van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse 
dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden éénmaal per vijf jaar 
aangeboden aan Provinciale Staten. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen PMIT.  
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V013  NJO wegen 8.161 5.089 4.798 8.453

Dotaties

Dotatie conform begroting 2.2.1 5.089

5.089

Onttrekkingen

Onttrekking tbv onderhoud wegen is conform de staat van activa 2.2.1 4.798

4.798 -/-  
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Voorziening Grondwaterbeheer (NR: V005) 
De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens 
grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De 
bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), 
artikel 7.7. De doelen zijn maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, 
onderzoekingen ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met 
onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. 
Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V005  Grondwaterbeheer 902 0 236 666

Dotaties

Dotatie conform begroting 0

0

Onttrekkingen

Opbrengsten grondwaterheffing 3.1.1 -462

Reguliere kosten grondwaterbeheer 3.1.1/4.1.1 453

Deltaprogramma 3.1.1 245

3.1.1 236 -/-  
 
Voorziening Pensioenen en uitkeringen leden GS (NR: V015) 
Uit de voorziening wordt een tweetal aanspraken gedekt: 
• uitkeringen van voormalige gedeputeerden (die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben 

bereikt); 
• pensioenen van voormalige gedeputeerden 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V015  Pensioen/uitkeringen GS 2.706 2.317 370 4.653

Dotaties

Dotatie conform begroting (regulier + pensioenoverdracht bestuurders) C1.1.2 344

Extra storting ivm onvoldoende dekkingsgraad van de voorziening obv geactualiseerde actu C1.1.2 1.973

2.317

Onttrekkingen

Onttrekking conform salarisbetalingen 2011 370

370 -/-  
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Voorziening Rechten van personeel derden (NR: V018) 
In verband met de overname van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van de 
Hulpverleningsdienst Flevoland door Bureau Jeugdzorg Flevoland (BJZF) in 2004 is er door provincie 
Flevoland een voorziening getroffen voor de financiële verplichting aan het AMK personeel, die voortvloeit 
uit de overgang van pensioenfonds bij vervroegde uittreding en de zogenaamde exit-kosten. De verplichting 
geldt voor een termijn van 15 jaar. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V018  Rechten van personeel derden 95 0 0 95

Dotaties

Geen 0

0

Onttrekkingen

Geen 0

0 -/-  
 
Voorziening oninbare vorderingen (NR: V035) 
Deze voorziening is bedoeld voor vorderingen op debiteuren waarvan de inbaarheid per balansdatum zeer 
onzeker is. Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke vorderingen.   
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V035  Oninbare vorderingen 2.020 285 0 2.305

Dotaties

Afrekening Europees Programma 2000-2006 1.3.1 285

285

Onttrekkingen

0

0 -/-  
 
Voorziening verkoop aandelen NUON/Essent (NR: V036) 
In de verkooptransactie aandelen Essent/Nuon is een aantal garanties en een vrijwaring opgenomen van de 
voormalige publieke aandeelhouders aan de nieuwe aandeelhouders. Het totale bedrag aan 
aansprakelijkheid voor de provincie Flevoland bedraagt € 379.000 en is onder de naam Escrow niet aan de 
aandeelhouders uitgekeerd, maar op een geblokkeerde rekening geplaatst. De maximale duur van de 
aansprakelijkheid bedraagt 5 jaar.  
De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat de vordering die bestaat op de Escrow niet tot 
uitkering komt. Conform advies Cie BBV en accountant is deze voorziening opgenomen tegenover de 
vordering op de Escrow. 
 
Specificatie ultimo 2011 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V036  Verkoop aandelen Essent/NUON 283 0 86 196

Dotaties

Dotatie conform begroting 0

0

Onttrekkingen

Ontvangen dividend 1.1.10 86

86 -/-  



 203

2 Single information single audit (SISA) 
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I&M E9 Programma Externe 
Veiligheid (EV)

Subsidieregeling 
programmafinanciering 
Externe Veiligheid (EV)-
beleid voor andere 
overheden 2006-2010

Provincies

Besteding 2011

Aard controle R

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

-€ 29.999 Nee € 0 
I&M E11 Nationaal 

Samenwerkingsprogram
ma Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling 
programmafinanciering 
lokale 
luchtkwaliteitsmaatregelen 
en Besluit milieusubsidies

Provincies

Besteding 2011 tlv 
rijksmiddelen (excl. 
besteding uit ontvangen 
rente opbrengsten)

Aard controle R

Besteding 2011 tlv eigen 
middelen

Aard controle R

Besteding 2011 uit 
bijdragen door derden = 
contractpartners (niet rijk 
of medeoverheid)

Aard controle R

Besteding 2011 uit 
rentebaten medeoverheid 
op door rijk verstrekte 
bijdrage NSL

Aard controle R

Teruggestort/verrekend 
in 2011 in verband met 
niet uitgevoerde 
maatregelen

Aard controle R

Eindverantwoording 
ja/nee

Aard controle n.v.t.

