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Aan Provinciale Staten van Flevoland 
 
Voor u ligt ons voorstel voor de Programmabegroting 2013 van de provincie Flevoland. Het betreft de tweede 
begroting voor deze Coalitieperiode.  
 
Wij zijn buitengewoon verheugd dat het ons is gelukt om u, net als vorig jaar, een sluitende begroting te 
presenteren. Er is zelfs sprake van een overschot van € 0.9 mln. In tijden van crisis is dat alles behalve 
vanzelfsprekend. De komende jaren zal het steeds moeilijker worden om zonder aanvullende maatregelen een 
sluitende begroting te kunnen presenteren. In ons meerjarenperspectief constateren wij nu al een aanzienlijke 
afname van het begrotingssaldo. Dit saldo is in 2014 nihil maar loopt vervolgens door toenemende lasten op in 
een tekort van € 0,8 mln. in 2015 tot € 1,5 mln. in 2016. Omdat de tekorten betrekking hebben op onze 
meerjarenraming, zal het college bij de Algemene Beschouwingen 2013 -in het daartoe geëigende instrument 
zijnde de Perspectiefnota 2013-2017- met aanvullende maatregelen komen om dit tekort op te lossen. Los 
daarvan zien wij donkere wolken op ons afkomen als de Tweede Kamer verkiezingen achter de rug zijn en 
regeringspartijen hun maatregelen zullen presenteren. Het CPB komt op basis van de verkiezingsprogramma's 
tot de conclusie dat, los van de uitkomst van de verkiezingen, het nieuwe kabinet naar verwachting zal 
besluiten tot aanvullende ombuigingen van 14 a 15 miljard euro. Een dergelijke ombuiging op rijksniveau heeft 
voor onze provincie forse nadelige gevolgen waardoor extra bezuinigingen noodzakelijk worden. Een extra 
bezuinigingsopgave in orde van grote van 5 miljoen euro per jaar is daarbij niet ondenkbaar. Wij verwachten u 
in de eerstvolgende Perspectiefnota 2013-2017 een compleet beeld te kunnen presenteren waarbij we 
maatregelen aan u voor zullen leggen om de financiën van de provincie structureel op orde te houden. 
 
De opzet van de begroting is qua structuur niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. De begroting bestaat uit 
zes programma’s die aansluiten op het Collegeuitvoeringsprogramma. Deze programma’s zijn onderverdeeld in 
Programmaonderdelen, het autorisatieniveau van Provinciale Staten. Hierin zijn de (meerjarige) doelstellingen 
uit het Collegeuitvoeringsprogramma opgenomen. Deze doelstellingen zijn vervolgens uitgewerkt in doelen, 
activiteiten, middelen, risico’s en vitale coalities.  
 
De inhoud van de begroting is uiteraard wel veranderd. We zijn in vergelijking met vorig jaar aangekomen in 
het tweede jaar van onze Coalitieperiode. Ambities uit de jaarschijf 2013 van ons College Uitvoerings-
programma zijn in de vorm van activiteiten opgenomen en uitgewerkt in deze begroting. Tevens zijn de doelen 
en activiteiten die vorig jaar nog opgenomen waren in de Productenraming (waardoor sprake was van spreiding 
van stuurinformatie over twee boekwerken), nu opgenomen in de Programmabegroting waardoor Provinciale 
Staten op basis van de Programmabegroting 2013 naar onze mening voldoende kunnen sturen, monitoren en 
controleren. 
 
Het verbeteren van de programmabegroting op gebied van SMART-definiering van doelen, voeren we uit 
conform de afspraken die we daar met uw Staten over hebben gemaakt. Daarbij is het streven dat  de 
Programmabegroting 2013 zelfstandig leesbaar is en dat de doelen en activiteiten voor 2013 conform de 
criteria van concreetheid (SMART) opgesteld zijn. Op basis van de Programmabegroting 2013 passen wij voor de 
begroting 2014 het instrument 'Doelenboom' toe en worden indicatoren toegevoegd. Hiermee starten wij in het 
najaar van 2012. 
 
Tijdens de in juni gehouden Algemene Beschouwingen 2012 zijn een aantal moties aanvaard. De moties 15 
‘Transparantie delegatiebesluiten’ en 16 ‘Indexering opcenten motorrijtuigenbelasting’ hebben we beiden 
verwerkt in de programmabegroting. Het resultaat ervan vindt u terug in de leeswijzer respectievelijk het 
programmaonderdeel ‘Algemene dekkingsmiddelen’. Bovendien hebben wij naar aanleiding van de discussie bij 
de vorige begrotingsbehandeling een verbetering aangebracht in de verhouding tussen onze risico's en het 
bijbehorende weerstandsvermogen. De bijbehorende ratio is inmiddels boven de door u gewenste 1,1 terecht 
gekomen.  
 
In de bijlage van deze begroting treft u voor de eerste keer de resultaten van een financiële diagnose 
(stresstest) aan die wij door Deloitte hebben laten opstellen. Deze diagnose geeft een beeld over de mate 
waarin de provincie financieel gezond is. De uitkomst van deze diagnose is positief. Wij doen het goed ten 
opzichte van andere provincies. De diagnose vormt voor ons een bevestiging dat we met ons financiële beleid 
op de goede weg zijn. 
  



 2 

Wij verwachten dat deze Programmabegroting 2013 u in voldoende mate van de juiste sturingsinformatie 
voorziet, voldoende beknopt en concreet is om goede besluiten te nemen en de juiste keuzes te bepalen. Wij 
zien dan ook uit naar een betrokken en constructieve discussie met uw Staten rondom de vaststelling van deze 
begroting. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 
 
Secretaris          Voorzitter 
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I 
 
    Bestuurlijke samenvatting            
 
Dit is de tweede Programmabegroting in deze collegeperiode. We werken verder op de basis die in het eerste 
jaar is gelegd. We hebben onze accenten aangebracht en ons gefocust op onze doelstellingen. De begroting is 
ons belangrijkste sturingsinstrument, hierin worden de doelen en activiteiten uit het College 
Uitvoeringsprogramma geconcretiseerd.  
 
I. Algemeen 
 
Proces  
In juni 2012 hebben Provinciale Staten met de Perspectiefnota 2012-2016 de (financiële) kaders voor het 
komende begrotingsjaar vastgesteld. Daarin zijn de belangrijkste financiële keuzes besproken.  
 
Op basis van deze besluitvorming hebben wij de Programmabegroting 2013 voorbereid. Het collegeprogramma 
is daarbij leidend wat betreft de beleidsinhoud. De ambities uit het Coalitieakkoord zijn geconcretiseerd in 
doelen en activiteiten opgenomen in de Programmabegroting 2013. Verder zijn de recente ontwikkelingen 
verwoord in de doelstellingen, de activiteiten en de risico’s. De bijdragen van het Rijk zijn opnieuw structureel 
naar beneden bijgesteld en de verwachting is dat de komende jaren met een verdere verlaging rekening moet 
worden gehouden. Om die reden moeten wij de beschikbare middelen gericht verdelen over de doelstellingen 
en zijn keuzes onvermijdelijk.  
 
Programmabegroting  
Provinciale Staten hebben een kaderstellende en controlerende taak. In de Provinciewet wordt aangegeven dat 
Provinciale Staten de begroting vaststellen op grond van het budgetrecht. De bestuurlijke planning & control 
bestaat dientengevolge uit: kaderstellen, sturen, verantwoording afleggen en controleren. Gedeputeerde 
Staten hebben bestuursbevoegdheden en leggen verantwoording af over het gevoerde beleid.  
 
Onderzoek Rekenkamer  
In deze Programmabegroting is veel aandacht besteed aan de formulering van de doelstellingen en de 
activiteiten. Deze zijn “smarter” geformuleerd dan voorgaande jaren, op basis van het onderzoek van de 
Randstedelijke Rekenkamer, Beoordeling doelstellingen begroting 2012. In overleg met de Statenwerkgroep 
Planning & Control is voor een gefaseerde aanpak gekozen. In de Programmabegroting 2013 worden de 
doelstellingen zo “smart” mogelijk gemaakt. De volgende begroting bevat naast de verbeterde doelstellingen 
ook de zogenaamde doelenboom en indicatoren. Daarnaast is een duidelijker samenhang aangebracht tussen de 
Programmabegroting en de Productenraming. Alle doelstellingen zijn opgenomen in de Programmabegroting die 
Provinciale Staten vaststelt.  
 
Zes programma’s  
De opzet van de begroting is net als vorig jaar opgebouwd uit zes programma’s: Ruimte, Bereikbaarheid, 
Economie, Samenleving, Investeringsagenda en Bestuur. Ieder programma geeft de meerjarige doelstellingen 
uit het Collegeuitvoeringsprogramma weer. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in de programmaonderdelen. 
Binnen deze programmaonderdelen zijn de verplichte W-vragen ingevuld in de vorm van Doelen, Activiteiten en 
Middelen. Tevens is daarbij ingegaan op risico’s en vitale coalities. 
 
II. Hoofdlijnen Programmapan 2013 
 
De hoofdlijnen per thema voor 2013 zetten wij op een rij. De belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen 
schetsen wij kort per programma. Uitzondering is het programma Bestuur, dat ingaat op de bestuursstijl en 
niet op concrete doelstellingen, activiteiten en budgetten.  
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1. Ruimte 
 
Omgevingsbeleid 
De afgelopen tijd is gebleken dat het rijksbeleid en de wetgeving nog onvoldoende duidelijkheid bieden over 
het toekomstige instrumentarium voor het omgevingsbeleid. Het is onzeker hoe het stelsel van het nieuwe 
omgevingsrecht uiteindelijk wordt. Om die reden wordt vooralsnog afgezien van het voornemen een 
bestuursopdracht actualisatie van het Omgevingsplan op te stellen. We beoordelen gebiedsontwikkelingen 
tegen de achtergrond van de integraal opgestelde Omgevingsagenda.  
 
Deltaprogramma 
Met het oog op de Deltabeslissingen in 2014 participeren wij ambtelijk en bestuurlijk in het Deltaprogramma. 
De Flevolandse belangen en lange termijn doelstellingen brengen wij in. Het komende jaar moeten wij 
strategische keuzes maken. Naast veiligheid en voldoende zoetwater brengen wij in dat de huidige ruimtelijk-
economische ontwikkelingen mogelijk blijven en nieuwe ontwikkelingen een kans krijgen.  
 
Duurzaamheid 
Doel voor 2013 is het behoud van de koploperspositie in Nederland. In Flevoland is 50% van het energieverbruik 
duurzaam gewonnen. Daarnaast stellen we beleid op om het vervoer te verduurzamen. De nieuwe 
Uitvoeringsstrategie Duurzaam Flevoland voeren wij uit.  
 
Natuurakkoord 
In de afspraken tussen Rijk en provincies over het Deelakkoord Natuur voeren de provincies nieuwe taken uit 
met minder middelen. Omdat wij uitgaan van toegankelijke en betaalbare natuur moeten wij komend jaar ons 
natuurbeleid herijken en bepalen hoe wij de nieuwe beheertaken binnen de geldende kaders kunnen uitvoeren. 
De Ecologische Hoofdstructuur moet opnieuw worden vastgelegd en internationale verplichtingen worden 
vertaald in verplichte beheerplannen.  
 
Omgevingsdienst 
Per 1 januari 2013 voert de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wettelijke taken uit namens de 
17 deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling. Deze gespecialiseerde uitvoeringsdienst voert voor de 
provincie de wettelijke milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit. Als opdrachtgever 
sturen wij deze dienst mede aan.  
 
Europese programma's 
De Europese programma’s dragen bij aan provinciale doelstellingen op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkelingen en natuur, de verbetering en verduurzaming van de landbouw en van het vestigingsklimaat voor 
bedrijven. In 2013 loopt het huidige programma ten einde. In de loop van 2013 verwachten wij duidelijkheid 
over de nieuwe programmaperiode 2014 – 2020 
 
2. Bereikbaarheid 
 
Openbaar vervoer 
Nadruk ligt op samenwerking rondom de concessies en concessiebeheer, zowel in de Randstad, de noordelijke 
en oostelijke provincies als in de regio, bijvoorbeeld vanwege de regiotaxi.  
 
Mobiliteit 
Komend jaar verwachten wij het verdiepingsonderzoek dat inzicht geeft in de stillelastenproblematiek af te 
ronden en de bedragen die nodig zijn in het meerjarenperspectief. We willen komen tot een vernieuwde 
aanpak van het beheer van de Flevolandse infrastructuur.  Daarnaast stellen wij het PMIRT op waarbij ook 
ruimtelijke en economische ontwikkelingen worden opgenomen in het Investeringsprogramma.  
  
3. Economie 
 
Onze ambitie is vooral gericht op “sterker maken wat sterk is”. Dit brengt focus aan bij de herbezinning op 
onze rol, ons beleid, onze instrumenten. In de Economische Agenda (2012) moeten de keuzes worden 
vastgelegd, ook gelet op onze positie in economische netwerken als de MRA en Landsdeel West. We 
concentreren ons op de kenniseconomie, de concurrentiekracht en het Flevolands vestigingsklimaat en 
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maatschappelijke voorzieningen. Ontwikkelingen worden ondersteund op basis van businesscases. 
Werkgelegenheid is daarbij een relevant criterium.    
 
We sturen aan op samenwerking met partners die werken aan de versterking van duurzame voedselproductie, 
gezond leven en efficiënt gebruik van energie en grondstoffen (topsectoren).  
  
4. Samenleving  
 
De vermindering van bijdragen en subsidies, die in 2012 is gestart, wordt doorgezet. Onze heroriëntatie op 
onze kerntaken in dit domein werken we uit. Binnen de provinciale taak jeugdzorg werken we onverminderd 
aan het verkorten en voorkomen van wachtlijsten, en tegelijkertijd bereiden we de overdracht van deze 
opdrachtgeversrol samen met de gemeenten zorgvuldig voor.  
 
We brengen de stand van de voorzieningen in Flevoland in kaart en brengen projecten in in de 
Omgevingsagenda en de Investeringsagenda. Via zorginnovatieve projecten versterken we onze samenleving en 
we richten ons daarbij op doelgroepen in onze Flevolandse samenleving waarvoor de voorzieningen 
onvoldoende zijn. Daarbij maken wij keuzes via businesscases.  
 
Op het gebied van monumenten en archeologiebeleid besluiten wij over de uitvoering van de taken die het Rijk 
overdraagt. De plannen voor een Erfgoedpark Batavialand te Lelystad met diverse partners worden uitgewerkt; 
tegelijkertijd bezinnen wij ons op onze rol in dit domein.  
  
5. Investeringsagenda  
 
De Investeringsagenda omvat de grote projecten, die tot doel hebben de provinciale ambities vorm te geven. 
Tot 2020 investeren wij als provincie bijna 250 miljoen euro in deze projecten. Met andere partijen samen gaat 
het om een veelvoud van dit bedrag. Het is zaak deze gelden zo goed mogelijk in te zetten voor de 
ontwikkeling van Flevoland en voor haar inwoners.  
 
Via een open plan proces wordt een beslissing genomen over natuurontwikkeling in Flevoland, onder andere 
rondom de gebiedsontwikkeling OostvaardersWold. Voor Zuidelijk Flevoland wordt de ontwikkeling vastgelegd 
in een Rijksstructuurvisie voor het gebied (RRAAM). Afspraken tussen gemeente, provincie en Rijk worden 
vastgelegd in een actualisatie van het Integraal Afsprakenkader voor de Schaalsprong Almere. In Noordelijk 
Flevoland is op basis van een nulmeting bepaald welke projecten worden opgepakt en we maken afspraken met 
gemeenten en bedrijfsleven over de realisatie van deze projecten economische structuurversterking.  
 
Over de volgende fase van het Toekomstbestendig Ecologisch systeem wordt een besluit genomen. Onze inzet 
is vooral gericht op de behartiging van de regionale belangen, draagvlak, samenwerking en goede 
besluitvorming. Daarnaast nemen wij een besluit over positie en inbreng van de provincie in de volgende fase 
van deze gebiedsontwikkeling Markermeer-IJmeer.  
 
De Luchthaven Lelystad heeft belang bij de komst van luchtverkeersleiding, de baanverlenging en een bredere 
ontwikkeling van economische luchtvaartgebonden activiteiten. Wij dringen op diverse fronten aan op 
besluitvorming, bijvoorbeeld over de uitwerking van de Alderstafel. OMALA moet een verantwoorde en gezonde 
exploitatie hanteren in samenhang met de economische ontwikkeling van deze regio en de besluitvorming over 
de luchthaven.  
 
Duurzame Energie en ontwikkelingsmaatschappij wordt ingericht en gaat haar eerste realisatiejaar in. We zijn 
betrokken bij kansrijke businesscases uit het portfolio van DE-on.  
 
We ronden het huidige programma pMJP gericht op projecten die de leefbaarheid vergroten af en bereiden een 
uitvoeringsprogramma 2014 – 2020 voor. Daarbij houden we rekening met de nieuwe criteria, mogelijkheden en 
(budgettaire) beperkingen.  
 
6. Bestuur 
 
Door samenwerking kunnen wij onze doelstellingen realiseren. Op bestuurlijk vlak zetten wij stevig in op de 
samenwerking met de regionale overheden in de Flevolandse Agenda, en in MRA-verband. Ook met de 
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provincies Noord Holland en Utrecht zoeken we intensieve samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van 
bedrijfsvoering.  
 
Halverwege deze bestuursperiode wordt de Tussenbalans opgesteld waarbij de vierjaarsdoelen worden 
gemonitord en bijstelling van het College uitvoeringsprogramma mogelijk is. Onze deelname aan het IPO wordt 
geëvalueerd 
 
III. Financiën 
 
Wij zijn er in geslaagd om een sluitende ontwerpbegroting 2013 aan Provinciale Staten aan te bieden. Het 
positieve begrotingssaldo 2013 -groot € 914.000- storten we in de Algemene reserve.  
 
De provinciale belastingen 2013 laten we ongemoeid. Voor de ‘Provinciale opcenten op de motorrijtuigen-
belasting (MRB)’ 2013 geldt dan ook de nullijn zoals ook afgesproken in het Coalitieakkoord.  
 
Onzekerheden die we in de Perspectiefnota 2012-2016 benoemden -waaronder de financiële effecten van het 
verplicht schatkistbankieren en de uitkomsten van de Junicirculaire (Provinciefonds)– zijn verwerkt in de 
ontwerpbegroting 2013 en opgevangen binnen de daarvoor -bij de Perspectiefnota 2012-2016- beschikbaar 
gestelde middelen.  
 
Ook het afstoten van taken (ombuigingen) en het uitplaatsen van werkzaamheden (Omgevingsdienst Flevoland  
Gooi en Vechtstreek) hebben we verwerkt in de ontwerpbegroting 2013. Dit geeft wijzigingen op verschillende 
programmaonderdelen.  
 
Nieuw is dat naast het begrotingssaldo ook het EMU-saldo van de provincie een bepalende factor wordt bij 
investeringsbeslissingen. Dit heeft te maken met –mogelijk- nieuwe wetgeving; de Wet Hof. Deze wet brengt 
een investeringsplafond voor decentrale overheden met zich mee. Op basis van de huidige inzichten geeft ons 
EMU-saldo 2013-2016 naar verwachting nog voldoende ruimte om de provinciale investeringsopgaven te kunnen 
uitvoeren. Recent hebben we die opgenomen in de provinciale ‘Investeringsagenda 2012-2021’. 
 
Alles te samen zijn we van mening dat we met de ‘Programmabegroting 2013’ laten zien dat we een gedegen 
financieel beleid voeren. We voelen ons daarin gesterkt door een recent opgestelde financiële diagnose. Deze 
diagnose -opgesteld door een onafhankelijke externe partij waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in deze 
begroting– bevat belangrijke indicatoren over de financiële positie van Flevoland. In z’n algemeenheid is het 
oordeel van deze externe partij dat Flevoland een goede financiële positie heeft.   
 
IV. Weerstandsvermogen 
 
In de paragraaf Weerstandsvermogen komt de weerbaarheid van de provincie tot uiting. De negatieve 
ontwikkeling in onze dekkingsgraad heeft een keerpunt bereikt. Waar bij het Jaarverslag 2011 de 
dekkingsgraad fors onder druk stond, is de dekkingsgraad nu op voldoende niveau (1,16).  
Het actief beheersen van de risico’s en het vergroten van de Algemene reserve zijn effectieve 
beheersmaatregelen gebleken.  
De komende periode moeten de ontwikkelingen, zoals voorgenomen decentralisatie door het Rijk, 
bezuinigingen vanuit het Rijk en de economische conjunctuur, nauwgezet gevolgd worden.  
Daar waar nodig moeten aanvullende beheersmaatregelen genomen worden om onze dekkingsgraad op 
voldoende niveau te houden. 
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Leeswijzer 
Hieronder is de leeswijzer van de Programmabegroting 2013 opgenomen. Deze is ten opzichte van de begroting 
2012 uitgebreid in verband met de afhandeling van Motie 15 ‘Transparantie delegatie/mandaat’ (Algemene 
Beschouwingen 2012). Dit onderdeel is voortaan onder ‘Mandaatverlening’ aan de leeswijzer toegevoegd. 
 
Doelstelling programmabegroting 
De programmabegroting is een belangrijk instrument voor Provinciale Staten. Hierin worden de keuzes vast-
gelegd voor de inzet van de financiële middelen die de provincie ter beschikking staan. Deze keuzes worden op 
grond van het budgetrecht gemaakt door Provinciale Staten. De keuzes houden verband met de doelstellingen 
en activiteiten van de provincie. De programmabegroting is daarmee ook een belangrijk instrument om inhoud 
te geven aan de kaderstellende rol van Provinciale Staten.  
 
Plaats programmabegroting in de planning & control cyclus 
In de programmabegroting wordt vastgelegd wat de Provincie wil bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en 
welke financiële middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld. Dit document wordt door Provinciale Staten 
vastgesteld. Een en ander wordt in financiële zin verder uitgewerkt in de productenraming, die door 
Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Door de productenraming beschikbaar te stellen aan Provinciale 
Staten, kan deze door Provinciale Staten gebruikt worden als naslagwerk bij de programmabegroting. Het 
management werkt vervolgens de organisatie van de uitvoering, inzet van medewerkers, enz., verder uit in de 
afdelingsplannen.  
 
Tussentijds kunnen plannen worden bijgesteld aan actuele ontwikkelingen. Dat kan als onderdeel van de 
reguliere cyclus gebeuren via de perspectiefnota en de zomernota, maar ook incidenteel op basis van door 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten genomen besluiten. Deze bijstellingen krijgen hun financieel beslag 
via begrotingswijzigingen die periodiek aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 
 
In de jaarstukken wordt uiteindelijk eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de ambities, zoals 
verwoord in de programmabegroting en eventueel bijgesteld bij de voor- of najaarsnota. Er wordt aangegeven 
in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd en verantwoording wordt afgelegd over de inzet van de 
financiële middelen. Dit document vormt de basis voor de controlerende rol van Provinciale Staten.  
 
Structuur programmabegroting 
De structuur van de programmabegroting wordt bepaald door wettelijke en niet wettelijke vormeisen. 
 
Wettelijke vormeisen: de BBV 
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat vormeisen voor de programma-
begroting. Deze dient de volgende onderdelen te bevatten: 
• een Programmaplan, waarin per beleidsprogramma expliciet wordt ingegaan op de beoogde 

maatschappelijke effecten en de wijze waarop zal worden getracht deze te verwezenlijken. Dat wordt 
gedaan aan de hand van de drie vragen: ‘Wat willen we bereiken?’, ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ en ‘Wat 
mag het kosten?’. Een programma is het geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten 
te bereiken. De vertaling van deze activiteiten in termen van producten vindt plaats in de 
productenraming, die is gericht op de uitvoering van de programma’s; 

• de paragrafen, bedoeld als nadere toelichting op onderwerpen die van wezenlijk belang zijn voor het 
inzicht in de financiële positie. Zij geven de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en 
lokale heffingen weer. De wettelijk verplichte paragrafen zijn: Lokale heffingen, Weerstandvermogen, 
Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid, een en 
ander voor zover van toepassing. Daarnaast kunnen Provinciale Staten besluiten additionele paragrafen op 
te nemen; 

• een overzicht van baten en lasten1, dat alle baten en lasten van de in het programmaplan opgenomen 
activiteiten bevat, ter ondersteuning van de autorisatiefunctie van Provinciale Staten; 

• uiteenzetting van de financiële positie, waarin speciale aandacht wordt geschonken aan investeringen, 
financiering, reserves en voorzieningen. Naast de voorgeschreven thema’s wordt ook ingegaan op de 
uitgangspunten en uitkomsten van de begrotingsvoorbereiding. Dit onderdeel wordt afgesloten met het in 
beeld brengen van de financiële meerjarenraming. 

                                                      
1 Door afronding in duizendtallen, kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan in en tussen de verschillende  tabellen.  
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De twee laatste onderdelen vormen samen de ‘financiële begroting’. Deze ondersteunt niet alleen de autori-
satiefunctie van Provinciale Staten, maar vormt ook de basis voor de verantwoording, inclusief de controle van 
de rechtmatigheid en het getrouwe beeld van de jaarrekening, door de accountant. 
 
Niet-wettelijke vormeisen 
Ieder hoofdstuk uit het programmaplan begint met een inleiding, gevolgd door de programmaonderdelen 
binnen dat programma. Per programmaonderdeel zijn eerst de maatschappelijke effecten en doelen 2011-2015 
uit het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 opgenomen.  
 
De BBV schrijft voor om binnen de programmaonderdelen onderscheid te maken in de 3 w-vragen (Wat willen 
we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen, Wat mag het kosten). Wij hebben deze w-vragen weergegeven in 
termen van Doelen, Activiteiten en Middelen. Wij hebben deze w-vragen uitgebreid met Risico’s en Vitale 
Coalities. Bij de doelen hebben we de doelen voor 2013 opgenomen. Daar waar mogelijk geven we een doorkijk 
naar 2015. Bij de activiteiten hebben we onderscheid gemaakt in activiteiten die voortvloeien vanuit het 
Collegeuitvoeringsprogramma en overige activiteiten.   
Bij de toelichting op de Middelen geven wij conform de vereisten in de BBV –indien van toepassing- een 
verklaring bij het verschil met de financiële kaders in de Perspectiefnota. Deze methode is nieuw vanaf 2013. 
Hiermee krijgt Provinciale Staten een beter beeld van de wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgesteld 
financieel kader. In de productenraming zijn eventuele wijzigingen op het vorig begrotingsjaar en op 
toekomstige begrotingsjaren opgenomen.  
 
Autorisatie programmabegroting 
Provinciale Staten hebben een kaderstellende en controlerende taak. In de Provinciewet wordt aangegeven dat 
Provinciale Staten de begroting vaststellen. Gedeputeerde Staten hebben bestuursbevoegdheden en leggen 
verantwoording af over de uitvoering van het beleid. De bestuurlijke planning & control bestaat dientengevolge 
uit: kaderstellen, besturen, verantwoording afleggen en controleren. De twee belangrijkste instrumenten in 
het kader van ‘planning & control’ zijn: 
• De begroting ten behoeve van de autorisatiefunctie en allocatiefunctie (kaderstellen door Provinciale 

Staten) met behulp van de programmabegroting; 
• De jaarrekening (en tussentijdse rapportages) ten behoeve van de controlerende functie (controleren door 

Provinciale Staten) en het geven van een goed inzicht in de financiële positie (aan belanghebbende 
externe instanties zoals het Rijk) met behulp van het jaarverslag (inclusief jaarrekening op hoofdlijnen). 

 
De programmabegroting (inclusief Programmaplan, paragrafen en financiële begroting) wordt vastgesteld door 
Provinciale Staten. Het financiële autorisatieniveau van de programmabegroting ligt per programmaonderdeel 
op het totaal van lasten en baten. Dit houdt in dat wij per programmaonderdeel niet meer mogen besteden 
dan het voor dat onderdeel geraamde totaalbedrag. Dit bedrag is per programmaonderdeel weergegeven in de 
programmabegroting. Dit bedrag kan –meestal op voorstel van ons- via begrotingswijziging door Provinciale 
Staten worden gewijzigd. Uiteraard dient onze besteding te passen binnen de door Provinciale Staten  
vastgestelde doelen en activiteiten. De besteding over de verschillende soorten uitgaven (zoals subsidies of 
goederen en diensten) is verder uitgewerkt in de productenraming. 
 
Voorbeeld 
Als voorbeeld tonen wij hieronder de door Provinciale Staten geautoriseerde bedragen voor het 
programmaonderdeel ‘1.1 Omgevingsbeleid’ uit de Programmabegroting 2013. Bij vaststelling van de 
Programmabegroting 2013 (november 2012) mogen wij in 2013 niet meer besteden dan € 506.000.  
 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Lasten 1.909 167 506 356 356 356 
Baten       
Saldo 1.909 167 506 356 356 356 

 
Verschillende oorzaken kunnen aanleiding zijn om toch meer te moeten besteden dan geraamd. In dat geval 
leggen wij eerst een begrotingswijziging aan Provinciale Staten voor. Daarna gaan wij pas de extra verplichting 
aan. In de jaarrekening verantwoorden wij in hoeverre wij binnen het geautoriseerde bedrag blijven. 
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Uitzondering betreft het Investeringsprogramma Flevoland Almere 2011-2015 
Met betrekking tot het Investeringsprogramma Flevoland Almere 2011-2015 (IFA2) zijn aanvullende 
werkafspraken gemaakt. Provinciale Staten worden in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de 
projectideeën die in het kader van IFA2 worden voorbereid. Tevens worden projectideeën die zich in een 
verder stadium van uitwerking en bestuurlijk commitment bevinden, ter besluitvorming aan Provinciale Staten 
voorgelegd (go/no-go moment) (Statenvoorstel HB 1326970 incl. Amendement PS 11 juli 2012). 
 
Mandaatverlening2 
Door eerdere besluitvorming van Provinciale Staten zijn er uitzonderingen ontstaan op de algemene lijn zoals 
hiervoor beschreven. Deze uitzondering heeft betrekking op gedelegeerde reserves en gemandateerde 
begrotingwijzigingen. 
 
1. Gedelegeerde reserves 
De provincie beschikt over een aantal reserves. Het besteden van de middelen binnen deze reserves, is 
voorbehouden aan Provinciale Staten. Dit houdt in dat wij eerst een voorstel aan Provinciale Staten moeten 
voorleggen, alvorens wij verplichtingen aan mogen gaan.  
Provinciale Staten hebben uit oogpunt van het vergroten van de doelmatigheid en slagvaardigheid van de 
provincie, bij het vaststellen van de Nota reserves en Voorzieningen 2011-2015 (PS 27 januari 2011) besloten, 
de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor een aantal reserves, bij ons 
neer te leggen. Het betreft hier de reserves jeugdzorg, sportaccommodaties, Investeringsprogramma 
Flevoland-Almere (IFA) 1e tranche en personele frictiekosten.  
 
De besteding van de gedelegeerde reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen die 
Provinciale Staten daarvoor hebben vastgelegd. Voor de transparantie over de bestemming en de besteding van 
de gedelegeerde reserves nemen wij jaarlijks in de programmabegroting een meerjarig bestedingskader op. 
Voor zover Provinciale Staten bepaalde onderdelen uit het bestedingskader onvoldoende onderbouwd vindt, 
kan Provinciale Staten besluiten dat deze bedragen nog niet geoormerkt zijn en dat de uitvoering hiervan 
derhalve nog niet wordt vrijgegeven. In die gevallen kunnen in de loop van het begrotingsjaar voor 
afzonderlijke projecten voorstellen aan Provinciale Staten worden voorgelegd.  
 
Provinciale Staten besluiten zelf over het instellen, voeden en opheffen van reserves.  
 
2. Gemandateerde begrotingswijzigingen 
Op 16 december 2010 hebben Provinciale Staten ingestemd met een Statenvoorstel (HB 1047367) dat als doel 
had het aantal begrotingsmutaties dat in de loop van een begrotingsjaar via een begrotingswijziging ter 
vaststelling aan Provinciale Staten wordt voorgelegd, te verlagen. In veel gevallen ging het namelijk om 
technische (detail)wijzigingen, of wijzigingen waarbij de provincie geen beïnvloedingsmogelijkheden heeft. 
Provinciale Staten stemden in met ons voorstel om vanaf 1 januari 2011 zes typen wijzigingen in mandaat door 
ons te laten verwerken in de programmabegroting. Het gaat daarbij om de volgende typen wijzigingen: 
A. doorgeven bijdragen van derden met specifiek doel; 
B. reeds genomen Statenbesluiten; 
C. gedelegeerde onttrekkingen aan reserves (zie hierboven); 
D. toerekening apparaatlasten; 
E. begrotingsvoordelen uit lagere uitgaven en/of hogere inkomsten; 
F. tijdelijke programmabudgetten. 
 
Om Provinciale Staten volledig op de hoogte te stellen van de gemandateerde begrotingswijzigingen, stellen 
wij haar van iedere gemandateerde wijziging in kennis.  
 
Peildatum 
De Programmabegroting 2013 kent als peildatum 1 mei 2012. Dit houdt in dat in de ramingen rekening is 
gehouden met de structurele financiële doorwerking van besluiten die tot die datum genomen zijn3. Tevens is 
in de ramingen rekening gehouden met de effecten van de Junicirculaire.  

                                                      
2 Toegevoegd in verband met afhandeling Motie 15 ‘Transparantie delegatie/mandaat’ (Algemene 
Beschouwingen 2012). 
3 Uitzondering zijn de besluiten over de Perspectiefnota 2012-2016 en de bestemming van het 
Rekeningresultaat 2011. Deze besluiten zijn in mei 2012 genomen maar wel verwerkt in deze Begroting 2013. 
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II 
 
    Programmaplan              
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1 Ruimte 
 
Wij richten ons op onze bovenlokale positie op het gebied van de ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid van 
onze provincie. De Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (vaststelling naar verwachting eind 2012) en de op te 
stellen Omgevingswet (vaststelling naar verwachting in 2014) bieden een nieuw kader voor de rol en 
verantwoordelijkheden van de provincie in dit ruimtelijk domein. Het Rijk biedt de  provincie de ruimte om 
decentraal invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk domein, waaronder recreatie 
en toerisme, water, infrastructuur, verstedelijking, landschap, natuur, leefbaarheid, structuurversterking van 
de landbouw en duurzaamheid. 

1.0    Maatschappelijke effecten en doelen 2011-2015 
 
In de Programmabegroting 2012 waren in deze paragraaf de maatschappelijke effecten en doelen uit het 
Collegeuitvoeringsprogramma voor de periode 2011-2015 opgenomen. In verband met de doorontwikkeling van 
de programmabegroting (SMART), zijn deze onderdelen onder de betreffende programmaonderdelen  
weergegeven. In de volgende fase (Programmabegroting 2014) wordt in deze paragraaf de doelenboom 
opgenomen en worden hieraan effect en/of prestatie-indicatoren toegevoegd. 
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1.1    Omgevingsbeleid 
 
Maatschappelijk effect 
De Flevolandse ruimte is provinciebreed evenwichtig en duurzaam ingericht, waarbij we rekening houden 
met de verscheidenheid die onze provincie zo aantrekkelijk maakt. 
 
Maatschappelijk effect 
Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, werken en recreëren is. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek  (Ruimte en Natuur) 
J.N.J. Appelman  (Vitaal Platteland, Toerisme en Recreatie) 
J. Lodders  (Programmatische Aanpak Stikstof) 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (2.1) 
Een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van de provincie Flevoland. 
 
Doelen 2013 
Integrale gebiedsontwikkeling: evenwichtige ontwikkeling met maatwerk per gebied.  
 
Integraal betekent dat alle gebiedsgerichte thema’s met een fysieke component in hun 
onderlinge verbondenheid worden afgewogen. Hiervoor zetten wij de Omgevingsagenda 
en de Investeringsagenda in. 
Evenwichtige ontwikkeling betekent dat alle delen van Flevoland daarin een plaats 
krijgen, rekening houdend met de specifieke opgaven voor de verschillende gebieden 
(maatwerk).  
 
Doorkijk 2015 
Hier is sprake van een gelijkblijvende doelstelling. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
• In het College Uitvoeringsprogramma is aangegeven dat in 2012 de 

bestuursopdracht voor actualisatie van het Omgevingsplan wordt vastgesteld (UP 
2.1.1). Voorlopig is nog onduidelijk hoe het nieuwe rijksbeleid en de wetgeving 
uiteindelijk voor het fysiek-ruimtelijk domein in Flevoland zal uitkristalliseren. 
Hiervoor zullen eerst de trajecten voor het veranderende instrumentarium 
afgewacht moeten worden. Vooralsnog is het opstellen van een bestuursopdracht 
met daarin opgenomen de wettelijke kaders en vereisten voor het omgevingsbeleid 
dan ook nog niet aan de orde; 

• in het College Uitvoeringsprogramma is aangegeven dat de provinciale 
structuurvisie (OPF3) interactief wordt opgesteld (UP 2.1.3).  
Actualisatie begroting 2013: Wij zetten in op interactieve uitwerking van de 
gebiedsgerichte thema’s met een fysieke component. 

 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
• Wij zetten, na vaststelling van landelijke instrumenten, deze in voor het 

omgevingsbeleid (UP 2.1.2); 
Toegevoegd in de begroting 2013 in aanvulling op het CUP: Wij coördineren de 
uitwerking van de gebiedsgerichte thema’s met een fysieke component via de 
Omgevingsagenda. 

 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
Na vaststelling van het landelijk instrumentarium wordt nagegaan welke aanpassing 
voor het provinciaal instrumentarium nodig is. De uitwerking van de thema’s kan leiden 
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tot provinciale structuurvisies, onder meer naar aanleiding van RRAAM – Oosterwold, de 
Rijksstructuurvisie Wind op Land en het Decentralisatieakkoord Natuur. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
Rijksbesluitvorming over nieuw instrumentarium en wetgeving blijf uit. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
Wij volgen de ontwikkelingen en anticiperen waar mogelijk op verwachte 
ontwikkelingen in instrumentarium en wetgeving. 
 

Vitale coalities 
 

Wij leveren door het opstellen van de Flevolandse agenda input voor de regionale inzet 
met betrekking tot de integrale gebiedsontwikkeling als ontwikkeltaak. Hierbij werken 
we op basis van vitale coalities. Op onze investeringen moet een ‘multiplier effect’ 
ontstaan doordat ook andere partijen investeren. Dit betreft gemeenten, Rijk, 
maatschappelijke organisaties en gebiedspartners (publieke en private partijen). 
 

 
 
Vitaal Platteland 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (2.5) 
Een ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied met ruimte voor activiteiten die 
bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid en kleinschalig multifunctioneel gebruik.   
 
Doelen 2013 
Een door Provinciale Staten vastgesteld integraal beleidskader en uitvoeringsprogramma 
voor het landelijk gebied, waarin de economische, sociale en ruimtelijke in aspecten in 
onderlinge samenhang geborgd zijn (nota vitaal platteland). 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
Er is geen sprake van doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012.  
  
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
• In het College Uitvoeringsprogramma is aangegeven dat wij kaders ruimtelijke 

ontwikkeling opstellen voor het landelijk gebied (UP 2.5.1).  
Actualisatie begroting 2013: Wij ontwikkelen een integratiekader voor beleid op 
het gebied van natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorie en archeologie, 
landbouw, water, leefbaarheid en milieu.  

  
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
• Sectorale beleidsontwikkeling bij de vakafdelingen; 
• betrekken van gebiedspartners bij het opstellen van de nota en uitvoerings-

programma vitaal platteland. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
Het uitblijven van finale duidelijkheid over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), 
herijking EHS en budgetten POP3. Dit is sterk bepalend voor de daadwerkelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden van het landelijk gebied.  
  
Beheersmaatregelen 2013  
Door in IPO-verband deel te nemen aan de verschillende overlegstructuren vitaal 
platteland worden de mogelijke effecten voor Flevoland nauwlettend gevolgd en 
beïnvloed. 
 

Vitale coalities 
 

Met gemeenten, waterschap, provincies, Rijk, terreinbeherende organisaties en 
maatschappelijke organisaties maken we uitvoeringsafspraken. 
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Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 1.909 167 506 356 356 356 
Baten 0 0 0 0 0 0 
Saldo 1.909 167 506 356 356 356 

       
Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
167 167 167 167 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
339 189 189 189 

       
1. Instrumentarium   150 0 0 0 
2. Apparaatslasten   189 189 189 189 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Aanpassing provinciaal instrumentarium  
Het extra budget is nodig voor de van de actualisatie van het huidige omgevingsbeleid 
conform het College Uitvoeringsprogramma (en wordt gedekt uit de reserve 
Omgevingsplan). Voor elk thema van de Omgevingsagenda wordt nagegaan waar voor 
het realiseren van de ambities het omgevingsbeleid aangepast dient te worden 
bijvoorbeeld via een plan MER of een partiële herziening. Hierbij wordt geanticipeerd 
op nieuwe wetgeving (herziening van het stelsel van het Omgevingsrecht, planning 
van kracht worden in 2015) door de actualisatie digitaal te realiseren. 
 
2. Apparaatslasten 
Door de opstelling van de Omgevingsagenda nemen de apparaatslasten toe.  
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
1.1.1 Omgevingsplan 506  0 506 

Totaal  506  0 506 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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1.2    Water 
 
Maatschappelijk effect 
Een watersysteem van het IJsselmeergebied, waarbinnen regionale ontwikkelingen mogelijk zijn en 
waarmee de opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden opgelost. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (2.2) 
De Flevolandse belangen ten aanzien van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en 
ruimtelijke functies zijn maximaal opgenomen in de Deltabeslissingen in 2015. 
 
Doelen 2013 
Flevolandse belangen worden opgenomen in de Deltabeslissingen die het Rijk in 2014 
neemt over de toekomst van de waterhuishouding in het IJsselmeergebied. 
 
De Flevolandse belangen zijn: 
• waterveiligheid voor alle delen van Flevoland; 
• voldoende schoon zoetwater voor Flevolands gebruik; 
• voorgenomen ruimtelijk-economische ontwikkelingen worden niet gehinderd;   
• nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkelingen mogelijk maken. 
Daarbij hanteren we de beleidsuitgangspunten van de bestuursopdracht 
Deltaprogramma uit 2011. 
 
De Deltabeslissingen worden door het Rijk genomen in 2014 en in 2015 verankerd in de 
opvolger van het Nationaal Waterplan. 
 
Doorkijk 2015 
Hier is sprake van een gelijkblijvende doelstelling. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
• Wij participeren intensief en sturen in het Deltaprogramma (UP 2.2.1): 

o wij doen samen met de andere IJsselmeerprovincies onderzoek naar de 
ruimtelijk-economische consequenties van het Deltaprogramma voor het 
IJsselmeergebied; 

o wij brengen in beeld wat op de lange termijn de Flevolandse behoefte aan 
zoetwater is en in hoeverre Flevoland ruimte kan en wil bieden voor 
zoetwatervragende functies; 

o wij brengen in beeld wat verschillende waterveiligheidsnormen kunnen 
zijn, met de daaraan verbonden risico’s en kosten; 

o wij initiëren hierover ambtelijk en bestuurlijk overleg tussen verschillende 
overheden en belangenorganisaties; 

• wij selecteren mogelijke strategieën (UP 2.2.2). 
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
Wij ontwikkelen kansrijke strategieën (UP 2.2.4) 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
Er is geen sprake van overige activiteiten die bijdragen aan het doel 2013. 
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Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Het lukt niet of onvoldoende om de Flevolandse belangen te behartigen, doordat 

het Rijk het principe van ‘samen werken - samen sturen’ verlaat; 
• de IJsselmeerprovincies komen niet tot afstemming van inzet en van belangen, 

waardoor een krachtige lobby voor provinciale belangen niet tot stand komt; 
• het komt niet tot een integrale afweging op nationaal niveau doordat deelbelangen 

de doorslag geven. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
• Organisatie van en deelname aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen, zowel 

tussen IJsselmeerprovincies als met andere partners in het IJsselmeergebied en 
met het Rijk; 

• in bestuurlijke overleggen aandringen op volledige informatiedeling en op integrale 
afweging op nationaal niveau. 

 
Vitale coalities 
 

• Binnen Flevoland met de gemeenten en het waterschap en met maatschappelijke 
organisaties mogelijkheden onderzoeken; 

• binnen het IJsselmeergebied met de andere provincies en het Rijk mogelijkheden 
nader verkennen. 

 
 
Doelen 
 

Doelen 2013  
De waterhuishouding is ook in 2013 op orde. 
 
Op orde betekent: 
• dat er mogelijkheden worden geboden voor gewenste ontwikkelingen in Flevoland; 
• voldoen aan Europese en nationale wetgeving; 
• voldoen aan de Verordening op de fysieke leefomgeving, het Omgevingsplan en het 

Nationaal Bestuursakkoord Water en het Waterbeheerplan van het Waterschap 
Zuiderzeeland.   

De waterhuishouding heeft betrekking op oppervlaktewater en grondwater, kwantiteit, 
kwaliteit en waterveiligheid. 
 
De provincie heeft hier invloed op door kaders te stellen (onder andere normen) voor 
het regionale waterbeheer en erop toe te zien dat het waterschap zijn taken uitvoert 
binnen de provinciale kaders. 
 
Doorkijk 2015  
In 2015 zijn de huidige doelen ten aanzien van de waterhuishouding bereikt. De kaders 
worden, volgens de 6-jaarlijkse cyclus, geactualiseerd. 
 

Activiteiten 
 

• Wij houden toezicht door elk halfjaar bestuurlijk overleg te voeren over de 
voortgang van de uitvoering van het Waterbeheerplan conform de nota Toezicht op 
het Waterschap Zuiderzeeland;  

• Wij passen als gevolg van veranderende wetgeving de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland 2012 aan. In 2014/2015 wordt de verordening, met het oog 
op de nieuwe omgevingswet, integraal herzien tot een omgevingsverordening; 

• Wij implementeren de Europese en Nationale regelgeving en het Bestuursakkoord 
Water. In 2013 doen wij dit voor de buitendijkse waterveiligheid, voor de 
Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn, en voor de Richtlijn 
Overstromingsrisico’s; 

• Wij geven uitvoering aan het grondwaterbeleid op het gebied van 
verdrogingsbestrijding, drinkwatervoorziening, bodemenergie en 
informatievoorziening;  

• Wij beoordelen de toetsing door het waterschap aan de wateroverlastnormen en 
aan de regionale waterveiligheidsnormen en beoordelen de 
dijkversterkingsplannen;  
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• Wij volgen en beïnvloeden de ontwikkelingen op het gebied van waterwet- en 
regelgeving, waterbeleid (Bestuursakkoord Water & Omgevingswet), dragen bij aan 
ruimtelijke planvorming en passen, indien nodig, ons beleid & regelgeving aan. 

 
Risico’s 
 

Risico’s 2013 
Het uitvoeren van activiteiten is op onderdelen afhankelijk van de manier waarop Rijk, 
gemeenten en waterschap invulling geven aan hun watertaak. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
Zo vroeg mogelijk in wetgevingstraject, planvorming en toets- en 
beoordelingsprocessen beïnvloeden van Rijk, gemeenten en waterschap. 
 

Vitale coalities 
 

Het Waterschap Zuiderzeeland is een partij voor deze doelen. 
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 1.348 2.034 2.131 2.131 2.070 2.070 
Baten -476 -470 -470 -470 -470 -470 

Saldo 873 1.564 1.661 1.661 1.600 1.600 

       
Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
1.498 1.498 1.437 1.437 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
163 163 163 163 

       
1. Apparaatslasten   163 163 163 163 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Apparaatslasten  
De apparaatslasten nemen toe door een licht gewijzigde toerekening. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
1.2.1 Water 2.131 -470 1.661 

Totaal  2.131 -470 1.661 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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1.3    Natuur en Milieu 
 
Maatschappelijk effect 
In het College Uitvoeringsprogramma is als maatschappelijk effect opgenomen: Flevoland is een duurzame 
provincie en daardoor groeien werkgelegenheid, investeringsbereidheid en concurrentiekracht van de 
economie. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek  (Natuur; Omgevingsdienst Flevoland - transitie) 
J. Lodders     (Milieubeleid; Omgevingsdienst Flevoland - inhoudelijk) 
J.N.J. Appelman  (Klimaat en energie) 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (3.3) 
• Behoud van de koploperspositie op het gebied van duurzame ontwikkelingen, met 

name op het gebied van energie en klimaat; 
• Flevoland is energieneutraal (exclusief vervoer) 80% in 2015 en 100% in 2020. 
 
Doelen 2013 
Flevoland is Nederlands koploper in energieneutraliteit bij de midtermreview van het 
collegeuitvoeringsprogramma medio 2013. Zie ook programmaonderdeel 5.6 ‘DE-on’. 
Het gemiddelde percentage duurzame energie (exclusief vervoer) in Nederland ligt op 
5%. In Flevoland wordt in ieder geval 50% van het energieverbruik gewonnen uit 
hernieuwbare bronnen.  
 
In 2013 formuleren we beleid om ook het vervoer te verduurzamen.  
 
Doorkijk 2015 
Flevoland blijft Nederlands koploper in duurzame ontwikkelingen, met name energie en 
klimaat 80% energieneutraliteit (exclusief vervoer) in Flevoland. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
 
Presentatie programma Duurzaam Flevoland (UP 3.3.2) 
Wij hebben ervoor gekozen een uitvoeringsstrategie Duurzaam Flevoland 2012-2015 op 
te stellen. Deze uitvoeringsstrategie omvat een visie, een netwerkanalyse en een 
marketingstrategie. In het vierde kwartaal 2012 wordt een ‘houtskoolschets’ (de keuzes 
voor thema’s en onderwerpen waarop Flevoland het beste kan inzetten om kansen te 
verzilveren die duurzaamheid biedt) voorgelegd aan Provinciale Staten. Op basis 
daarvan wordt de uitvoeringsstrategie in 2013 verder uitgewerkt. 
 
Ruimtelijke visie bevordering energieproductie (wind en bioinstallaties) als 
kostendrager landelijk gebied (UP 3.3.3) 
In het vierde kwartaal van 2012 stellen wij een notitie vast over nut, noodzaak en 
reikwijdte van de ruimtelijke visie bevordering duurzame energieproductie. Deze 
notitie is een onderdeel van de Flevolandse Agenda en wordt dus ook samen met de 
Flevolandse gemeenten voorbereid, voordat deze wordt voorgelegd aan Provinciale 
Staten. 
 
Wij hebben aan Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met de bestuursopdracht 
voor het opstellen van het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In 
samenwerking met de betrokken gemeenten en de Werkgroep Opschalen Wind 
Flevoland (WOWF) zijn we in zes windontwikkelgebieden processen gestart om bottom 
up te komen tot projectplannen voor nieuwe windparken. Deze worden in 2013 
afgerond en vormen de basis voor het op te stellen Regioplan. 
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Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
 
Presentatie programma Duurzaam Flevoland (UP 3.3.2) 
De eind 2012 vastgesteld Uitvoeringsstrategie Duurzaam Flevoland voeren wij in 2013 
(en de jaren daarna) uit.  
 
Ruimtelijke visie bevordering energieproductie (wind en bioinstallaties) als 
kostendrager landelijk gebied (UP 3.3.3) 
• Wij leggen Provinciale Staten een ruimtelijke visie voor op duurzame 

energieproductie. Door samen met de gemeenten een visie voor te bereiden 
ontstaat een gezamenlijke basis voor het door derden uitvoeren van projecten. 
Doel is versnelling aan te brengen in het realiseren van projecten. Zie ook 
programmaonderdeel 5.6 ‘DE-on’). Zo ontstaat ook een nieuwe economische drager 
voor het landelijk gebied; 

• wij stellen een plan MER en een Regioplan op voor windenergie dat wij per 
opschalingsgebied baseren op een met de betrokken partijen ontwikkeld plan. Wij 
dragen daarbij zorg voor heldere communicatie en maken gebruik van de inzet en 
deskundigheid van de Dienst Landelijk Gebied. 

 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
Met de zes gemeenten wordt het Flevolandse Uitvoeringsprogramma Leren voor 
Duurzame Ontwikkeling/ Natuur en Milieu Educatie 2013-2016 binnen de kaders van het 
Rijk vastgesteld. 
 
Europese programma’s – Interreg IV 
We ontwikkelen een groenere en meer competitieve economie waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgesprongen. Samen met experts uit 12 andere Europese regio’s 
voeren we collegiale toetsen uit om elkaar te adviseren over investeringen in duurzame 
energie. We organiseren een masterclass over het opzetten van een faciliteit á la DE-on 
en importeren en exporteren good practices op dit gebied. Communicatie speelt bij 
deze projecten een belangrijke rol, samen met de partners ontwikkelen wij 6 
persberichten, 2 brochures en 6 nieuwsbrieven. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Uitvoeringsstrategie Duurzaam Flevoland 2012-2014 en Ruimtelijke visie 

bevordering duurzame energie: 
o als de ruimtelijke visie bevordering duurzame energieproductie en de 

uitvoeringsstrategie Duurzaam Flevoland 2012-2014 niet breed gedragen 
worden, wordt het doel van 100% energieneutraliteit in 2020 niet gehaald. 
Dan lukt het niet kansen te benutten, zoals het verwerven van subsidies, het 
aangaan van samenwerkingsverbanden, het aanjagen van initiatieven van 
derden en het vervullen van de gidsfunctie op het gebied van duurzaamheid 
en lopen projecten vertraging op of gaan zelfs helemaal niet door; 

o als DE-on niet wordt opgericht, ontbreekt een versnellingsmotor voor de 
energietransitie en wordt 100% energieneutraliteit (exclusief vervoer) in 2020 
niet gehaald; 

• Windenergie: 
o de mogelijkheid bestaat dat via de Rijkscoördinatieregeling ontwikkelingen 

worden mogelijk gemaakt die haaks staan op de wensen van de regio; 
o als de noodzaak van het beleid voor opschalen en saneren niet wordt 

onderkend door ondernemers, is de kans groot dat de provinciale doelen niet 
worden gehaald; 

• Leren voor Duurzame Ontwikkeling:  
het Flevolandse Uitvoeringsprogramma Leren voor Duurzame Ontwikkeling/ Natuur 
en Milieu Educatie kan alleen worden vastgesteld als ook de nieuwe rijkskaders zijn 
vastgesteld.   
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Beheersmaatregelen 2013  
• Wij zetten ons tot het uiterste in om tot een gedragen uitvoeringsstrategie en 

ruimtelijke visie te komen met de gemeenten. Dat doen we door zowel ambtelijk 
als bestuurlijk intensief te overleggen met de gemeenten, input te vragen vanaf de 
start en te sturen op gezamenlijke belangen en win-win-oplossingen; 

• Wij leggen vóór eind 2013 vast welke ontwikkelingen voor windenergie tot 2020 
mogelijk zijn, overeenkomstig de toezegging van het Rijk dat het provinciale beleid 
van eind 2013 richtinggevend is tot 2020; 

• wij investeren in de relatie met het Rijk door zowel ambtelijk als bestuurlijk 
intensief contact te onderhouden, te benadrukken waar het gezamenlijk belang ligt 
en waar nodig ook via de politieke lijn het Flevolandse beleid op de agenda te 
zetten; 

• geen. 
 

Vitale coalities 
 

Windenergie 
De gebiedsprocessen in de opschalingsgebieden worden geïnitieerd door de gebieden 
zelf. De gemeenten Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere dragen bij aan het 
opstellen van de plan MER en het Regioplan. 
 
Energietransitie 
Wij koppelen ons eigen beleid voor duurzame energie aan behoeften van gemeenten en 
betrekken beheerders van energienetwerken om kansen voor netwerkoptimalisatie 
(aansluitingen) te verkennen. 
 

 
Doelen 
 

Doelen 2013  
Een goede en robuuste natuur die toegankelijk en betaalbaar is. 
 
Goed en robuust betekent voor de Natura 2000-gebieden dat internationaal vastgelegde 
instandhoudingdoelstellingen worden gehaald. Voor de overige natuur betekent het dat 
de door de provincie vast te stellen natuurwaarden worden behouden. Daarbij wordt 
gekozen voor een samenhangende natuurstructuur en dragen de natuurgebieden 
tegelijkertijd bij aan een duurzaam aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor mens en 
dier. 
Toegankelijk betekent dat alle natuurgebieden openbaar toegankelijk zijn voor 
dagrecreatie, met uitzondering van de gebieden die vanwege bijzondere milieu- of 
natuurwaarden moeten zijn afgesloten.  
Betaalbaar betekent dat beheer en onderhoud zullen worden uitgevoerd binnen de 
financiële mogelijkheden. 
 
Het Natuurakkoord tussen Rijk en provincies, waarmee Provinciale Staten overigens niet 
mee hebben ingestemd, betekent een uitbreiding van taken voor natuur voor de 
provincie, terwijl minder middelen beschikbaar zullen zijn. Dit vergt een herijking van 
ons natuurbeleid en een heldere invulling van onze rol als gebiedsregisseur. Eind 2013 
zijn wij klaar om de taken voor het landelijk gebied die door het Rijk overgedragen 
worden aan de provincie, binnen de juridische en financiële kaders uit te voeren.   
 
Doorkijk 2015  
De Flevolandse natuur is goed en robuust, de internationale natuurdoelstellingen 
worden gerealiseerd, en de natuurgebieden dragen bij aan een aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat.  
We voorzien om vertraging te voorkomen bij ruimtelijke ingrepen in de ecologische 
hoofdstructuur of ingrepen met gevolgen voor bosopstand of Natura 2000-waarden in 
tijdige saldering. Daarbij behouden we door nieuwe natuur bij voorkeur niet alleen 
kwaliteit en oppervlakte, maar vergroten we beschikbare blauw-groene casco’s voor 
woon- en werkmilieus en recreatiedoeleinden, in overeenstemming met de spelregels 
die zijn opgesteld door Provinciale Staten. 
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Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten uit 2011 en 2012 
• Wij werken in IPO-verband mee aan de verdere uitwerking van het natuurakkoord; 
• wij herijken de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en leggen deze planologisch vast 

conform de vereisten van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (BARRO, 
voorheen Algemene Maatregel van Bestuur ruimte); 

• provinciale taken op het gebied van beheer en bescherming voeren we uit conform 
de afspraken die zijn vastgelegd in de meerjarenovereenkomsten van het pMJP; 

• we handhaven de natuurwaarden in het landelijk gebied door het agrarisch 
natuurbeheer op het niveau van 2012 voort te zetten; 

• op basis van de internationale verplichtingen voor de Natura 2000-gebieden toetsen 
en adviseren wij en leggen doelstellingen en maatregelen vast in de wettelijk 
verplichte beheerplannen; 

• hoewel Flevoland nog niet heeft ingestemd met het Natuurakkoord, werken wij wel 
mee aan de voorbereiding van de invoering daarvan. 

 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
Zie ook Programmaonderdeel 5.7 PMJP. 
• Wij herzien het natuurbeheerplan Flevoland op basis van de nieuwe 

verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het natuurakkoord en de natuurwet en 
de budgetten die beschikbaar zijn voor de uitvoering van die 
verantwoordelijkheden; 

• wij beïnvloeden trajecten voor aanpassing van nationale wetgeving, zodat 
bevoegdheden helder en uitvoerbaar zijn met voldoende beleidsruimte voor de 
provincie; 

• eventuele tekorten in het behoud van natuurwaarden worden in beeld gebracht 
voor de evaluatie in 2016; 

• wij ontwikkelen beleidsregels ter voorbereiding van taken die op grond van de 
nieuwe wet Natuur naar de provincie overgaan; 

• wij maken afspraken met het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie over 
de voorwaarden waaronder wij de verantwoordelijkheid voor de beheerplannen van 
Natura 2000-gebieden kunnen overnemen; 

• wij voeren bestaand beleid uit voor agrarisch natuurbeheer. Wij ondersteunen 
Agrarische natuurverenigingen voor het opstellen en uitvoeren van de jaarlijks vast 
te stellen beheerplannen; 

• wij bereiden de overdracht per 1-1-2014 voor van de verantwoordelijkheid voor het 
agrarische natuurbeheer aan het Rijk; 

• wij herzien de provinciale subsidieregeling natuurbeheer en de subsidieregeling 
inrichting landelijk gebied, zodat ze toegesneden zijn op de nieuwe 
bevoegdheidsverdeling; 

• wij maken in IPO-verband afspraken over de rol die de bestaande rijksdiensten 
(Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen, en de nieuwe Voedsel- en 
WarenAutoriteit) zullen hebben bij de uitvoering van provinciale taken; 

• in overleg met de beheerders verkennen we mogelijkheden om te komen tot een 
bredere basis onder de financiering van het natuurbeheer; 

• we maken afspraken met de beheerders over de uitvoering van maatregelen die 
noodzakelijk zijn voor de internationale doelstellingen voor de instandhouding van 
soorten; 

• in samenwerking met de beheerders monitoren we de kwaliteit en ontwikkeling van 
de Flevolandse natuurgebieden; 

• wij verlenen vergunningen op basis van natuurwetgeving. Bij de 
vergunningsprocedures neemt de provincie een proactieve houding aan, waardoor 
in het voortraject direct inzicht komt in (on)mogelijkheden en oplossingen; 

• bij gebiedsontwikkeling met gevolgen voor bosopstanden of Natura 2000-waarden 
overleggen wij met gebiedspartners om te voorzien in tijdige saldering, zodat 
voldaan wordt aan juridische vereisten en zodat vertraging van gewenste 
ontwikkelingen wordt voorkomen. 
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Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Het natuurakkoord is afgesloten onder verantwoordelijkheid van het kabinet Rutte. 

Met het lenteakkoord is een deel van de bezuinigingen op het natuurbeleid 
teruggedraaid. Met de komst van een nieuw kabinet kan opnieuw een wijziging van 
het rijksbeleid optreden. Naar verwachting wordt nog wel vóór 2013 het 
beschikbare rijksbudget bepaald door de uitwerking van het natuurakkoord. Over 
eventuele tegenvallers worden in IPO-verband ad hoc afspraken gemaakt; 

• voor de overdracht van de wettelijke taken zijn een aantal wetswijzigingen nodig 
De Wet natuurbescherming is aangeboden aan de Tweede Kamer en wordt naar 
verwachting in het najaar behandeld. Zowel de planning van de wetswijziging als 
de uiteindelijke keuzes qua taakverdeling rijk - provincies zijn nog onzeker. 

 
Beheersmaatregelen 2013  
• Wij stemmen de provinciale besluitvorming af op de besluitvorming van het Rijk. 

Formele besluiten laten we pas ingaan wanneer er zekerheid is over de 
verantwoordelijkheden en budgetten. 

• We maken in de uitvoering een duidelijke scheiding tussen de lopende uitvoering 
en de toekomstige situatie. Dit communiceren we ook met onze gebiedspartners.  

• Bij financiële tegenvallers zetten we in IPO-verband in op oplossingen waar het Rijk 
aan bijdraagt; we accepteren geen verdelingen van tegenvallers waarin Flevoland 
een onevenredig aandeel voor haar rekening moet nemen.  

 
Vitale coalities IPO, terreinbeherende organisaties, nieuwe investeerders in landelijk gebied, 

uitvoeringsdiensten Rijk (Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen en de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit). 
 

 
Doelen Doelen 2013  

Bescherming van de kwaliteit van de Flevolandse leefomgeving (milieu).  
 
De provincie richt zich op een schone leefomgeving. Hierbij wordt ingezet op die 
kwaliteitsniveaus die ruimte creëren voor het versterken van de economie, gekoppeld 
zijn aan een goed vestigingsklimaat. Daarbij wordt minimaal voldaan aan alle wet- en 
regelgeving voor de kwaliteit van lucht, geluid en bodem. 
 
Doorkijk 2015  
Bescherming van de kwaliteit van de Flevolandse leefomgeving (milieu). 
 

Activiteiten 
 

Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving 
• Wij zijn vanaf 1 januari 2013 medeverantwoordelijk voor de aansturing van de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV). De OFGV is dan een 
openbaar lichaam en daarmee één van de verbonden partijen van Flevoland. Wij 
zijn verantwoordelijk:  
o voor het adequaat verlenen van vergunningen waarvoor de provincie wettelijk 

bevoegd gezag is; 
o voor het toezicht op naleving van de verleende vergunningen door uitvoering 

van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Leefomgevingstaken (PUL); 
• wij zijn vanaf 1 januari 2013 opdrachtgever voor de werkzaamheden voor 

milieuvergunningen, toezicht en handhaving voor complexe bedrijven (de 
zogenoemde BRZO-bedrijven) die worden uitgevoerd door een gespecialiseerde 
uitvoeringsdienst;  

• voor goed opdrachtgeverschap zorgen we voor concrete en uitvoerbare 
beleidsuitgangspunten. Daartoe voeren we regelmatig overleg over de afstemming 
tussen beleid en uitvoering; dat geldt evenzo voor de rol als eigenaar.  
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Externe Veiligheid 
• Wij monitoren de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten van 

gemeenten en brandweer op het terrein van externe veiligheid; 
• wij stimuleren de samenwerking tussen de verschillende partijen (onder andere. 

met omgevingsdienst) die betrokken zijn bij externe veiligheid. 
 
Lucht 
• Wij voeren samen met de gemeenten Lelystad en Almere effectieve maatregelen 

uit die zijn gericht op duurzame mobiliteit en die passen in het kader van het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL); 

• wij verstrekken subsidies voor de maatregelen uit het NSL. 
 
Bodem 
• In het eerste kwartaal van 2013 leggen wij de nota Duurzaam gebruik van de 

ondergrond voor aan Provinciale Staten en vanaf het tweede kwartaal 2013 starten 
wij met de uitvoering van deze nota. De nota legt onze visie vast op activiteiten in 
de diepe ondergrond en bepaalt welke rollen wij op dit vlak vervullen. 
Door recente technologische ontwikkelingen zijn er nieuwe mogelijkheden voor 
ondergrondse activiteiten, zoals geothermie en boringen naar schaliegas en 
steenkoolgas. Het Rijk stuurt hierin via de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). In 
IPO-verband oefenen wij hierop invloed uit. Wij willen het adviesrecht van de 
provincie, vastgelegd in de Mijnbouwwet, ten volle benutten om het provinciaal 
belang in te brengen bij het Rijk. Ten volle betekent dat we zowel de economische 
als de ruimtelijke en de sociale belangen van Flevoland bij het Rijk inbrengen;  

• wij voeren bodemsaneringen uit conform het meerjarenprogramma Bodem. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
 
Vergunningverlening, handhaving, toezicht 
Aanloopproblemen in de samenwerking met een uitvoeringsdienst op afstand. 
 
Externe Veiligheid 
Programma loopt eind 2014 af. Onvoldoende voortgang in het programma waardoor 
einddoelen in 2014 niet worden gehaald. 
 
Lucht 
De niet bestede programmamiddelen van het NSL vallen eind 2014 terug naar het Rijk. 
 
Bodem 
• De Flevolandse sociaaleconomische en ruimtelijke belangen worden niet 

meegewogen bij de vergunningverlening voor opsporingsboringen in Flevoland. Het 
adviesrecht beperkt zich namelijk tot het beoordelen van de technische en 
financiële aspecten van de boringen. Bij de herziening van de Mijnbouwwet (die is 
voorzien voor 2015) wordt het naar verwachting mogelijk om wel een integrale 
ruimtelijke afweging te maken, waarin provinciale belangen kunnen worden 
meegewogen. Maar de vergunningverlening voor de opsporingsboringen wordt 
afgehandeld op basis van de huidige Mijnbouwwet, waarin dus geen ruimte is voor 
meeweging van provinciale belangen; 

• het Rijk neemt een besluit over activiteiten in de ondergrond van Flevoland dat 
strijdig kan zijn met Flevolandse belangen op ruimtelijk (zoals milieu, natuur, 
grondwaterhuishouding, landschap), en sociaaleconomisch terrein. 

 
Beheersmaatregelen 2013 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving 
Regelmatig overleg voeren om afstemming en doorloop te bevorderen. 
 
Externe Veiligheid en Lucht  
Monitoren voortgang met partners en tijdig bijsturen, zodat de middelen optimaal 
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worden benut. 
 
Lucht  
Monitoren voortgang met partners en tijdig bijsturen, zodat de middelen optimaal 
worden benut. 
 
Bodem 
• In IPO-verband invloed uitoefenen op de totstandkoming van de Structuurvisie 

Ondergrond (STRONG) van het Rijk en erop aandringen dat bij het aanpassen van 
de Mijnbouwwet provincies bindend adviesrecht wordt verleend; 

• het beperkte adviesrecht dat op dit moment geldt in de Mijnbouwwet ten volle 
benutten. 

 
Vitale coalities 
 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving 
De OFGV is een verbonden partij. Het is een openbaar lichaam dat wordt bestuurd door 
de gezamenlijke betrokken overheden. 
 
Externe Veiligheid 
Stimuleren van samenwerking binnen de in oprichting zijnde omgevingsdienst. 
 
Lucht 
Samenwerking met gemeenten Almere en Lelystad voor het realiseren van concrete 
maatregelen vanuit het programma. 
 
Bodem 
• Met de Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en Vitens afstemmen 

over de te volgen lijn bij het beoordelen van vergunningaanvragen voor 
opsporingsboringen; 

• we betrekken de gebiedspartners bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 
door een aantal bijeenkomsten te organiseren met de gebiedspartners om te 
onderzoeken welke kansen er zijn om samen op te trekken. 

 
 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 27.903 23.953 12.115 11.955 10.454 10.343 
Baten -17.756 -9.708 -269 -245 -258 -258 

Saldo 10.147 14.245 11.846 11.710 10.196 10.085 

       
Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
13.940 13.432 11.612 11.329 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
-2.094 -1.722 -1.416 -1.244 

       
1. Bijdrage OFGV   3.725 4.095 4.400 4629 
2. Kapitaallasten   -54 -52 -51 -52 
3. Zwemwaterr.lijn   57 57 57   
4. Apparaatslasten   -5.822 -5.822 -5.822 -5.822 
 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Vorming Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
Met ingang van 1 januari 2013 gaat de Omgevingsdienst van start. Dit heeft diverse 
mutaties op dit onderdeel tot gevolg. Provinciale budgetten voor uitvoering van 
activiteiten zijn komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een bijdrage aan de 
OFGV gekomen, zoals besloten door Provinciale Staten d.d. 18-4-2012 
(4e begrotingswijziging 2012).  
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2. Kapitaallasten 
Zie de toelichting onder 1.  
 
3. Zwemwaterrichtlijn 
Gedurende de jaren 2012-2015 ontvangen de provincies jaarlijks financiële 
compensatie (in de algemene uitkering) voor de verplichtingen die voortvloeien uit de 
nieuw Europese Zwemwaterrichtlijn. Het betreft met name het informeren van 
publiek over zwemwaterkwaliteit via borden en Internet.  
 
4. De toerekening van formatie aan dit onderdeel komt te vervallen door de 
vorming van de OFGV. 
Provinciale medewerkers zijn niet langer in dienst van de provincie, maar van de 
OFGV. In totaal gaat het om ruim 40 directe fte.  

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
1.3.1 Natuur 1.851 0 1.851 
1.3.2 Milieu en Duurzaamheid 4.575 -269 4.306 
1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland 5.689 0 5.689 

Totaal  12.115 -269 11.846 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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1.4    Ruimtelijk beleid 
 
Maatschappelijk effect 
Slim en zuinig ruimtegebruik van kantorenlocaties en bedrijventerreinen. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek  

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (2.6) 
Doorwerking van provinciaal beleid voor de vestiging van werklocaties in het 
gemeentelijk beleid. 
 
Doelen 2013  
Zorgvuldig ruimtegebruik in Flevoland. 
 
Dit betekent: 
• slim en toekomstgericht omgaan met de ruimte; 
• behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap. 
 
Dit heeft betrekking op het regionale beleid voor: 
• verstedelijking (woningbouw, formele en informele werklocaties en voorzieningen); 
• inrichting van het landelijk gebied, waaronder het kleinschalig multifunctioneel 

gebruik; 
• ruimtelijke kwaliteit en landschap. 
 
Doorkijk 2015 
Hier is sprake van een gelijkblijvende doelstelling. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
In het College Uitvoeringsprogramma is aangegeven dat de beleidsregel herstructurering 
werklocaties wordt uitgevoerd (UP 2.6.2). Deze activiteit draagt bij aan het borgen van 
een zorgvuldig ruimtegebruik.  
Naast deze activiteit dragen wij ook zorg voor (begroting 2013):  
• adviseren gedurende 2012 en zo nodig ook gedurende het eerste halfjaar van 2013 

van de gemeenten bij de verwerking van het in 2011 vastgestelde provinciale 
beleid voor werklocaties (Structuurvisie Werklocaties en de beleidsregel 
herstructurering werklocaties) in de herziening van de Gemeentelijke Visie op het 
Vestigingsbeleid (GVV); 

• afronden van het onderzoek dat in 2012 is gestart naar informele en formele 
werklocaties en presenteren de uitkomsten daarvan aan Provinciale Staten in het 
derde kwartaal van 2013. 

 
Kaders ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied: 
• de vigerende kaders (Experimentenkader Omgevingsplan Flevoland 2006 en 

beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied) voor het 
kleinschalig multifunctioneel gebruik van het landelijk gebied worden geëvalueerd 
(vierde kwartaal); 

• wij leggen de unieke Flevolandse karakteristieken vast en benoemen op welke 
wijze de provincie kan bijdragen aan het behouden, versterken en uitdragen ervan; 

• wij handhaven bomen en wegbeplanting langs provinciale wegen; 
• actualisering van provinciaal ruimtelijk beleid vanwege de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte. De SVIR wordt naar verwachting pas eind 2012 van 
kracht. Tot en met het tweede kwartaal van 2012 is geïnvesteerd in lobby voor 
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Flevolandse belangen in SVIR en Barro. Vanaf het derde kwartaal wordt 
geanalyseerd op welke punten provinciaal beleid moet worden aangepast aan het 
veranderde rijksbeleid. Bovendien wordt onderzocht of het noodzakelijk is het 
provinciaal ruimtelijk belang te actualiseren doordat het Rijk taken heeft 
losgelaten of expliciet aan de provincies opdraagt. 

 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
Toegevoegd in de begroting 2013 in aanvulling op het CUP: Wij starten de 
voorbereiding van de actualisatie van de Visie Werklocaties in het vierde kwartaal van 
2013 en wij geven verder uitvoering aan de beleidsregel herstructurering werklocaties. 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
• In het eerste kwartaal zullen Provinciale Staten vaststellen op welke wijze 

Flevoland invulling gaat geven aan de Ladder voor duurzame verstedelijking, zoals 
die wordt vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro); 

• wij ondersteunen gemeenten bij het stimuleren van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap en Stedelijke Vernieuwing door daarvoor subsidie beschikbaar 
te stellen; 

• wij monitoren de Flevolandse woningmarkt; 
• wij maken een analyse van de provinciale belangen die samenhangen met 

doelstellingen die het Rijk heeft losgelaten. En wij maken inzichtelijk voor 
Provinciale Staten welke extra ambtelijke en bestuurlijke inzet de vertaling van de 
SVIR en het Barro met zich meebrengt; 

• wij dragen er zorg voor dat er voldoende ruimte wordt gecreëerd voor een 
organische ontwikkeling van Almere; 

• wij beoordelen plannen en zo nodig zetten wij het wettelijke instrumentarium in.  
• wij behandelen planschadezaken; 
• in IPO-verband en anders volgen wij actief ontwikkelingen in rijksbeleid 

(bijvoorbeeld structuurvisies als Wind op land, Erfgoed & Ruimte, Schiphol 
(SMASH), Ondergrond (STRONG)), wij benutten tijdig en slim kansen om daarop 
invloed uit te oefenen en waar nodig dragen wij zorg voor adequate vertaling naar 
provinciaal beleid; 

• wij verbeteren de Geo-communicatie tussen overheden en marktpartijen en het 
implementeren van de (geo)basisregistraties; 

• de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland krijgen de 
verantwoordelijkheid over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)-
objecten in Flevoland. Voor de feitelijke uitvoering van de BGT-taken willen wij 
samen met het Waterschap een optimale regionale samenwerking realiseren die 
zorgt dat aan de volgende kwaliteitsnormen wordt voldaan: eenmalig inwinnen, 
meervoudig gebruik, intensieve samenwerking, benutting van elkaars kennis en 
bovenal kostenefficiënt. 

 
Europese programma’s – Interreg IV 
We versterken de biodiversiteit in natuurnetwerken in combinatie met landbouw, 
stedelijke ontwikkeling, transport, recreatie en klimaatontwikkeling.  
Experts uit 12 verschillende Europese regio’s voeren collegiale toetsen of (peer reviews) 
uit waardoor de transnationale samenwerking wordt verbeterd, kennis en ervaring 
wordt gedeeld en wordt voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Ontwikkelingen in rijksbeleid kunnen grote invloed hebben op het provinciale 

beleid en de beslissing daarover ligt bij de hogere overheden. Daardoor kan de 
provincie belemmerd worden in het behalen van haar ambities; 

• een beleidsintensivering op het terrein van de kaderstellende rol rond 
verstedelijking. De deregulering van de SVIR betekent dat de provincie zich moet 
beraden op de vraag of provinciale belangen in het gedrang komen door het 
wegvallen van rijksbeleid. Dit kan leiden tot taakuitbreiding in een periode waarin 
taakversobering juist een belangrijke doelstelling van het college is; 
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• mogelijk lukt het niet alle gemeenten hun nieuwe beleid voor werklocaties voor 1 
januari 2013 vast te leggen, omdat andere dossiers (zoals de Programmatische 
Aanpak Stikstof) nog niet voldoende zijn uitgekristalliseerd; 

• het uitbetalen van planschade in planschadegevallen. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
• Actief gebruik maken van mogelijkheden voor beleidsbeïnvloeding, zodat het 

Flevolands belang bekend is bij de hogere overheden; 
• we brengen in beeld welke scenario’s denkbaar zijn in reactie op de deregulering 

van de SVIR, inclusief de voor die scenario’s benodigde bestuurlijke en ambtelijke 
capaciteit; 

• wij adviseren gemeenten over de vormgeving van het nieuwe beleid voor 
werklocaties zodat dit zo veel als mogelijk wel wordt uitgekristalliseerd. Waar het 
afwachten van andere trajecten noodzakelijk is, geven wij gemeenten aan op 
welke termijn wij verwachten dat het provinciale beleid alsnog wordt vertaald in 
een actualisatie van het gemeentelijk beleid; 

• door zorgvuldig te werken bij de inzet van alle Wro-instrumenten en door goed 
overleg te voeren met gemeenten, proberen deze risico’s te vermijden. 

 
Vitale coalities • In overeenstemming met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte dragen we er 

zorg voor om samen met gemeenten GVV’s tot stand te brengen. Met gemeenten 
en Kamer van Koophandel wordt het economisch en ruimtelijk werklocatiebeleid 
voor provincie en gemeenten uitgewerkt; 

• we betrekken gemeenten bij de actualisatie van de beleidsregel; 
• samen met gebiedspartners, zoals gemeenten en landschappelijke organisaties, 

willen wij verkennen welke financieringsconstructies mogelijk zijn voor het 
behouden en versterken van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten in 
Flevoland. 

 
 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 2.668 4.184 3.712 3.688 3.592 3.592 
Baten -219 0 0 0 0 0 

Saldo 2.449 4.184 3.712 3.688 3.592 3.592 

       
Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
3.551 3.527 3.432 3.432 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
160 160 160 160 

       
1. Apparaatslasten   160 160 160 160 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Apparaatslasten 
De apparaatslasten dalen door geringe wijzigingen binnen de toerekening.  

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
1.4.1 Woonbeleid 204 0 204 
1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling 1.547 0 1.547 
1.4.3 Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen 430 0 430 
1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening 1.531 0 1.531 

Totaal  3.712 0 3.712 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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1.5    Totale lasten en baten 
 
De budgetautorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
Hieronder zijn per programmaonderdeel de lasten, baten en saldi opgenomen. 
 

Programmaonderdeel L/B/S Rekening 
2011 

Begroting 
2012 na 
wijziging 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

 1.1 Omgevingsbeleid Lasten 1.909 167 506 356 356 356 
  Baten       

  Saldo 1.909 167 506 356 356 356 
1.2 Water Lasten 1.348 2.034 2.131 2.131 2.070 2.070 
  Baten -476 -470 -470 -470 -470 -470 

  Saldo 873 1.564 1.661 1.661 1.600 1.600 
1.3 Natuur en Milieu Lasten 27.903 23.953 12.115 11.955 10.454 10.343 
  Baten -17.756 -9.708 -269 -245 -258 -258 

  Saldo 10.147 14.245 11.846 11.710 10.196 10.085 
1.4 Ruimtelijk beleid Lasten 2.668 4.184 3.712 3.688 3.592 3.592 
  Baten -219 0 0 0 0 0 

  Saldo 2.449 4.184 3.712 3.688 3.592 3.592 
Totaal programma 1 Lasten 33.828 30.338 18.464 18.130 16.472 16.361 
 Baten -18.451 -10.178 -739 -715 -728 -728 

 Saldo 15.378 20.160 17.725 17.415 15.744 15.633 
                                                                                                                                                           Bedragen  x € 1.000 
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2 Bereikbaarheid 
 
Het openbaar vervoer moet voorzien in mobiliteit als een voorwaarde om deel te nemen aan sociale en 
maatschappelijke activiteiten en om gebruik te maken van voorzieningen. Wij bieden met een sluitend, veilig 
en efficiënt openbaar vervoernetwerk onze inwoners voldoende mobiliteit om aan het maatschappelijk verkeer 
deel te nemen.  
 
We gaan alle geplande beheer en onderhoud en nieuwe investeringen op het gebied van infrastructuur 
integraal heroverwegen. Dat is om te kunnen garanderen dat onze wegen en vaarwegen goed onderhouden 
worden en tegelijk rekening te houden met de versobering van de hiervoor beschikbare financiële middelen. 
Dat doen we op basis van actuele economische en woningbouwprognoses. Door de recente conjuncturele crisis 
worden momenteel minder woningen gebouwd dan we in prognoses hadden verwacht. Daardoor kunnen 
sommige investeringen later plaatsvinden.  

2.0    Maatschappelijke effecten en doelen 2011-2015 
 
In de Programmabegroting 2012 waren in deze paragraaf de maatschappelijke effecten en doelen uit het 
Collegeuitvoeringsprogramma voor de periode 2011-2015 opgenomen. In verband met de doorontwikkeling van 
de programmabegroting (SMART), zijn deze onderdelen onder de betreffende programmaonderdelen  
weergegeven. In de volgende fase (Programmabegroting 2014) wordt in deze paragraaf de doelenboom 
opgenomen en worden hieraan effect en/of prestatie-indicatoren toegevoegd. 
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2.1    Openbaar vervoer 
 
Maatschappelijk effect 
Flevoland heeft een kwalitatief toereikend openbaar vervoer (OV).   
 

 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders  

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (2.4) 
Een sluitend, veilig en efficiënt netwerk van openbaar vervoer. 
 
Doelen 2013  
Flevoland heeft een kwalitatief toereikend openbaar vervoer (OV). 
 
De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor busdiensten en Regiotaxi. Bij de 
aanbesteding van deze diensten zorgen we voor: 
• een goede aansluiting op de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen en; 
• een sluitend, veilig en efficiënt netwerk. 
  
Een sluitend netwerk betekent dat iedere locatie aan de weg ook per bus of Regiotaxi 
bereikbaar moet zijn (uitgezonderd Almere en Urk omdat daar geen Regiotaxi is) en dat 
het openbaar vervoer daarbij voldoet aan normen als stiptheid en goede aansluiting.  
Een veilig netwerk betekent dat wordt voldaan aan normen voor sociale veiligheid.  
Een efficiënt netwerk betekent een zo hoog mogelijke kostendekkingsgraad van ten 
minste 40%.  
 