€ 87.410 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2011 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R
€ 0 

I&M E27 Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en 
Vervoer (art. 10)

Provincies en stadsregio's 
(Wgr+)

Eindsaldo/-reservering 2010

Aard controle R

Rentebaten 2011

Aard controle R

Ontvangen BDU-bijdrage 
V&W 2011

Aard controle R

Terugbetaling door derden 
vanuit BDU-bijdrage 
verstrekte middelen in 
2011

Aard controle R

Besteding 2011

Aard controle R

Correctie over 
besteding 2010

Aard controle R

€ 45.868.838 € 450.097 € 35.333.000 € 0 € 36.011.439 € 960.514 
Eindsaldo/-reservering 2011

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R
€ 44.679.982 € 0 
Individuele bestedingen 
2011 die meer dan 20% van 
de totaal ontvangen BDU 
bedragen

Omschrijving

Aard controle n.v.t.

Individuele bestedingen 
2011 die meer dan 20% 
van de totaal ontvangen 
BDU bedragen

Bedrag

Aard controle R

1 Gedelegeerde concessie 
gemeente Almere

€ 9.967.374 

EL&I F3 Verzameluitkering EL&I 
(incl. oud LNV)

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr)

Besteding 2011 (incl. 
besteding 2009 en 2010 
voor zover nog niet eerder 
verantwoord (zie nieuwsbrief 
IBI nr. 30)

Aard controle R

€ 430.492 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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EL&I F7 Subsidieregeling 
sterktes in de regio 
(Pieken in de delta)

Subsidieregeling sterktes 
in de regio

Gemeenten

Hieronder per regel één 
(gebiedsgericht) 
projectkenmerk en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Voldoet aan beschikking 
ja/nee?

Aard controle R

Besteding 2011 ten laste 
van rijksmiddelen

Aard controle R

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

1 Project Noordvleugel Fast 
Forward

Ja € 259.787 n.v.t. Nee € 0 

VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg 
(Bureau Jeugdzorg + 
Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 
37) 
en
Regeling bekostiging 
jeugdzorg 2009

Provincies en stadsregio’s 
(Wgr+)

Aantal Onder 
toezichtstelling (OTS), jaar 
2010

Aard controle D1

Aantal OTS 2010, overig

Aard controle D1

Aantal voorlopige voogdij 
2010

Aard controle D1

Aantal voogdij 2010

Aard controle D1

Aantal jeugdreclassering 
2010

Aard controle D1

Aantal samenloop 2010

Aard controle D1

184 354 2 135 312 30

Aantal Individuele Traject 
Begeleiding 2010 (ITB), 
harde kern

Aard controle D1

Aantal ITB 2010, Criem

Aard controle D1

Aantal scholing- en 
trainingsprogramma's 
(STP) 2010

Aard controle D1

Besteding 2011 aan 
stichting die een bureau 
jeugdzorg in stand houdt -
deel justitietaken

Aard controle R

Besteding 2011 aan 
stichting, die een bureau 
jeugdzorg in stand houdt 
- deel taken bureau 
jeugdzorg en subsidie 
bureau jeugdzorg

Aard controle R

Besteding 2011 aan 
zorgaanbod

Aard controle R
127 215 0 € 6.850.088 € 5.145.229 € 27.803.783 
Aantal aanmeldingen 2011 
aan het LBIO door bureau 
jeugdzorg

Aard controle D2

Aantal afmeldingen 2011 
aan het LBIO door 
bureau jeugdzorg

Aard controle D2

Omvang 
egalisatiereserve 
jeugdzorg per 31 
december 2011

Aard controle R

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
421 352 € 1.621.729 Nee
Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2011 
plaatsvindt aan stichting die 
een bureau jeugdzorg in 
stand houdt -deel 
justitietaken

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt aan 
stichting, die een bureau 
jeugdzorg in stand houdt - 
 deel taken bureau 
jeugdzorg en subsidie 
bureau jeugdzorg

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in 
2011 plaatsvindt aan 
zorgaanbod

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R
€ 0 € 0 € 0 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

 
 
 
Toelichting 
 
Op basis van instructies van het Rijk is per saldo een vordering opgenomen, waarmee de doeluitkering is 
verhoogd. Dit als gevolg van de overgang van SISA van het kasstelsel naar het baten -en lastenstelsel.  
Dit is van toepassing op de regeling ‘Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer’. 
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3 Controleverklaring   
 