Er is een geïntegreerd netwerk vastgesteld van hoogwaardig openbaar vervoer in 
samenhang met de hele reisketen en de ruimtelijke omgeving: het Randstad-net (R-
net).  
 
Wij verbeteren de kwaliteit van het OV in de regio IJsselmond door samen met de 
vervoerder de kosteneffectiviteit te verbeteren en de reizigersaantallen en de 
opbrengsten te verhogen.  
 
Doorkijk 2015  
• Het Flevolandse OV dat onderdeel is van R-net voldoet volledig aan de vastgestelde 

R-norm;  
• de toegankelijkheidsdoelstelling is gehaald. Dit betekent dat 46% van de haltes 

voldoet aan de landelijk vastgestelde toegankelijkheidseisen; 
• behoud van de kostendekkingsgraad van het OV in de regio IJsselmond op minimaal 

40%. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
Er is geen sprake van doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012.  
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
• Streven naar een geïntegreerd netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in de 

Randstad (UP 2.4.2);  
• Goed beheer concessies OV en het contract met Regiotaxi (UP 2.4.3). 
 
Goed beheer concessies OV 
• Wij zetten onze deelname aan het OV-bureau Randstad voort tot 1 juni 2013 en 

maken concrete afspraken met de Randstadpartners over gezamenlijke 
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opdrachtverlening voor het regionale OV in de Noordvleugel van de Randstad voor 
de periode na 1 juni 2013; 

• we maken en onderhouden afspraken met alle betrokken partijen over het toezicht 
op de vervoerders om de afgesproken kwaliteitsnormen te handhaven op die 
aspecten die door de vervoerder beïnvloedbaar zijn (stiptheid, sociale veiligheid, 
rituitval en kwaliteit materieel); 

• wij nemen deel aan het uitvoeringscluster OV Oost-Nederland en monitoren daar 
samen met andere provincies stiptheid, aansluitingen, kosteneffectiviteit en 
reizigersgroei voor de regio IJsselmond en spreken de vervoerder aan op 
tekortkomingen in de dienstverlening; 

• wij houden toezicht op het gedelegeerde beheer van het streek- en stadsvervoer 
Almere door de gemeente Almere en het stadsvervoer Lelystad door de gemeente 
Lelystad door delegatieovereenkomsten af te sluiten met beide gemeenten en elk 
kwartaal te overleggen; 

• wij stemmen het beheer van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding 
Lelystad – Groningen af met de provincie Friesland en OV-bureau Groningen-
Drenthe; 

• wij beheren het contract Regiotaxi voor de gemeenten Zeewolde, 
Noordoostpolder, Dronten en Lelystad op basis van managementrapporten en 
klanttevredenheidsonderzoeken en door het voeren van de financiële 
administratie; 

• wij dragen zorg voor het aanbrengen van dynamische infopanelen op de busstations 
van Lelystad, Marknesse, Emmeloord en Dronten; 

 
Goed beheer van het contract met de Regiotaxi om de contractnormen te handhaven.   
• Wij zien toe op de dienstverlening door de Regiotaxi voor de gemeenten Dronten, 

Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde. Managementrapportages, 
klanttevredenheidsonderzoeken en het voeren van de financiële administratie zijn 
daarbij onze instrumenten; 

• wij evalueren het regiotaxicontract (looptijd 2010-2014) en bereiden de 
besluitvorming voor over verlenging dan wel aanbesteding voor 1 oktober 2013; 

• wij analyseren de uitkomsten van het in 2012 uit te voeren onderzoek naar zowel 
kostenbeheersing van het contract.  

 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
• Wij stellen voor medio 2013 een concessiebeheersplan OV Flevoland op. Daarin 

leggen we de procedures vast voor het beheer van al het openbaar vervoer voor 
Flevoland; 

• wij subsidiëren de aanpassing van de halte-infrastructuur door gemeenten. 
Hieronder valt onder andere het ophogen van de bushaltes om de toegankelijkheid 
te vergroten voor minder validen. In 2013 betreft dit 25 halteplaatsen binnen de 
bebouwde kom en de realisatie van halteplaatsen in Nagele en Tollebeek; 

• wij voltooien de invoering van een nieuwe tarievenstructuur met de OV-chipkaart 
in heel Flevoland, inclusief  nieuwe abonnementvervangende producten; 

• wij implementeren het convenant Sociale veiligheid in al het openbaar vervoer in 
Flevoland. 

 
Risico’s Risico’s 2013 

De oplossing voor de gevolgen van de in 2012 mislukte aanbesteding van de concessie 
IJsselmond brengt een financieel risico met zich mee. Bovendien voldoet de oplossing 
mogelijk niet aan de kwaliteitsnormen die de provincie wil stellen aan het OV. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
Communicatie met de gebruikers van het openbaar vervoer over de genomen 
noodzakelijke maatregelen. 
 

Vitale coalities  • In overleg met de Randstadpartners (provincies Noord-Holland, Zuid Holland, 
Utrecht, Stadsregio Amsterdam, Bestuur Regio Utrecht, Stadsgewest Haaglanden, 
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Stadsregio Rotterdam) in OV Bureau Randstad samenwerken aan een geïntegreerd 
netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in samenhang met de hele reisketen en 
de ruimtelijke omgeving; 

• met de partners in de Noordelijke Randstad trachten we tot samenwerking te 
komen bij de organisatie van de OV-taken en vormen we een krachtige 
gesprekspartner voor het Rijk om investeringsbeslissingen te bevorderen. 

• in het Uitvoeringscluster beheer openbaar vervoer Oost Nederland waar de 
concessie IJsselmond is ondergebracht worden gezamenlijk met de provincies 
Gelderland en Overijssel monitoringsrapportages opgeteld alsmede de 
concessievoorwaarden gehandhaafd. Het cluster bereid besluiten voor en heeft 
geen uitvoeringsmandaten; 

• met gemeenten Almere Lelystad werken we samen in het kader van de delegatie 
openbaar vervoer voor de concessies Almere stadsvervoer en Steekvervoer en 
Stadsvervoer Lelystad. Gemeenten hebben op basis van delegatieovereenkomst het 
volledige mandaat eigen OV in de markt te zetten en te beheren. Provincie 
verschaft bijdrage uit BDU en legt verantwoording af aan het Rijk; 

• met de vervoerders zijn we een concessie openbaar vervoer (IJsselmond) 
aangegaan. Na openbare aanbesteding voert de vervoerder aan wie de 
concessie/contract is toegewezen het vervoer uit conform de 
concessievoorwaarden tegen de afgesproken exploitatievergoeding. Het beheer van 
deze concessie vindt plaats in samenwerking met de provincies Overijssel en 
Gelderland in het Uitvoeringscluster OV Oost-Nederland; 

• met de gemeente Noordoostpolder, Dronten, Zeewolde, Lelystad en vervoerder 
werken we samen in het contract Regiotaxi, waarbij de provincie na openbare 
aanbesteding voor alle partijen als opdrachtgever en beheerorganisatie fungeert; 

• binnen ERVAARHETOV (provincies Gelderland en Overijssel, Regio Twente, 
Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Connexxion, Arriva, Syntus en NS), het marketing- en 
communicatieplatform OV, worden gezamenlijk acties voorbereid om reizigers te 
verleiden, gebruik te maken van het OV; 

• wij onderzoeken bovendien mogelijke samenwerking in beheer met de provincies 
Overijssel en Gelderland. 

 
 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 28.705 33.208 27.571 26.453 26.354 26.617 
Baten -28.018 -32.389 -26.962 -25.844 -25.757 -26.020 

Saldo 686 819 609 609 596 596 

       
Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
802 802 789 789 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
-193 -193 -193 -193 

       
1. BDU    0 0 0 0 
2. Apparaatslasten   -193 -193 -193 -193 
 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. De begroting wordt jaarlijks gebaseerd op een actueel BDU verdeelmodel  
Omdat het BDU verdeelmodel jaarlijks wijzigt en opnieuw wordt vastgesteld door 
ons, fluctueren de budgetten. De lasten nemen vanaf 2013 structureel toe met € 0,9 
mln. in 2013 tot € 1,0 mln. in 2016. Deze toename wordt gedekt door een even hoge 
bijdrage vanuit de overlopende passiva BDU op de balans 2011. Hierdoor is de 
wijziging budget neutraal.  
Wijziging in het BDU verdeelmodel betreffen onder andere: 
• verhoging voor de kosten van het streekvervoer (onder andere Concessie 

IJsselmond); 
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• verlaging kosten Stadsvervoer gemeente Almere; 
• verlaging kosten Stadsvervoer gemeente Lelystad; 
• verlaging kosten exploitatie OV-chipkaart. 
 
2. Apparaatslasten 
Door de ombuigingen en door wijzigingen van formatietoerekening dalen de 
apparaatslasten.  
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
2.1.1 Openbaar vervoer 27.571 -26.962 609 

Totaal  27.571 -26.962 609 
                                                                                                                                          Bedragen x € 1.000 
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2.2 Mobiliteit 
 
Maatschappelijk effect 
Flevoland is van alle zijden goed bereikbaar voor inwoners, passanten en bedrijven. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders  

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (2.3) 
Een betere bereikbaarheid van Flevoland met het oog op de ruimtelijke en economische 
ambities en de schakelfunctie van Flevoland. 
 
Doelen 2013 
Een vlot en veilig verkeer op alle provinciale wegen en vaarwegen doordat: 
• onze bezittingen kostenefficiënt in stand houden op het kwaliteitsniveau ‘matig’ 

(de norm die is opgenomen in de nota Mobiliteit); 
• onze producten op tijd opleveren;  
• bij wegwerkzaamheden het uitgangspunt hanteren dat we overlast voor de 

weggebruiker zoveel mogelijk voorkomen. 
  

De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 
provinciale wegen en vaarwegen. Dit wordt vormgegeven door het planmatig beheer en 
onderhoud tegen de laagst mogelijke kosten, waarbij functionaliteit centraal staat 
(kwaliteitsniveau ‘matig’ CROW-norm). In 2013 wordt onderzoek verricht om inzicht te 
krijgen in de toekomstige vervangingsinvesteringen die noodzakelijk zijn om het 
kwaliteitsniveau ‘matig’ te borgen.  
Om een vlotte afwikkeling te garanderen leveren we onze infrastructurele werken en 
werkzaamheden op tijd op, waarbij het voorkomen van overlast voor de weggebruiker 
uitgangspunt is. Voor vlot geldt dat de gemiddelde reistijd in de spits op de provinciale 
wegen kleiner of gelijk is aan 1,25 keer de reistijd buiten de spits.  
Voor veilig geldt dat de provincie de licht dalende trend van verkeersdoden vast wil 
houden.  
Bereikbaar betekent goede verbindingen met de omliggende regio’s (Noord-Holland-
Noord, Metropoolregio Amsterdam, Gooi, Utrecht, de Veluwe, Kampen-Zwolle). De 
bereikbaarheid van Flevoland via rijkswegen is een verantwoordelijkheid van het Rijk. 
De provincie lobbyt voor de oplossing van knelpunten. 
 
Investeringen in infrastructuur worden beschouwd in het licht van ruimtelijke en 
economische ontwikkelingen, zodat rationele beslissingen kunnen worden genomen over 
de investeringen. Daarom wordt het Provinciaal Investeringsprogramma Infrastructuur 
en Transport (PMIT) voor 2013 omgevormd tot een Provinciaal Investeringsprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (PMIRT). 
 
Doorkijk 2015 
De doelen voor de komende jaren zullen niet wijzigen ten opzichte van de doelen 2013. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
In het College Uitvoeringsprogramma is aangegeven dat wij de volgende doorlopende 
activiteiten uitvoeren:  
• voorbereiding capaciteitsuitbreiding Hogering en Waterlandseweg Almere (SBA) (UP 

2.3.2); 
• participatie in Metropoolregio Amsterdam (infrastructuur breed) (UP 2.3.3); 
• inzet voor investeringen A27 (AGU) en realisatie uitbouw N50 (UP 2.3.4); 
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• verkenning corridor Roggebot en realisatie baanverdubbeling Gooiseweg 
(Zeewolde) (UP 2.3.5). 

 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
Toegevoegd in de begroting 2013 in aanvulling op het CUP: 
• we stellen het PMIRT op en we realiseren hiermee de projecten uit het CUP met de 

afgesproken scope en planning; 
• we voeren een verdiepingsslag uit naar het beheer van de Flevolandse 

infrastructuur (stille lastenproblematiek) en programmeren voor 2014 het 
onderhoud van onze bezittingen zodanig dat zij op de meest kostenefficiënte wijze 
in stand kunnen worden gehouden. 
   

Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
• We passen onder meer Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK), 

attentiemaatregelen in bochten en gedragsbeïnvloeding toe om de 
verkeersveiligheid van onze wegen te verbeteren; 

• we voeren dagelijks onderhoud uit in de vorm van periodieke inspecties en jaarlijks 
onderhoud aan verharding, bermen, verlichting, verkeersborden, oeverbeschoeiing, 
etc.; 

• we verzorgen de reguliere bediening van de vaarwegobjecten; 
• we onderhouden een calamiteitendienst om 24h/7d te kunnen assisteren bij 

ongevallen en het weer beschikbaar maken van de (vaar)weg; 
• we zorgen voor gladheidbestrijding; 
• we analyseren welke maatregelen er mogelijk zijn om de overlast bij 

werkzaamheden zo klein mogelijk te maken en hoe de bestaande infrastructuur 
optimaal benut kan worden. 

 
Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Het Rijk geeft onvoldoende prioriteit/geld aan projecten die in het PMIRT staan 

geprogrammeerd waardoor projecten niet (tijdig) gerealiseerd worden. Hierdoor 
kan het voorkomen dat de reistijd in de spits meer dan 1,25 keer de reistijd buiten 
de spits is; 

• de reguliere risico’s voor het uitvoeren van projecten treden op (bijvoorbeeld 
weersomstandigheden of onvoorziene bodemomstandigheden);  

• gebreken in onze bezittingen treden eerder op dan verwacht en er ontstaan 
calamiteiten. Hierdoor kunnen de kosten stijgen voor schadeclaims en/of 
onderhoud- en investeringskosten.  

 
Beheersmaatregelen 2013  
• We blijven de Flevolandse belangen bij het Rijk onder de aandacht brengen en 

aandringen op het nakomen van gemaakte afspraken; 
• om gebreken en onvoorziene omstandigheden zo veel mogelijk uit te sluiten wordt 

de huidige kwaliteit van de wegen onderzocht en in kaart gebracht;  
• we voeren een risicogericht beleid waarbij we met de beschikbare middelen zo 

weinig mogelijk risico zullen lopen; 
• door de standaard werkwijze te volgen komen de risico’s vroegtijdig in beeld 

waardoor tijdig beheersmaatregelen te nemen zijn.  
  

Vitale coalities 
 

• We onderzoeken de kansen van samenwerking opdat wij onze infrastructuur tegen 
de laagst mogelijke kosten in stand kunnen houden; 

• we onderzoeken de kansen voor samenwerking met de omliggende provincies, de 
Flevolandse gemeenten, het waterschap en Rijkswaterstaat. 
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Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 39.157 44.423 42.645 45.074 45.140 46.927 
Baten -11.440 -12.848 -11.012 -14.210 -12.634 -13.860 

Saldo 27.717 31.575 31.633 30.865 32.506 33.068 

       
Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
29.966 28.908 30.924 30.924 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
1.667 1.957 1.581 2.143 

       
1. Rente BDU    -58 -105 -94 -140 
2. Projecten   1.085 500 36 536 
3. Brugbediening   0 600 600 636 
4. Kapitaallasten   -243 80 156 227 
5. Apparaatslasten   883 883 883 883 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen x € 1.000 
 
1. De rentetoevoeging over het BDU saldo van de provincie en de gemeenten is 
lager. 
De provincie en de gemeenten dienen rente toe te voegen aan het BDU saldo. De 
rentetoevoeging wordt uit de algemene middelen gedekt. Omdat er meer is besteed 
van de BDU middelen dan vorig jaar verwacht, is het saldo lager en hoeft er minder 
rente toegevoegd te worden.  
 
2. Hogere bijdrage uit reserves aan provinciale projecten 
In het PMIRT staan verschillende projecten waaraan wordt bijgedragen door reserves. 
De verschillen ten opzichte van het kader ontstaan door wijzingen in het PMIRT ten 
opzichte van het PMIT een jaar geleden. De voornaamste wijziging betreft de 
Gooiseweg.  
 
Omdat het een onttrekking aan de reserve Infrafonds betreft, heeft dit geen gevolgen 
voor de algemene middelen.  
 
3. De hogere kosten van de inhuur brugbediening worden veroorzaakt 
door de overgang op afstandbediening.  
Op de stelpost "verlaging apparaatslasten i.v.m. afstandbediening" is de taakstelling 
weergegeven over de te realiseren besparing op de apparaatslasten ter dekking van 
het project "afstandbediening bruggen en sluizen in Flevoland". Door het op afstand 
bedienen van bruggen en sluizen d.m.v. van glasvezel zijn er op termijn namelijk 
minder bedieningsmedewerkers nodig. 
 
In de afgelopen jaren blijken steeds meer onderdelen van de infrastructuur grondig 
te moeten worden onderhouden (niet-jaarlijks onderhoud of vervanging). Hierdoor 
ontstond een overschot op het jaarlijks onderhoud en dreigt een tekort te ontstaan 
(meer uitname dan gemiddeld) op het niet-jaarlijks onderhoud. Door de verschuiving 
kan dit voor een deel worden rechtgetrokken.  
  
4. Door actualisatie van de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven, fluctueren 
de kapitaallasten.  
De staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2013-2016 is geactualiseerd. Deze 
actualisatie betreft, conform de bestendige gedragslijn, onder andere de 
doorwerking van de Jaarrekening 2011, de actualisatie van het investeringsritme van 
geplande investeringen, het toevoegen van vervangingsinvesteringen aan de jaarschijf 
2016 en de actualisatie als gevolg van het PMIRT 2013-2016. De berekende 
kapitaallasten zijn een resultante van deze actualisatie.  
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5. Apparaatslasten  
Door gewijzigde toerekening van formatie nemen de apparaatslasten toe. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
2.2.1 Mobiliteit 1.426 -150 1.276 
2.2.2 Verkeersveiligheid 651 -304 347 
2.2.3 Onderhoud provinciale wegen 14.122 -354 13.768 
2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen 5.884 -52 5.833 
2.2.5 Investeringen provinciale wegen 19.094 -10.153 8.941 
2.2.6 Investeringen provinciale vaarwegen 1.468  1.468 

Totaal  42.645 -11.012 31.633 
                                                                                                                                          Bedragen x € 1.000 
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2.3  Totale lasten en baten 
 
De budgetautorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
Hieronder zijn per programmaonderdeel de lasten, baten en saldi opgenomen. 
 

Programmaonderdeel L/B/S Rekening 
2011 

Begroting 
2012 na 
wijziging 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

 2.1 Openbaar vervoer Lasten 28.705 33.208 27.571 26.453 26.354 26.617 

  Baten -28.018 -32.389 -26.962 -25.844 -25.757 -26.020 

  Saldo 686 819 609 609 596 596 

2.2 Mobiliteit Lasten 39.157 44.423 42.645 45.074 45.140 46.927 

  Baten -11.440 -12.848 -11.012 -14.210 -12.634 -13.860 

  Saldo 27.717 31.575 31.633 30.865 32.506 33.068 

Totaal programma 2 Lasten 67.862 77.631 70.216 71.527 71.494 73.544 

 Baten -39.458 -45.237 -37.974 -40.054 -38.391 -39.880 

 Saldo 28.403 32.394 32.242 31.474 33.102 33.664 

                                                                                                                                                           Bedragen x € 1.000 
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3 Economie 
 
Met de nieuwe koers van het Rijk gericht op de zogenoemde topsectoren, de decentralisatie van het regionaal-
economisch beleid naar de provincies, maar ook de ombuigingen op dit terrein, staan we op een belangrijk 
kruispunt. Dit vraagt om een herbezinning van onze rol, een herijking van het economisch beleid en de vraag 
welk instrumentarium daar dan het beste bij past. Onze ambitie richt zich vooral op “sterker maken wat sterk 
is”. Een belangrijke vraag daarbij is hoe wij onze inzet voor de economie van Flevoland het beste kunnen 
combineren met andere economische netwerken, bijvoorbeeld in de Metropool Regio Amsterdam en Landsdeel 
West. Wij maken werk van kenniseconomie en wij investeren wij in het vestigingsklimaat en maatschappelijke 
voorzieningen. 
 
Economie behoort tot de kerntaken van de provincie. Scherpere keuzes enerzijds, een scherpere provinciale 
rolopvatting anderzijds, vragen een nieuwe stijl van besturen en beleid vormen en uitvoeren. Vitale coalities, 
gebaseerd op goede businesscases, financiering door private partijen, cofinanciering door de provincie, 
maatschappelijk rendement zijn de ingrediënten voor het nieuwe provinciaal beleidsinstrumentarium.  
 
De Europese programma’s hebben een looptijd van meerdere jaren, waarbij pas aan het eind van de periode 
duidelijk wordt welke output is gerealiseerd. Hierdoor is het niet mogelijk om jaarlijks de gerealiseerde output 
aan te geven. Wanneer de Europese programma’s zijn afgerond maken wij een uitgebreid evaluatierapport 
waarin de daadwerkelijk gerealiseerde output wordt afgezet tegen de geplande output4. 
 

3.0    Maatschappelijke effecten en doelen 2011-2015 
 
In de Programmabegroting 2012 waren in deze paragraaf de maatschappelijke effecten en doelen uit het 
Collegeuitvoeringsprogramma voor de periode 2011-2015 opgenomen. In verband met de doorontwikkeling van 
de programmabegroting (SMART), zijn deze onderdelen onder de betreffende programmaonderdelen  
weergegeven. In de volgende fase (Programmabegroting 2014) wordt in deze paragraaf de doelenboom 
opgenomen en worden hieraan effect en/of prestatie-indicatoren toegevoegd. 

                                                      
4 De activiteiten die voortvloeien uit het Europese programma zijn weergegeven binnen meerdere progamma’s. 
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3.1 Werkgelegenheid 
 
Maatschappelijk effect 
Flevoland kenmerkt zich door een innovatieve economie en de werkgelegenheid is toegenomen. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman  
A.E. Bliek (Europa coördinatie) 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (3.1a) 
Een werkgelegenheidsgraad van 75% in 2015. 
 
Doelen 2013 
De werkgelegenheid houdt gelijke tred met de groei van beroepsbevolking.  
 
Doorkijk 2015 
De werkgelegenheid stijgt met 2% ten opzichte van de groei van beroepsbevolking. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012  
De Economische Agenda wordt in 2012 aan Provinciale Staten ter besluitvorming 
aangeboden. De doorlopende activiteiten van het Integraal Afspraken Kader (IAK) met 
Almere (UP 3.1.2) is opgenomen in programma 5 van deze begroting. 
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013  
• Wij investeren met partners in geselecteerde ontwikkelingen op basis van 

businesscases. Wij zoeken daarbij naar partners en financieringsvormen die recht 
doen aan het begrip ‘vitale coalities’ (UP 3.1.1); 

• Kansrijke projecten worden opgestart. Werkgelegenheid vormt hierbij een 
belangrijk criterium. Bijdragen worden beschikbaar gesteld uit de 
investeringsprogramma’s als  Noordelijk Flevoland IFA, Voorzieningen en Economie, 
Vitaal Platteland en Europese programma’s (UP 3.1.3). 

 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
Wij dragen bij aan de ontwikkeling van businesscases die vallen onder de 
investeringsprogramma’s voor Noordelijk Flevoland, Almere 2.0 en Lelystad Airport. 
 
Operationeel Programma Landsdeel West (Kansen voor Flevoland) 
• In het kader van dit operationele programma kunnen aanvragers projecten 

indienen. In het programma Kansen voor Flevoland is afgesproken dat de 
werkgelegenheid in 2015 toeneemt met 790 arbeidsplaatsen; 

• wij bevorderen door promotie en acquisitie dat aanvragers kansrijke projecten 
indienen die uitvoering geven aan het provinciale beleid en passen binnen de 
Europese regelgeving;  

• we volgen de projecten gedurende de uitvoeringsperiode en stellen aan het eind 
van het project vast of de afgesproken prestatie indicatoren zijn gerealiseerd.  

 
Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Private partijen investeren onvoldoende in innovatie en economische ontwikkeling. 

Dit risico is prominent aanwezig gezien de stagnatie van de economische 
ontwikkeling; 

• de omvang van de Europese programma’s voor de nieuwe periode 2014-2020 is nog 
niet bekend. Als uitgangspunt is aangenomen dat de huidige situatie, voor wat 
betreft de taken en financiën, wordt gecontinueerd. In de begroting is voor het 
nieuwe programma 2014-2020 vooralsnog alleen rekening gehouden met de 
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provinciale cofinanciering, omdat de bijdragen vanuit de Europese programma’s en 
van het Rijk op dit moment niet bekend zijn; 

• de provinciale cofinanciering voor de nieuwe periode is meer dan gehalveerd. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
• Wij gaan actief op zoek naar partijen die willen investeren en die bereid zijn vitale 

coalities met de provinciale overheid te vormen; 
• wij oefenen invloed uit om het Operationeel Programma West 2014-2020 zo in te 

richten dat Flevoland hier optimaal gebruik van kan maken;  
• door het maken van slimme combinaties binnen de omgevingsagenda zullen we er 

alles aan doen om voldoende provinciale cofinanciering te genereren om met het 
Flevolandse deelprogramma 2014-2020 de Flevolandse beleidsdoelstellingen te 
realiseren.  

 
Vitale coalities Wij vormen stevige coalities om kansrijke clusters en innovatiepotentieel maximaal 

ruimte te geven voor ontplooiing. Samenwerking wordt met name gezocht met 
ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstituten en andere overheden.  
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 12.038 13.692 10.787 9.686 8.034 7.322 
Baten -4.807 -3.940 -2.688 -2.333 -1.282 -1.282 

Saldo 7.231 9.752 8.098 7.353 6.752 6.040 

       
Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
7.743 7.098 6.197 6.197 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
355 255 555 -157 

       
1. EU-Programma   500 400 700 0 
2. Kapitaallasten   0 0 0 -13 
3. Apparaatslasten   -145 -145 -145 -145 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Middelen EU-programma worden maximaal benut 
In de (meerjaren-)begroting zijn de resterende middelen in de betreffende reserves 
Europees programma opgenomen. We gaan uit van maximale benutting van het 
programmageld voor programmaperiode 2007-2013.   

 
2. Kapitaallasten 
De staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2013-2016 is geactualiseerd. 
 
3. Apparaatslasten 
Door gewijzigde toerekening van formatie nemen de apparaatslasten af. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat 3.530 -32 3.498 
3.1.2 Europese programma’s 7.257 -2.656 4.601 

Totaal  10.787 -2.688 8.098 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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3.2 Ontwikkeling en innovatie 
 
Maatschappelijk effect 
Flevoland kenmerkt zich door een innovatieve economie en de werkgelegenheid is toegenomen. 
 
Maatschappelijk effect 
Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, werken en recreëren is. 
 
Maatschappelijk effect 
Het bevorderen van de regionale economie door het bieden van een uitstekend vestigingsklimaat en 
productiemilieu. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman  
 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (3.1b) 
Een stevige structuur en verbeterde concurrentiekracht van de Flevolandse economie. 
 
Doelen 2013 
• Een stevige structuur en verbeterde concurrentiekracht van de Flevolandse 

economie. De economische prestatie, groei en kracht wordt jaarlijks gemeten door 
de Rabobank in de “Regio Top 40”. In 2010 stond Flevoland op de 8e plaats. Voor 
2013 is het doel om de 7e plaats te behalen;  

• de vestiging van één of meer (inter)nationale bedrijven in Flevoland; 
• een groei van 5% van de werkgelegenheid in de sector toerisme & recreatie; 
• er zijn samenwerkingspartners gevonden waarmee een strategie is vastgesteld ter 

versterking van duurzame voedselproductie en gezond leven en efficiënt gebruik 
van energie en grondstoffen; 

• een gevarieerd, op de vraag afgestemd palet aan aantrekkelijke regionale en 
bovenregionale werklocaties; 

• het oppervlak ongebruikte bedrijventerreinen en kantorenlocaties neemt niet toe 
ten opzichte van 2012. 

 
Doorkijk 2015   
• We werken aan een businesscase ten behoeve van het realiseren van een 

overslaghaven, waardoor Flevoland bereikbaar is voor schepen vanaf 2.000 ton; 
• in 2015 is gestart met de uitvoering van genoemde strategie zichtbaar in omzet en 

patenten; 
• voor de periode 2012-2015: de vestiging van twee à drie nieuwe grootschalige 

toeristische trekpleisters met een (inter)nationale aantrekkingskracht. Hierbij kan 
het ook gaan om een aanzienlijke uitbreiding/upgrading van een bestaande 
toeristisch-recreatieve voorziening (doorontwikkeling product). 

 
Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
Er is geen sprake van doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012.  
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013  
• Wij voeren het provinciaal Herstructurering Programma (PHP) Flevoland uit via het 

hanteren van de Beleidsregel Herstructureringsprojecten 2011 (UP 2.6.2); 
• wij geven uitvoering aan het masterplan Compoworld (UP 3.1.1.a); 
• wij werken uit hoe we komen tot ontwikkeling van de Emerging Diseases Campus 

op het gebied van Life Sciences. Hierbij horen ook de voorwaarden voor het MKB 
om gebruik te maken van de geboden faciliteiten (UP 3.1.1.b); 



 49 

• voor het cluster Agro&Food ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe 
agrarische productiemethoden zodat met minder meer kan worden geproduceerd 
(UP 3.1.1.c); 

• zie voor Zorginnovatie (UP 3.1.1.d) programma 4. Samenleving en Voorzieningen; 
• wij zoeken vitale coalities voor cocreatie en cofinanciering (UP 3.1.1.e);  
• zie voor economische paragraaf van het Integraal Afsprakenkader (UP 3.1.2) 

programma 5 ‘Investeringsagenda’ Schaalsprong IFA.  
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
• Wij stemmen in MRA (PLABEKA) en IPO-verband de planning, voorraadbeheersing en 

(her)ontwikkeling van werklocaties af: 
Toelichting: In Nederland is een overschot aan werklocaties (kantoren- en 
bedrijvenlocaties). Door deelname en uitvoering van het Convenant 
Bedrijventerreinen 2010-2020 en het Convenant aanpak leegstand kantoren 2012-
2015 draagt Flevoland bij aan een gebiedsgerichte beheersing van de 
leegstandsproblematiek. Wij nemen het initiatief tot voorraadbeheersing van 
bedrijventerreinen in Flevoland en voeren het eind 2012 te ondertekenen 
Convenant Voorraadbeheer en Afstemming Werklocaties in Flevoland uit; 

• wij actualiseren de Visie Werklocaties Flevoland;  
• wij bevorderen de ontwikkeling van bovenlokale werklocaties van strategisch 

belang:  
o de realisatie van één of meer overslaghavens in Flevoland: 

Toelichting: In Lelystad  bestaat de mogelijkheid om een haven te realiseren 
voor grotere binnenvaartschepen en containerschepen (> 2000 ton). De locatie 
Flevokust is uitstekend gelegen omdat daar een verbinding kan worden gelegd 
tussen water-, weg- en railtransport (en eventueel luchttransport). Bovendien 
is dit één van de weinige locaties in Nederland is waar geen sprake is van 
oprukkende woningbouw; 

o de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad en het bedrijventerrein OMALA: 
Toelichting: Flevoland stimuleert de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad  tot 
regionale- en zakenluchthaven. Wij dragen bij aan de vestiging van 
luchtvaartindustrie en andere op luchthavens georiënteerde bedrijvigheid door 
deel te nemen aan projecten die gericht zijn op optimale ontwikkeling van het 
luchthaventerrein zelf en van het nabij gelegen OMALA-terrein, waar deze 
nieuwe bedrijvigheid zich uitstekend kan vestigen. Een luchthaven is voor 
Flevoland met name economisch interessant omdat het stuwende 
werkgelegenheid genereert onder andere in de sfeer van vliegtuigonderhoud 
en logistiek en omdat het bijdraagt aan de verbetering van het imago van 
Flevoland; 

• wij monitoren een groot aantal beleidsectoren om de economische prestaties van 
Flevoland te meten; 

• wij maken analyses en rapportages voor de beleidscycli onder andere Flevofacts 
Economie, Publicatie Economie en Arbeidsmarkt, Werklocaties (IBIS), Statistisch 
overzicht, Bevolkingsprognoses, Monitor Innovatie, Monitor Internationalisering, 
Monitor Europees Programma; 

• wij monitoren uitgifte versus voorraadvorming en toetsen aan Afsprakenkader 
Bedrijventerreinen Flevoland in de jaarlijkse voortgangsrapportage; 

• wij brengen informele werklocaties in beeld;  
• wij geven ondersteuning aan gemeenten in het kader van ‘Beter benutten’ en 

‘quick wins’. 
 
Toerisme & recreatie  
• 1 à 2 projecten in het kader van IFA-2 binnen de maatregel ‘leisure’;  
• 1 à 2 projecten in het kader van het programma ZZL-gelden Noordelijk Flevoland 

binnen de maatregel ‘versterking en uitbreiding van het toeristisch potentieel’; 
• het binnenhalen van grootschalige evenementen (Floriade 2022); 

Basiscondities:  
o start uitvoering project Nationaal Evenemententerrein in Biddinghuizen 



 50 

(afhankelijk van rond krijgen financiering en goedkeuring 
bestemmingsplan); 

o NORT Flevoland: het verduurzamen van de toeristisch-recreatieve sector in 
Flevoland (duurzaamheidsprogramma); 

o promotie (Toerisme Flevoland): meer focus t.a.v. de promotieactiviteiten 
(onder andere meer nadruk op social media en op de Metropoolregio 
Amsterdam); 

• wij sluiten aan bij drie topsectoren: HTSM, Agro&Food en Life Sciences. 
 
Operationeel programma Landsdeel West (Kansen voor Flevoland) 
• Door de inzet van EU-, Rijksbudget en provinciale cofinanciering genereren wij 

zoveel mogelijk gemeentelijke en private middelen om projecten te realiseren. 
Daarmee verbeteren wij de concurrentiekracht van de Flevolandse economie en 
stimuleren de werkgelegenheid; 

• wij nemen aanvragen van projecten in het kader van dit operationele programma 
in behandeling; 

• wij zorgen er voor dat door promotie en acquisitie aanvragers kansrijke projecten 
indienen, die passen binnen de in het programma gestelde eisen; 

• we volgen de projecten gedurende de uitvoeringsperiode en stellen aan het eind 
van het project vast of de afgesproken prestatie indicatoren zijn gerealiseerd. In 
het kader van het programma Kansen voor Flevoland is afgesproken dat in 2015  73 
MKB-bedrijven zijn ondersteund, 9 samenwerkingsverbanden zijn gerealiseerd, 28 
starters/kleine bedrijven zijn ondersteund en dat we samen met de gemeenten en 
het bedrijfsleven 27 ha bedrijfsterreinen moderniseren. 

 
Visserijfonds, As-4, duurzame ontwikkeling visserijgebieden (OP-Vis) 
Ten aanzien van Visserijfonds, As-4, duurzame ontwikkeling visserijgebieden (OP-Vis) 
schrijven we in 2013 het nieuwe programma voor de periode 2014 - 2020. 
 
Interreg IV 
We verbeteren het innovatiebeleid en de innovatiestructuur voor MKB-bedrijven in 
Flevoland door het organiseren van collegiale toetsen (peer reviews) met experts uit 8 
verschillende Europese regio’s en het importeren en exporteren van good practices op 
dit gebied. Communicatie speelt bij deze projecten een belangrijke rol, samen met de 
partners ontwikkelen wij 7 persberichten, 2 brochures en 6 nieuwsbrieven. 
 
Lobbyen voor nieuwe programma’s 
Tengevolge van de lobby activiteiten oefent de provincie invloed uit op de inhoud van 
het nieuwe operationele programma in landsdeel West en op de hoogte van de bijdrage 
voor Flevoland uit de structuurfondsen voor de periode 2014-2020. Eind 2013 is de 
concepttekst van het Operationeel Programma-West II voor de periode 2014-2020 
gereed (UP 3.1.3). 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Uitvoering van het Convenant Bedrijventerreinen 2010 – 2020 (Rijk, IPO, VNG): de 

rijksmiddelen voor herstructurering komen niet tot inzet door onvoldoende 
cofinanciering vanuit de regio; 

• uitvoering Visie Werklocaties Flevoland (economisch spoor): een overschot aan 
werklocaties; 

• multimodale overslag: onvoldoende cofinanciering vanuit de regio; 
• de groeidoelstelling recreatie en toerisme (5% per jaar) geldt voor de lange termijn 

(10 jaar). Conjunctuurwisselingen zijn daarin verdisconteerd. Als gevolg van de 
huidige economische recessie kan het resultaat in 2013 lager uitvallen;  

• het vinden van voldoende commitment en in- dan wel externe financiering om de 
uiteindelijk gewenste vitale coalities te kunnen vormen. 

 
Europese programma’s  
Zie paragraaf 3.1 
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Beheersmaatregelen 2013  
Continu agenderen voor Portefeuillehouders overleg Economische Zaken provincie en 
gemeenten. 
 
Toerisme & recreatie: wij voeren regelmatig overleg met relevante spelers binnen het 
toeristisch-recreatieve veld (onder andere met brancheorganisaties zoals RECRON en 
HISWA en met grote attractiepunten zoals Bataviastad en Walibi). Op basis hiervan 
worden beoogde activiteiten eventueel anders ingevuld. 
 
Wij zoeken actief partijen die willen investeren en die bereid zijn een vitale coalitie 
met de provincie te vormen. 
 
Wat betreft de Europese programma’s oefenen wij invloed uit om het Operationeel 
Programma West 2014 – 2020 zo in te richten dat Flevoland hier optimaal gebruik van 
kan maken. Vanaf 2014 is de provinciale cofinanciering van de structuurfondsen, met 
name het EFRO, meer dan gehalveerd. Door het maken van slimme combinaties binnen 
de omgevingsagenda zullen we er alles aan doen om voldoende provinciale 
cofinanciering te genereren om de Flevolandse beleidsdoelstellingen te realiseren. Wij 
zoeken partijen die willen investeren en die bereid zijn een vitale coalitie met de 
provinciale overheid te vormen.  
 

Vitale coalities 
 

• Op het gebied van overslag tekenen zich vitale coalities af in Almere en Lelystad 
(Rijk, gemeente, provincie, bedrijfsleven); 

• voor Europese programma’s wordt met name samenwerking gezocht met 
ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstituten en andere overheden. Zie ook 
paragraaf 3.1. 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (3.4) 
Verbreding van de economische dragers van het platteland en verduurzaming van 
landbouw, intensieve veehouderij en visserij. 
 
Doelen 2013  
Duidelijkheid over de financiële en inhoudelijke beleidskaders voor ontwikkelingen die 
de economische structuur van het landelijk gebied beïnvloeden.  
 
Doorkijk 2015 
Doorvertaling van de financiële en inhoudelijke beleidskaders in het provinciale 
omgevingsbeleid. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012  
• Wij ontwikkelen een integrale visie op de nieuwe economische dragers voor het 

landelijk gebied, de verduurzaming van de landbouw, visserij, de 
natuurontwikkeling, het Europees landbouw- of visserijbeleid en de ruimtelijke 
regelgeving. Deze nemen we op in de Nota Vitaal Platteland (UP 3.4.1); 

• wij organiseren een maatschappelijk debat en stellen mede op basis daarvan 
kaders op voor intensieve veehouderij (UP 3.4.2). 

 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013  
Er is geen sprake van activiteiten CUP in 2013.  
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
Er is geen sprake van overige activiteiten die bijdragen aan het doel 2013. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
Het uitblijven van finale duidelijkheid over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
vanuit het Rijk. Dit is sterk bepalend voor de daadwerkelijke 
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ontwikkelingsmogelijkheden van het landelijk gebied en het brede maatschappelijk 
debat kaderstelling intensieve veehouderij.  
 
Beheersmaatregelen 2013  
Door in IPO-verband deel te nemen aan de overlegstructuren van de PAS worden de 
mogelijke effecten voor Flevoland nauwlettend gevolgd. 
 

Vitale coalities Niet van toepassing. 
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 1.389 2.723 1.880 1.830 1.830 1.830 
Baten 0 0 0 0 0 0 

Saldo 1.389 2.723 1.880 1.830 1.830 1.830 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
2.122 2.072 2.072 2.072 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
-243 -243 -243 -243 

       
1. Clusters   -92 -92 -92 -92 
2. Apparaatslasten   -151 -151 -151 -151 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Investeren in geselecteerde ontwikkelingen 
Het budget voor zorgvernieuwing is per 2013 toegevoegd aan het budget voor 
zorginnovatie (programmaonderdeel 4.1. Samenleving en voorzieningen). Dit doen wij 
om op basis van ‘vitale coalities’ te kunnen investeren in geselecteerde 
ontwikkelingen. 
 
2. Apparaatslasten 
Door gewijzigde toerekening van formatie nemen de apparaatslasten af. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
3.2.1 Economische clusters 1.880 0 1.880 

Totaal  1.880 0 1.880 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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3.3 Totale lasten en baten 
 
De budgetautorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
Hieronder zijn per programmaonderdeel de lasten, baten en saldi opgenomen. 
 

Programmaonderdeel L/B/S Rekening 
2011 

Begroting 
2012 na 
wijziging 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

3.1 Werkgelegenheid Lasten 12.038 13.692 10.787 9.686 8.034 7.322 
  Baten -4.807 -3.940 -2.688 -2.333 -1.282 -1.282 

  Saldo 7.231 9.752 8.098 7.353 6.752 6.040 

Lasten 1.389 2.723 1.880 1.830 1.830 1.830 3.2 Ontwikkeling en 
innovatie Baten 0 0 0 0 0 0 

  Saldo 1.389 2.723 1.880 1.830 1.830 1.830 
Totaal programma 3 Lasten 13.427 16.415 12.667 11.516 9.864 9.152 
 Baten -4.807 -3.940 -2.688 -2.333 -1.282 -1.282 

 Saldo 8.620 12.475 9.978 9.183 8.582 7.870 

                                                                                                                                                           Bedragen  x € 1.000 
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4 Samenleving 
 
Het programma Samenleving staat voor deze collegeperiode geheel in het teken van de transitie van het 
provinciale profiel ten aanzien van inhoud, taken en rol. Deze overgang en de daarbij behorende ombuigingen 
als gevolg van een scherpere rol- en taakafbakening tussen provincie, gemeenten en Rijk, lopen als rode draad 
door dit programma heen. Transitie in profiel, taakafbouw en aanzienlijke vermindering van budget en 
formatie zal een groot appel doen op ieders inzet. De omvang van de ombuigingen zal voor veel steunfunctie-
instellingen fundamentele vragen over hun taken gaan inhouden.  
 
We onderzoeken hoe we de achterstand van het voorzieningenniveau ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde kunnen inlopen. En belangrijker nog: op welke type voorzieningen, in welke delen van Flevoland, 
moeten we ons dan richten, in onderscheid met de verantwoordelijkheid van de gemeenten en het Rijk? 
Hiervoor formuleren we beleid. Het opstellen van ‘De Flevolandse Agenda’ zal richting moeten geven aan de 
rol- en taakafbakening met de gemeenten en is daarmee belangrijk voor de vraag hoe wij onze provinciale 
steunfuncties op maatschappelijk, sport en cultureel terrein de komende periode invullen. Ook zal deze 
afstemming met de gemeenten duidelijkheid moeten geven welke provinciale taak er nog ligt voor 
onderwerpen als ouderen, vrijwilligers en eenzaamheid. Gemeenten en maatschappelijke instellingen vullen 
hun wettelijke taken immers al actief in op deze gebieden.  
 
Cultuur is gedefinieerd als een provinciale kerntaak. Onze inzet zal zich met name richten op behoud en 
versterking van de regionale culturele infrastructuur en de bijdrage die zo kan worden geleverd aan de 
versterking van de Flevolandse identiteit. 
 
Bijzondere aandacht in de komende jaren vraagt de jeugdzorg. 2013 staat in het teken van het opvangen van 
de almaar groeiende vraag naar gespecialiseerde jeugdzorg en de planning, met Flevolandse gemeenten, voor 
de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. De provincie ondersteunt de gemeenten waar mogelijk 
bij de voorbereiding op hun toekomstige rol als opdrachtgever jeugdzorg. Ondertussen gaat de provincie ruimte 
geven voor experimenten die aansluiten bij de toekomstige inrichting van het stelsel jeugd. 
 

4.0    Maatschappelijke effecten en doelen 2011-2015 
 
In de Programmabegroting 2012 waren in deze paragraaf de maatschappelijke effecten en doelen uit het 
Collegeuitvoeringsprogramma voor de periode 2011-2015 opgenomen. In verband met de doorontwikkeling van 
de programmabegroting (SMART), zijn deze onderdelen onder de betreffende programmaonderdelen  
weergegeven. In de volgende fase (Programmabegroting 2014) wordt in deze paragraaf de doelenboom 
opgenomen en worden hieraan effect en/of prestatie-indicatoren toegevoegd. 
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4.1 Samenleving en Voorzieningen 
 
Maatschappelijk effect 
Flevoland kent een kwalitatief en kwantitatief toereikend of passend voorzieningenniveau. 
 
Maatschappelijk effect 
Flevoland onderscheidt zich met sporten die bijdragen aan haar economische ontwikkeling en identiteit. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 
 

 
 
4.1.1  Voorzieningen 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (4.4) 
Een vermindering van de achterstand van ons voorzieningenniveau tot 10% ten opzichte 
van het gemiddelde in Nederland. 
 
Doelen 2013 
De notitie Sturen op voorzieningen (2012 in wording) is vertaald in de Omgevingsagenda 
en de Investeringsagenda ter versterking van het Flevolandse voorzieningenniveau.   
 
Doorkijk 2015 
Met name in de zorgsector en culturele voorzieningen is de achterstand verminderd ten 
opzichte van Nederland, gemeten in werkgelegenheid per 1.000 inwoners.   
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012  
Wij stellen integraal vanuit de omgevingsagenda een plan op voor het versterken van 
voorzieningen, in nauw overleg met gemeenten en betrokken instellingen (UP 4.4.2). 
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013  
• Wij investeren met partners in geselecteerde ontwikkelingen (op basis van 

businesscases). Wij zoeken daarbij initiatieven met partners en 
financieringsvormen die recht doen aan het begrip ‘vitale coalitie’ (UP 6.7.2); 

• we stimuleren innovatieve zorgconcepten gericht op ouderen, 
eenzaamheidsbestrijding, chronisch zieken, gehandicapten en  vrijwilligers/  
mantelzorgers. Dit doen we onder andere door instellingen en bedrijven 
oplossingen te laten bedenken voor vraagstukken uit de zorg. Daarbij zetten wij in 
op vitale coalities tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders, bedrijven en 
overheden (UP 3.1.1d). Wij agenderen de toenemende achterstand in 
zorgvoorzieningen en de noodzaak van zorginnovatieve projecten.  

 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013  
• Wij monitoren het voorzieningenniveau op basis van het aantal banen per sector per 

1000 inwoners; 
• wij houden ons aan de in de Mediawet voorgeschreven zorgplicht minimaal één 

regionale omroep te bekostigen. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Er is onvoldoende aansluiting bij de (gebiedsgerichte) investeringsagenda;  
• er zijn geen financieringarrangementen te benutten dan wel te creëren (Europese 

programma’s, IFA, ZZL e.d.). 
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Beheersmaatregelen 2013  
• De investeringsagenda biedt mogelijkheden voor de realisatie van bovenlokale 

voorzieningen en daartoe worden provinciale instrumenten ingezet, zoals 
ruimtelijke ontwikkeling en financieringsfaciliteiten;  

• vooraf wordt op basis van de gezamenlijke businesscase de haalbaarheid van een 
investering onderzocht.  

 
Vitale coalities Samen met gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven kijken we hoe we 

gezamenlijk het Flevolandse voorzieningenniveau versterken. 
 

 
 
4.1.2  Sport 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (4.3) 
Een zorgvuldige herijking en afbouw van het sportbeleid. 
  
Doelen 2013 
• Eén of meer kernsporten zijn bepaald; 
• subsidiecriteria economische effecten sportevenementen zijn vastgesteld; 
• tenminste één (kern)sportevenement is mede gesubsidieerd; 
• het sportbeleid maakt onderdeel uit van de omgevingsagenda; 
• verdere bezuinigingen bij Sportservice Flevoland zijn doorgevoerd conform de 

meerjarenplanning. 
 
Doorkijk 2015 
• Gesubsidieerde sportevenementen hebben bijgedragen aan de economische 

ontwikkeling en identiteit van de provincie; 
• de ombuiging bij Sportservice Flevoland is gerealiseerd. 
 

Activiteiten Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012  
• In het College Uitvoeringsprogramma is aangegeven dat wij het sportbeleid vanuit 

economisch perspectief actualiseren (UP 4.3.1).  
Actualisatie begroting 2013: Wij ondersteunen en stimuleren (bovenregionale) 
sportevenementen. Dit levert een zichtbare bijdrage aan de ontwikkeling van de 
sport in Flevoland. Evenementen leveren een economische impuls op en vormen 
een aantrekkelijk instrument voor het realiseren van vitale coalities tussen de 
sport en andere economische sectoren;  

• we bouwen de subsidie aan Sportservice Flevoland voor een belangrijk deel af (UP 
4.3.2). De opdracht voor Sportservice Flevoland wordt aangepast aan het nieuwe 
sportbeleid; 

• in het College Uitvoeringsprogramma is aangegeven dat wij participeren in de 
ontwikkeling van het Olympisch plan 2028 (integrale afstemming infrastructuur, 
Zuidelijk Flevoland, toerisme en recreatie) (UP 4.3.3). 
Actualisatie begroting 2013: Provincie Flevoland volgt passief de ontwikkelingen 
met betrekking tot het Olympisch Plan 2028. Wij ondersteunen de inzet van 
Amsterdam. Van de drie speerpunten van het Olympisch Plan 2028, te weten: 1) 
vitale samenleving, 2) excellente prestaties en 3) economische impact, sluit het 
herijkte sportbeleid aan bij de ‘economische agenda’. 

 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
Er is geen sprake van nieuwe CUP-activiteiten voor de jaarschijf 2013. 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
• Er wordt gestart met de uitvoering van het sportbeleid 2013 – 2017; 
• in nauw overleg met Rijk, regio en gemeente Almere leveren wij een bijdrage aan 

het programma Sport binnen het IAK Almere; 
• twee regionale trainingscentra (RTC’s) worden geïntegreerd in een sportief 
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bovenlokaal (sport)evenement; 
• we faciliteren de gehandicaptensport door realisatie van een steunfunctie 

gehandicaptensport; 
• we monitoren en evalueren inspanningen: de resultaten en effecten van de 

provinciale inspanningen op het terrein van sport worden jaarlijks in beeld 
gebracht. Een eenduidig instrument wordt gebruikt om resultaten en effecten van 
projecten in kaart te brengen. Nadrukkelijk zal het (hoger) onderwijs hierbij 
betrokken worden.  

 
Risico’s Risico’s 2013 

Sportservice Flevoland is onvoldoende in staat de opgelegde bezuiniging en de 
beleidstransitie te realiseren. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
Sportservice Flevoland geeft halfjaarlijks de stand van zaken van de transitie door. 
Daarnaast vinden er tenminste 4 account- en bestuurlijke overleggen plaats, dit geeft 
inzage in de stand van transitie evenals de mogelijkheid om tijdig bij te sturen.  
 

 Vitale coalities We werken samen met gemeenten binnen de provincie evenals daarbuiten, provincies, 
Landelijke sportbonden, onderwijs, bedrijfsleven en de MRA (Metropoolregio 
Amsterdam. Samenwerking op het gebied van sportactiviteiten en –evenementen vindt 
plaats door participatie en/of commitment van personen, expertise en/of financiën.  
 

 
 
4.1.3  Samenleving 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (4.1) 
Een zorgvuldige herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociale beleid. 
 
Doelen 2013 
De nieuwe rol van de provincie in het sociale domein is vastgesteld. Daarbij is vanuit de 
economische invalshoek de innovatie in de zorg uitgewerkt en de koppeling met de 
omgevingsagenda is gelegd.  
 
Doorkijk 2015  
Een bijdrage is geleverd aan de realisatie van zorginnovatie projecten gericht op het 
oplossen van Flevolandse problematiek. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012  
We stimuleren innovatieve zorgconcepten - gericht op ouderen, 
eenzaamheidsbestrijding, chronisch zieken, gehandicapten en 
vrijwilligers/mantelzorgers - onder andere door instellingen en bedrijven oplossingen te 
laten bedenken voor vraagstukken uit de zorg. Daarbij zetten wij in op vitale coalities 
tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders, bedrijven en overheden om de ruimte in 
regelgeving en de financiële ruimte voor de ontwikkeling en uitvoering van 
zorgexperimenten te vergroten (UP 3.1.1.d); 
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
We bouwen overige subsidies deels af (UP 4.1.5). 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013  
In de omgevingsagenda wordt zichtbaar gemaakt welke voorzieningen in de diverse 
thema’s in ontwikkeling zijn, hoe zij zich tot elkaar verhouden en op welke 
welzijnsvoorzieningen geïnvesteerd wordt.  
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Risico’s 
 

Risico’s 2013 
Onvoldoende kansrijke innovatieprojecten of onvoldoende vitale coalities. 
 
Beheersmaatregelen 2013 
• De doelgroepen worden actief benaderd; 
• we zoeken samenwerking in de regio, bijvoorbeeld met de Noordvleugel en met 

kennisinstellingen; 
• we passen elders in de praktijk gebrachte succesvolle voorbeelden toe.  
 

Vitale coalities 
 

Met overheden, OMFL, CMO,  onderwijs, zorginstellingen, zorgverzekeraars wordt 
onderzocht hoe het herijkte sociaal beleid vorm krijgt op het gebied van innovatie in 
zorg en welzijn. 
 

 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (4.1) 
Een zorgvuldige herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociale beleid. 
 
Doelen 2013  
Verdere bezuinigingen bij de steunfuncties zijn doorgevoerd conform de 
meerjarenplanning. De steunfuncties ontvangen subsidie voor werkzaamheden die 
bijdragen aan het behalen van provinciale doelen of aansluiten bij provinciale ambities. 
 
Doorkijk 2015  
De steunfuncties ontvangen uitsluitend subsidie voor werkzaamheden die bijdragen aan 
het behalen van provinciale doelen of aansluiten bij provinciale ambities. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
Er is geen sprake van doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012.  
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013  
We bouwen de exploitatiesubsidie aan CMO Flevoland deels af (UP 4.1.4) 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013  
• Wij herijken de taken van CMO Flevoland met het oog op de vermindering van hun 

subsidie en de veranderde doelen van de provincie; 
• wij monitoren en bewaken de uitvoering van de in de meerjarenbegroting 

opgenomen ombuigingen. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
Instellingen zijn onvoldoende in staat om de ombuigingen en de beleidstransitie te 
realiseren. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
Regelmatig overleg met instellingen om de voortgang met betrekking tot de 
ombuigingen en de beleidstransitie te monitoren en indien nodig te begeleiden. 
 

Vitale coalities De inhoudelijke en financiële taakstelling bij de steunfuncties wordt in nauw overleg 
met hen verder vormgegeven. 
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Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 14.069 13.948 13.157 12.329 10.787 10.787 
Baten       

Saldo 14.069 13.948 13.157 12.329 10.787 10.787 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
12.847 12.056 10.532 10.532 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
310 274 255 255 

       
1. Versterken 
voorzieningen   92 92 92 92 
2. Indexering 
Omroep   103 103 103 103 
3. Kapitaallasten   55 18   
4. Apparaatslasten   61 61 61 61 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Investeren in geselecteerde ontwikkelingen 
We hebben de beschikbare budgetten samengevoegd om op basis van ‘vitale 
coalities’ te kunnen investeren in geselecteerde ontwikkelingen. Het budget voor 
zorgvernieuwing (programmaonderdeel 3.2 Ontwikkeling en innovatie) is per 2013 
toegevoegd aan het budget voor zorginnovatie. 
 
2. Indexering Omroep Flevoland 
Op 21 juni 2012 heeft het IPO-bestuur besloten om voor de bekostiging van regionale 
omroepen in 2013 uit te gaan van een reële index. Voor 2013 is een indexering 
vastgesteld van 1,31%. De begroting 2013 is hierop aangepast. 
 
3. Kapitaallasten lening IJsselmeerziekenhuizen nemen af. 
De kapitaallasten over de lening aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen zijn hier 
opgenomen. De kapitaallasten nemen af door de verwachte afname van de lening. 
 
4. Apparaatslasten 
Door gewijzigde formatietoerekening stijgen de apparaatslasten.  
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
4.1.1 Samenleving en voorzieningen 8.992  0 8.992 

4.1.2 Provinciale steunfuncties 4.165 0 4.165 

Totaal  13.157  0 13.157 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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4.2 Jeugdzorg 
 
Maatschappelijk effect 
Flevolandse jongeren krijgen tijdens de voorbereiding op de overdracht van de jeugdzorg naar de 
gemeenten adequate zorg.  
 

 
 
Portefeuille-
houder 

M.J.D. Witteman 
 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (4.2) 
Een zorgvuldige voorbereiding op de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten. 
 
Doelen 2013 
• De continuïteit en kwaliteit van de Flevolandse jeugdzorg is gewaarborgd tot op 

het moment van de transitie; 
• alle Flevolandse jongeren met een wettelijke aanspraak op jeugdzorg, ontvangen 

deze zorg binnen negen weken na indicatie door Bureau Jeugdzorg, behalve als dit 
bureau langer wachten verantwoord vindt. In crisissituaties is opvang en zorg 
onmiddellijk beschikbaar; 

• jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen worden uitgevoerd; 
• een provinciale bijdrage is geleverd aan een transitieplan voor een regionaal te 

regelen jeugdzorg, conform landelijke afspraken.  
 
Doorkijk 2015  
Er is een transitieplan met gemeenten waarin afspraken staan aangaande de 
overdracht, en continuïteit van zorg voor cliënten die al in zorg zijn. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012  
We bereiden ons samen met de gemeenten voor op de overdracht en bieden expertise, 
training en ondersteuning aan bij de toekomstige rol van opdrachtgever jeugdzorg (UP 
4.2.1).  
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
De overdracht aan gemeente vindt plaats aan de hand van het toetsingskader 
Overdracht Jeugdzorg (2011) (UP 4.2.2). 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
• Wij gebruiken het inkoopadvies 2013 van Bureau Jeugdzorg om een op de vraag 

afgestemd zorgaanbod te subsidiëren bij onze jeugdzorgaanbieders;  
• wij maken afspraken over doeltreffende en doelmatige zorg, onder meer door het 

invoeren van prestatie-indicatoren, monitoren transparante kostprijzen en ons 
programma “Flevolandse zorglogistiek”; 

• wij houden een Bureau jeugdzorg in stand, dat zich houdt aan de landelijk 
geldende eisen en normen met betrekking tot hun dienstenpakket; 

• de verwachte ontwikkelingen in de groei van de vraag naar jeugdzorg vertalen wij 
naar taakstellingafspraken met onze jeugdzorgaanbieders en bureau jeugdzorg;  

• wij maken op initiatief van gemeenten en in samenspraak met BJZ en budget 
neutraal 1 a 2 experimenten per gemeente mogelijk, waarin integrale zorg wordt 
geboden; 

• wij maken het mogelijk dat maximaal 25% van de enkelvoudige ambulante zorg 
zonder een indicatie van Bureau Jeugdzorg mogelijk is. We evalueren de 
uitvoering;  

• wij leveren op uitnodiging van gemeenten kennis en deskundigheid, onder meer  in 



 62 

de vorm van workshops en stages; 
• wij leveren beleidsinformatie aan die gemeenten helpt bij de voorbereidingen op 

de overdracht van de jeugdzorg.  
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Een onverwacht grote vraag naar jeugdzorg die het aanbod ver overstijgt;  
• onvoorziene vertraging bij het landelijke wetgevingsproces, waardoor onzekerheid 

bestaat over de uitvoering van de transitie jeugdzorg; 
• langdurige onzekerheid over de wijze waarop bovenlokaal te organiseren jeugdzorg 

door gemeenten wordt vormgegeven; 
• gemeentelijke bezuinigingen op preventief jeugdbeleid; 
• intergemeentelijk samenwerking op het gebied van jeugd stagneert. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
• Wij zetten in op preventie en vroeginterventie, door inzet van jeugdzorg expertise 

in het voorveld mogelijk te maken; 
• wij stimuleren afspraken met betrekking tot nazorg, waardoor het verblijf in de 

jeugdzorg zo kort mogelijk duurt;  
• wij stimuleren gemeenten om bovenlokaal gespecialiseerde jeugdzorg te 

organiseren en tot een bestuurlijk akkoord te komen.  
 

Vitale coalities 
 

Provincie/zorgaanbieders + Bureau Jeugdzorg – gemeenten/CJG’s, GGZ en LVB-
instellingen, onderwijsinstellingen. 
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 45.987 45.221 47.371 47.117 2.631 1.802 
Baten -39.799 -41.714 -44.238 -44.236 0 0 

Saldo 6.188 3.507 3.132 2.881 2.631 1.802 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
3.241 2.990 2.740 2.740 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
-109 -109 -109 -937 

       
1. Jeugdzorg   0 0 0 -624 
2. Jongerenbeleid   0 0 0 -205 
3. Apparaatslasten   -109 -109 -109 -109 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Geleidelijke afbouw provinciale middelen in het licht van de transitie 
Onder de voorwaarde dat de jeugdzorg tijdig (2015), verantwoord en wettelijk kan 
worden overgedragen aan de Flevolandse gemeenten is de Begroting jeugdzorg voor 
het jaar 2015 volledig verlaagd voor de Rijksinkomsten. Dit verloopt budgetneutraal. 
In deze periode wordt nog rekening gehouden met een autonoom bedrag aan 
provinciale middelen van € 0,6 miljoen om de overdracht goed te kunnen faciliteren. 
Dit bedrag vervalt vanaf 2016. 
 
In programma 6 is in de jaarschijf 2016 een stelpost 'Onzekerheid provinciale 
middelen transitie Jeugdzorg' opgenomen onder andere in verband met onzekerheden 
met betrekking tot de verdeling van een voorziene uitname uit het provinciefonds in 
2016 (van in totaal € 90 miljoen). 
 
2. Geleidelijke afbouw provinciale middelen in het licht van de transitie 
De autonome bijdrage voor het jongerenbeleid wordt in 2016 verlaagd met € 0,2. 
Hiermee is de provinciale bijdrage in 2016 voor het jongerenbeleid nihil. Per saldo 
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valt een bedrag van € 0,8 miljoen vrij aan de algemene middelen. 
 
3. Apparaatslasten  
Door gewijzigde toerekening van formatie nemen de apparaatslasten toe. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
4.2.1 Jeugdzorg 46.606 -44.238 2.368 
4.2.2 Jongerenbeleid 764 0 764 

Totaal  47.371 -44.238 3.132 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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4.3 Cultureel erfgoed en culturele infrastructuur  
 
Maatschappelijk effect 
Flevoland heeft een sterke eigen culturele identiteit. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 
 

 
 
Doel  
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (4.5) 
Een versterkt Flevolands cultureel erfgoed en culturele infrastructuur.  
 
Doelen 2013  
Het cultureel erfgoed is beschermd en gedeeltelijk beleefbaar gemaakt in aansluiting 
met projecten op het gebied van infrastructuur, toerisme en recreatie, natuur, 
cultuureducatie en landschapskunst. 
 
Doorkijk 2015  
Het cultureel erfgoed en archeologisch erfgoed zijn beschermd en gedeeltelijk 
beleefbaar gemaakt in aansluiting met projecten op het gebied van infrastructuur, 
toerisme en recreatie, natuur, cultuureducatie en landschapskunst.  
 

Activiteiten 
 

Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013  
• Wij voeren de wettelijke taken uit op het gebied van archeologie en monumenten;  
• wij maken op basis van de vier thema’s uit het Verhaal Flevoland afspraken met 

Nieuw Land Erfgoedcentrum over de inzet van de subsidie vanaf 2013. Afhankelijk 
van de uitkomsten van de plannen Erfgoedpark Batavialand herijken wij onze 
positie binnen de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum; 

• wij scherpen onze positie binnen het provinciale monumenten- en 
archeologiebeleid aan. 

 
Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Wij ontvangen geen gehoor bij de uitoefening van onze toezichthoudende rol bij de 

wettelijke taken; 
• vertraging ondervinden bij realisatie van de ombuigingsdoelstellingen die gelieerd 

zijn aan de wijzigingen in ons erfgoedbeleid. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
• We voeren structureel overleg met gemeenten en andere partijen bij de 

uitoefening van onze toezichthoudende rol; 
• wij leggen de voortgang van onze afspraken met de betrokken partijen vast en 

indien nodig zoeken vanuit onze vitale coalitiegedachte medestanders voor 
realisatie van onze doelstellingen. 

 
Vitale coalities 
 

Onze partners voor het beleefbaar maken van het Verhaal Flevoland zijn alle erfgoed- 
en terreinbeherende organisaties in Flevoland. Nieuw Land Erfgoedcentrum fungeert 
voor ons als belangrijkste partner door de kennis- en presentatiefunctie Flevolands 
erfgoed. Wij spannen ons in voor de voortzetting van de International Fieldschool for  
Maritime Archaeology Flevoland in de vorm van een vitale coalitie Buiten Flevoland is 
wat betreft kennis de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Monumentenwacht voor 
ons belangrijk bij de bescherming van ons erfgoed. 
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Doel 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (4.5) 
Een versterkt Flevolands cultureel erfgoed en culturele infrastructuur. 
 
Doelen 2013  
• Er zijn bovenlokale, culturele voorzieningen die voldoen aan de behoefte van 

Flevolanders en uitdrukking geven aan het karakteristieke van onze provincie voor 
bezoekers; 

• met de steunfuncties zijn prestatieafspraken gemaakt, inclusief de monitoring 
van de resultaten op basis van de Cultuurnota 2013 – 2016;    

• we passen de nieuwe beleidsregel Podiumkunsten toe, met als criteria:  
o artistieke kwaliteit; 
o regionale spreiding; 
o Flevolandse uitstraling; 
o cultureel ondernemerschap; 
o professionalisering; 

• er is landelijk duidelijkheid over de positie van de provincies in de Mediawet en 
over haalbaarheid van de geplande ombuiging op de bijdrage aan de regionale 
omroep; 

• er is duidelijkheid over de realisatie van het zevende landschapskunstwerk in de 
Noordoostpolder;  

• er is duidelijkheid over de rol en positie van de provincie in de ontwikkeling van 
Erfgoedpark Batavialand;  

• de structurele subsidie WSF (wetenschappelijke steunfunctie) is afgebouwd 
conform meerjarenbegroting. Er is duidelijkheid over de inzet van incidentele 
middelen voor transformatie naar een toekomstbestendig WSF. 

 
Doorkijk 2015  
• Erfgoed Batavialand is gerealiseerd;  
• er is één organisatie voor de steunfunctie voor cultuureducatie. 
 

Activiteiten 
 

Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
Onze integrale aanpak bij realisatie van het zevende landschapskunstwerk is het leggen 
verbinding met de fysieke omgeving (UP 4.5.6). 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013  
• We continueren de promotie van Flevoland als provincie van de landschapskunst; 
• wij ondersteunen de steunfuncties en passen onze positie ten opzichte van de 

provinciale steunfuncties voor bibliotheken, amateurkunst en cultuureducatie aan 
conform Cultuurnota 2013-2015; 

• ons podiumkunstenbeleid is vanaf 2013 in verslankte vorm vastgesteld met 
subsidiering van producties en festivals aan de hand van één beleidsregel; 

• in samenspraak met Rijk, regio en gemeente Almere leveren wij een bijdrage aan 
het programma Cultuur binnen het IAK Almere. 

 
Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Vertraging in de uitvoering van afspraken met organisaties kan oplopen omdat we 

geen overeenstemming kunnen bereiken over de te leveren prestaties; 
• de druk op onze beschikbare middelen zal hoger zijn, omdat andere overheden zich 

financieel hebben teruggetrokken; 
• de provincies krijgen niet meer ruimte binnen de Mediawet voor zeggenschap over 

de besteding van hun middelen.  
  
Beheersmaatregelen 2013  
• We maken per jaar afspraken indien nog geen overeenstemming is bereikt over de 

geleverde prestaties en effecten bij de provinciale steunfuncties;  
• we scherpen onze selectiecriteria voor toekenning subsidies aan. We verbreden ons 

blikveld naar politiek-bestuurlijk, juridisch en financieel terrein om te komen tot 
korting op onze uitgaven aan de regionale omroep. 



 66 

Vitale coalities We hebben de organisaties die de steunfuncties amateurkunst, bibliotheken en 
cultuureducatie nodig voor de uitvoering van ons beleid. Ook de lokale overheid draagt 
op projectniveau bijvoorbeeld bij realisatie landschapskunst bij. Verder voeren 
organisaties uit de culturele sector door ons gesubsidieerd ons podiumkunsten- en 
beeldende kunstbeleid op het gebied van de landschapskunst uit. Onder meer Toerisme 
Flevoland hebben we nodig voor de promotie van onze provincie op kunst- en 
cultuurgebied.  
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 4.383 6.038 3.802 3.613 3.613 3.613 
Baten -167 -1.648 0 0 0 0 

Saldo 4.216 4.389 3.802 3.613 3.613 3.613 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
3.739 3.550 3.550 3.550 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
63 63 63 63 

       
1. Apparaatslasten   63 63 63 63 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Apparaatslasten 
Door gewijzigde toerekening van formatie nemen de apparaatslasten toe. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
4.3.1 Cultureel erfgoed 2.480 0 2.480 
4.3.2 Kunstuitingen 1.323 0 1.323 

Totaal  3.802 0 3.802 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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4.4 Totale lasten en baten  
 
De budgetautorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
Hieronder zijn per programmaonderdeel de lasten, baten en saldi opgenomen. 
 

Programmaonderdeel L/B/S Rekening 
2011 

Begroting 
2012 na 
wijziging 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten 14.069 13.948 13.157 12.329 10.787 10.787 4.1 Samenleving en 
voorzieningen Baten  0  0  0  0  0  0 

 Saldo 14.069 13.948 13.157 12.329 10.787 10.787 

4.2 Jeugdzorg Lasten 45.987 45.221 47.371 47.117 2.631 1.802 
  Baten -39.799 -41.714 -44.238 -44.236 0 0 

 Saldo 6.188 3.507 3.132 2.881 2.631 1.802 

Lasten 4.383 6.038 3.802 3.613 3.613 3.613 

Baten -167 -1.648 0 0 0 0 

4.3 Cultureel erfgoed 
& culturele 
infrastructuur 

Saldo 4.216 4.389 3.802 3.613 3.613 3.613 
Totaal programma 4 Lasten 64.439 65.207 64.330 63.059 17.031 16.202 
 Baten -39966 -43.362 -44.238 -44.236 0 0 

 Saldo 24.473 21.844 20.091 18.823 17.031 16.202 
                                                                                                                                                           Bedragen  x € 1.000 
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5 Investeringsagenda 
 
In de Investeringsagenda wordt invulling gegeven aan de ambities en de inzet van middelen voor de 
speerpunten die in de volgende paragrafen worden genoemd. Hierbij wordt geconcentreerd op een beperkt 
aantal onderwerpen en speerpunten waarbij economie en ecologie elkaar versterken én identiteitsversterkend 
zijn voor onze provincie. De investeringsagenda heeft betrekking op de periode 2012-2021.  
 
Met de investeringsagenda is tot en met 2021 een investering van de provincie Flevoland gemoeid van circa  
€ 276 miljoen. In combinatie met cofinanciering van onze partners leidt dit in die periode tot een investering in 
onze provincie van ruim € 847 miljoen. 
Het financiële vertrekpunt voor de investeringsagenda is vastgelegd in hoofdstuk 6 van het Coalitieakkoord. 
Daarin zijn de speerpunten benoemd voor de bestuursperiode 2011-2015. Hiervoor is, aanvullend op de reeds 
toegedeelde reguliere budgetten, een extra bedrag van € 14 mln. beschikbaar. Dit bedrag wordt vrijgemaakt 
vanuit de reserve Strategische ontwikkelingsprojecten.  
Aanvullend is in het Collegeuitvoeringsprogramma vastgelegd dat, in verband met de berekende  
investeringsbehoefte in komende jaren, een bezuiniging van € 11 mln. op het IFA programma wordt 
doorgevoerd. Deze middelen worden extra toegevoegd aan de reserve strategische ontwikkelingsprojecten voor 
de uitvoering van de projecten uit de Investeringsagenda. Naast de hierboven genoemde € 25 mln. (€ 14 mln. + 
€ 11 mln.) zijn ook reguliere budgetten beschikbaar voor het doen van investeringen. Het gaat hierbij onder 
meer om de BDU verkeer en vervoer, het Infrafonds, de investeringsruimte vanuit het PMIRT en de reserves IFA 
en vervangende projecten Zuiderzeelijn. Ook zal getracht worden middelen uit de Europese programma’s en 
het p-MJP in te zetten voor de realisatie van de Investeringsagenda.   
De concept Investeringsagenda 2012-2021 is uitvoerbaar binnen boven geschetst financieel kader. 
 
Middels de investeringsagenda wordt integraal inzicht geboden in de voorgenomen investeringen. De 
geautoriseerde investeringen zijn in de Programmabegroting 2013 verwerkt voor zover deze betrekking hebben 
op de periode 2013-2016 (de scope van de programmabegroting). Deze zijn terug te vinden onder de noemer 
‘programmering’ in de investeringsagenda. 
Voor de nog niet door Provinciale Staten geautoriseerde onderdelen opgenomen in de Investeringsagenda geldt 
dat ze op een later moment via bestuursopdrachten aan PS moeten worden voorgelegd en na besluitvorming in 
de programmabegroting worden opgenomen. Deze onderdelen zijn terug te vinden onder de noemer 
‘agendazetting’ in de investeringsagenda. Tot het moment dat Provinciale Staten een nader besluit hebben 
genomen, kunnen er geen investeringen op deze onderdelen plaatsvinden. Wel kunnen hiervoor eventuele 
proceskosten worden gemaakt, voor zover daarvoor in de vastgestelde programmabegroting budgetten zijn 
opgenomen. 
 

5.0    Maatschappelijke effecten en doelen 2011-2015 
 
In de Programmabegroting 2012 waren in deze paragraaf de maatschappelijke effecten en doelen uit het 
Collegeuitvoeringsprogramma voor de periode 2011-2015 opgenomen. In verband met de doorontwikkeling van 
de programmabegroting (SMART), zijn deze onderdelen onder de betreffende programmaonderdelen  
weergegeven. In de volgende fase (Programmabegroting 2014) wordt in deze paragraaf de doelenboom 
opgenomen en worden hieraan effect en/of prestatie-indicatoren toegevoegd. 
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5.1    OostvaardersWold 
 
Maatschappelijk effect 
De realisatie van OostvaardersWold als integrale gebiedsontwikkeling, die de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving verbetert, met een maximale benutting van de ecologische en economische potenties. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

M.J.D. Witteman 
 

 
Nadat op 7 maart 2012 het Provinciaal Inpassingsplan voor het OostvaardersWold door de Raad van State is 
vernietigd omdat de financiële haalbaarheid onvoldoende was onderbouwd is door het college een 
procesvoorstel gedaan aan Provinciale Staten. Provinciale Staten is aangegeven dat via een open planproces 
duidelijkheid moet komen hoe de provincie verder gaat met de ontwikkelingen in het gebied 
OostvaardersWold. Op basis van het open planproces vindt begin 2013 besluitvorming door Provinciale Staten 
besluitvorming plaats over de toekomstige inrichting en afhechting van de gebiedsontwikkeling. 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (6.1) 
Wij willen een overeenkomst aangaan met een consortium dat het OostvaardersWold 
realiseert. 
 
Doelen 2013  
Het open planproces resulteert in een gedragen visie en besluit over de 
gebiedsontwikkeling OostvaardersWold inclusief verplichte natuurcompensatie, binnen 
de door PS gestelde kaders. 
 
Doorkijk 2015  
Een optimale benutting van de ecologische, economische en recreatieve potenties in 
Zuidelijk Flevoland en voldoen aan de verplichte natuurcompensatie. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012  
De besluitvorming in Provinciale Staten betekent een wijziging van het 
Coalitieprogramma en het Collegeuitvoeringsprogramma. De besluitvorming na het open 
planproces zal nieuwe doelen stellen voor de gebiedsontwikkeling. 
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013  
Er is geen sprake van CUP-activiteiten die bijdragen aan het doel 2013. 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
• Uitvoering geven aan de besluitvorming op basis van het open planproces; 
• afhandeling schadeclaims boeren. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Doorgaande onzekerheid omdat er geen duidelijkheid komt over de richting ten 

aanzien van de ontwikkelingen en verplichtingen in het OostvaardersWold; 
• onvoldoende draagvlak voor een richting bij partijen; 
• de gemaakte kosten worden niet vergoed, de provincie blijft met de rekening 

zitten; 
• schadeclaims van de boeren bij de provincie;  
• schadeclaims natuurcompensatie bij de provincie. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
• Instellen van een schadebeoordelingscommissie ten behoeve van de schadeclaims; 
• verzorgen van tijdige en adequate informatie ten behoeve van de procesgang; 
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• juridische borging natuurcompensatie; 
• bij uitwerking natuurakkoord inbreng Flevoland; 
• bij Rijk blijven aankloppen voor schade door koerswijziging. 
 

Vitale coalities 
 

Na het stellen van kaders voor het open planproces zal in overleg met betrokken 
partijen het proces verder vorm worden gegeven. 
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 2.768 2.180 1.148 770 770 770 
Baten -225 -343 -250 -250 0 0 

Saldo 2.543 1.837 898 520 770 770 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
1.127 899 1.149 1.149 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
-229 -379 -379 -379 

       
1. Procesgelden   150 0 0 0 
2. Apparaatslasten   -379 -379 -379 -379 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Procesgelden OostvaardersWold 
Het verschil van € 150.000 betreft de procesgelden 2013 voor OostvaardersWold. Dit 
budget wordt jaarlijks, bij de opstelling van de programmabegroting, vanuit de 
reserve Omgevingsplan overgeheveld naar dit product. Het bedrag betreft, conform 
vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld 2013. De overige 25% staan 
gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. 
 
2. Apparaatslasten 
Door de provinciale ombuigingen zijn de apparaatslasten lager. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
5.1.1 OostvaardersWold 1.148 -250 898 

Totaal  1.148 -250 898 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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5.2    Zuidelijk Flevoland 
 
Maatschappelijk effect 
Almere moet zich kunnen ontwikkelingen tot een aantrekkelijke en vitale stad in de Noordvleugel van de 
Randstad, met een breed aanbod aan woonmilieus. Almere draagt zo bij aan het versterken van de 
internationale concurrentiepositie. 
 
Maatschappelijk effect 
De schaalsprong van Almere gaat gepaard met het borgen van de kwaliteit van de bestaande stad en de 
groei van het voorzieningenniveau. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek (MRA & Almere 2.0)  
M.J.D. Witteman (IFA inhoudelijk) 
L. Verbeek  (IFA coördinatie) 

 
 
Almere 2.0 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (6.3) 
Wij richten ons op de uitwerking van de afgesproken lijnen voor de drievoudige ambitie 
in bereikbaarheid, verstedelijking en ecologie. 
 
Doelen 2013 
De ambities met betrekking tot de ontwikkeling van Almere (drievoudige Schaalsprong) 
worden vastgelegd in de Rijksstructuurvisie regio Amsterdam Almere Markermeer. 
  
De vervolgafspraken met betrekking tot de ontwikkeling van Almere worden vastgelegd 
in een overeenkomst tussen het Rijk, provincie en de gemeente. 
 
Doorkijk 2015 
Almere wordt een volwaardige stad binnen de metropool regio Amsterdam. 
 
Dit betekent een uitwerking van de drievoudige Schaalsprong voor verstedelijking, 
bereikbaarheid en ecologie, zoals vastgelegd in de RRAAM-brief.  
 
De verstedelijking heeft betrekking op een groter aanbod van voorzieningen op gebied 
van sport, cultuur, duurzaamheid, economie. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
In het College Uitvoeringsprogramma zijn de volgende twee activiteiten opgenomen: 
• Wij dragen bij aan de actualisatie van het IAK via de investeringsagenda (UP 6.3.1); 
• wij stellen een investeringsfonds en investeringsstrategie op (UP 6.3.2). 
Actualisatie begroting 2013 
• Het kabinet stelt begin 2013 de concept Rijksstructuurvisie vast, op basis van het 

PlanMER en de Maatschappelijke kosten-baten analyse (MBKA), de eindrapportages 
van de werkmaatschappijen en de consultatie van regionale overheden en 
maatschappelijke organisaties. Wij werken in overeenstemming met de in het IAK 
gemaakte afspraken actief mee aan de totstandkoming van deze producten door 
deelname in de stuurgroep RRAAM en participatie in de werkmaatschappijen. 
RRAAM is niet controversieel verklaard. De Rijksstructuurvisie zal echter pas door 
het nieuwe kabinet vastgesteld worden; 

• op basis van de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer maken wij met 
het Rijk en de regio vervolgafspraken over de wijze waarop de drievoudige ambitie 
voor verstedelijking, bereikbaarheid en ecologie gerealiseerd wordt, over de 
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stappen waarin dat gebeurt en over het tijdpad. Tevens stellen wij samen met Rijk 
en Almere een investeringsagenda op; 

• in artikel 11.2 in het IAK staat dat de provincie een investeringsfonds instelt en een 
investeringsstrategie opstelt (UP 6.3.2) om te komen tot een efficiënte inzet van 
de middelen voor realisatie van onderdelen van de ontwikkeling van Almere. Als 
basis hiervoor dient de provinciale Investeringsagenda.  

 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
Toegevoegd in de begroting 2013 in aanvulling op het CUP: 
• Wij dienen onze zienswijze op het concept van de Rijksstructuurvisie in; 
• wij bespreken met het Rijk en de gemeente Almere hoe vervolgafspraken het best 

kunnen worden vastgelegd en streven daarbij naar een langjarige samenwerking 
tussen diverse partijen. Het gaat daarbij niet alleen om de groei van de stad en de 
verbetering van de bereikbaarheid, maar ook om de doorontwikkeling van Almere 
tot complete stad met bovenlokale voorzieningen en de bijdrage aan de 
internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. 

 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
Er is geen sprake van overige activiteiten die bijdragen aan het doel 2013. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• De RRAAM-brief beschrijft een drievoudige ambitie voor verstedelijking, 

bereikbaarheid en ecologie. Door het schrappen van buitendijkse bebouwing is de 
ecologische ambitie voor Markermeer/IJmeer minder sterk verbonden aan de groei 
van Almere; 

• naar verwachting zal de Rijksstructuurvisie nadruk leggen op een gefaseerde, 
vraaggerichte en organische groei van Almere, waarin niet op voorhand een 
blauwdruk van het eindbeeld inclusief een einddatum wordt opgelegd. Hierdoor 
ontstaat vermoedelijk een reeks aan kleinere go/no-go momenten in plaats van één 
groot moment. Zo zal de IJmeerverbinding bij de huidige planning van bouwlocaties 
pas rond 2030 gereed hoeven te zijn.  

 
Beheersmaatregelen 2013  
• De Passende Beoordeling moet duidelijk maken welke ecologische maatregelen 

noodzakelijk zijn om de groei van Almere incl. infrastructuur mogelijk te maken. 
Wij blijven pleiten voor een drievoudige ambitie voor RRAAM;   

• op basis van de inhoud van de Rijksstructuurvisie bepalen wij of we kunnen 
instemmen met (onderdelen van) de realisatie en hoe wij daaraan meewerken. 

 
Vitale coalities 
 

Het project RRAAM is een vitale coalitie tussen Rijk, drie provincies, de gemeenten 
Amsterdam en Almere, met betrokkenheid van veel gemeenten, waterschappen en 
maatschappelijke organisaties. Het Integraal Afsprakenkader Almere is een 
overeenkomst tussen drie partijen. Voor uitvoering van de Rijksstructuurvisie zal 
medewerking van ook andere partijen vereist zijn (bv. Amsterdam, Diemen, Zeewolde, 
gemeenten rondom het Markermeer). 
 

 
Investeringsimpuls Flevoland Almere (IFA)  
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (6.3) 
Wij investeren via IFA in betekenisvolle projecten die de kwaliteit van de bestaande 
stad verbeteren. De focus ligt op voorzieningen en hoger- en beroepsonderwijs. 
 
Doelen 2013 
Realiseren van een groter aanbod van voorzieningen in Almere waardoor de kwaliteit 
van de bestaande stad verbeterd wordt. De doelen zijn: 
• groei van het aanbod kunst en cultuur; 
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• ontwikkeling van topsportvoorzieningen; 
• groei van de economische sector toerisme en leisure; 
• groei van zorgvoorzieningen; 
• realiseren van topvoorzieningen ter versterking van het beroepsonderwijs en 

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
Toegevoegd in de begroting 2013 in aanvulling op het CUP 
Wij continueren de aanpak voor de ontwikkeling van het voorzieningenniveau van 
Almere volgens het Investeringsprogramma Flevoland Almere. 
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
Toegevoegd in de begroting 2013 in aanvulling op het CUP 
Wij selecteren samen met de gemeente Almere projecten die investeren in de 
gewenste voorzieningenverbetering van Almere, waarbij de cofinanciering van Almere 
en andere uitvoerende instanties minimaal 50% bedraagt.  
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
Er is geen sprake van overige activiteiten die bijdragen aan het doel 2013. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
Indien projecten en initiatieven met een realistische businesscase uitblijven  of  vitale 
coalities onvoldoende cofinanciering kunnen leveren, zullen geen projecten uitgevoerd 
worden die een bijdrage leveren aan het voorzieningenniveau van Almere.  
 
Beheersmaatregelen 2013  
De gemeente Almere en de provincie Flevoland zijn actief op zoek naar haalbare 
initiatieven en ondersteunen bij het uitwerken van projectideeën.  
Bij het verzamelen van initiatieven wordt reeds de cofinancieringseis gemeld. 
 

Vitale coalities 
 

Samen met gemeente Almere vormt provincie Flevoland de stuurgroep voor het 
Investeringsprogramma Flevoland Almere. Samen met het bedrijfsleven worden 
coalities gesmeed voor het opzetten van projecten en initiatieven. 
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 18.210 11.611 6.412 7.912 7.912 5.912 
Baten -50 0 0 0 0 0 

Saldo 18.160 11.611 6.412 7.912 7.912 5.912 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
8.561 8.561 6.386 6.386 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
-2.149 -649 1.526 -474 

       
1. IFA   -2.275 -775 1.400 -600 
2. Apparaatslasten   126 126 126 126 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Invulling ombuiging IFA ad. € 11 mln. 
In de Programmabegroting 2012 is aangekondigd om een bezuiniging van € 11 mln. op 
IFA door te voeren en deze toe te voegen aan de reserve Strategische- en 
ontwikkelprojecten voor de uitvoering van de Investeringsagenda. Hiervan heeft € 2 
mln. betrekking op IFA-2 en € 9 mln. op IFA-3. Wij bewerkstelligen dit in de 
(meerjarenramingen > 2016 van de) Programmabegroting 2013. 
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2. Apparaatslasten  
Door gewijzigde toerekening van formatie nemen de apparaatslasten toe. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
5.2.1 Zuidelijk Flevoland 6.412 0 6.412 

Totaal  6.412 0 6.412 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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5.3    Noordelijk Flevoland 
 
Maatschappelijk effect 
Verbeterde leefbaarheid in dit gebied en een goede balans in de provincie. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (6.6) 
Wij versterken de sociaal-economische structuur en vergroten de leefbaarheid. 
 
Doelen 2013  
In 2013 is helder wat de positie (nulmeting) van Noordelijk Flevoland is en op welke 
wijze dit via een gebiedsgerichte werkwijze kan worden aangepakt. 
 
De nulmeting heeft betrekking op arbeidsplaatsen, opleidingsniveau, recreatie en 
toerisme en andere economische parameters. 
 
Doorkijk 2015 
De sociaal economische positie van Noordelijk Flevoland is in balans met de rest van 
Flevoland. 
 
Dit moet resulteren in: 
• nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen; 
• toename van het aantal hoger opgeleiden; 
• toename van het aantal innovatieve bedrijven; 
• verbetering van de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven; 
• stijging van aantal toeristen; 
• toename van het aantal arbeidsplaatsen per hectare bedrijventerrein in Noordelijk 

Flevoland. 
De te realiseren aantallen worden (in overleg met Provinciale Staten) na de nulmeting 
ingevuld. 
 
De doorlooptijd van dit programma is tot en met 2020. In 2016 is een midtermreview 
voorzien. De geformuleerde doelen zijn voor de gehele doorlooptijd van kracht. 
 

 Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
In het College Uitvoeringsprogramma zijn de volgende drie activiteiten opgenomen: 
• uitwerking evaluatie Economisch Ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland 2007-

2010 tot Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (UP 6.6.1); 
• toetsingskader majeure projecten (UP 6.6.2); 
• werkafspraken gemeenten Noordoostpolder en Urk (convenant) (UP 6.6.3). 
Actualisatie begroting 2013 
• Wij continueren de gebiedsgerichte aanpak voor Noordelijk Flevoland door het 

inzetten van de Zuiderzeelijngelden volgens het programma Noordelijk Flevoland; 
• wij zetten actief ruimtelijk instrumentarium in ter realisatie van projecten en 

initiatieven; 
• wij laten een nulmeting doen voor de te hanteren outputindicatoren. 
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
Toegevoegd in de begroting 2013 in aanvulling op het CUP: 
Wij selecteren samen met de gemeenten Noordoostpolder en Urk projecten die 
investeren in de gewenste economische structuurverbetering van Noordelijk Flevoland 
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met gebruikmaking van de beschikbaar gestelde programmamiddelen en private 
cofinanciering. 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
Er is geen sprake van overige activiteiten die bijdragen aan het doel 2013. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• Het uitblijven van projecten en initiatieven met een realistische businesscase; 
• onvoldoende cofinanciering door derden. Er komen dan geen vitale coalities tot 

stand. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
De gemeenten Noordoostpolder en Urk en de provincie Flevoland zijn actief op zoek 
naar haalbare initiatieven en ondersteunen bij het uitwerken van projectideeën. In een 
vroeg stadium van initiatieven wordt reeds de cofinancieringseis gemeld. 
 

Vitale coalities 
 

Samen met gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder vormt provincie Flevoland de 
Stuurgroep voor de Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland. Samen met het 
bedrijfsleven worden coalities gesmeed voor het opzetten van projecten en 
initiatieven. 
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 68 2.848 1.582 1.507 1.507 1.507 
Baten 0 -339 0 0 0 0 

Saldo 68 2.509 1.582 1.507 1.507 1.507 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
1.378 1.378 1.378 1.378 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
204 129 129 129 

       
1. Noord   75 0 0 0 
2. Apparaatslasten   129 129 129 129 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Procesgelden Noord  
Het verschil van € 75.000 betreft de procesgelden 2013 voor Noordelijk Flevoland. Dit 
budget wordt jaarlijks, bij de opstelling van de programmabegroting, vanuit de 
reserve Omgevingsplan overgeheveld naar dit product. Het bedrag betreft, conform 
vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld 2013. De overige 25% staan 
gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. 
 
2. Apparaatslasten  
Door gewijzigde toerekening van formatie nemen de apparaatslasten toe. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
5.3.1 Noordelijk Flevoland 1.582 0 1.582 

Totaal  1.582 0 1.582 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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5.4    Markermeer/IJmeer 
 
Maatschappelijk effect 
Een economisch en ecologisch vitaal Blauwe Hart. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

A.E. Bliek 
 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (6.4) 
Wij stellen een ontwikkelingsperspectief op voor het Markermeer en IJmeer voor 
verstedelijking (bijvoorbeeld buitendijks bouwen), toerisme en recreatie, beroeps- en 
sportvisserij en duurzame energie in samenhang met versterking van de natuurkwaliteit 
(blauwe hart van de Randstad). 
 
Doelen 2013  
Positieve besluitvorming door het Rijk over een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 
in het Markermeer en IJmeer als onderdeel van de drievoudige Schaalsprong conform 
het RRAAM-besluit. 
 
Doorkijk 2015 en verder 
Op termijn (inschatting 30-50 jaar) realisatie van een Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem in het Markermeer en IJmeer voor de versterking van de ruimtelijk-
economische structuur van Flevoland. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
Er is geen sprake van doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012.  
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
• Wij nemen een besluit over volgende fase TBES en onze bijdrage daaraan (UP 

6.4.3); 
• wij werken een juridische strategie voor het natuurinclusief ontwerp RRAAM uit (UP 

6.4.4). 
 
In het kader van de RAAM brief is een provinciale bijdrage gevraagd van € 5 mln. voor 
de 1ste fase TBES. De gevraagde provinciale bijdrage ad € 5 mln. verloopt in 2 fases; 
€ 1,5 mln., door uw Staten besloten, is toegezegd aan het Rijk en de overige € 3,5 mln. 
is afhankelijk gesteld van enerzijds een proportioneel bedrag aan investeringen door 
het Rijk in de natuur van het Markermeer/IJmeer en anderzijds van de actualisatie van 
het Provinciefonds (2015), die de provincie daartoe in staat stelt. 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013  
• Wij behouden en vergroten het regionaal draagvlak voor realisatie TBES, onder 

andere door het organiseren van bijeenkomsten van het Samenwerkingsverband 
Toekomst Markermeer-IJmeer;  

• wij zoeken samen met andere Europese partners naar mogelijkheden voor het 
beïnvloeden van Europees beleid voor natuurinclusief ontwerpen; 

• wij zoeken naar mogelijke financieringsconstructies onder andere door Europese 
samenwerkingsverbanden en fondsen. 

 
Risico’s 
 

Risico’s 2013 
Het risico is dat de passende beoordeling voor de Rijksstructuurvisie RRAAM leidt tot 
een besluit over compensatie/mitigatie in plaats van de realisatie van de ecologische 
schaalsprong: een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem. Hierdoor vervalt ook de 
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continuïteit in de juridische redeneerlijn, waardoor ontwikkelingen in het Markermeer 
en IJmeer worden geblokkeerd of met extra hoge kosten worden geconfronteerd. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
Wij blijven bij het Rijk aandringen op de drievoudige ambitie in verstedelijking, 
infrastructuur en ecologie voor de uitwerking van het RRAAM. 
 

Vitale coalities • RRAAM (=Rijk, provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, gemeenten);  
• Samenwerkingsverband TMIJ (=provincie Noord-Holland, gemeenten, SBB, 

Natuurmonumenten, ANWB);  
• Europese samenwerkingspartners;   
• Private investeerders (bijv. Natuurmonumenten, recreatie, duurzame energie). 
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 939 1.244 541 391 391 391 
Baten -180 -333 0 0 0 0 

Saldo 758 911 541 391 391 391 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
401 401 401 401 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
140 -10 -10 -10 

       
1. Procesgelden   150 0 0 0 
2. Apparaatslasten   -10 -10 -10 -10 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Procesgelden Markermeer-IJmeer 
Het verschil van € 150.000 betreft de procesgelden 2013 voor Markermeer-IJmeer. Dit 
budget wordt jaarlijks, bij de opstelling van de programmabegroting, vanuit de 
reserve Omgevingsplan overgeheveld naar dit product op basis van een 
programmaplan. Het bedrag betreft, conform vigerend beleid, 75% van het totale 
procesgeld 2013. De overige 25% staan gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. 
 
2. Apparaatslasten 
Door gewijzigde toerekening van formatie nemen de apparaatslasten af. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
5.4.1 Markermeer/IJmeer 541 0 541 

Totaal  541 0 541 
                                                                                                                                                           Bedragen  x € 1.000 
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5.5    Luchthaven Lelystad / OMALA  
 
Maatschappelijk effect 
Luchthaven Lelystad levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Flevoland en verbetert de 
(internationale) bereikbaarheid. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders (Luchthaven Lelystad en OMALA) 
 

 
Luchthaven Lelystad 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (6.5) 
• Lelystad is uitgebreid tot een zakelijke, regionale luchthaven voor niet-mainport 

gebonden luchtverkeer; 
• wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en ontwikkeling van de 

luchthaven Lelystad binnen de huidige PKB; 
• we leveren een bijdrage aan het 100.000 banenplan van de Schaalsprong Almere en 

de ontwikkeling van werkgelegenheid in Lelystad. 
 
Doelen 2013 
Bewerkstelligen van besluitvorming door het Rijk over: 
• routestructuren waarbij vliegtuigen over bestaand en toekomstig stedelijk  gebied 

worden vermeden; 
• uitwerking van het Aldersadvies.   
 
Een gedegen voorbereiding  door het Rijk van een Luchthavenbesluit in november 2014. 
 
Doorkijk 2015  
Een duurzame en innovatieve groei en doorontwikkeling van de luchthaven Lelystad 
conform het advies van de commissie Alders en de daaraan gekoppelde ontwikkeling 
van werkgelegenheid en infrastructuur. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
• Wij willen een incidentele financiële bijdrage leveren van maximaal € 1,1 miljoen 

(UP 6.5.1); 
In het College Uitvoeringsprogramma is tevens het volgende aangegeven: 
• deelname Alderstafel voor maximale werkgelegenheid binnen grenzen van de PKB 

(UP 6.5.3); 
• effectuering overloopfunctie van Lelystad (UP 6.5.4. 
Actualisatie begroting 2013: Wij blijven deelnemen aan de Alderstafel en dringen aan 
op de effectuering van de overloopfunctie van de Luchthaven Lelystad voor Schiphol. 
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
Er is geen sprake van nieuwe CUP- activiteiten in 2013.  
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
• Wij zetten in op een voorspoedige uitvoering van het Aldersadvies (2012) en doen 

dat samen met de gemeenten Lelystad en Almere;  
• wij voeren een stevige lobby richting het ministerie van I&M, Schiphol Group, KLM 

en Tweede Kamer;  
• wij beïnvloeden de tijdige komst van luchtverkeersleiding, de  vliegroutestructuur 

en baanverlenging voor de luchthaven Lelystad; 
• op basis van het voorgenomen luchthavenbesluit ontwikkelen we een voorstel voor 

een incidentele financiële bijdrage van de provincie. 
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Risico’s 
 

Risico’s 2013 
Het Luchthavenbesluit 2014 loopt vertraging op door niet tijdige besluitvorming over 
luchtruimvisie, vliegroutestructuren, luchtverkeersleiding en baanverlenging. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
Wij voeren een stevige lobby richting het ministerie van I&M, Schiphol Group, KLM en 
Tweede Kamer gericht op  tijdige besluitvorming over het Luchthavenbesluit. 
 

Vitale coalities 
 

De Schiphol Group, exploitant Lelystad Airport, ministerie van I en M gemeenten 
Lelystad en Almere, bedrijfsleven, belangenorganisaties en onderwijsinstellingen. 
 

 
OMALA 
 
Doelen 
 

Doelen 2013 
Een verantwoorde ontwikkeling van het OMALA-terrein5 met een financieel gezonde 
grondexploitatie.  
 
Een verantwoorde ontwikkeling op basis van de verwachte verbeterde economische 
situatie betekent een OMALA-terrein met: 
• luchthaven gebonden bedrijvigheid; 
• internationale logistiek; 
• regionale kantoor/hal combinaties; 
• grootschalige moderne productie; 
• specifieke industriële clusters; 
• grootschalige publieksfuncties/leisure. 
 
Tevens dient de ontwikkeling aan te sluiten op de uitbreiding van Luchthaven Lelystad 
op grond van de bevindingen van de Aldersbrief. 
 
Doorkijk 2015  
In samenhang met de ontwikkeling van de luchthaven is de fysieke ruimte voor 
werkgelegenheidseffecten duurzame ingericht. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
Wij stimuleren het bedrijfsleven te participeren in het businessplan en zetten in op de 
duurzame, innovatieve en economische ontwikkeling van luchtvaartgebonden sectoren 
(UP 6.5.2). 
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
Toegevoegd in de begroting 2013 in aanvulling op het CUP 
• Wij werken als aandeelhouder nauw samen met de andere twee aandeelhouders 

Almere en Lelystad; 
• wij realiseren ons als aandeelhouder dat de financiële- en economische crisis een 

zeer negatieve invloed op de ontwikkeling van OMALA heeft en proberen zo goed 
mogelijk te anticiperen op ontwikkelingen die in dit kader van belang kunnen zijn. 

 
Risico’s 
 

Risico’s 2013 
• De financiële- en economische crisis duurt voort en frustreert de voortgang en de 

acquisitie van OMALA; 
• ondanks de aanbevelingen in de Aldersbrief, vinden geen uitbreidingen plaats op 

Luchthaven Lelystad. OMALA houdt daarmee een te weinig onderscheidende positie 
in de markt waardoor de acquisitie onvoldoende resultaat oplevert. 

 
Beheersmaatregelen 2013  

                                                      
5 Sinds 2012 Airport Garden City 
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• Wij pleiten als aandeelhouder voor een voorzichtige en solide grondexploitatie en 
een beperkte overhead bij OMALA; 

• wij stimuleren de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad. 
 

Vitale coalities 
 

Luchthaven Lelystad, gemeenten Almere en Lelystad, provincie Flevoland, ministerie 
van EL&I, bedrijfsleven, Flevolandschap, milieuorganisaties 
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 477 959 693 580 580 580 
Baten 0 -4 -4 -4 -4 -4 

Saldo 477 955 689 576 576 576 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
695 695 695 695 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
-6 -119 -119 -119 

       
1. Procesgelden   113 0 0 0 
2. Apparaatslasten   -119 -119 -119 -119 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Procesgelden Luchthaven Lelystad 
Het verschil van € 113.000 betreft de procesgelden 2013 voor Luchthaven Lelystad. 
Dit budget wordt jaarlijks, bij de opstelling van de programmabegroting, vanuit de 
reserve Omgevingsplan overgeheveld naar dit product op basis van een 
programmaplan. Het bedrag betreft, conform vigerend beleid, 75% van het totale 
procesgeld 2013. De overige 25% staan gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. 
 
2. Apparaatslasten 
Door gewijzigde formatietoerekening dalen de apparaatslasten. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
5.5.1 Luchthaven Lelystad/OMALA 693 -4 689 

Totaal  693 -4 689 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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5.6    Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland  
 
Maatschappelijk effect 
In het College Uitvoeringsprogramma is als maatschappelijk effect opgenomen: Duurzaam Flevoland: dit 
houdt in dat de Flevolandse energiebehoefte wordt gedekt uit niet-fossiele bronnen (exclusief transport).  
 

 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (6.2) 
• Flevoland is en blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de 

energiehuishouding door de markt maximaal te stimuleren en aan te jagen;  
• wij investeren € 6,2 miljoen in een vehikel (actualisatie begroting 2013: Duurzame 

Energie onderneming) dat de energietransitie aan gaat jagen en vergroten daarmee 
nationaal en internationaal de zichtbaarheid van Flevoland. 

 
Doelen 2013  
Onze koploperspositie behouden en doorontwikkelen van de duurzame energiehuis-
houding met de oprichting van een Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland (DE-on). 
 
Doorkijk 2015 
Flevoland blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de 
energiehuishouding en vergroot daarmee nationaal en internationaal de zichtbaarheid 
van Flevoland. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
Wij starten de uitvoering van het businessplan DE-on (UP 6.24) door: 
• het inrichten van de DE-on organisatie; 
• het ontwikkelen van vastgestelde projecten; 
• het opstellen van een longlist van nieuwe projectkansen vanuit de samenleving; 
• Green Deal middelen in te zetten voor de ontwikkeling van projecten.  
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
Uitwerking van het businessplan DE-on (UP 6.2.4) op basis van besluitvorming: 
• monitoring van resultaten eerste jaar DE-on; 
• een participatiefonds DE-on op te zetten, in samenspraak met financiële partners. 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013  
• Wij zetten de middelen van de Green Deal DE-on in voor de doorontwikkeling en/of 

uitvoering van een aantal kansrijke businesscases uit het portfolio van DE-on; 
• wij profileren Flevoland met een voortvarende en geslaagde aanpak van de  

energietransitie en met DE-on als uitvoeringsinstrument bij overheden, 
bedrijfsleven en burgers; 

• organiseren van masterclasses en pilots DE-on in het INTERREG project Regions for 
Green Growth. 
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Risico’s 
 

Risico’s 2013 
Enkele businesscases kunnen komen te vervallen.  
 
Beheersmaatregelen 2013  
Voldoende businesscases in het portfolio van DE-on om uit te werken, als andere 
businesscases afvallen, zodat DE-on tot ontwikkeling kan komen 
 

Vitale coalities 
 

• De businesscases bestaan uit coalities met het bedrijfsleven, overheden en 
financiële instellingen; 

• de gezamenlijke deelnemers (provincie, Flevolandse gemeenten, Waterschap 
Zuiderzeeland, strategische partners) werken intensief en effectief met elkaar 
samen om de portfolio van DE-on tot een succes te maken. 

 
 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 0 715 586 265 190 190 
Baten 0 0 0 0 0 0 

Saldo 0 715 586 265 190 190 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
500 135 50 50 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
85 129 139 139 

       
1. Junicirculaire   -54 -10   
2. Apparaatslasten   139 139 139 139 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Aanpassing bijdrage Green Deal in Junicirculaire 
Uit de Junicirculaire is gebleken dat de bijdrage voor de Green Deal exclusief BTW 
wordt versterkt. Dit leidt tot bovengenoemde verlaging van het budget.  
 
2. Apparaatslasten 
Door gewijzigde formatietoerekening stijgen de apparaatslasten. 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 

5.6.1 
Duurzame Energie- en 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 

586  0 586 

Totaal  586  0 586 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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5.7    p-MJP 
 
Maatschappelijk effect 
Een vitaal, leefbaar en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, werken en recreëren is. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman (coördinatie) 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (2.5) 
Een (ruimtelijk) beleid voor het landelijk gebied met ruimte voor activiteiten die 
bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid en kleinschalig multifunctioneel gebruik. 
 
Doelen 2013  
Via subsidieverlening uitvoering geven aan de geformuleerde doelen voor het landelijk 
gebied binnen de verschillende programmaonderdelen gericht op: natuur, recreatie, 
landbouw, landschap, cultuurhistorie, water en leefbaarheid. 
 
Doorkijk 2015  
Hier is sprake van een gelijkblijvende doelstelling. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
Er is geen sprake van doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012.  
 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
• Wij selecteren  met onze gebiedspartners projecten die investeren in de vergroting 

van de leefbaarheid van het landelijk gebied;  
• wij ronden het huidige pMJP programma 2007-2013 af voor wat betreft de 

Rijksmiddelen ILG; 
• wij stellen een uitvoeringsprogramma 2014-2020 op waarin de beschikbare 

Europese POP-middelen en provinciale cofinanciering worden ingezet ten behoeve 
van de vitaliteit van het landelijk gebied.  

 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
Er is geen sprake van overige activiteiten die bijdragen aan het doel 2013. 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
Er bestaat een financiële onzekerheid omtrent beschikbare Rijksmiddelen ILG voor de 
periode 2007-2013. 
 
Beheersmaatregelen 2013  
Wij gaan zeer terughoudend om met zowel ILG- als provinciaal pMJP budget om 
enerzijds het tekort te beperken en anderzijds enige dekking voor het tekort te 
hebben. Wij voeren in IPO-verband overleg met het Rijk over de afronding van het ILG. 
 

Vitale coalities 
 

Met gemeenten, Waterschap, terreinbeherende organisaties en maatschappelijke 
organisaties voeren we projecten uit die bijdragen aan de vitaliteit van het landelijk 
gebied. 
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Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 23.495 32.597 11.523 8.266 8.268 7.768 
Baten -19.264 -22.460 -6.967 -3.925 -3.926 -3.426 

Saldo 4.232 10.136 4.556 4.341 4.342 4.342 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
5.114 4.631 4.632 4.632 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
-558 -290 -290 -290 

       
1. Correcties     -268 0 0 0 
2. Apparaatslasten   -290 -290 -290 -290 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Correcties pMJP ramingen 2013 
Enkele omissies in de p-MJP ramingen 2013 zijn gecorrigeerd. Dit leidt tot een 
voordeel. 
 
2. Apparaatslasten 
Door gewijzigde formatietoerekening dalen de apparaatslasten.  
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
5.7.0 pMJP: Coördinatie 444  0 444 
5.7.1 pMJP: Natuur 5.201 -4.455 746 
5.7.2 pMJP: Recreatie 433 -157 275 
5.7.3 pMJP: Landschap 925 -150 775 
5.7.4 pMJP: Landbouw 281 -138 143 
5.7.5 pMJP: Water 1.876 -977 900 
5.7.6 pMJP: Leefbaarheid 366 -48 318 
5.7.7 pMJP: Milieu 104 -14 90 
5.7.8 pMJP: POP technische bijstand 726 0 726 
5.7.9 pMJP: POP Langs assen 1.168 -1.030 138 

Totaal  11.523 -6.967 4.556 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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5.8    Totale lasten en baten 
 
De budgetautorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
Hieronder zijn per programmaonderdeel de lasten, baten en saldi opgenomen. 
 

Programmaonderdeel L/B/S Rekening 
2011 

Begroting 
2012 na 
wijziging 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

5.1 OostvaardersWold Lasten 2.768 2.180 1.148 770 770 770 

 Baten -225 -343 -250 -250 0 0 

 Saldo 2.543 1.837 898 520 770 770 
5.2. Zuidelijk 
Flevoland Lasten 18.210 11.611 6.412 7.912 7.912 5.912 

 Baten -50 0 0 0 0 0 

 Saldo 18.160 11.611 6.412 7.912 7.912 5.912 

Lasten 68 2.848 1.582 1.507 1.507 1.507 
5.3. Noordelijk 
Flevoland 

Baten 0 -339 0 0 0 0 

 Saldo 68 2.509 1.582 1.507 1.507 1.507 

Lasten 939 1.244 541 391 391 391 
5.4 Markermeer-
/IJmeer 

Baten -180 -333 0 0 0 0 

 Saldo 758 911 541 391 391 391 

Lasten 477 959 693 580 580 580 
5.5 Luchthaven 
Lelystad / OMALA 

Baten 0 -4 -4 -4 -4 -4 

 Saldo 477 955 689 576 576 576 

5.6 Duurzame energie Lasten 0 715 586 265 190 190 

 Baten 0 0 0 0 0 0 

 Saldo 0 715 586 265 190 190 

5.7 p-MJP Lasten 23.495 32.597 11.523 8.266 8.268 7.768 

 Baten -19.264 -22.460 -6.967 -3.925 -3.926 -3.426 

  Saldo 4.232 10.136 4.556 4.341 4.342 4.342 
Totaal programma 5 Lasten 45.957 52.154 22.485 19.691 19.618 17.118 
 Baten -19.719 -23.479 -7.221 -4.179 -3.930 -3.430 

 Saldo 26.238 28.674 15.264 15.512 15.688 13.688 
                                                                                                                                                           Bedragen  x € 1.000 
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6 Bestuur 
 

6.0    Maatschappelijke effecten en doelen 2011-2015 
 
In de Programmabegroting 2012 waren in deze paragraaf de maatschappelijke effecten en doelen uit het 
Collegeuitvoeringsprogramma voor de periode 2011-2015 opgenomen. In verband met de doorontwikkeling van 
de programmabegroting (SMART), zijn deze onderdelen onder de betreffende programmaonderdelen  
weergegeven. In de volgende fase (Programmabegroting 2014) wordt in deze paragraaf de doelenboom 
opgenomen en worden hieraan effect en/of prestatie-indicatoren toegevoegd. 
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6.1    Samenwerking & Bestuurlijke positionering  
 
Maatschappelijk effect 
Grotere gezamenlijke slagkracht van de Flevolandse overheden (gemeenten, waterschap, provincie). 
 
Maatschappelijk effect 
Een optimale benutting van bestaande kennis en ervaring in het middenbestuur en een optimale 
belangenbehartiging van Flevoland. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

L. Verbeek Provinciale en Gedeputeerde Staten, Kabinetszaken, Bestuurlijke  
                organisatie en (internationale) samenwerking (Lobby), rechtsbescherming  
                burgers, Interbestuurlijk toezicht (IBT)-coördinatie  
A. Bliek  Europa-coördinatie 
M.J.D. Witteman IPO 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (5.1 en 5.2) 
• Sterkere bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden; 
• een efficiënt en effectief opererende provincie. 
 
Doelen 2013 
1. Sterkere samenwerking tussen overheden. 
 

De samenwerking heeft betrekking op de regionale opgaven, gedeelde ambities, 
belangenbehartiging en bedrijfsvoering.  
De versterking betreft de wijze waarop de samenwerking  is vormgegeven, de 
Flevolandse en gedeelde belangen en het maken en nakomen van afspraken.  
Bij overheden gaat het om de Flevolandse en regionale overheden, Rijk en Europa. 
Voorbeelden hiervan zijn P3 (Flevoland, Noord-Holland en Utrecht), 
Noordvleugelverband (Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten Amsterdam, 
Utrecht en Almere) en het interprovinciale overleg (IPO) 

 
2. Het behartigen van de Flevolandse belangen in Den Haag en Brussel ter realisatie 

van de beleidsdoelstellingen, de zelfstandige entiteit van Flevoland en de 
achtergestelde financiële positie.  

 
3. Een efficiënt en effectief opererende provincie. 
 
Hierbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de kerntaken van de provincies. Deze voeren 
wij sober en proportioneel uit, gericht op het behalen van onze doelen.  
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
 
I. Samenwerking 
• Wij stellen een agenda op van onderwerpen waaraan we gezamenlijk gaan werken 

(UP 5.1.1). 
Wij stellen de agenda samen met de gemeenten in Flevoland en het waterschap op. 
De verdere uitwerking van de agenda zal medio 2012 worden gerealiseerd. Met de 
agenda versterken we de bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden en 
proberen we dossiers en onderwerpen die Flevolandbreed van belang zijn te 
realiseren. Bijvoorbeeld met het oog op de behartiging van belangen in Den Haag 
en Brussel; 

• wij evalueren onze deelname in IPO (UP 5.2.1) eind 2012/ begin 2013; 
• wij stellen ons proactief op om te bewerkstelligen dat de gezamenlijke 
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invloedsfeer van provincies binnen het IPO zo goed mogelijk wordt benut om 
rijksbeleid in een vroeg stadium te beïnvloeden UP 5.2.2); 

• wij nemen actief deel aan bestuurlijke- en ambtelijke adviescommissies van het 
IPO en zo nodig aan werkgroepen, die deel uit maken van de formele IPO-structuur  
(UP 5.2.3); 

• wij participeren -voor zover het belang van onze provincie ermee is gediend- in 
nationale en internationale –vooral Europese- netwerken (UP 5.2.4).  
Het gaat hierbij om de Flevolandse Strategie Europa 2012-2015, IPO strategie 
Europa inclusief Huis Nederlandse Provincies, Comité van de Regio’s, Raad van 
Europa, Flevoland internationaal, Assembly of European Regions (AER) en 
Vriendschapsband Dmitrov. Wij hebben in 2013 de vriendschapsband met Dmitrov 
teruggebracht tot een economische relatie. Het accent ligt op het benutten van 
economische kansen en netwerken (Dmitrov gate-way to Russia), bestuurlijk-
politieke contacten. 

 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
 
I. Samenwerking 
Wij werken de (gezamenlijke) Flevolandse agenda uit en monitoren de uitvoering ervan 
(UP 5.1.2 – vanaf 2013). 
In overleg met de gemeenten en het waterschap voeren we de samenwerkingsagenda 
uit. In 2013 vindt per portefeuillehouder overleg plaats om de samenwerking verder te 
versterken. Voorafgaand daaraan stellen wij medio 2012 een lijst met onderwerpen op 
waaraan de gezamenlijke overheden willen werken; 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
 
I. Samenwerking 
• Wij overwegen in 2013 onderzoek te doen naar de bestuurlijke samenwerking  van 

de provincie met de Flevolandse gemeenten en met de Rijksoverheid; 
• wij werken in Noordvleugelverband aan een Economische agenda die zoveel 

mogelijk congrueert met het topsectorenbeleid van het Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie en Europees beleid; 

• wij verkennen in P3-verband op het terrein van de bedrijfsvoering de 
mogelijkheden voor het bevorderen van de efficiency en het verbeteren van de 
kwaliteit van de ondersteunende processen; 

• wij verkennen andere vormen van interprovinciale samenwerking en partnerships; 
• wij gebruiken het IPO samenwerkingsverband als platform om kennis en ervaring 

uit te wisselen en deze actief te delen binnen onze organisatie; 
 
II. Belangenbehartiging 
Wij lobbyen om de belangen van Flevoland richting Den Haag en Brussel te behartigen. 
Het doel van lobby is om met gestructureerde lobbyactiviteiten bij te dragen aan de 
beleidsdoelen van de provincie. De lobbydossiers in 2013 zijn naar verwachting: 
• RRAAM/Schaalsprong Almere; 
• OVSAAL, AGU, TMIJ, Luchthaven Lelystad; 
• GLB, Structuurfondsen; 
• Economisch topsectorenbeleid; 
• Provinciefonds. 
 
III. Efficiënte en effectieve provincie 
Wij voeren verschillende (wettelijke) activiteiten uit: 
• wij werken aan een goed functionerend openbaar bestuur van zowel de provincie 

als de gemeenten in Flevoland en een zichtbaar en effectief optreden van de 
Commissaris van de Koningin (CdK). Goed openbaar bestuur is onder andere 
gerelateerd aan integer gedrag van zowel bestuurders als ambtenaren; 

• wij handelen algemene verzoeken, klachten en verzoeken tot bemiddeling correct 
af (bezwaarschriften, administratief beroep, hoger beroep, voorlopige voorziening, 
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mediation, onverwijlde bijstand, interne en externe klachten Awb, Wet 
openbaarheid van bestuur en de Wet nationale ombudsman); 

• wij zorgen voor passende ontvangsten, bezoeken en andere aangelegenheden van 
leden van het Koninklijk huis en andere hoogwaardigheidsbekleders; 

• wij adviseren over ingediende aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen en voor 
het predicaat Koninklijk / Hofleverancier; 

• wij ondersteunen het secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland; 
• wij verzorgen het secretariaat van het Han Lammersfonds; 
• wij dragen bij aan bestuurlijke besluitvorming die, in juridisch opzicht, kwalitatief 

is opgewassen tegen bezwaar- en beroepsprocedures; 
• wij werken aan het realiseren van een zelfbewust profiel op basis van de 

kernwaarden en het credo; 
• wij herijken onze communicatie strategie in relatie tot coalitieakkoord; 
• wij houden toezicht op gemeenten, het waterschap en gemeenschappelijke 

regelingen ten aanzien van diverse beleidsterreinen zoals financiën, milieu, 
archivering, huisvesting statushouders.        

 
Risico’s 
 

1. Er is onvoldoende sprake van gezamenlijkheid en draagvlak.  
 

Toelichting 
Uitgangspunt is dat de overheden gezamenlijk tot een agenda met onderwerpen 
komen waarbij partijen een gedeeld en gezamenlijk belang hebben. In de verdere 
uitwerking moet blijken hoe dit uitgangspunt zich zal verhouden tot de visie van de 
provincie om zich meer te focussen op de provinciale kerntaken en de 
bovenregionale rol. 

 
2. De besluitvorming over de kerntaken en de nieuwe werkwijze van het IPO is in 

december 2011 afgerond. De 'smalle, doch betekenisvolle'-agenda vormt de basis 
van de IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 en het IPO-Jaarplan 2013. Vanuit een 
positiefkritische grondhouding zal Flevoland de ontwikkelingen bij het IPO volgen. 

 
3. De overdracht van VROM-inspectietaken naar de provincies moet vergezeld gaan 

van voldoende rijksmiddelen aan de provincies om hieraan uitvoering te geven. De 
vraag is of de provincies wel voldoende worden gecompenseerd voor deze nieuwe 
taak. Via het IPO vindt overleg plaats met het ministerie over de financiële 
middelen om uitvoering te kunnen geven aan deze nieuwe taak. 

 
Vitale coalities 
 

Deze samenwerking is bij uitstek ingestoken vanuit het streven naar vitale coalities. De 
samenwerkende overheden en andere partners (maatschappelijke en private 
ondernemingen) zijn zich bewust van elkaars belangen en de kansen die dat kan bieden 
om elkaar en Flevoland sterker te maken. 
 
Partijen: 
• P4: Samenwerking met: provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht; 
• P3 en Noordvleugel: Samenwerking met de provincies Noord-Holland en Utrecht en 

de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Almere; 
• Huis Nederlandse provincies, IPO, P4 Randstad in Brussel, Comité van de Regio's, 

AER, Raad van Europa en de P4 lobbynetwerken: Purple, ERRIN en Air Quality 
Netwerk. 

 
Doelen 
 

1. Transparante en effectieve besluitvormingsprocessen van Provinciale Staten, 
gericht op strategische sturing en politieke controle. Verbetering daarvan is een 
continu proces; 

2. Versterkte rol invulling Provinciale Staten omtrent kaderstelling en controle; 
3. Effectievere communicatie door Provinciale Staten met de Flevolandse 

samenleving, waardoor Provinciale Staten beter zichtbaar worden en de burger 
beter geïnformeerd is over wat zij doen. 
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Activiteiten 
 

• Concrete activiteiten voor 2013 worden opgenomen in het Griffieplan 2013, dat in 
het najaar van 2012 aan het Presidium wordt voorgelegd; 

• De adviesfunctie van de griffie wordt vanaf 2012 en doorlopend in 2013 verbeterd 
t.b.v. ondersteuning van het werk van Provinciale Staten; 

• De (digitale) informatievoorziening voor Provinciale Staten wordt verder 
gestroomlijnd ten behoeve van effectief en efficiënt kunnen opereren door 
Provinciale Staten. 

 
Risico’s 
 

Niet van toepassing. 

Vitale coalities De Randstedelijke Rekenkamer wordt op grond van de Gemeenschappelijke Regeling als 
vitale coalitie gecontinueerd. De evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer door de 
vier betrokken provincies is voorzien in 2013.   
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 11.523 9.480 9.754 9.693 10.220 9.691 
Baten -552 -39 -39 -39 -39 -39 

Saldo 10.971 9.441 9.715 9.654 10.181 9.652 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
9.024 9.021 9.459 9.490 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
691 632 723 162 

       
1. Verkiezingen      -380 
2. GS opleidingen     128  
3. Bulkverstrekking   -25 -25 -25 -25 
4. GS oud leden   242 210 224 168 
5. I.P. activiteiten   -40 -40 -40 -40 
6. IPO   50 32   
7. Bevrijdings-fstvl   21 21 21 21 
8. Overigen   -1 -1 -16 -16 
9. Kapitaallasten   93 84 81 83 
10.Apparaatslasten   352 352 352 352 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Budgetaframing jaar na verkiezingen PS 
In de systematiek van meerjarenramen zijn in de perspectiefnota de ramingen 2015 
doorgetrokken naar 2016. Hierop moet het budget 2015 voor de verkiezingen 
(€ 350.000) en extra opleidingsbudget PS (€ 30.000) worden gecorrigeerd in de 
jaarschijf 2016.  
 
2. GS leden 
In de periode 2011-2014 zijn de budgetten voor opleiding GS samengevoegd. Met 
ingang van 2015 is voor de nieuwe bestuursperiode jaarlijks € 32.000 nodig. 
 
3. Bulkverstrekkingen 
In verband met herschikking van budget worden zogenaamde “Bulkverstrekkingen” in 
het bedrijfsrestaurant niet meer geraamd en verantwoord onder dit 
programmaonderdeel. 
 
4. GS oud leden 
Tot op heden wordt de “Voorziening pensioenen en wachtgelden leden GS” bij het 
opstellen van de jaarrekening aangezuiverd. Ook de jaarlijkse 
betalingen wachtgelden lopen (pas aan het einde van het jaar) via de 
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voorziening. Ook dan vindt de aanwending en de benodigde aanzuivering plaats. 
Omdat sprake is van arbeidsgerelateerde kosten met een gelijkmatig volume moeten 
deze uitgaven (BBV) via de exploitatie lopen. Ten laste van het begrotingssaldo 
worden deze lasten nu in de exploitatie opgenomen. De pensioenverplichtingen 
blijven wel via de voorziening lopen. Op basis van actuariële berekeningen kan het 
nodig blijven om bij jaarrekening de voorziening aan te zuiveren.  
 
5. Interprovinciale activiteiten 
Op grond van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren is deze post meerjarig 
verminderd. 
 
6. Taakstelling IPO wordt in meerjarenperspectief gerealiseerd 
Vanaf 1 januari 2012 is de transitie naar IPO nieuwe stijl gestart, inclusief een 
financiële (bezuingings)taakstelling.  Een belangrijke opgave hierbij is de formatie 
van het IPO met 1/3 terug te brengen. Qua tempo liepen wij in onze begroting 
enigszins voor op de begroting van het IPO. Dat leidt tijdelijk tot bovenstaande 
bijstelling. De dekking hiervan komt ten laste van de stelpost Risicobuffer 
 
7. Bevrijdingsfestival 
Wij hebben besloten om de bezuiniging op de subsidiëring van het bevrijdingsfestival 
niet door te laten gaan. Dekking hiervoor komt ten laste van de stelpost risico's 
ombuigingen 
 
8. Overigen 
Het budget Accountancy/financieel advies is als gevolg van het verwachte op orde 
zijn van de interne beheersing vanaf 2014 €15.000 verlaagd. 
Het budget Provinciale Rekenkamer is vanaf 2013 € 3.000 verhoogd door extrapoleren 
van het inmiddels vastgestelde budget voor 2012. 
Het budget Internationaal is vanaf 2013 € 5.000 verlaagd in verband met ophoging 
van het budget Juridisch control.  
 
9. Lening ontwikkeling Airport Garden City 
De kapitaallasten van de lening worden op dit programmaonderdeel geraamd en 
verantwoord. 
 
10. Apparaatslasten 
Door een gewijzigde formatietoerekening stijgen de apparaatslasten. 
  

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
6.1.1 Provinciale Staten 2.594 -5 2.589 
6.1.2 Gedeputeerde Staten 4.628 -22 4.606 
6.1.3 Kabinetszaken 289 -8 280 
6.1.4 Bestuurlijke organisatie en (internationale) 

samenwerking 
1.375 0 1.375 

6.1.5 Rechtsbescherming burgers 303 0 303 
6.1.6 Interbestuurlijk toezicht 566 -4 562 

Totaal  9.754 -39 9.715 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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6.2 Openbare orde en veiligheid  
 
Portefeuille-
houder 

L. Verbeek 

 
 
Doelen 
 

Doelen 2013  
Een goed functionerende organisatie gericht op het voorkomen, beheersen en 
bestrijden van rampen, crises en openbare ordeverstoringen. 
 
Doorkijk 2015  
Afhankelijk van het wetsontwerp Nationale Politie zal de rol van de Commissaris van de 
Koningin veranderen. 
 

Activiteiten 
 

Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
• Wij borgen de paraatheid en 24-uursbeschikbaarheid ivm openbare orde en 

veiligheid; 
• wij initiëren en participeren in (bestuurlijk) overleg binnen en buiten Flevoland op 

het terrein van veiligheid; 
• de Commissaris van de Koningin houdt toezicht op de Veiligheidsregio Flevoland en 

het regionale politiekorps Flevoland conform de geldende wetgeving; 
• wij dragen zorg voor productie en (technisch) beheer van de risicokaart Flevoland. 

De bevolking dient inzicht te hebben in de gevaarzetting van de omgeving. Hiermee 
kan de burger zich in het kader van de zelfredzaamheid ook beter voorbereiden op 
eventuele calamiteiten. 

 
Risico’s 
 

Onvoldoende actuele informatie en niet tijdige aanlevering van gegevens kan leiden tot 
risicovolle situaties. Daarnaast zijn wij afhankelijkheid van de aanlevering van 
informatie door en samenwerking met de Inspectie Veiligheid en Justitie. Dit risico 
willen wij beheersen door de volgende maatregelen: 
• vertegenwoordiging/liaison in regionaal college, veiligheidsbestuur, regionaal 

beleidsteam; 
• periodiek overleg met veiligheidsregio, politie  en inspectie Veiligheid en Justitie; 
• jaarlijks overleg van de CdK met de andere rijksheren in de provincie. 
 

Vitale coalities  
 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 237 417 270 270 270 270 
Baten 0 -13 -13 -13 -13 -13 

Saldo 237 404 257 257 257 257 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
404 404 404 404 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
-147 -147 -147 -147 

       
1. Apparaatslasten   -147 -147 -147 -147 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
1. Apparaatslasten 
Door een gewijzigde formatietoerekening dalen de apparaatslasten. 
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Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
6.2.1 Openbare orde en veiligheid 270 -13 257 

Totaal  270 -13 257 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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6.3 Algemene dekkingsmiddelen  
 
Maatschappelijk effect 
Een solide financieel beleid waarmee de provincie financieel gezond blijft. 
 

 
 
Portefeuille-
houder 

M.J.D. Witteman 

 
 
Doelen 
 

Meerjarig doel Collegeuitvoeringsprogramma (7.1) 
Wij brengen inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in evenwicht en maken onze 
keuzes duidelijk, zodat sturing en beïnvloeding mogelijk is. 
 
Doelen 2013 
Het meerjarig in evenwicht brengen van baten en lasten alsmede het beschikken over 
een weerstandsvermogen met een factor van minimaal 1,1. Dit betekent dat de omvang 
van de weerstandscapaciteit 10% hoger is dan de totale omvang van de risico’s. 
Hiermee kunnen financiële consequenties van niet begrote risico’s worden opgevangen. 
 
Doorkijk 2015  
Het meerjarig in evenwicht brengen van baten en lasten alsmede het kunnen 
beschikken over voldoende weerstandscapaciteit. Hiermee kunnen financiële 
consequenties van niet begrote risico’s worden opgevangen. 
 

Activiteiten 
 

Doorlopende activiteiten CUP uit 2011 en 2012 
• Wij actualiseren de financiële kaders (UP 7.1.1); 
• bij de opstelling van de begrotingen lichten wij de posten financieel en inhoudelijk 

door (UP 7.1.4); 
• wij monitoren de ombuigingsoperatie en rapporteren daarover periodiek aan 

Provinciale Staten in het kader van P&C-cyclus (UP 7.1.6); 
• wij nemen verscherpte maatregelen om tekorten als gevolg van indexeringen te 

voorkomen (UP 7.1.7); 
• wij versterken de interne controlling door maatregelen te nemen voor een betere 

interne beheersing. De voortgang wordt periodiek aan Provinciale Staten kenbaar 
gemaakt (UP 7.1.8); 

• wij zetten ons in voor volledige compensatie voor Flevoland voor het verlies aan 
inkomsten als gevolg van het Rijksbeleid, zoals bij de vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting van schone leaseauto’s (UP 7.1.9). 

 
Activiteiten CUP jaarschijf 2013 
• Wij evalueren de indexatie van de Motorrijtuigenbelasting (UP 7.1.3); 
• wij leggen de problematiek over de stille lasten ter besluitvorming voor aan 

Provinciale Staten (UP 7.1.5). 
 
Overige activiteiten 2013 die bijdragen aan het doel 2013 
Niet van toepassing 
 

Risico’s 
 

Risico’s 2013 
De toezichthouder zal voor het bepalen van de financiële positie de hardheid en 
haalbaarheid van bezuinigingsmaatregelen beoordelen. Het doel hiervan is om de 
realiteit van de ramingen te bepalen en daarmee de realiteit van het begrotingssaldo; 
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Beheersmaatregelen 2013  
Om toezichtrisico’s te minimaliseren voorzien wij taakstellingen van voldoende invulling 
en wij vragen Provinciale Staten hiermee in te stemmen; 
 

Vitale coalities 
 

Niet van toepassing. 
 

 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 138 479 315 315 65 65 
Baten -116.599 -115.066 -111.636 -112.876 -110.806 -110.568 

Saldo -116.461 -114.587 -111.320 -112.561 -110.741 -110.503 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
-112.353 -114.041 -111.833 -111.581 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
1.033 1.480 1.092 1.078 

       
a. Provinciefonds   729 682 672 729 
b. MRB   0 450 900 1.350 
c. Dividend   0 0 0 0 
d. Saldo fin-functie   474 304 227 333 
e. Saldo 
Perspectiefnota 
2012-2016   

-173 42 -709 -1.336 

f. Apparaatslasten   2 2 2 2 

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
Algemene dekkingsmiddelen zijn baten die vooraf geen directe bestedingsverplichting 
kennen. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de inkomsten uit het 
Provinciefonds, de Opcenten Motorrijtuigenbelasting, dividend en het saldo van de 
financieringsfunctie. Hierna zijn de algemene dekkingsmiddelen toegelicht. 
 

 

                                                                                                                                                         Bedragen  x € 1.000 
 
A. Provinciefonds 
Met ingang van het uitkeringsjaar 2012 is een nieuwe verdeelmodel Provinciefonds in werking getreden. Het 
verdeelmodel maakt een onderscheid tussen de kosten van beheertaken en de kosten van ontwikkeltaken van 
provincies. Er wordt door het Rijk een onderhoudsinstrument voor het verdeelmodel ingericht, waarmee zal 
worden gevolgd of het verdeelmodel voldoende aansluiting behoudt met de feitelijke kostenontwikkeling bij de 
provincies. Als daartoe aanleiding bestaat zullen aanpassingen in het verdeelmodel worden doorgevoerd. 
In het nieuwe verdeelmodel wordt in beperkte mate rekening gehouden met de verschillen in vermogen tussen 
provincies. Provincies worden geacht een deel van hun vermogensopbrengsten in te zetten voor de bekostiging 
van hun taken.  
 

Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Algemene dekkingsmiddelen 
(Baten)  2011 2012 na 

wijziging 
2013 2014 2015 2016 

a. Provinciefonds -62.035 -63.100 -62.180 -62.516 -60.305 -60.248 
b. Opcenten     
    motorrijtuigenbelasting  

-47.480 -46.590 -45.090 -46.368 -46.568 -46.568 

c. Dividend -2.231 -467 -278 -152 -152 -152 
d. Saldo financieringsfunctie -4.853 -4.909 -4.088 -3.840 -3.780 -3.600 

Totaal  -116.599 -115.066 -111.636 -112.876 -110.805 -110.568 
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Daarnaast is met ingang van 2012 de normeringsystematiek weer ingevoerd; deze is tot en met 2011 buiten 
werking gesteld in verband met de economische crisis en de daarmee samenhangende rijksmaatregelen. De 
normeringsystematiek koppelt de ontwikkeling van de omvang van het Provinciefonds aan de ontwikkeling van 
de rijksuitgaven volgens het principe van samen de trap op en samen de trap af. Als gevolg van de omvangrijke 
ombuigingen die door het Rijk worden doorgevoerd, zal er de eerstkomende jaren sprake zijn van het samen de 
trap af gaan.  
 
De in de Programmabegroting 2013 geraamde uitkeringen voor 2013 en volgende jaren zijn gebaseerd op de 
junicirculaire 2012. Daarbij is rekening gehouden met de accressen die voortvloeien uit de 
normeringsystematiek. Omdat er jaarlijks een nacalculatie van de accressen plaatsvindt op basis van de 
werkelijke ontwikkeling van de rijksuitgaven is uit behoedzaamheid een deel (€ 500.000) van het verwachte 
accres niet meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de uitkeringen in 2013 en volgende jaren. Dit hangt 
ook samen met de realiteitswaarde van de accressen, gegeven de Tweede Kamer verkiezingen die in september 
2012 zullen worden gehouden en de financiële besluitvorming van een daarna te vormen kabinet. 
 
De in de Programmabegroting 2013 geraamde Provinciefondsuitkering bedraagt voor 2013 en volgende jaren: 
 
Gegevens meicirculaire 2011  2013 2014 2015 2016 
Uitkering Provinciefonds 62,2 62,5 60,3 60,2 

                                                                                                                                                        Bedragen  x € 1,0 mln. 
 
De teruggang vanaf 2015 met circa € 2,0 mln. is een gevolg van de beëindiging van een aantal decentralisatie-
uitkeringen die onderdeel uitmaken van het Provinciefonds, zoals het investeringsbudget stedelijke 
vernieuwing (ISV). Deze lagere inkomsten zijn doorvertaald in de uitgavenramingen op de begrotingsonderdelen 
waarop deze betrekking hebben.  
 
Wijziging ten opzichte van het kader 
 
Onderwerp 2013 2014 2015 2016 
Algemene mutaties in AU uit het Provinciefonds 847 847 847 847 
Mutaties in Decentralisatie-uitkeringen -118 -166 -175 -118 
Doorwerking naar programma’s 118 166 175 118 
Inzet stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2012-2016 -847 -847 -847 -847 
Effect 0 0 0 0 

               Bedragen  x € 1.000 
 
B. Opcenten Motorrijtuigenbelasting  
Op grond van de Provinciewet heft de provincies een opslag (opcenten) op de motorrijtuigenbelasting (MRB). 
Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks de maximale hoogte vast. Daarbinnen bepaalt de provincie zelf het tarief.  
Op grond van het Coalitieakkoord wordt het tarief in 2012 en 2013 niet aangepast voor loon- en 
prijsontwikkelingen. Voor de jaren 2014 en 2015 zal halverwege de collegeperiode worden bepaald of de 
indexering opnieuw wordt toegepast. Als rekentechnische aanname wordt in de begroting vooralsnog uitgegaan 
van een continuering van het huidige tarief in 2014 en volgende jaren.  Meer informatie over de opcenten op 
de motorrijtuigenbelasting is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. 
 
De laatste jaren hebben de provincies te maken gehad met tegenvallende belastingopbrengsten als gevolg van 
de toename van het aantal zeer zuinige auto’s die zijn vrijgesteld van (opcenten op) de 
motorrijtuigenbelasting. Het inmiddels demissionaire kabinet heeft het voornemen aangekondigd om vanaf 
2014 de belasting op zuinige auto’s weer in te voeren. Hierover moet echter nog definitieve besluitvorming 
plaatsvinden. In de meerjarenraming is vanaf 2014 vooralsnog uitgegaan van een herinvoering van de opcenten 
op zeer zuinige auto’s tegen een tarief van 25%.  
Voor de begroting en meerjarenraming wordt voorts verondersteld dat het aantal (vrijgestelde) zeer zuinige 
auto’s de komende jaren blijft toenemen. Voorts wordt verondersteld dat er overigens geen sprake zal zijn van 
groei of krimp in het voertuigenbestand binnen de provincie. 
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Wijziging ten opzichte van het kader 
In de Perspectiefnota 2012-2016 werd met ingang van 2014 een indexering van de opcenten MRB toegepast. 
Tijdens de statenbehandeling van de Perspectiefnota (mei 2012) hebben de Staten bij motie (nr.16) verzocht 
om de toegepaste indexering terug te draaien. Niet eerder dan halverwege de bestuurperiode (in 2013) wordt 
bepaald of indexering toegepast zal worden voor de Begroting 2014. In deze ontwerpbegroting is de motie 
verwerkt. Ten opzichte van het financiële kader bij de Perspectiefnota ontstaat een nadeel van € 0,45 miljoen 
in 2014 oplopend tot € 1,35 miljoen in 2016.  
 
C. Dividend 
De provincie ontvangt jaarlijks dividend als gevolg van een beperkt aandelenbezit. De dividenduitkeringen voor 
de boekjaren 2011 van de verbonden partijen zijn bekend. Voor de jaren 2013-2016 wordt verondersteld dat 
die in de meeste gevallen gelijk zullen zijn aan de dividenduitkering over voorgaande jaren (exclusief 
incidentele extra dividenden).  
 
De verlaging van het dividend vanaf 2012 wordt veroorzaakt door de liquidatie van afvalverwerkingsbedrijf 
Friese Pad in 2011. Daarnaast is geanticipeerd op een verlaging van de dividenduitkering van de NV Afvalzorg 
en de Bank Nederlandse Gemeenten.   
 
Wijziging ten opzichte van het kader 
In de Programmabegroting 2013 vinden geen wijzigingen ten opzicht van het kader plaats. 
 
D. Saldo financieringsfunctie 
Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit twee componenten. Enerzijds is dit het totaal van te 
ontvangen en/of te betalen rente over beschikbare en/of benodigde liquiditeiten en rentedragende 
vorderingen/schulden (de Rente provincie). Anderzijds beschikt de provincie over eigen liquide middelen; dit  
leidt tot een batig saldo.  
Vanuit deze eigen middelen worden investeringen (zoals de wegen) en verstrekte geldleningen aan derden 
gefinancierd. Deze investeringen behoeven derhalve niet met vreemd vermogen te worden gefinancierd wat 
leidt tot de Bespaarde rente. Deze bespaarde rente wordt inzichtelijk gemaakt om een zuiver beeld te 
schetsen van de met de investeringen gepaard gaande lasten. 
 

                                                                                                                                                         Bedragen  x € 1.000 
 
Wijzigingen ten opzichte van kader 
De geraamde rentebaten worden vanaf 2013 neerwaarts bijgesteld. De invoering van verplicht 
schatkistbankieren is voorzien in 2013. Wanneer precies in 2013 is nog niet helder. Vooralsnog gaan wij uit 
(voorzichtigheidsprincipe) van invoering per 1 januari 2013. Op basis van een rendementinschatting bij 
verplicht schatkistbankieren gaan we uit van een rendement van 0,3%, terwijl we bij de Perspectiefnota 2012-
2016 nog uitgingen van 1,0%. Hierdoor moeten de rentebaten neerwaarts bijgesteld worden. Het effect wordt 
verrekend met de stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2012-2016. 
Ook de bespaarde rente is als gevolg van actualisatie van de staat van activa bijgesteld.  
 
E. Saldo perspectiefnota. 
Het saldo van de Perspectiefnota 2012-2016 is met de 11e begrotingswijziging 2012 toegevoegd aan dit 
programmaonderdeel. In deze ontwerpbegroting vallen deze saldi vrij.  
 

Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Saldo 
financieringsfunctie 
 

2011 2012 na 
wijziging 

2013 2014 2015 2016 

Rente provincie < jaar -875 -840 -180 -157 -135 -112 
Overige rente baten -129 -177 -181 -145 -108 -108 
Rente groenfonds -165 -100 -100 0 0 0 
Rente OostvaardersWold -581 -450 -229 0 0 0 
Bespaarde rente -3.102 -3.343 -3.398 -3.538 -3.537 -3.380 

Saldo fin.functie -4.852 -4.910 -4.088 -3.840 -3.780 -3.600 
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Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen 315 -111.636 -111.320 

Totaal  315 -111.636 -111.320 
                                                                                                                                          Bedragen  x € 1.000 
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6.4 Onvoorzien en stelposten 
 
 
Portefeuille-
houder 

M.J.D. Witteman 

 
 
Dit programmaonderdeel leent zich niet voor uitwerking in doelen, activiteiten, risico’s en vitale coalities.  
 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 3.000 29 1.465 5.512 5.154 5.614 
Baten 0 0 0 0 0 0 

Saldo 3.000 29 1.465 5.512 5.154 5.614 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
760 6.251 6.547 6.547 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
705 -739 -1.393 -933 

       
B. Apparaatslasten   1.362 845 469 -236 
C. Loon- en 
prijsontwikkeling   

-201 -586 -571 917 

E. Stelpost 
Ombuigingen 
formatie   

410 677 1.479 1.479 

F. Stelpost 
Risicobuffer 
Ombuigingen   

-253 -331 -407 -407 

G. Stelpost 
Ombuigingen 
mat.kosten   

1.069 1.250 1.250 1.250 

H. Stelpost 
onzekerheid 
Kadernota 2012   

-1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

i. Stelpost OFGV 
afbouw overhead   

-182 -495 -714 -776 

j. Stelpost OFGV 
afbouw overhead   

0 0 0 -150 

k. Verlaging 
apparaatslasten 
i.v.m. 
afstandbediening   

0 -600 -600 -600 

l. Onzekerheden 
prov.middelen 
transitie jeugdz.   

0 0 0 624 

m. Nog te 
realiseren 
dekkings-
voorstellen   

0 0 -800 -1.531 

 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
Stelposten 
Binnen dit programmaonderdeel zijn via stelposten begrotingslasten opgenomen. De 
reden hiervan is dat deze lasten vooraf moeilijk zijn in te schatten. Binnen dit 
programmaonderdeel zijn de onderstaande stelposten opgenomen en vervolgens op 
hoofdlijn toegelicht.  
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Begroting Begroting Meerjarenraming Onvoorzien en stelposten 

 2012 na 
wijziging 

2013 2014 2015 2016 

a. Onvoorziene uitgaven 100 300 300 300 300 

b. Nog te verdelen apparaatskosten -533 0 -943 -1.700 -2.405 

c. Loon- en prijsontwikkeling 0 300 1.782 3.275 4.763 

d. Stelpost stille lasten 0 0 4.500 4.500 4.500 

e. Stelpost Ombuigingen formatie 0 0 0 0 0 

f. Stelpost Risicobuffer Ombuigingen 0 547 468 392 392 

g. Stelpost Ombuigingen mat.kosten -39 0 0 0 0 

h. Stelpost onzekerheid Kadernota 2012 500 500 500 500 500 

i. Stelpost OFGV afbouw overhead 0 -182 -495 -714 -776 

j. Stelpost OFGV afbouw overhead 0 0 0 0 -150 

k. Verlaging apparaatslasten ivm 
afstandbediening 

0 0 -600 -600 -600 

l. Onzekerheid prov.middelen transitie jeugdzrg 0 0 0 0 624 

m. Nog te realiseren dekkingsvoorstellen 0 0 0 -800 -1.531 

Totaal onvoorzien en stelposten 28 1.465 5.512 5.153 5.617 

                                                                                                                                                            Bedragen x € 1.000 
 
Ad a. Onvoorzien 
De post onvoorzien is bedoeld om in de loop van het jaar in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden 
en nog enige flexibiliteit in de besteding van middelen te behouden. In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat 
hiervoor jaarlijks € 300.000 beschikbaar dient te zijn. 
 
Effect ten opzichte van kader 
Geen 
 
Ad b. Nog te verdelen apparaatskosten 
Op de stelpost nog te verdelen apparaatskosten is de mutatie van de bedrijfsvoeringkosten (overhead) ten 
opzichte van 2013 weergegeven.  
 
Effect ten opzichte van kader 
In de loop van het jaar zijn er wijzigingen nodig in de raming van de apparaatskosten. De hiermee gemoeide 
bedragen worden niet over de programmaonderdelen verdeeld, maar geraamd op een stelpost ‘nog te verdelen 
apparaatskosten’. In het begrotingsproces worden deze lasten opnieuw verdeeld over de diverse 
programmaonderdelen.  
 
Ad c. Loon- en Prijscompensatie 
In de begroting is een meerjarige stelpost opgenomen die bedoeld is voor loon- en prijsstijgingen van salarissen 
voor provinciepersoneel, inkoop van goederen en diensten en het verstrekken van subsidies aan derden.   
In overeenstemming met de Perspectiefnota 2012-2016 wordt voor 2013 de volgende gedragslijn gehanteerd: 

• Landelijk bepaalde mutaties in salarissen en sociale lasten van het provinciaal personeel worden 
gecompenseerd in de organisatiebudgetten; 

• Budgetten voor goederen en diensten en subsidies aan derden worden voor 2013 niet geïndexeerd; 
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Voor de jaren 2014 en volgende zal de gedragslijn nader worden bepaald op basis van een evaluatie rondom de 
huidige methodiek van loon en prijscompensatie, die in de tweede helft van 2012 zal worden gehouden. In 
afwachting van de uitkomsten hiervan wordt voor de jaren 2014 en volgende voorlopig wel ruimte gereserveerd 
om indexering vanaf 2014 op de in de afgelopen jaren gebruikelijke wijze mogelijk te maken.  
Bij het jaarlijks opstellen van de ontwerpbegroting wordt de stelpost meerjarig herrekend, op basis van 
percentages van het Centraal Planbureau.  
 
Effect ten opzichte van kader 
De stelpost is verlaagd enerzijds ter dekking van de C.A.O. die loopt tot en met juni 2012 en waarvan de 
effecten structureel doorwerken in 2013 tot en met 2016 (afgerond € 300.000). Anderzijds is een deel van deze 
stelpost ingezet ter dekking van de OFGV; oplopend van € 54.000 in 2013 tot € 216.000 in 2016 (conform 
statenbesluit van april 2012).  
De stelpost 2013-2016 is conform de bestendige gedragslijn geactualiseerd (op basis van volume prijsgevoelige 
budgetten in onze begroting en prijsontwikkeling BBP conform Junicirculaire 2012).  
 
Ad d. Stille lasten 
Vanaf 2014 is in de begroting een structurele stelpost opgenomen van € 4,5 mln. voor de dekking van de stille 
lasten met betrekking tot de provinciale weg- en waterinfrastructuur. In 2012 wordt een uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de omvang van de vervangingsproblematiek. Op basis daarvan kan een betere inschatting worden 
gemaakt van de omvang en fasering van de stille lasten op de langere termijn. 
 
Effect ten opzichte van kader 
Geen 
 
Ad e. Ombuigingen formatie 
De provincie voert in de periode 2012-2015 een fors pakket aan ombuigingen door. Deze ombuigingen vallen 
uiteen in ombuigingen op programmalasten en bedrijfsvoering. De ombuigingen op de programmalasten zijn 
allen verwerkt binnen de diverse programmaonderdelen.  
De reeds gerealiseerde ombuigingen op de bedrijfsvoering (formatie en materiële overheadkosten) zijn 
verwerkt in de begroting; een deel van de ombuigingen moet nog nader worden geconcretiseerd. Hiervoor zijn 
voorlopig stelposten opgenomen die in de loop van de tijd zullen worden ingevuld, inclusief een risicobuffer die 
kan worden aangesproken indien bepaalde ombuigingen onverhoopt niet of niet tijdig kunnen worden 
gerealiseerd.  
 
Effect ten opzichte van kader 
De ombuiging is met ingang van 2013 geëffectueerd via verlaging van de formatie waardoor de stelpost vervalt. 
 
Ad f. Stelpost Risicobuffer Ombuigingen 
Met ingang van de begroting 2012 zijn de effecten uit van de provinciale ombuigingen in het financiële 
perspectief opgenomen. Uitvoering van de ombuigingsvoorstellen vindt plaats in de periode 2012-2015. Voor 
uitwerkingsverschillen is een risicobuffer opgenomen. 
 
Effect ten opzichte van kader 
Bij het opstellen van de begroting is voor een aantal onderwerpen de inzet van de risicobuffer noodzakelijk. 
 
Onderwerp  2013 2014 2015 2016 
Vertraging ombuiging IPO 50 32 0 0 
Voortzetting Bevrijdingsfestival 21 21 21 21 
Formatie VTH & Meerjarenprogramma bodem 126 126 243 243 
Calculatieverschillen door gemiddeld salaris (€ 72.000) 56 153 144 144 
Inzet Risicobuffer ombuigingen 2013-2016 -253 -332 -408 -408 
Effect 0 0 0 0 

                                 Bedragen  x € 1.000 
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Ad g. Stelpost Ombuigingen materiële kosten 
In de Begroting 2012 werd een stelpost opgenomen voor de ombuigingen op de materiële overhead 
(bedrijfsvoering).  
 
Effect ten opzichte van kader 
Inmiddels is de besluitvorming afgerond en zijn diverse bedrijfsvoeringbudgetten neerwaarts bijgesteld. 
 
Product 2013 2014 2015 2016 
1.1.1  Formatie 194 194 194 194 
1.1.2  Organisatie -149 -149 -149 -149 
1.1.3  Concern -265 -265 -265 -265 
1.1.4  Personeel -328 -278 -278 -278 
2.1.1  Gebouwen(en) (en inventaris) -41 -41 -41 -41 
2.2.1  Facilitaire dienstverlening -275 -275 -275 -275 
2.3.1  Inkoop en aanbesteding -8 -8 -8 -8 
3.1.1  Bestuurlijke juridische controlling -26 -26 -26 -26 
5.1.1  Informatietechnologie -97 -112 -112 -112 
5.2.1  Documentaire informatievoorziening -12 -12 -12 -12 
5.3.1  Bedrijfsinformatieplan -250 -250 -250 -250 
6.1.1  Provinciale Staten 0 0 -15 -15 
6.4.1  Onvoorzien en stelposten (gerealiseerde taakstelling) 1.257 1.222 1.237 1.237 
6.4.1. Schrappen stelpost (als onderdeel van oplossingsrichting 
sluitende begroting. 

-186 30 15 15 

Effect -186 30 15 15 

                                 Bedragen  x € 1.000 
 
Omdat de ombuigingsoperatie omtrent de materiële overhead (die voortvloeide uit PVO) is afgerond, kan de 
bijbehorende stelpost vervallen (ten gunste / ten laste van het begrotingssaldo). 
 
Ad h. Onzekerheden Perspectiefnota 2012-2016 
In de Perspectiefnota 2012-2016 is een stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2012-2016 opgenomen van € 2,0 
mln. In verband met een aantal begrotingsonzekerheden Als voorbeelden zijn daarbij genoemd de effecten van 
verwachte aanvullende rijksombuigingen, de renteontwikkeling en de inkomsten uit de opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting. Onderstaande effecten zijn in de begroting opgenomen en ten laste van de stelpost 
gebracht. 
 
Effect ten opzichte van kader 
 
Onderwerp  2013 2014 2015 2016 
Inzet stelpost ivm Rentederving bij verplicht schatkistbankieren -420 -368 -315 -263 
Inzet stelpost ivm Algemene mutaties in AU uit het 
Provinciefonds (junicirculaire) 

-847 -847 -847 -847 

Extra inzet stelpost (als onderdeel van oplossingsrichting 
sluitende begroting) 

-233 -285 -338 -390 

Totaal inzet stelpost -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
                                Bedragen  x € 1.000 
 
Nu een belangrijk deel van de in de Perspectiefnota benoemde onzekerheden is verwerkt, is het opportuun de 
stelpost daarop aan te passen. Een bedrag van € 500.000 (structureel) blijft op de stelpost staan. 
 
Ad i. + j. Stelpost OFGV afbouw overhead 
 
Effect ten opzichte van kader 
De vorming van de OFGV leidt er toe dat ook de provinciale organisatie moet worden aangepast. Zowel 
materiële als personele aanpassingen zijn noodzakelijk. Startdatum van de OFGV is 1 januari 2013. Op dat 
moment gaat overhead capaciteit over naar de OFGV. Om het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen handhaven 
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voor de overige producten en diensten van de provincie is een gelijkmatige afbouw gewenst. Verwacht wordt 
dat na drie jaren dit doel is bereikt. 
 
Ad k. Verlaging apparaatslasten ivm afstandbediening 
 
Effect ten opzichte van kader 
Op de stelpost "verlaging apparaatslasten i.v.m. afstandbediening" is de taakstelling weergegeven over de te 
realiseren besparing op de apparaatslasten ter dekking van het project "afstandbediening bruggen en sluizen in 
Flevoland". Door het op afstand bedienen van bruggen en sluizen d.m.v. van glasvezel zijn er op termijn 
namelijk minder bedieningsmedewerkers nodig. 
 
Ad. L. Onzekerheid provinciale middelen transitie jeugdzorg. 
 
Effect ten opzichte van kader 
In de jaarschijf 2016 is een stelpost 'Onzekerheid provinciale middelen transitie Jeugdzorg' opgenomen onder 
andere in verband met onzekerheden met betrekking tot de verdeling van een voorziene uitname uit het 
provinciefonds in 2016 (van in totaal € 90 miljoen). 
 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
6.4.1 Onvoorzien en stelposten 1.465  0 1.465 

Totaal  1.465  0 1.465 
                                                                                                                                                           Bedragen  x € 1.000 
 
Ad. M. Nog te realiseren dekkingsvoorstellen. 
Het jaar 2015 kent ondanks toepassing van de algemene reserve nog een tekort van € 0,8 mln..  
Vanaf 2016 ontstaat een tekort van € 1,5 mln. Wij hebben deze tekorten door middel van een stelpost ‘Nog te 
realiseren dekkingsvoorstellen’ verwerkt in de Programmabegroting 2013 waarmee een sluitende 
meerjarenbegroting kan worden gepresenteerd. In de periode tot de Perspectiefnota 2013-2017 worden in 
samenhang met de Tussenbalans- voorstellen geformuleerd waarin maatregelen opgenomen zijn om het 
meerjarig tekort te dekken. 
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6.5 Reserves 
 
Portefeuille-
houder 

M.J.D. Witteman 

 
 
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten worden de toevoegingen en 
onttrekkingen aan de reserves niet rechtstreeks verantwoord op de programmaonderdelen. Het 
begrotingsresultaat wordt eerst bepaald zonder deze mutaties (het resultaat voor bestemming). Vervolgens 
vinden toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaats waarna het resultaat na bestemming wordt 
bepaald. 
 
In het onderdeel ‘Uiteenzetting financiële positie’ is een toelichting gegeven op de verwachte standen van 
reserves en voorzieningen, de stortingen en de onttrekkingen. Hieronder zijn de te autoriseren bedragen 
opgenomen inclusief de afwijking op het kader en de toelichting daarbij.  
 
Middelen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten 31.820 27.405 17.760 16.399 17.422 17.422 
Baten -42.711 -38.239 -13.175 -11.666 -12.419 -9.499 

Saldo -10.891 -10.834 4.584 4.733 5.002 7.923 

       

Kader (saldo na 
perspectiefnota) 

  
4.773 5.567 7.282 7.282 

       
Verschil t.o.v. 
kader 

  
-188 -834 -2.280 640 

       
1. Monumentenzrg   119 119 119 119 
2. STROP   500 500 1.439 2.575 
3. IFA (a)   -500 -500 -1.439 -2.575 
    IFA (b)   2.275 775 -1.400 600 
4. EU-Programma   -500 -400 -700 0  
5. Personele frictie   -792 -92 -92 0  
6. Omgevingsplan   -638  0 0  0  
7. Infrafonds (a)   -1.085 -500 - 36 -536 
    Infrafonds (b)   -481 -736 745 458 
8. Egal. Begr.saldo   914 0 -914 0  

 
 
Toelichting 
 

Bedragen  x € 1.000 
 
1. Effect Junicirculaire 2012: De regierol in het restauratiebeleid wordt 
gedecentraliseerd naar provincies 
Vanaf 2012 wordt de regierol in het restauratiebeleid gedecentraliseerd naar de 
provincies en ontvangen de provincies een structurele decentralisatie-uitkering 
monumentenzorg. Het beschikbare bedrag voor Flevoland hebben wij voorlopig 
toegevoegd aan de reserve monumentenzorg.   
 
2. Ombuiging IFA voor de uitvoering van de Investeringsagenda  
Wij hebben besloten € 11 mln. om te buigen op het IFA. Deze middelen willen wij 
toevoegen aan de reserve strategische- en ontwikkelprojecten (STROP) voor de 
uitvoering van de Investeringsagenda. Hiervan heeft € 2 mln. betrekking op IFA-2 en 
€ 9 mln. op IFA-3. Deze ombuiging bewerkstelligen we –zoals aangekondigd in de 
Programmabegroting 2012- via de Programmabegroting 2013. 
 
3a. IFA 
Zie de toelichting bij 2.  
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3b. De IFA-ombuiging werkt door in de projectgelden  
De ombuigingen op het IFA hebben gevolgen voor de beschikbare IFA-middelen binnen 
programmaonderdeel 5.2 Zuidelijk Flevoland. Op dit programmaonderdeel verlagen 
we de beschikbare middelen. Hierdoor verlagen we ook de onttrekking aan de reserve 
IFA.  
 
4. Middelen EU-programma worden maximaal benut 
In de (meerjaren-)begroting zijn de resterende middelen in de betreffende reserves 
Europees programma opgenomen. We gaan uit van maximale benutting van het 
programmageld voor programmaperiode 2007-2013.   
 
5. Uitvoering Transitieprogramma en personele frictie 
Voor de uitvoering van het Transitieprogramma houden we in de jaarschijf 2013 
rekening met € 0,7 mln. Dit bedrag was niet opgenomen in het kader. Tevens is 
sprake van een personeel frictiedossier waarbij in 2013 en 2014 € 92.000 boven het 
kader onttrokken moet worden aan de reserve.   
 
6. Voorbereiding projecten Investeringsagenda 
Ter voorbereiding van de uitvoering van projecten binnen de Investeringsagenda 
voeren wij middelen in de begroting op, die gedekt worden uit de reserve 
Omgevingsplan. Het betreft de volgende projecten: 
• Programmaonderdeel 1.1: Aanpassing provinciaal instrumentarium       € 150.000 
• Programmaonderdeel 5.1: Procesgelden OostvaardersWold                   € 150.000 
• Programmaonderdeel 5.3: Procesgelden Noord                                     €   75.000 
• Programmaonderdeel 5.4: Procesgelden Markermeer/IJmeer                € 150.000 
• Programmaonderdeel 5.5: Procesgelden Luchthaven Lelystad / OMALA  € 113.000 

Totaal                                                                                                 € 638.000 
 
7a. Infrafonds: Uitvoering projecten PMIRT  
Voor de uitvoering van de PMIRT-projecten wordt ter dekking van de investeringen, 
bijdragen van derden opgenomen en onttrekkingen aan eigen reserves en 
voorzieningen gedaan. Zo wordt ook het Infrafonds aangesproken. Door wijzigingen in 
de programmering van investeringsprojecten in vergelijking met vorig jaar (het 
kader), wijzigt eveneens de onttrekking.   
 
7b. Infrafonds: BTW  op BDU- investeringen  
Tot 2010 kon de BTW op provinciale BDU projecten ten laste van de BDU worden 
gebracht. Met ingang van 2011 is die systematiek van Rijkswege gewijzigd (de 
zogenaamde nettering van de BDU). Om begrotingseffecten te neutraliseren wordt 
met ingang van 2011 het Infrafonds daarvoor ingezet. Wel is het zo dat de onttrekking 
aan het Infrafonds jaarlijks kan fluctueren op basis van het investeringsvolume. Ook 
in 2013 en volgende jaren is dat het geval.  
 
8. Egalisatie Begrotingssaldo 
Het positieve begrotingsresultaat 2013 is aangewend ter gedeeltelijke dekking van 
het tekort 2015. 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
6.5.1 Mutaties reserves 17.760 -13.175 4.584 

Totaal  17.760 -13.175 4.584 
                                                                                                                                                           Bedragen  x € 1.000 
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6.6 Totale lasten en baten 
 
De budgetautorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
Hieronder zijn per programmaonderdeel de lasten, baten en saldi opgenomen. 
 

Programmaonderdeel L/B/S Rekening 
2011 

Begroting 
2012 na 
wijziging 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Lasten 11.523 9.480 9.754 9.693 10.220 9.691 

Baten -552 -39 -39 -39 -39 -39 

6.1 Samenwerking & 
Bestuurlijke 
positionering 

Saldo 10.971 9.441 9.715 9.654 10.181 9.652 

Lasten 237 417 270 270 270 270 
6.2 Openbare orde en 
veiligheid 

Baten 0 -13 -13 -13 -13 -13 

 Saldo 237 404 257 257 257 257 

Lasten 138 479 315 315 65 65 
6.3 Algemene 
dekkingsmiddelen 

Baten -116.599 -115.066 -111.636 -112.876 -110.806 -110.568 

 Saldo -116.461 -114.587 -111.320 -112.561 -110.741 -110.503 

Lasten 3.000 29 1.465 5.512 5.154 5.616 
6.4 Onvoorzien en 
stelposten 

Baten             

 Saldo 3.000 29 1.465 5.512 5.154 5.616 

6.5 Reserves Lasten 31.820 27.405 17.760 16.399 17.422 17.422 

 Baten -42.711 -38.239 -13.175 -11.666 -12.419 -9.499 

 Saldo -10.891 -10.834 4.584 4.733 5.002 7.923 
Totaal programma 6 Lasten 46.718 37.810 29.564 32.189 33.131 33.064 
 Baten -159.862 -153.357 -124.863 -124.594 -123.277 -120.119 

 Saldo -113.144 -115.547 -95.299 -92.405 -90.147 -87.055 
                                                                                                                                                           Bedragen  x € 1.000 
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III 
 
    Paragrafen               
 
 
De indeling van de provinciale begroting is voor een belangrijk deel voorgeschreven in het BBV.  
De begroting moet bestaan uit een beleidsbegroting en uit een financiële begroting. De beleidsbegroting  
telt een aantal programma’s (door de provincie vrij te bepalen) en een zevental verplichte paragrafen.  
In de paragrafen worden onderwerpen behandeld (als dwarsdoorsnede van de begroting) die van belang  
zijn voor het inzicht in de financiële positie.  
 
De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen  
en vallen daarom onder de beleidsbegroting. Ook de onderwerpen die in de afzonderlijke paragrafen 
beschreven moeten worden, zijn in belangrijke mate voorgeschreven in het BBV. Het gaat om de volgende 
paragrafen: 
 
1. Lokale heffingen; 
2. Weerstandsvermogen; 
3. Onderhoud kapitaalgoederen; 
4. Financiering; 
5. Bedrijfsvoering; 
6. Verbonden partijen; 
7. Grondbeleid. 
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1  Lokale heffingen 

 
Algemeen 
De provincie Flevoland kent één algemene heffing (belasting) en drie bestemmingsheffingen: 
1. opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB); 
2. leges; 
3. grondwaterheffingen; 
4. nazorgheffing gesloten stortplaatsen. 
 
Hieronder worden deze heffingen toegelicht en wordt ingegaan op het gevoerde beleid en de gehanteerde 
tarieven.  
 

1.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting 
 
Op grond van de Provinciewet heffen de provincies een opslag (opcenten) op de motorrijtuigenbelasting. 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. Met ingang van 1 januari 2012 is het maximum 
aantal provinciale opcenten door de staatssecretaris van Financiën teruggebracht van 123,0 naar 105,0. Deze 
verlaging houdt verband met de in het Regeerakkoord opgenomen afspraak dat de normering van de provinciale 
opcenten motorrijtuigenbelasting wordt aangescherpt. Dit nieuwe maximumtarief zal jaarlijks worden 
geïndexeerd. 
 
Voor Flevoland bedraagt het tarief met ingang van 1 januari 2013 76,6; het tarief is ten opzichte van 2012 
ongewijzigd, overeenkomstig de afspraken in het coalitieakkoord. De geraamde MRB-inkomsten bedragen in 
2013 € 45,1 mln. De zogenaamde onbenutte belastingcapaciteit bedraagt dan, uitgaande van het 
maximumtarief van 105 opcenten, circa € 16,7 mln.  
 
Op grond van het Coalitieakkoord wordt het tarief in 2012 en 2013 niet aangepast voor loon- en 
prijsontwikkelingen. Voor de jaren 2014 en 2015 zal halverwege de collegeperiode worden bepaald of de 
indexering opnieuw wordt toegepast.  
 
In de begroting en meerjarenraming wordt verondersteld dat het aantal (vrijgestelde) zeer zuinige auto’s de 
komende jaren blijft toenemen, maar dat de groei afzwakt, omdat een deel van de verkochte zuinige auto’s 
vervanging van bestaande zuinige auto’s zal betreffen. Voor het overige wordt verondersteld dat er geen 
sprake zal zijn van groei of krimp in het voertuigenbestand binnen de provincie. 
 
Tenslotte is ervan uitgegaan dat het kabinetsvoornemen om met ingang van 2014 weer belasting te heffen over 
de zeer zuinige auto’s doorgang zal vinden, waarbij voorlopig is uitgegaan van een tarief van 25% 
 
Onder deze aannames is er tot en met 2013 sprake van een jaarlijks teruglopende opbrengst. In 2014 treedt 
een toename op van de opbrengst, die dan vanaf 2015 stabiliseert. 
 

1.2 Leges 
 
De provincie heft leges voor diverse diensten en documenten. Bij de tariefstelling zijn de volgende uitgangs-
punten gehanteerd: 
• de leges voor drukwerk zijn gebaseerd op de variabele kosten (papier, kopiekosten en porti); 
• de leges voor vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn gebaseerd op het gemiddelde tijdsbeslag dat 

met het verlenen hiervan is gemoeid, vermenigvuldigd met het gemiddelde uurtarief van de daarmee belaste 
medewerkers. 

 
Vanaf 2013 nemen de totaalgeraamde leges af met € 130.000. Per 1 januari 2013 worden de werkzaamheden 
voor ontgrondingen- en grondwatervergunningen uitgevoerd door de Omgevingsdienst. De leges die dienen als 
vergoeding voor deze werkzaamheden worden door de Omgevingsdienst in rekening gebracht.  
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De tarieven worden jaarlijks aangepast in verband met loon- en prijsontwikkelingen. 
 

1.3 Grondwaterheffing 
 
De provincie belast het onttrekken van grondwater aan de bodem op basis van de 
Grondwaterheffingsverordening 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. De hoogte van de heffing is in 
2009 geëvalueerd en in januari 2010 aangepast. 
 
Het tarief bedroeg sinds 1993 € 1,71 per 100 m3 en is met ingang van 1 januari 2010 verlaagd tot € 1,41 per 100 
m3. We gaan uit van een belastbare onttrekking van circa 33,3 miljoen m3 per jaar. Dit leidt tot een geraamde 
opbrengst van circa € 470.000. Voor zover de uiteindelijke opbrengst uit de grondwaterheffing afwijkt van de 
daaraan jaarlijks toerekenbare kosten, wordt het verschil toegevoegd of onttrokken aan de voorziening 
grondwaterbeheer.  
 

1.4 Nazorgheffing 
 
De provincie heeft te maken met drie vuilstortplaatsen, te weten: Het Friese Pad (Emmeloord), Braambergen 
(Almere) en Zeeasterweg (Lelystad). De provincie heeft een ‘eeuwigdurende’ nazorgplicht voor vuilstort-
plaatsen die zijn gesloten (afgedicht). Hiervoor is een bedrag nodig: het zogenaamde doelvermogen. De stort-
plaatsexploitanten 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 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. De Verordening nazorgheffing kan op elk moment door Provinciale Staten worden aangepast.  
 
Het doelvermogen voor de stortplaats Braambergen is in 2009 opnieuw berekend op basis van de bestaande 
nazorgplannen. De huidige berekening gaat uit van een benodigd doelvermogen van circa € 9,6 mln. op 1 
januari 2013. De provincie en de exploitant Afvalzorg zijn in overleg over een gewijzigd nazorgplan op basis 
waarvan het doelvermogen en de heffing herberekend kan worden. Op basis van de in mei 2011 door 
Provinciale Staten vastgestelde verordening nazorgheffing en tarieventabel ramen we een jaarlijkse heffing van 
€ 37.000. 
 
Het benodigde doelvermogen voor Het Friese Pad is in 2011 met de eindheffing bereikt. Op 5 juli 2011 heeft de 
provincie voor de stortplaats een sluitingsverklaring afgegeven waarna de nazorgfase van start is gegaan.  
 
Voor de heropende stortplaats Zeeasterweg is in 2009 verzocht een nazorgplan in te dienen op basis waarvan 
het doelvermogen en de nazorgheffing worden vastgesteld. De voorlopige nazorgheffing wordt sinds 2009 
geïnd. Vooralsnog gaan we uit van start van de nazorg in 2050. Op basis van de in mei 2011 door Provinciale 
Staten vastgestelde verordening nazorgheffing en tarieventabel ramen we een jaarlijkse heffing van  
€ 20.000. 
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1.5 Overzicht tarieven 
 
 
Lokale heffingen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Opcenten MRB Op hoofdsom tarief 

MRB per 1-4-1995 
76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 

Leges  Divers divers divers divers divers divers divers 
Grondwaterheffingen Per 100 m3 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 
Nazorgheffing Friese Pad / 

Braambergen / 
Zeeasterweg 

815.000* 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 

* Inclusief de eindheffing voor Het Friese Pad 
 

1.6 Kwijtscheldingsbeleid 
 
Voor de lokale heffingen bestaat er geen mogelijkheid tot kwijtschelding. De legesverordening kent een zgn. 
hardheidsclausule. Hierin is geregeld dat het college van Gedeputeerde Staten tegemoet kan komen aan 
onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de verordening kunnen voordoen. 
 

1.7 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. 
 

Opcenten MRB  Grondwaterheffing Vergelijking tarieven 
2012 2013 (voorlopig) Stijging in % (per 100 m3) 

Zuid-Holland 95,0 95,0 0,0% 1,13 
Friesland 84,9 86,5 1,9% 1,13 
Drenthe 85,1 86,5 1,6% 1,08 
Groningen 83,8 85,1 1,6% 1,11 
Gelderland 83,8 85,4 1,9% 1,30 
Overijssel 79,2 79,9 0,9% 1,36 
Zeeland 78,3 78,3 0,0% 2,75 
Limburg 78,3 78,3 0,0% 1,32 
Flevoland 76,6 76,6 0,0% 1,41 
Utrecht 72,6 72,6 0,0% 1,53 
Noord-Brabant 72,9 74,2 1,8% 1,90 
Noord-Holland 67,9 67,9 0,0% 0,85 
Gemiddeld 79,9 80,5 0,8% 1,41 

 
Voor de vergelijking tussen de provincies zijn de opcenten MRB en de grondwaterheffing relevant vanwege de 
omvang en/of de hoogte van de heffing. De diensten waarvoor leges worden gevraagd (zoals toezending druk-
werk, ontheffingen en vergunningen) en de heffingsgrondslag verschillen tussen de provincies, waardoor een 
directe vergelijking niet zinvol is. Gelet op het specifieke karakter van de nazorgheffing is een vergelijking met 
andere provincies niet zinvol. 
 
De verwachte tarieven per provincie voor de MRB (per 1 januari 2013) lopen uiteen van 67,9 tot 95,0.  
Flevoland heeft waarschijnlijk per 1 april 2013 het op drie na laagste tarief. 
 
Met betrekking tot de grondwaterheffing lopen de tarieven van de provincies uiteen van € 0,81 per 100 m3 tot 
€ 2,75 per 100 m3. Het tarief in Flevoland bedraagt € 1,41 per 100 m3, waarmee Flevoland van laag naar hoog 
gerangschikt de negende plaats inneemt. De hoogte van de uiteindelijke opgelegde heffing is overigens niet 
alleen afhankelijk van de hoogte van het tarief, maar ook van een mogelijke minimum bedragen en vrijstellin-
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gen. In Flevoland is geen minimum bedrag vastgesteld en zijn onttrekkingen kleiner dan 20.000 m3 grondwater 
vrijgesteld van de provinciale grondwaterheffing. Per jaar worden ca 20 aanslagen grondwaterheffing 
opgelegd. 
 
Vertaling van de lokale heffingen in de begroting. 
 

Meerjarenbegroting Lokale heffing 
(X € 1.000) 

Rekening 
2011 

Begroting 
2012 na 

wijz. 

Begroting 
2013 2014 2015 2016 

Opcenten MRB  47.480 46.590 45.090 46.368 46.568 46.568 
Leges 123 161 31 31 31 31 
Grondwaterheffing 462 470 470 470 470 470 
Nazorgheffing 822 57 57 57 57 57 

Totaal 48.887 47.278 45.648 46.926 47.126 47.126 
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2  Weerstandsvermogen 
 

2.1 Algemeen 
 
Deze paragraaf gaat over de vraag of de provincie financieel voldoende weerbaar is. 
De provincie loopt tal van risico’s. Een deel van de risico’s wordt afgedekt door al genomen 
(beheers)maatregelen. Op basis van een risicoanalyse worden de overgebleven risico’s bepaald (restrisico’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 of onvoldoende maatregelen zijn getroffen en de (weerstandstands)capaciteit die de 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. Dit beleidskader wordt 
medio 2012 herijkt. 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. Risicomanagement is een proces waarin je continu 
aandacht hebt voor en je bewust bent van de kansen en de bedreigingen voor de realisatie van je gestelde 
doelen. Het moet als het ware tussen de oren van een ieder komen van besluitvorming tot uitvoering.  
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 (Perspectiefnota, Programmabegroting, Zomernota 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. De weerstandsparagraaf van het 
Jaarverslag en de Programmabegroting is 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 
 
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 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 bestuurlijke, strategische en operationele risico’s wordt, naast de specifiek benoemde risico’s, ook een 
totaalbeeld van de overige risico’s in die categorie 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. 
 
Het risicoprofiel is een momentopname van  de risico’s, die zich op basis van de meest actuele inschatting  
kunnen voordoen. Daarbij wordt rekening gehouden met de beheersmaatregelen, die in uitvoering zijn 
genomen. Die risico’s worden afgezet tegen de weerstandscapaciteit op de peildatum (voor de 
Programmabegroting 2013 is dit 31 december 2013) en de (financiële) kaderstelling. Het risicoprofiel kent dus 
ook componenten, die zich incidenteel en structureel eventueel later dan in 2013 kunnen voordoen.   
In tabel 2.2.A Risicoprofiel per 30-06-2012 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% als maximum gehanteerd. Bij een kans groter dan 50% zou vanuit het 
voorzichtigheidsprincipe en degelijk financieel beleid een voorziening moeten worden getroffen of een 
oormerk in een reservering worden aangebracht.  
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 bandbreedte bepaald van de financiële consequentie bij het voordoen van het 
risico. 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. Bijzonder 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. 
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). Structureel betekent in dit geval dat het risico naar verwachting een langere periode 
een rol van betekenis blijft spelen binnen het risicoprofiel van de provincie, waarbij de financiële 
kwantificering jaarlijks kan variëren. Daarbij wordt gerekend met het bedrag per jaar onder aanname dat 
bijstelling van beleid bij het optreden van het risico tot de beheersmaatregelen behoort met een jaar 
vertraging. 
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 Tabel 2.2.A Risicoprofiel per 30-06-2012, bedragen in miljoenen 
# JV 

2011

# PB 

2013 Onzekerheid/risico cat.

risico JV 

2011

reservering 

risico PB 

2013 kans impact effect
1 1 OostvaardersWold S inc 11.25 11.25 * groot breed groot

3 2 Stille lasten S str 3.75 5.0 groot beperkt
extreem 

groot
2 3 Deelakkoord natuur B str 3.75 3.75 groot beperkt groot
4 4 Rijksbijdrage projecten B inc 2.25 3.75 groot beperkt groot
5 nw Druk op bedrijfsvoering O str - 1.5 groot beperkt middel
6 6 Jeugdzorg B inc 1.5 1.5 groot beperkt middel
7 7 OMALA S str 1.0 1.0 * groot klein middel
8 nw Europese Programma's B/S str - 0.9 middel beperkt middel
9 9 Omgevingsdienst FG&V S inc 0.75 0.9 * groot klein middel
10 nw Nazorgfonds O inc 0.75 0.75 groot klein middel
11 11 Overige risico's - - 6.9 6.0 * - - -

Totaal 36.7 36.3  
* De optelling van de risico’s bij het JV 2011 is lager dan 36,7 miljoen omdat voor een bedrag van € 3 miljoen twee risico’s 
zijn verdwenen uit het overzicht. 
 
Korte toelichting op het Risicoprofiel 
 
Het risicoprofiel is gedaald ten opzichte van 31-12-2012 (stand Jaarverslag 2011) met € 0,4 miljoen tot € 36,3 
miljoen (-1,3%). Het risico van OostvaardersWold is ongewijzigd en maakt 31,1% uit van het totaal. De 
belangrijkste zijn verder Stille lasten (gestegen met € 1,25 miljoen, aandeel 13,8%), Deelakkoord natuur 
(ongewijzigd, aandeel 10,4%) en Rijksbijdrage projecten (gestegen € 1,5 miljoen, aandeel 10,4%). De top-4 is 
gestegen met € 2,75 miljoen en hun aandeel van 57% naar 65,7%.  
Een belangrijk deel van de risico’s zijn te wijten aan externe omstandigheden waarvoor de provincie relatief 
beperkte beheersmaatregelen kan nemen. Voor enkele risico’s liggen de beheersmaatregelen vooral in de sfeer 
van directe of indirecte beïnvloeding. Op de risico’s waarop de provincie beheersmaatregel kan nemen wordt 
een afweging gemaakt van de daarmee gepaard gaande kosten. Beheersmaatregelen zorgen voor verlaging van 
het risicoprofiel. In deze coalitieperiode zijn, gekoppeld aan beleidskeuzes, adequate beheersmaatregelen 
genomen voor Interne beheersing en Beëindiging van subsidierelaties (zorgvuldige afbouw). Deze beide risico’s 
(samen € 3 miljoen) komen niet meer voor in de top-10.  
Ten opzichte van het risicoprofiel per 31-12-2012 (stand Jaarverslag 2011) zijn twee nieuwe risico’s toegevoegd 
(Europese Programma’s, Nazorgfonds) en is er een herschreven (Druk op Bedrijfsvoering, was Onderdekking 
Overhead). Naast bovengenoemde beheerste risico’s komen er nog twee risico’s niet meer voor in de top-10, te 
weten juridische kosten en organisatie transitie. Voor de organisatie transitie is een voorziening getroffen 
waarmee de mogelijk financiële consequentie van het risico wordt afgedekt en voor de juridische kosten laten 
ervaringcijfers zien dat de kosten stabiliseren. Hiermee is een reservering in het weerstandsvermogen ter 
grootte van € 1.8 miljoen komen te vervallen. 
 
De volgende wijzigingen hebben zich voorgedaan waardoor het risicoprofiel is veranderd:: 
• Het effect van de stille lasten is opgeschaald naar extreem groot; de reservering stijgt van € 3,75 miljoen 

naar € 5,0 miljoen; 
• Het risico van de Rijksbijdrage projecten is, gegeven de staat van de Rijksfinanciën en de aanhoudende 

problemen in Europa, vergroot van middel naar groot; de reservering stijgt van € 2,25 miljoen naar € 3,75 
miljoen; 

• In de categorie overige risico’s is een scherpere analyse gemaakt van de individuele risico’s < € 0,5 
miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de in het financiële kader bijgestelde uitgangspunten en 
stelposten voor onzekerheden. De reservering is gedaan op basis van onderliggende analyses. Tenslotte 
wordt een bodembedrag voor onvoorziene risico’s gehanteerd van € 3,0 miljoen.  

Bij een aantal risico’s, aangeduid met een *, is afgeweken van de kans x impact x effect methode, omdat er 
een nadere financiële analyse aan ten grondslag ligt. 
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Toelichting per risico 
 
1. OostvaardersWold 
 
Incidenteel risico: Op 7 maart 2012 is het Provinciaal inpassingsplan voor het OostvaardersWold (OVW) door de 
Raad van State vernietigd. Op 22 maart jl. heeft de Bestuursrechter te Zwolle negatief geoordeeld over de 
vordering ILG inzake OVW tegen de Staat. Na consultatie van Provinciale Staten (panoramaronde 30 mei 2012) 
waarbij de staten Gedeputeerde Staten adviseerden niet tegen de uitspraak van de Bestuursrechter in beroep 
te gaan, heeft Gedeputeerde Staten besloten de beroepstermijn te laten verlopen.  
Hierdoor is een nieuwe politiek-bestuurlijke situatie ontstaan, waarbij een afweging moet worden gemaakt 
over het vervolg van OVW. Het vervolgproces gaat vormgegeven worden middels een open planproces conform 
het besluit van Provinciale Staten van 30 mei 2012. 
Provinciale Staten heeft in de aangenomen motie de provinciale bijdrage begrensd tot maximaal € 33,9 
miljoen. De komende periode zijn claims te verwachten van eventuele schade in het gebied. De verwachting is 
dat deze kosten binnen de provinciale bijdrage kunnen worden opgevangen. 
 
Beheersmaatregelen: Aan het open planproces zijn door Provinciale Staten kaders meegegeven waaronder 
begrenzing van de provinciale bijdrage tot maximaal € 33,9 miljoen. Op basis van de eerder uitgevoerde 
scenario benadering bevriezen we vooralsnog de risicoreservering van € 11,25 miljoen. Op basis van het open 
planproces en op basis van de afwikkeling ILG bestuursovereenkomst zal deze risicoreservering worden 
geactualiseerd. 
 
2. Deelakkoord Natuur 
 
Structureel risico: De verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer gaat per 2014 over naar de provincies. De 
onderhandelingen over de verdeling van middelen lopen nog (verwacht medio 2012). In het 
onderhandelingsakkoord tussen Rijk en provincies wordt rekening gehouden met een regionale bijdrage aan de 
beheerskosten. Hierbij speelt dat in het Lenteakkoord extra 100 miljoen voor Natuur is opgenomen, maar dat 
nog onduidelijk is welke oormerken hier aan zitten, hoe de verdeelsleutel uitpakt voor Flevoland en of extra 
middelen overeind blijven in het nieuwe regeerakkoord. 
Tevens is er sprake van een incidenteel risico’s nl. in de afrekening ILG, die onderdeel uitmaakt van het 
deelakkoord en de oorspronkelijke MidTermReview vervangt. Deze is niet alleen gebaseerd op de opgaven van 
de provincies (onderbouwd met een accountantsverklaring), maar wordt mede gebaseerd op een beoordeling 
door het Comité van Toezicht (CvT). Een deel van de juridische verplichtingen is 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. In totaal is er in de PEIL rapportage € 8,6 miljoen voor inrichting becijferd. De commissie Jansen 
heeft op 31 augustus haar concept-advies gepresenteerd. Verwacht wordt dat dit concept-advies medio 
oktober 2012 tot een definitief gaat komen. 
 
Beheersmaatregelen: Met de natuurbeherende organisaties (NBO) bekijkt de provincie hoe de beheerlasten in 
overeenstemming gebracht kunnen worden met het beschikbare geld. Hierbij worden eventuele 
inverdienmogelijkheden onderzocht. In IPO-verband zijn de Flevolandse aandachtspunten en ontwikkelingen 
ingebracht bij een externe commissie die het IPO een (bindend) advies zal geven omtrent de opgaven en 
verdeling van de beschikbare middelen. Deze middelen worden vervolgens verdeeld via een decentralisatie 
uitkering. Meer duidelijkheid wordt verwacht na de Tweede Kamerverkiezingen en bij het regeerakkoord 
(medio 2012). 
 
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 het tweede deel van de 
coalitieperiode 2011-2015 is hiervoor € 9 miljoen gereserveerd (€ 4,5 miljoen in 2014 evenals in 2015) in de 
verwachting dat de stille lasten hoger zullen zijn in de periode 2016-2020 en fors stijgen in de periode 2021-
2030. In de Perspectiefnota 2013-2016 is voor 2016 € 4,5 miljoen opgenomen. Op dit moment is nog 
onvoldoende inzicht in de omvang, tempo en kosten van deze problematiek. 
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Beheersmaatregelen: Overeenkomstig het Coalitieakkoord gebruikt de provincie 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 worden ook de afschrijvingstermijnen die Flevoland hanteert betrokken. Aan de 
hand van dit onderzoek kan vervolgens bepaald worden welke bedragen in het meerjarenperspectief 
opgenomen dienen te worden. De gestegen risicoreservering is een indicator van de stijgende stille lasten.  
 
4. Rijksbijdrage projecten 
 
Incidenteel risico: Beleidsvoornemens van het Rijk uit het Regeerakkoord 2010 zijn nog niet alle concreet 
gemaakt en vertaald in formele wetgeving. In het verlengde daarvan zijn kortingen op Provinciefonds en 
Gemeentefonds nog niet volledig doorvertaald in concrete bijdragen van medeoverheden in provinciale 
projecten en programma’s. Hierdoor komen toezeggingen van partners (inclusief het Rijk en andere overheden) 
voor specifieke opgaven onder druk te staan. Met de Tweede Kamerverkiezingen, de opvolgende 
coalitievorming en de ‘inwerkperiode’ van een nieuwe regering blijft deze onzekerheid bestaan.  
De voortdurende economische recessie en het uitblijven van structurele oplossingen voor de schuldencrisis 
werpen de schaduw vooruit van aanvullende, forse Rijksbezuinigingen, maar niet helder is in welke 
beleidsterreinen dit neerslaat en wat dit betekent voor Flevoland. Ook herinrichting van het Middenbestuur 
komt in enkele verkiezingsprogramma’s terug. Aanvullende bezuinigingen zijn te verwachten.  
 
Beheersmaatregelen: Beïnvloeding van Rijk in IPO-verband omtrent de positie van provincies, concrete en 
bindende afspraken over medefinanciering en anticiperen op het verlagen van (organisatie)kosten.  
 
5.         Europese Programma’s 
 
Structureel risico: De voorbereidingen voor de vorming van de nieuwe programmaperiode Europa 2014 t/m 
2020 loopt, medio 2013 wordt duidelijkheid verwacht over de omvang, inhoud en rol voor Flevoland in de 
samenwerking. Bezien vanuit de huidige economische conjunctuur is de kans groot dat voor volgende Europese 
programma’s minder groot is (omvang) en minder middelen beschikbaar gesteld worden voor Nederland 
(verdeelsleutel over de regio’s). De uitvoering van de Europese Programma’s geschiedt nu decentraal. Er loopt 
momenteel een discussie om de beheer- en controle taken centraal uit te gaan voeren. Flevoland voert niet 
alleen haar Europese Programma’s uit, maar voor de regio West (P4 en G4) voert Flevoland ook het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit. Dit programma loopt tot en met 2013. In het huidige convenant zijn 
2014 en een deel van 2015 opgenomen als nazorg en afrondingsperiode. Met  deze uitvoering is bij de provincie 
Flevoland een inzet van thans 11,7 fte gemoeid. De provincie ontvangt hiervoor een vergoeding plus een opslag 
aan overheadkosten. Met de invoering van de nieuwe programma’s moeten nieuwe afspraken gemaakt worden 
voor de uitvoering van deze programma’s. Het niet opnieuw invulling mogen geven aan het Europese 
programma voor Regio West heeft financiële en organisatorische consequenties voor  
de provincie. 
De uitvoering van het POP Plattelands ontwikkelingsprogramma gebeurt nu deels decentraal. Het Rijk zet in op 
een model waarbij de beheer- en controle taken centraal uit worden gevoerd. Dit heeft gevolgen voor de 
formatie bij de provincie (circa 3 fte). 
 
Beheersmaatregel: De afgelopen jaren gebeurde uitvoering van het Europese Programma voor de regio West 
tot grote tevredenheid bij de betrokkenen. Flevoland heeft inmiddels een prima kennispositie opgebouwd die 
niet eenvoudig te kopiëren is. Flevoland zorgt dat zij aan tafel zit bij de besprekingen over de vorm, inhoud en 
rol van de nieuwe Europese Programma’s. De uitkomst is onzeker, omdat meer dan voorheen de 
organisatorische en personele ontwikkeling bij de regio West een rol speelt.    
 
6.       Druk op bedrijfsvoering 
 
Structureel risico: De druk op het bedrijfsvoeringdeel van de provinciale organisatie is groot. De opdracht is 
meervoudig: versterking interne beheersing (Basis op orde), formatieombuigingen, lopende 
organisatiewijzigingen (Services & Middelen, centraal tenzij), uitplaatsing van zittende medewerkers naar de 
OFGV en kwaliteitsverbetering in de dienstverlening.  
• Meer doen met minder mensen stelt hoge eisen aan management en medewerkers. Het vraagt andere 

competenties van medewerkers en management,  die verder moeten worden ontwikkeld. Er zal sprake zijn 
van bijscholing en omscholing van zittende medewerkers, soms van herplaatsing of vervanging. Vanuit 
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goed werkgeverschap gebeurt dit zorgvuldig. De hoogte van de uitgaven en de mate van anders 
organiseren van taken is nog  niet volledig uitgewerkt. 

• Informatie neemt een steeds belangrijkere positie in de provinciale organisatie in, zowel op bestuurlijk als 
op ambtelijk niveau. Om efficiënt en betrouwbaar om te gaan met de benodigde en beschikbare 
informatie spelen informatiesystemen een prominente rol. De huidige systemen van de provincie lopen 
tegen de grenzen van haar mogelijkheden aan.   

• Door de lagere bezetting t.g.v. de ombuigingen en vermindering van het takenniveau is sprake van 
onderdekking van de materiële overheadkosten (gebouwgebonden kosten). De taakstellende besparingen 
zijn ambitieus, maar kunnen kwaliteitsniveau en flexibiliteit in dienstverlening aantasten.    

 
Beheersmaatregel: de provincie is bezig een Visie op Bedrijfsvoering te ontwikkelen, waarbij samenwerking 
met andere overheden onderzocht wordt. Aan de OFGV is een deel van het Provinciehuis verhuurd, over 
aanvullende dienstverlening wordt onderhandeld. De afstandsbediening voor bruggen en sluizen komt niet in 
een zelfstandig, nieuw gebouw, maar wordt geplaatst in het Provinciehuis.  Voorts ontwikkelt de provincie 
nieuw informatiebeleid en wordt het Bedrijfsinformatieplan (BIP) herijkt. In de Perspectiefnota 2013-2017 is 
een nadere uitwerking opgenomen van dit deel van de organisatietransitie met bijzondere aandacht voor 
informatiesystemen,  gebouwgebonden kosten,  en het implementeren van het nieuwe werken. 
 
7.        Jeugdzorg 
 
Incidenteel risico: Voor de periode waarin de provincie verantwoordelijkheid draagt overtreft de vraag naar 
gespecialiseerde jeugdzorg het aanbod, terwijl het beschikbare budget gelijk blijft.  
Daarnaast heeft het Rijk 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. Op basis van het IPO-standpunt gaat de provincie uit 
van overdracht per 1 januari 2015. De provincie zorgt voor een ordentelijke overdracht, binnen het door 
Provinciale Staten vastgestelde toetsingskader voor de overdracht van de jeugdzorg.  
Provinciale risico's zijn benoemd in de landelijke transitie agenda. Deze zijn risico’s: 
• voor de eigen organisatie als boventallige formatie of verdwijnen deskundigheid.  
• gerelateerd aan het beëindigen van subsidierelaties, als wachtgelden, infrastructurele en andere 

beëindigingkosten. 
• met betrekking tot het continueren van zorg voor cliënten die op het moment van overdracht al in zorg 

zijn.   
 
Beheersmaatregelen: 
Bij een onverwacht hoge groei van de vraag die niet met efficiënt werken of trajectzorg kan worden opgelost, 
moeten door de provincie keuzes worden gemaakt met betrekking tot het aanbod jeugdzorg.   
In IPO verband moeten in onderhandelingen met het Rijk en de VNG goede overgangsregelingen worden 
afgesproken. 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 hiermee 
nadrukkelijk rekening gehouden. 
 
8.        OMALA (zie ook Paragraaf 6 Verbonden partijen)  
 
Structureel risico: De ontwikkeling van de luchthaven Lelystad blijft achter bij eerdere verwachtingen. Dit 
heeft een negatief effect op de verkoop van gronden. Daarnaast speelt ook de economische recessie een 
negatieve rol. Tenslotte  toont een recente uitspraak van de Raad van State aan dat de belangen van 
aanwezige bedrijven nadrukkelijker moeten worden meegewogen. De vertraging in de verkoop van gronden 
c.q. de extra inspanningen die OMALA moet verrichten zet het bedrijfsresultaat onder druk.  
 
Beheersmaatregelen: De aandeelhouders (provincie, Almere, Lelystad) hebben de directie en raad van 
Commissarissen opgedragen met een ontwikkelingsstrategie te komen die gebaseerd is op deze veranderende 
omstandigheden, gericht verantwoord financieel beheer, behoud van de oorspronkelijke doelstellingen 
inclusief verkenning van mogelijkheden om via samenwerking te komen tot risicospreiding, versterking 
innovatiekracht en versterking commerciële activiteit. Dit alles binnen de financiële kaders van Provinciale 
Staten. Onderdeel van deze ontwikkelingsstrategie is welke omvang van de organisatie benodigd is 
(flexibilisering). Hierover wordt eind dit jaar beslist in de AvA (aandeelhoudersvergadering). In ieder geval zal 
een van de maatregelen zijn dat alle investeringsbeslissingen via de aandeelhoudersvergadering blijven lopen.  
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9.       Omgevingsdienst Flevoland Gooi&Vechtstreek (OFGV) 
 
Incidenteel risico: De oprichting van de OFGV (gemeenschappelijke regeling GR) is inmiddels een feit met de 
afgeronde positieve besluitvorming door de betrokken partijen. Vanaf 1 januari 2013 gaat de OFGV alle 
provinciale en gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de 
provincies Flevoland en Noord-Holland en 15 gemeenten in Flevoland en Gooi & Vechtstreek uitvoeren. Hieraan 
ligt een uitgewerkt projectplan voor de opstartfase en een taakstellend businessplan ten grondslag. De 
bedrijfsvoeringdoelstellingen zijn ambitieus. De OFGV 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 kunnen circa 14 fte provinciale 
ondersteunende medewerkers 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.  
Door verhuur aan de OFGV tegen huidige marktconforme tarieven treedt geen leegstand in het provinciehuis 
op, maar is wel sprake van onderdekking op gebouwgebonden kosten. Dit is verwerkt in het financiële kader. 
Aanvullende afspraken moeten nog worden gemaakt over de gebouwgebonden dienstverlening aan de OFGV. De 
verhuur zorgt voor het herschikken en inschikken van de provinciale organisatie, waarbij de extra kosten zoveel 
mogelijk opgevangen worden in de huidige budgetten. 
 
Beheersmaatregel: Naar de OFGV zelf is een strakke sturing op uitvoering van het projectplan en de opstelling 
van de exploitatiebegroting nodig. De bedrijfsvoering van de provincie dient anders ingericht te worden, 
passend binnen de doelstelling van interne beheersing en transitie van de gehele organisatie. De 
toereikendheid van de beschikbare budgetten wordt extra bewaakt.  
 
10.       Nazorgfonds 
 
Incidenteel risico: De provincie is verantwoordelijk voor het eeuwigdurend beheer van gesloten 
vuilstortplaatsen. De methode om de in 2011 gesloten vuilstortplaats milieutechnisch af te zekeren en te 
beheren is redelijk uniek. Er moet nog ervaring mee worden opgedaan. Mocht de nieuwe technologie niet 
werken zijn er extra te maken kosten voor het vermijden van lekken en opruimen van verontreinigingen ten 
laste van het Nazorgfonds, die niet zijn voorzien. 
Voor de financiering van het Nazorgfonds is rekening gehouden met een rendement dat bij de huidige 
rentestand beduidend lager ligt. De rendementsontwikkeling is onzeker. Het risico dat ook het Nazorgfonds 
onder de werking van schatkistbankieren komt te vallen is niet waarschijnlijk. 
 
Beheersmaatregel:In het beheerplan is fors ingezet op de werking van de nieuwe technologie. extra aandacht 
voor de voorzien. Het financiële beheer van het Nazorgfonds wordt uitgevoerd door een gerenommeerde 
financiële instelling binnen de kaders van het Treasurystatuut van het Nazorgfonds. De provincie overlegt in 
IPO-verband over de gevolgen van schatkistbankieren en de doorwerking van de Wet Hof.  
 
11.        Overig bestuurlijk, strategisch en operationeel 
 
Incidenteel en structureel risico: Naast de top-10 van risico’s kent de provincie nog andere risico’s en 
onzekerheden met een risicoprofiel lager dan € 0,5 miljoen. Ter dekking van deze risico’s is een risicobuffer 
opgenomen in de meerjarenbegroting. Naast deze andere, specifieke risico’s hanteert de provincie, 
vooruitlopend op de herijking van het risicobeleid,  een bodembedrag van € 1,0 miljoen per categorie. De 
belangrijkste specifieke risico’s kunnen zich voordoen op het gebied van loonkostenontwikkeling (waaronder 
dekkingsgraad pensioenen), herverdelingseffecten provinciefonds, renteontwikkeling en schatkistbankieren, 
bodemsanering en archeologische opgravingen, MRB-ontwikkelingen. Per saldo is hiervoor € 5,15 miljoen nodig 
(was € 7,5 miljoen). Deze vermindering is grotendeels toe te schrijven aan de verlaging van het risico interne 
beheersing en het hanteren van een risicobuffer. 
 
Beheersmaatregelen: Risicospecifieke beheersmaatregelen plus een strak financieel kader. Doelstelling van het 
vastgestelde implementatieplan Risicomanagement is risicogericht sturen en beheersen.  
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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 en vrije (niet geoormerkte) bestemmingsreserves. 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 onbenutte belastingcapaciteit een structureel karakter.  
 
Ten opzichte van het Jaarverslag zijn de componenten van de weerstandscapaciteit gewijzigd. 
1. Conform besluitvorming van Provinciale Staten (Jaarverslag, april 2012) is een extra toevoeging van € 6,3 

miljoen aan de Algemene Reserve gedaan. Mede hierdoor komt het vrije deel van de algemene reserve uit 
op € 18,5 miljoen. Het resultaat 2013 in de Programmabegroting is geoormerkt en maakt geen deel uit van 
de vrije reserve. 

2. In het laatste Regeerakkoord is de normering van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 
verlaagd. De daling van € 0,5 miljoen in onbenutte belastingcapaciteit in 2013 naar € 16,7 miljoen wordt 
veroorzaakt door wijzigingen in omvang en samenstelling van het wagenpark.  

3. De vrije ruimte in de bestemmingreserves is gestegen met € 3,4 miljoen naar € 6,5 miljoen. Door de 
begrote dotaties aan de bestemmingsreserves, die niet zijn geoormerkt is de vrije ruimte binnen 
toegenomen. Ook zijn eerder aangebrachte oormerken op grond van het coalitieakkoord 2011-2015 
verwijderd. Provinciale Staten ontvangen hiervoor een voorstel. 

De componenten Onvoorzien en Stille reserve zijn ongewijzigd gebleven. 
 
Met name de verhoging van de Algemene Reserve veroorzaakt de stijging van de weerstandscapaciteit. Deze 
weerstandscapaciteit is toegenomen met € 8,1 miljoen (+24%) tot € 41,9 miljoen ten opzichte van de € 33,8 
miljoen stand Jaarverslag 2011.  
 
Tabel 2.3.A Ontwikkeling weerstandscapaciteit 

14.944 9.208 11.831 13.248 18.388

17.570 22.632 19.480 3.114 6.547

Stille reserves
Aandelen-

bezit 12.421 12.421 1.221 0 0

44.935 44.261 32.532 16.362 24.935

Structureel

Onbenutte 
belastingcapacitei
t 28.000 25.700 17.200 17.200 16.700

(jaarlijks) 600 600 300 300 300

28.600 26.300 17.500 17.500 17.000

Totaal 73.535 70.561 50.032 33.862 41.935

€ 1.000 

Incidenteel

Algemene reserve

Bestemmingsreserves (vrije)

Generaal

Rekening 31-
12-2010*

Stand Programma 
Begroting 2013

stand 
Programma 

Begroting 2012   
stand Programma 
Begroting 2011   

Rekening   31-
12-2011*

Totaal incidenteel

Onvoorzien

Totaal structureel

 
* Voor besluitvorming Provinciale Staten 
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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. Provinciale Staten hebben in haar beraadslagingen 
aangegeven een dekkingsgraad van tenminste 1,0 te willen hanteren. Deze kaderstelling wordt betrokken bij 
de herijking van het risicobeleid (medio 2012). 
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Tabel 2.4.B Ontwikkeling weerstandsvermogen 
 

  
€ 1.000  

stand 
Programma 
Begroting 

2011 

Rekening 
31-12-
2010 

stand 
Programma 
Begroting 

2012 

Rekening   
31-12-
2011 

stand 
Programma 
Begroting 

2013 

Totaal risico's 21.800 27.600 22.800 36.700 36.300 

Weerstandscapaciteit 73.535 70.561 50.032 33.862 41.935 

Weerstandsvermogen 51.735 42.961 27.232 -2.838 5.635 

Dekkingsgraad        3,37         2,56         2,19         0,92         1,16  

Percentage 29,65% 39,12% 45,57% 108,38% 86,56% 

 
Het risicoprofiel daalt van € 36,7 miljoen bij de Jaarrekening 2011 naar 36,3 miljoen bij de 
Programmabegroting 2013. De dekkingsgraad steeg van 0,92 naar 1,16 wat betekent dat de mogelijke 
financiële dekking voor de potentiële tegenvallers en onzekerheden in de vorm van risico’s binnen het door 
Provinciale Staten aangegeven kader ligt. Van grote invloed op het risicoprofiel van de provincie zijn nog 
steeds de situatie rond OostvaardersWold, Deelakkoord Natuur, stille lasten en potentiële Rijksbezuinigingen.  
 
Grafiek 2.4.C Grafische voorstelling ontwikkeling weerstandsvermogen 
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De incidentele risico’s zijn € 20,1 miljoen en waren bij het Jaarverslag 2011 € 18,2 miljoen (incidentele 
weerstandscapaciteit € 24,9 miljoen, beslag 76,0 %). De structurele risico’s zijn € 16,3 miljoen en waren bij het 
Jaarverslag 2011 € 18,5 miljoen (structurele weerstandscapaciteit € 17,0 miljoen, beslag 95% ). 
Kijken we naar de afzonderlijke dekkingsgraden, dan bedragen deze voor incidenteel 1,24 (was 0,90) en voor 
structureel 1,05 (was 0,95). 
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Tabel 2.4.D Ontwikkeling dekkingsgraad 

  
  

stand 
Programma 
Begroting 

2012    

Rekening   
31-12-
2011 

stand 
Programma 
Begroting 

2013    

Totale Dekkingsgraad 2,19 0,92 1,16 

Incidentele Dekkingsgraad 1,48 0,90 1,24 
Structurele Dekkingsgraad 2,90 0,95 1,05 

 
De structurele dekkingsgraad staat door Rijksbeleid (Motorrijtuigenbelasting) sterk onder druk. Dankzij de 
genomen beheersmaatregelen, waaronder het hanteren van een lagere rente, is de dekkingsgraad boven de 1,0 
gekomen. Ook de incidentele dekkingsgraad is verbeterd, mede onder invloed van de genomen 
beheersmaatregelen.  
 

Dekkingsgraden
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Als minimale grens van het niet geoormerkte deel van de algemene reserve (als percentage van de totale 
lasten voor bestemming) is op 5% vastgesteld en opgenomen in de Nota Reserves & Voorzieningen. Hierbij  is 
tevens vastgelegd dat bij het doorbreken van de ondergrens maatregelen worden genomen. Deze vrije ruimte 
binnen de algemene reserve maakt deel uit van de weerstandscapaciteit. Indien er sprake zou zijn van het 
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.E Ondergrens Algemene reserve  (bedragen x € 1.000) 

€ 1.000
Algemene reserve 11.831 13.248 18.388

totale lasten 208.136 241.783 199.965

dekkingspercentage 5,68% 5,48% 9,20%

stand Programma 
Begroting 2012   

Rekening   31-
12-2011

stand 
Programma 

Begroting 2013  
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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. 
 
Daarnaast bezit de provincie onroerend goed in de vorm van het provinciehuis in Lelystad en de gebouwen 
waarin de provinciale vestigingen zijn gehuisvest in Emmeloord, Dronten en Zeewolde (Stichtse Brug). 



 130

3.2 Beleidskader ten aanzien van het onderhoud 
 

3.2.1 Wegen en vaarwegen 
 
Huidige situatie 
De huidige manier van werken is zowel input als uitput gestuurd. Het jaarlijks onderhoud gebeurt hoofdzakelijk 
input gestuurd. Binnen het beschikbare budget worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  
Output sturing gebeurt op basis van het PMIRT (Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport). Dit is een meerjaren investeringsprogramma. Hierin worden wegen / vaarwegen / fietspaden 
gepland voor onderhoud of aanleg. Dit gebeurt op basis van de leeftijd. Bijvoorbeeld 15 jaar na de aanleg dient 
onderhoud gepleegd te worden.  
 
Het saldo van de voorzieningen NJO wegen en vaarwegen daalt de aankomende jaren sterk. Dit wordt 
veroorzaakt door een aantal factoren. De belangrijkste is dat door de verhoogde verkeersintensiteit, zwaarder 
transport en het feit dat een aanzienlijk deel van de provinciale kapitaalgoederen zich aan het einde van de 
levensduur bevinden (stille lasten) meer middelen nodig zijn voor het instandhouden van het provinciale areaal 
conform de vastgestelde kwaliteitsnormen. Daarnaast is er een verschuiving te zien van het jaarlijks onderhoud 
naar niet-jaarlijks onderhoud omdat meer werkzaamheden geclusterd op een projectmatige wijze worden 
uitgevoerd. 
  
Intentie is - in het kader van Assetmanagement - de aankomende jaren het beheer & onderhoud verder te 
professionaliseren zodat het areaal gedurende de gehele levensduur ‘op orde is’ tegen de laagst mogelijke 
kosten rekening houdend met de levenscyclus. Hierbij zullen onder andere de strategische uitvoeringsplannen, 
afschrijvingstermijnen en financieringsspelregels worden betrokken en zonodig bijgesteld. De voorzieningen 
NJO wegen en vaarwegen maken onderdeel uit van dit onderzoek.  
 
Toekomstige situatie 
De toekomstige manier van werken wordt risico gestuurd. Met behulp van strategische uitvoeringsprogramma’s 
die in 2013 allemaal gereed zullen zijn wordt een nieuw onderhoudsniveau voorgesteld.  
 
Achterstallig onderhoud 
Op dit moment kan nog maar in beperkte mate worden bepaald of er sprake is van achterstallig onderhoud aan 
de provinciale infrastructuur en zo ja, waar en in welke mate. Op basis van de nog vast te stellen normen door 
Provinciale Staten kan een eerste indicatie gegeven worden over de mate van achterstallig onderhoud 
(verwachting medio 2013).  
 

3.2.2 Provinciehuis 
 
In 2009 is het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en het Meerjaren investeringsplan (MJIP) voor de periode  
2009 tot en met 2013 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. 
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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 2012 zal de aanbesteding technisch 
onderhoud aan gebouwgebonden installaties (TOGI) afgerond zijn. 
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. 
 
In de interne regelgeving is vastgesteld dat GS eens in de vier jaar een nota onderhoud gebouwen aan PS 
aanbiedt ter behandeling en vaststelling. Het is van belang dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in 
de Financiële Verordening provincie Flevoland 2003. In 2013 zal een geactualiseerd Meerjaren onderhoudsplan 
(MJOP) en  Meerjaren investeringsplan (MJIP) aan de Staten worden voorgelegd voor de periode 2014 tot en 
met 2017. Vooralsnog zijn de cijfers uit de huidige meerjarenplanning opgenomen. 
Voor het gebouw, installaties, apparatuur en inrichting is er geen sprake van achterstallig onderhoud. 
 

3.3 Middelen 
 

3.3.1 Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie) 
 

Jaarlijks onderhoud (x € 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jaarlijks onderhoud landwegen 4.713 5.184 4.911 4.841 4.842 4.865 

Jaarlijks onderhoud vaarwegen 1.444 2.042 1.908 1.514 1.514 1.514 

Jaarlijks onderhoud provinciehuis 349 398 398 398 398 398 

Totaal 6.506 7.289 7.217 6.753 6.754 6.777 
 

3.3.2  Voorziening niet jaarlijks onderhoud dotaties  
(ten laste van exploitatie op basis van uitvoeringsstrategie notities) 

 

Reservering niet jaarlijks onderhoud  
(x € 1000) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NJO wegen 5.089 4.954 4.909 5.530 5.548 5.562 

NJO vaarwegen 1.302 1.459 1.604 1.714 1.714 1.714 

NJO provinciehuis 250 250 250 350 350 350 

Totaal 6.641 6.663 6.763 7.594 7.612 7.626 
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3.3.3 Niet jaarlijks onderhoud onttrekkingen (ten laste van voorziening op basis 

van meerjarenprogrammering) 
 

Niet jaarlijks onderhoud 
(x € 1000) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale kosten Wegen 4.798 4.770 9.490 8.110 4.435 5.650 

Totale kosten Vaarwegen 1.807 1.550 1.925 2.405 1.875 1.715 

Totale kosten provinciehuis 225 181 51 347 193 705 

Totaal 6.830 6.501 11.466 10.862 6.503 8.070 
 

3.3.4 Ontwikkeling stand voorziening niet jaarlijks onderhoud  
 

Stand per 31/12 (x € 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Voorziening NJO Landwegen  8.453 8.637 4.055 1.475 2.588 2.501 

Voorziening NJO Vaarwegen 1.818 1.726 1.405 714 553 551 

Voorziening NJO provinciehuis 1.248 1.317 1.517 1.520 1.677 1.322 

 Totaal 11.519 11.680 6.977 3.709 4.818 4.374 
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4  Financiering 
 
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 vormen een liquiditeitenplanning voor de korte termijn en een (globale) planning voor de middellange 
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. 
 

4.1   Algemene ontwikkelingen 
 
De geraamde rentebaten dienen vanaf 2013 neerwaarts te worden bijgesteld. De invoering van verplicht 
schatkistbankieren is voorzien in 2013. Wanneer precies in 2013 is nog niet helder. Vooralsnog gaan we uit van 
invoering per 1 januari 2013 (voorzichtigheidsprincipe). Op basis van een rendementinschatting bij verplicht 
schatkistbankieren gaan we uit van een rendement van 0,3%, terwijl we bij de Perspectiefnota 2012-2016 nog 
uitgingen van 1,0%. Hierdoor moeten de rentebaten neerwaarts bijgesteld worden. Het effect van deze 
bijstelling wordt verrekend met de stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2012-2016. 
 
Toelichting verwacht rendement bij verplicht schatkistbankieren 
Op rekening-courant tegoeden ontvangt de provincie het 1 daags interbancaire rente tarief voor de Euro zone 
(EONIA). Om meer rendement te ontvangen kan enkel gekozen worden voor deposito’s. Pas vanaf een 3 jarig 
deposito overstijgt de dan te ontvangen rente op dit moment de huidige EONIA rente, zoals blijkt uit 
onderstaande tabel. Uitzettingen van drie jaar of langer passen niet in het huidige beleid, derhalve gaan we 
qua verwacht rendement uit van 0,3%.  
 
Tarief deposito partieel schatkistbankieren EONIA dagrente (gemiddeld per jaar) 
bron: www.dsta.nl  dd 19 juni 2012 bron: www.euribor-ebf.eu dd 25 juni 2012 

1 jaar 0,04% 6 jaar 1,39% 2012  0,345% 

2 jaar 0,25% 7 jaar 1,58% 2011  0,871% 

3 jaar 0,54% 8 jaar 1,71% 2010  0,353% 

4 jaar 0,86% 9 jaar 1,84% 2009  0,708% 

5 jaar 1,15% 10 jaar 1,96%   

  

4.2   Treasurybeleid 
 
Algemeen 
Mede als gevolg van investeringen en het verstrekken van bijdragen in grote projecten (zoals aangeduid in de 
Investerings Agenda 2012-2021) daalt de beschikbare hoeveelheid liquide middelen de komende jaren. Het 
bepalen van de renteopbrengsten in de toekomst is in beperkte mate mogelijk en afhankelijk van de feitelijke 
ontwikkeling van de rentestand en de liquiditeitenomvang.  
 
Voor de inschatting van het rendement over 2013 zijn de volgende aannames gedaan: 
• de gemiddelde omvang van de liquide middelen in 2013 bedraagt € 60 miljoen; 
• de middelen zullen worden uitgezet voor een periode korter dan 1 jaar; 
• de rentevisie voor 2013 is dat 0,30% rendement wordt gemaakt voor uitzettingen korter dan 1 jaar. 
 
Op grond van deze aannames gaan wij voor het jaar 2013 uit van een gemiddeld rendement van circa 0,3% over 
een verwachte gemiddelde liquiditeitenomvang van € 60 mln. resulterend in € 180.000 rente inkomsten. Het 
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Omvang liquidemiddelen 2004 t/m 
2011 en prognose 2012 en 2013
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aandeel van de BDU-middelen als onderdeel van de liquiditeitenomvang bedraagt ca. € 45 miljoen. Aan de BDU 
middelen moet verplicht rente worden toegevoegd. Hiermee is in de begroting 2013 rekening gehouden. 
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Risicobeheer 
Het vigerende beleid in de provincie Flevoland geeft aan dat wij prudent omgaan met de financiële middelen. 
Wij trekken geen gelden aan om deze tegen een hoger rendement uit te zetten (bankieren), wat blijkt uit het 
feit dat er geen vlottende of vaste schulden in combinatie met liquide middelen zijn (deposito’s en een positief 
rekening courant saldo). In het treasurystatuut worden vier risico’s onderkend, waarbij de volgende 
maatregelen zijn getroffen: 
 
Risico Omschrijving Maatregel 

Kasgeldlimiet (< 1 jaar): 7% van de omvang van de begroting 
2012 = € 15,9 mln. 
Kasgeldruimte (€ 75,9 mln.): gemiddelde omvang vlottende 
middelen (€ 60 mln.) plus kasgeldlimiet (€ 15,9mln.) 
 

Renterisico de kans dat rente-
wijzigingen nadelige 
financiële gevolgen 
hebben. 

Renterisiconorm (> 1 jaar): niet van toepassing, omdat geen geld 
wordt geleend 
 

Koersrisico de garantie dat de hoofd-
som in stand blijft gedu-
rende de looptijd van de 
uitzetting 
 

Alleen geld uitzetten in vastrentende waarden (zoals obligaties, 
deposito’s, spaarrekeningen en rekening courant tegoeden) 

Krediet  
risico 

de kans dat een debiteur 
de hoofdsom niet terug-
betaalt als gevolg van 
betalingsproblemen en/ 
of een faillissement 

Alleen geld uitzetten bij Nederlandse overheden met een 
solvabiliteitsratio van 0%, financiële instellingen binnen de EMU 
(in landen die beschikken over een AAA-rating) met minimaal 
een A-rating, waarbij per bank een maximum is gesteld 
afhankelijk van de rating, looptijd en de totale hoeveelheid 
middelen en financiële ondernemingen met ten minste een A-
rating. Hierbij geldt dat de rating door ten minste 2 erkende 
ratingbureaus moet zijn gegeven. 
 

Liquiditeit 
risico 

de kans dat er op korte 
en/ of lange termijn te 
weinig liquide middelen 
voorhanden zijn om te 
kunnen voldoen aan de 
betalingsverplichtingen 

Uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen 
(planning), positief saldo rekening courant als buffer en geld 
gepland uitzetten. 
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4.3   Uitvoering treasurybeleid 
 
Provincie financiering (lange termijn) 
In de Perspectiefnota 2012-2016 schetsen wij een lange termijn prognose van de liquiditeitenomvang. Daarbij 
houden wij onder meer indicatief rekening met een gefaseerde uitvoering van de projecten uit de 
investeringsagenda. Op basis van deze lange termijn prognose verwachten wij de komende jaren een 
geleidelijke terugloop van de liquiditeiten met gemiddeld 5,0 tot 10,0 miljoen euro per jaar. De uitkomst van 
een inventarisatie naar de stille lasten problematiek (en de daarmee samenhangende vervangingsinvesteringen) 
kan dit beeld nog wijzigen. 
 
Volledigheidshalve wijzen wij in dit verband nog op de in voorbereiding zijnde Wet houdbare 
overheidsfinanciën (HOF). Deze wet zal beperkingen opleggen aan de toegestane jaarlijkse investeringsvolumes 
van de provincies. De wet kan ertoe leiden dat de terugloop van liquiditeiten de komende jaren minder groot 
zal zijn dan thans verondersteld.  
 
Kasbeheer (korte termijn) 
Op korte termijn worden overschotten op rekening courant geplaatst dan wel uitgezet in kortlopende 
deposito’s (looptijd varieert van 1 tot 12 maanden).  Hierbij wordt er voor gezorgd dat periodiek geld vrijvalt 
om eventuele afwijkingen van het gemiddelde uitgavenpatroon te kunnen opvangen.  
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5  Bedrijfsvoering 
 

5.1 Algemeen 
 
Onder het motto ‘Basis op orde’ vindt er een investering plaats in de doorontwikkeling en beheersing van de 
provinciale organisatie. Richtinggevend voor deze kwaliteitsverbetering is het Collegeuitvoeringprogramma 
(CUP). In het CUP heeft het bestuur vastgelegd welke ondersteuning, omvang en doelmatigheid van de 
ambtelijke organisatie zij nodig acht voor de realisatie van haar doelstellingen.  
 
In het Transitieprogramma dat loopt van 2012 tot 2015 krijgen de wensen van het bestuur een vertaalslag naar 
de ambtelijke organisatie. Dit betreft zowel de inhoudelijke omslag als de gevolgen voor de bedrijfsvoering.  
Naast het Transitieprogramma komen in deze paragraaf nog een aantal aandachtsgebieden aan bod die in 2013 
van belang zijn in het onderhoud en de verbetering van de bedrijfsvoering.  
 

5.2. Transitieprogramma Organisatie Ontwikkeling 
 
Onder de vlag van het Transitieprogramma werken we in de periode 2012 tot 2015 aan de doorontwikkeling van 
de organisatie (waaronder samenhang en invulling geven aan transitieopgave - UP 8.4.2). Het doel dat we in 
2015 via dit programma willen bereiken is een efficiënte en op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie 
en het (daarmee) realiseren van de financiële ombuigingen, zowel programmatisch als formatief, uit het 
Collegeuitvoeringsprogramma (CUP) in de planperiode 2012-2015.  
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Het transitieprogramma komt tot uitvoering langs een drietal ontwikkellijnen.  
 
De gewenste bestuurstijl 
Het gaat hierbij om ontwikkelen van het vermogen en de instrumenten om in vitale coalities zelfbewust en 
resultaatgericht te kunnen samenwerken. Dit is met name een kwalitatieve opgave met een belangrijke 
culturele component. We gaan hieraan werken door te investeren in leiderschapsontwikkeling, management 
development en trainingsprogramma’s. Ook werken we mee aan de (door)ontwikkeling van integrale producten 
als de omgevingsagenda en de financiële cockpit. 
 
Modern werkgeverschap 
Dit gaat om het ontwikkelen van toekomstgericht HRM-beleid en het realiseren van het flankerend 
instrumentarium voor het vergroten van de in- en externe mobiliteit. In het jaar 2013 verminderd de formatie 
met 12 formatieplaatsen als onderdeel van de ombuiging van in totaal 52 formatieplaatsen die via dit 
programma tot stand moet komen.  
 
Een efficiënte en resultaatgerichte organisatie 
Kwaliteitsverbetering van de ondersteunende functies in samenhang met het terugdringen van de overhead zijn 
belangrijke doelstellingen in deze programmalijn. 
 

5.3 Ombuiging materiële overhead  
 
Als gevolg van het CUP en de afname van taken door de vorming van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) is de materiële overhead van de provincie niet meer in balans met de directe taken. Indien 
geen passende maatregelen volgen leidt dit tot extra druk op de bedrijfsvoeringkosten.  
In het kader van het CUP is de materiële overhead in 2012 structureel verlaagd met € 0,7 miljoen. 
 
 



 138

Wat gaan we daarvoor doen 
Met de ombuiging op de materiële overhead in 2013 van ruim € 1 miljoen is het beoogde eindresultaat 
grotendeels gerealiseerd. Dit gebeurt met name door neerwaartse bijstelling van de posten informatie 
technologie en facilitaire dienstverlening alsmede van een aantal aan de personeelsbezetting gerelateerde 
budgetten. 
 

5.4. Begroting SMART 
 
De activiteiten voor de begroting 2014 bouwen voort op de ervaringen in het begrotingsproces  2013. Deze 
ervaringen gaan vooral over het toepassen van de gereedschapskist voor het SMART formuleren van doelen en 
activiteiten. In de begrotingsvoorbereiding 2014 zetten we een volgende ontwikkelstap in het toepassen van 
het instrument van de doelenboom en het gebruik van indicatoren. 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Op basis van het CUP en de Programmabegroting 2013 bereiden we de doelenbomen voor. Waar mogelijk en 
zinvol komen er voor alle doelstellingen indicatoren. Het formuleren van de doelstellingen gebeurt volgens de 
SMART methode in werksessies per programma of combinatie van programma’s. In werkbijeenkomsten 
bespreekt en toetst uiteindelijk de statenwerkgroep Planning & Control de voorgestelde doelenbomen, 
doelstellingen en indicatoren.  
 

5.5. Interne beheersing 
 
In het coalitieakkoord zijn gelden beschikbaar gesteld om het interne beheer op orde te krijgen. Hiertoe is een 
probleemanalyse en programmaplan opgesteld. Voor 2013 staat de interne beheersing vooral in het teken van 
verdere verbetering van de planning en control en het opmaken van de tussenbalans CUP  2011-2015. 
Daarnaast gaan we op een aantal specifieke deelterreinen van de bedrijfsvoering de interne beheersing verder 
verbeteren.  
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De verbetering van de beheersing van grote projecten en investeringen omvat diverse ontwikkelingen. 
Daarbij is een bestuurlijke en een ambtelijke component te onderscheiden. Deze hangen onderling samen. De 
ontwikkeling van de Omgevingsagenda, de Investeringsagenda, het afwegingskader voor samenwerking en het 
beoordelingskader voor IFA-projecten, beogen een goede sturing en beheersing door GS en PS. In samenhang 
met de kaders die PS daarvoor vaststellen richt de organisatie een goede interne beheersing in. Onze insteek is 
om dat sober en doelmatig te doen. Het ligt voor de hand om de reguliere P&C documenten en huidige 
rapportages daarvoor in te zetten.  
Het komende jaar ronden we de bestuurlijke kaders af. De Statenwerkgroep Planning en Control is daarbij 
betrokken en bespreekt de gewenste wijze van sturing en beheersing. 
 
In 2013 gaan we een Meerjaren Onderhoudsplan ICT (MJOP) en Meerjaren Investeringsplan ICT (MJIP) schrijven, 
als onderdeel van de kadernota ICT. Tevens gaan we het proces life cycle management van hard- en software 
verder inrichten. Dit zal mede kaderstellend zijn voor het MJOP en het MJIP. 
 
In de interne regelgeving is vastgesteld dat wij eens in de vier jaar een nota onderhoud gebouwen aan PS 
aanbieden ter behandeling en vaststelling. Het is van belang dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in 
de Financiële Verordening provincie Flevoland 2003. In 2013 zal een geactualiseerd MJOP en MJIP aan de 
Staten worden voorgelegd voor de periode 2014 ten met 2017.  
 
Ten aanzien van het optimaliseren van de financiële administratie is een begin gemaakt met een groot aantal 
verbeteracties. De knelpunten zijn op diverse terreinen in beeld gebracht en er zijn nadere werkafspraken 
gemaakt. De aandacht richt zich in 2013 op een beter beheer van de balansposten, verbetering van de interne 
afstemming en de invoering van een verbeterd rekeningschema.    
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5.6. Sturen op inhuur  
 
Provinciale Staten van Flevoland hebben op 16 november 2011 een motie aangenomen die vraagt een maximum 
uurtarief in te voeren van € 225,00 voor inhuur van externe medewerkers. Wij hebben op 15 mei 2012 een 
besluit genomen waarin dit is bevestigd. 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De provinciale organisatie gaat in lijn met de PS-motie een maximum uurtarief hanteren voor inhuur van 
externe medewerkers, ter hoogte van € 225,00. Wij zien toe op de correcte naleving van deze maatregel.  
 

5.7. Formatieve effecten omgevingsdienst  
 
In het kader van de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek gaat de gehele formatie uit het primaire proces van de huidige afdeling Vergunningverlening 
Toezicht en Handhaving (VTH) naar de OFGV. In het laatste kwartaal van 2012 zal duidelijk zijn welke formatie 
van de management-, secretariaat- en ondersteunende functies die is gerelateerd aan VTH, zal overgaan naar 
de OFGV.  
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Op basis van de eind 2012 bekende gegevens, mede in het licht van de visie bedrijfsvoering 2015, bepalen we 
de vervolgstappen en consequenties voor de omvang van de overhead van de provinciale organisatie. 
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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 respectievelijk NUON), Attero 

(afvalverwerkingsbedrijf ex Essent), Vitens en Afvalzorg: tarieven voor de burgers, kwaliteit van de 
dienstverlening. We beogen met onze deelnemingen in Enexis, Attero, Alliander en Vitens de 
energieleveringtarieven, afvaltarieven en de watertarieven voor de burgers, alsmede de kwaliteit van de 
dienstverlening te bewaken. De invloed van Flevoland blijkt in de praktijk heel beperkt en is evenredig aan 
het percentage van de aandelen die wij bezitten (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; 
• Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek: vergunningverlening, toezicht en handhaving van 

wetten en verordeningen op het gebied van milieu-, water- en omgevingskwaliteit tegen een 
concurrerende prijs.  

 
Samenwerkingsverbanden 
Gewenste effecten met betrekking tot de samenwerkingsverbanden: 
• Interprovinciaal overleg (IPO): mate van kennisuitwisseling, mate van invloed op Rijksbeleid, gezamenlijke 

visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten; 
• Randstedelijke rekenkamer: onderzoekt het rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren van de 

provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland; 
• Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen: kwaliteit en hoeveelheid aangeleverde gegevens; 
• Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land: mate waarin een breed scala aan doelgroepen is geïnfor-

meerd 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. 
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Wijzigingen in de lijst met verbonden partijen  
Met ingang van 2013 zijn als verbonden partijen de Randstedelijke Rekenkamer en de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek opgenomen. Voor beide verbonden partijen geven we hierna een toelichting. 
 
Het Servicepunt Handhaving en de Randstedelijke rekenkamer (gemeenschappelijke regeling) 
is geen nieuwe verbonden partij, maar is voor de volledigheid toegevoegd aan het overzicht. 
 
Met ingang van 2013 worden de provinciale taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving van milieuwetten uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV). De 
OFGV is op 11 juni 2012 opgericht door de 6 Flevolandse gemeenten, 9 Gooi en Vechtstreek gemeenten, de 
provincie Noord-Holland en de provincie Flevoland. 
 
Vanaf 2013 komt Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad niet meer terug in de lijst van verbonden partijen, de 
partij is in 2012 geliquideerd. 
  

6.2 Overzicht verbonden partijen 
 
6.2.0 Samenvatting 
 
In het onderstaande overzicht worden de verbonden partijen schematisch samengevat. Vervolgens is per 
verbonden partij een toelichting opgenomen en worden enkele financiële indicatoren geschetst (zoals 
vermogen, resultaat en dividend). Ten aanzien van het dividend wordt opgemerkt dat in de tabellen per jaar 
het dividend over het betreffende boekjaar (t) is opgenomen. Echter dit dividend wordt in de exploitatie 
verantwoord in boekjaar t+1.  
 

Verbonden Partijen
resultaat 

2011
dividend 

2011 risico's beheersmaatregelen
Ex-Essent, Arnhem 229.400    n.n.b geen n.v.t
Ex-Nuon, Amsterdam 251           n.n.b geen n.v.t
Ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland BV (OMFL), Lelystad

60             -

Het financiële risico is beperkt en in theorie zo 
groot als een (achteraf) ten onrechte verleende 
subsidie voor een jaar.

divers, zie alinea 6.2.3

OMALA N.V.
13,9          0 divers, zie alinea 6.2.4 divers, zie alinea 6.2.4

CV Airport Garden City
3,4            0 divers, zie alinea 6.2.4 divers, zie alinea 6.2.4

NV Bank voor Nederlandse 

Gemeenten, 's Gravenhage 256.000    87 geen n.v.t
Openbaar Lichaam 
Erfgoedcentrum Nieuw Land

n.n.b -

Dubbel petten rol bestuurder. Bij calamiteiten kan 
in beginsel een beroep op de provincie worden 
gedaan

Verzekering afgesloten op 
operationele risico's. 

MC-ziekenhuizen

n.n.b
-

Betreft achtergestelde lening. Bestaat een reeel 
risico dat op einddatum geen terugbetaling
plaatsvindt van € 2 mln. divers, zie alinea 6.2.7

Stichting Landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen, Den Haag n.n.b - geen n.v.t
Vitens NV, Utrecht 36.000      12 geen n.v.t
NV afvalzorg Holding

4.575        125

Geen dividendbetaling doordat resultaten 
onder druk komen te staan door tegenvallende
marktomstandigheden of niet voorziene risico's. 

Toetsen van verantwoordings-
documenten en uitoefenen van 
onze rechten als aandeelhouder. 
Dividend wordt prudent begroot.

Nazorgfonds gesloten 
stortplaatsen provincie Flevoland, 
Lelystad

-200 -
financieel risico als beleggingsrendement lager 
is dan 5,06% en als het op te brengen 
doelvermogen te laag blijkt. 

divers, zie alinea 6.2.10

InterProvinciaal Overleg (IPO), 
Den Haag 528

-
Onvoldoende grip op onvoorziene kosten 
welke voor rekening komen van de leden

divers, zie alinea 6.2.11

Servicepunt Handhaving 
(SepH), Lelystad n.n.b - geen n.v.t
Randstedelijke rekenkamer 
(gemeensch. regeling) 84 - geen n.v.t
Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek (OFGV) - - - -  
                 Bedragen x €1.000 
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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 Borssele). Ook wij hebben ingestemd met dit schikkingsvoorstel. 
Vervolgens zijn de aandeelhouders PBE akkoord gegaan met een interim dividenduitkering. Wij hebben in 
overeenstemming met ons aandeel (0,02 %) een interim dividend van € 186.730 ontvangen. 
 
Deze vooruitblik 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 2011 
2.648.000 aansluitingen op het elektriciteitsnet en 2.068.000 aansluitingen op het gasnet. De inwoners van Urk 
en de Noordoostpolder zijn vaak klant van Enexis. De klanttevredenheid onder consumenten en kleinzakelijke 
klanten was in 2011 een 7,9 (in 2010 een 7,9). De verwachting is dat de klanttevredenheid in 2013 ongeveer 
dezelfde waardes zullen hebben. De tarieven van Enexis waren niet genoteerd in het Jaarverslag 2011. De 
algemene verwachting is dat de tarieven van de energiemaatschappijen de komende jaren zullen stijgen. 
 
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 
2011 heeft Attero 1.896 kton brandbaar afval, 696 kton gft, 163 kton mineraal afval en 183 kton puin verwerkt. 
Daarbij heeft het 1.240 Gwh elektriciteit en 10,8miljoen m3  groen gas geproduceerd. De carbonfootprint is 
gedaald van 196,3 kton CO2 e (2010) naar 94,4 kton CO2 e (2011). In 2013 wordt verder gewerkt aan het omlaag 
brengen van de carbonfootprint.  
 
Zowel Enexis en Attero als zijn intensief betrokken bij verduurzaming van hun bedrijfsvoering. In 2013 zullen 
vele nieuwe duurzaamheidinitiatieven worden uitgevoerd. 
  
Wijze van participatie 
Het belang in het aandelenkapitaal in alle ex-Essentbedrijven is 0,02%.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
In 2013 zal naar verwachting weinig risico’s worden gelopen, omdat: 
 
Bestuurlijk: 
In verband met het zeer beperkte aandeel in de energiemaatschappijen en netwerkbedrijven is de bestuurlijke 
zeggenschap van Flevoland minimaal. Het bestuurlijke risico is daarom ook uiterst beperkt. 
 
Financieel: 
Er is nauwelijks sprake van een financieel risico.  
 
Gezien de beperkte risico’s zijn beheersmaatregelen in 2013 niet aan de orde. 
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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 3.130.900 

Vreemd vermogen 2.611.000 2.947.000 1.994.600

Nettoresultaat 263.000 193.000 229.400

Ontvangen dividend 17 13 25

                                   (Bedragen x € 1.000) 

Attero 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 240.600 257.400 274.152 

Vreemd vermogen 681.500 582.000 544.940 

Nettoresultaat 59.300 25.600 25.445 

Ontvangen dividend 2 2 2 

 

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. In 2013 en 
in 2015 is de overdracht van de laatste twee tranches gepland. Wij zijn aandeelhouder gebleven van het 
netwerkbedrijf van NUON, Alliander. 
 
Na de verkoop van NUON werden wij tevens 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, 

werkgelegenheidsdoelstelling en dergelijke in Nederland); 
• NUON Escrowfonds. 
 
Deze vooruitblik is verder beperkt tot Alliander, omdat de overige participaties van tijdelijke aard zijn. 
Alliander is het grootste netwerkbedrijf van Nederland met in 2011 33 miljoen klanten op de 
consumentenmarkt en 33.00 zakelijke klanten. De inwoners van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland zijn vaak klant 
van Alliander. In 2011 betrof het 144.000 klanten met een gas- en electra aansluiting. 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 2011 bij Alliander is 92% (91% in 2010), 
en de verwachting is dat de tevredenheidcijfers de komende jaren ongeveer constant zullen blijven. 
 
Ook Alliander is sterk gericht op verduurzaming van de bedrijfsvoering en het leveren van diensten ter 
bevordering van duurzame energiehuishouding. 
 
Wijze van participatie 
Op 31-12-2011 hebben we een deelneming in Alliander. Het belang in het aandelenkapitaal is 0,04%. 
 
Ook heeft Flevoland 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. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
Flevoland zal in 2013 weinig risico lopen: 
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Bestuurlijk: 
Er is nauwelijks sprake 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 2013 niet aan de orde. 
 
Financiële gegevens Alliander 
                      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 2.245 2.906 3.079 

Vreemd vermogen 4.511 4494 4.239 

Nettoresultaat 312 222 251 

Ontvangen dividend 25 37 52 

 

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 bevorderen 
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 geïntegreerd 
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 lopen de volgende risico’s: 
 
Bestuurlijk: 
Er is geen sprake van bestuurlijke risico’s.  Bestuurlijk noch ambtelijk is de provincie vertegenwoordigd in de 
Raad van Commissaris.  
 
Financieel: 
OMFL wordt jaarlijks gesubsidieerd en elk jaar wordt de subsidie achteraf definitief vastgesteld. Op basis van 
een beoordeling van de geleverde prestaties. Het financiële risico is beperkt en in theorie zo groot als een 
achteraf ten onrechte verleende subsidie voor een jaar.  



 146

Beheersing van de risico’s vindt plaats door: 
 
Bestuurlijk/Financieel: 
• de administratieve organisatie van OMFL is accuraat; 
• er vindt regulier overleg plaats tussen directie en gedeputeerde ES; 
• minimaal eens per jaar komt de AVA bijeen. 
 
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 6.518 

Vreemd vermogen 244 1.046 934 1.115 1.068 

Nettoresultaat 1.155 11 174 36 60 
 

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 de 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 
 
De oprichting van de werkorganisatie C.V. Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City heeft in oktober 2011 
plaatsgevonden. Op 28 december 2011 heeft de eerste grondoverdracht van 25 hectare plaatsgevonden (de 
zogenaamde “bestaande gronden” grenzend aan bedrijvenpark Larserpoort). Aandeelhouders Flevoland, 
Almere en Lelystad zijn juridisch eigenaar van de grond, C.V. Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City is 
economisch eigenaar. 
 
Aandeelhouders van OMALA N.V. 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 OMALA N.V. 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 aan C.V. Airport Garden City.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2013 de volgende risico’s: 
 
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 sprake van een ernstige financiële en economische crisis. Bedrijven zijn hierdoor minder geneigd om 

zich elders of nieuw te vestigen. De grondverkoop van bedrijvenpark Airport Garden City wordt hierdoor 
negatief beïnvloed; 

• er is nog geen sprake van grondverkoop, terwijl daaruit de terugbetaling van de lening gedekt moet 
worden; 

• er worden kosten voor de bedrijfsvoering gemaakt, terwijl er nog geen financiële resultaten zijn. 
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Beheersing van de risico’s vindt plaats door: 
 
Bestuurlijk: 
• zes wethouders en gedeputeerden van Flevoland, Almere en Lelystad vormden gezamenlijk de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van OMALA. Door regelmatige aandeelhouders- en bestuurlijke overleggen 
te voeren zijn de aandeelhouders goed op de hoogte van de ontwikkelingen bij OMALA en kunnen zij goed 
invloed uitoefenen op de bedrijfsstrategie van OMALA. Het draagvlak voor OMALA wordt hiermee 
ondersteund; 

• gezamenlijk wordt de ontwikkeling van Lelystad Airport bestuurlijk ondersteund en gestimuleerd. De 
aandeelhouders zetten zich in 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; 

• de aanhoudende financiële crisis en de vertraagde ontwikkeling van de luchthaven hebben geleid tot een 
gezamenlijke adviesvraag aan een gerenommeerd extern onderzoeksbureau. De aandeelhouders hopen met 
dit advies de risico’s die de crisis en de vertraging van de luchthavenontwikkeling met zich meebrengen te 
beperken. De resultaten van het advies zullen in 2013 gebruikt worden door de aandeelhouders. 

 
Financieel: 
• de aandeelhouders hebben, in verband met de financiële en economische crisis besloten, dat in 2012 (of 

zoveel langer als nodig) alle investeringsbeslissingen betreffende grondverwerving of bouwrijp maken 
vooraf goedkeuring van de aandeelhouders behoeft;  

• 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; 

• OMALA onderzoekt de mogelijkheden van samenwerking met investeringspartners om de 
financieringsbehoefte en de financiële risico’s te beperken; 

• 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 OMALA N.V. 

      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 0 180 158 167 181 

Vreemd vermogen 0 69 58 3.173 181 

Nettoresultaat 0 -282 -393 9 13,9 

Ontvangen dividend 0 0 0 0 0 
 
Financiële gegevens C.V. Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City 
              (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen     3.000 

Vreemd vermogen     6.666

Nettoresultaat     3,4 

Ontvangen dividend     0 
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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. 
 
Ratings BNG  
Fitch en Moody's bevestigden hun triple-A ratings van BNG al in 2011 (respectievelijk in oktober en 
december). De ratings van Fitch en Moody's hebben het vooruitzicht 'stable'.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 BNG gehandhaafd. Het vooruitzicht voor BNG is gewijzigd in 'negative' (januari 2012). De 
korte termijn rating van BNG is bevestigd op het hoogste niveau van A-1+. De rating van BNG kan 
niet hoger zijn dan die van de Nederlandse staat.  
 
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 de tweede plaats op 
deze lijst. 
 
Dividend BNG 
Over 2012 wordt een licht hoger renteresultaat verwacht dan over het verslagjaar 2011. De 
ontwikkeling van het nettoresultaat 2012 kan afwijken van de relatief gunstige ontwikkeling van het 
renteresultaat. Het resultaat financiële transacties kan nog verder onder druk komen, afhankelijk 
van de wijze waarop de Europese schuldencrisis wordt opgelost. Ook het verplicht 
schatkistbankieren zweef nog als schaduw boven de markt. 
 
Met ingang van 2011 is het dividendbeleid van de BNG gewijzigd. Naar verwachting zal de BNG 
jaarlijks tot en met 2018 de aandeelhouders voorstellen (AvA) om 25% van de nettowinst als 
dividend uit te keren (was 50%). Dit om de noodzakelijke groei van het eigen vermogen (leverage 
ratio) te versterken.     
 

      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 1.979.000 2.253.000 2.259.000 1.897.000 

Vreemd vermogen 99.386.000 102.243.000 116.274.000 134.470.000 

Nettoresultaat 158.000 278.000 257.000 256.000 

Ontvangen dividend 107 187 173 87 
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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 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 
Wij lopen de volgende risico’s: 
 
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: 
De gedeputeerde is voorzitter van 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.  
 
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 1.224 963 826 426 

Vreemd vermogen 9.128 8.754 9.167 8.733 8.505 

Nettoresultaat 0 -25 -25 0 5 
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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 
Wij lopen de volgende risico’s: 
 
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%. 
 
De risico’s worden beheerst door: 
 
Bestuurlijke risico’s:     
• namens de drie overheden is een lid benoemd in de Raad van Toezicht;  
• 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. 
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Financiële gegevens 
      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen -26.008 -24.388 -12.860 

Vreemd vermogen 97.517 91.451 79.685 

Nettoresultaat 1.636 1.619 11.526 

 

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 meldingplichtige 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 
afgifte 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 naar verwachting in november 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. 
 

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. 
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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 361.400 342.100 353.800 359.000 402.600 

Vreemd vermogen 1.299.700 1.296.100 1.314.900 1.322.600 1.377.800 

Resultaat 42.100 28.600 25.000 26.900 36.000 

Ontvangen dividend 13 12 11 12 12 
 

6.2.10 NV Afvalzorg Holding 
 
Openbaar belang 
Het zekerstellen van toekomstige stortcapaciteit en het beheersbaar houden van de bijbehorende toekomstige 
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 lopen de volgende risico’s: 
 
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.  
 
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 56.613 

Vreemd vermogen 114.396 108.708 107.926 107.697 88.498 

Nettoresultaat 7.127 6.791 7.000 5.540 4.575 

Ontvangen dividend 700 125 125 125 125 
 

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 verantwoor-
delijk 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 2013/2014) 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. 
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Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen de volgende risico’s: 
 
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* 533 334 

Vreemd vermogen 13.214 14.387 14.030** 14.374 15.452 

Resultaat -190 -1.115 768 -158 -200 
* 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. 
** 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.  
 

6.2.12 InterProvinciaal Overleg (IPO), Den Haag 
 
Openbaar belang 
De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO) met als doel de condities waaronder 
de provincies werken te optimaliseren en vernieuwingsprocessen te stimuleren. Het IPO behartigt de belangen 
van de provincies door regelmatig te overleggen met het rijk, decentrale 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. 
 
Eind 2011 werd de “smalle doch betekenisvolle agenda” vastgesteld, die de basis vormt van de IPO-
Meerjarenagenda 2012-2015 en de jaarplannen. 
Het IPO acteert op de volgende zes kerntaken: 
• Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer; 
• Regionale Bereikbaarheid en Regionaal Openbaar Vervoer; 
• Regionale Economie en Energie; 
• Cultuur (infrastructuur en monumentenzorg); 
• Vitaal Platteland; 
• Kwaliteit openbaar Bestuur. 
Binnen deze kerntaken heeft het IPO twee rollen: belangenbehartiging en innovatie en uitwisseling. 
Naast genoemde kerntaken bestaan er tijdelijke dossiers, onder meer Jeugdzorg, Regionale Omroep en 
Regionale Uitvoeringsdiensten.  
De Kring van Provinciesecretarissen bewaakt als ambtelijk voorportaal de agenda en adviseert het IPO Bestuur. 
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Voor de genoemde kerntaken zijn bestuurlijke adviescommissies benoemd, die worden ondersteund door 
gelijknamige ambtelijke adviescommissies, desgewenst bijgestaan door werkgroepen. Europa geldt als facet 
beleid en wordt behartigd door een dossierteam, bestaande uit medewerkers van het Huis der Nederlandse 
Provincies (HNP  Brussel) en Europa experts van de provincies. 
 
Wijze van participatie 
De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering (ALV), 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 participeert gedeputeerde M. Witteman. De Flevolandse Staten 
vaardigen enkele statenleden (2 vaste leden en 1 reservelid) af naar de ALV.  
 
De ALV richt zich op 'governance'-taken, zoals het goedkeuren van jaarplannen, meerjarenbegrotingen, 
jaarverslagen en jaarrekeningen, statutenwijzigingen. Beleidsinhoudelijke toetsing wordt door de provincies 
uitgevoerd. 
Flevoland is door (alle gedeputeerden) vertegenwoordigd in IPO Bestuur en bestuurlijke adviescommissies. 
Medewerkers van de provincie hebben zitting in Kring van Provinciesecretarissen en ambtelijke 
adviescommissies en zo nodig in werkgroepen.  
 
Evaluatie IPO 
Het transitieproces van het IPO,  waartoe eind  2011 werd besloten, loopt door tot in 2012. 
In het Coalitieakkoord 2011-2015 werd bepaald dat eind 2012 het IPO in zijn nieuwe vorm geëvalueerd zal 
worden. In een interne enquête worden tevens vragen opgenomen met het oog op verbetering van de 
bedrijfsvoering (advisering en informatiestromen). 
Het IPO zal in 2012 een “lichte”-evaluatie uitvoeren met de belangrijkste vraag: liggen we op koers?  In 2014 
zal een “uitgebreide”-evaluatie (waaronder stakeholders) worden uitgevoerd. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
Vanaf 1 januari 2012 is de transitie naar IPO nieuwe stijl gestart, inclusief een financiële 
(bezuiniging)taakstelling.  Een belangrijke opgaaf hierbij is de formatie van het IPO met 1/3 terug te brengen.  
 
Bijdrage Flevoland aan het IPO in de periode 2012-2015 
 
  2011 2012 2013 2014 2015 

     478.088       467.302       430.397       413.375       379.079   Secretariaatsfunctie  

100% 98% 90% 86% 79% 

     267.313       255.798       255.798       255.798       255.798   Kassiersfunctie (v.a. jr. 2013 n.n.b.)  

100% 96% 96% 96% 96% 

     745.401       723.100       686.195       669.173       634.877   Totaal  

100% 97% 92% 90% 85% 

Besparing      22.301-    59.206-    76.228-  110.524- 

 
Financieel: 
• Het jaar 2011 werd afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 528.000. Aan Flevoland werd 

over 2011 een bedrag van € 38.500 gerestitueerd; 
• Risicomanagement: aan de hand van halfjaarlijkse rapportages wordt de financiële voortgang gemonitord. 

Tevens is afgesproken dat het IPO Bestuur specifieke voorstellen met financiële gevolgen expliciet ter  
besluitvorming zal agenderen. Voorstellen met betrekking tot de kassiersfunctie worden door verschillende  
bestuurlijke adviescommissies beoordeeld, die daarmee expliciet dienen in te stemmen. Ook hier heeft 
IPO Bestuur het laatste woord. 
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Financiële kerngegevens IPO periode 2008 - 2012 
         (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 905 256 181 572 

Vreemd vermogen 11.875 11.442 11.041 9.514 

Resultaat 905 256 181 528 

 

6.2.13 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 jaarrekening van het SepH worden vastgesteld in het Bestuurlijk Omgevings Overleg (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. Aangezien 
de opheffing nog niet definitief is bekrachtigd is vooralsnog wordt het SepH nog steeds als verbonden partij 
opgenomen. 
 
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 naar verwachting in november 
2012 bij de provincie binnen. 
 

6.2.14 Randstedelijke rekenkamer (gemeenschappelijke regeling) 
 
Openbaar belang 
In 2004 is de een gemeenschappelijke regeling aangegaan tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht en Flevoland voor de instelling van een onafhankelijke rekenkamer. De Randstedelijke Rekenkamer 
onderzoekt het rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren van de provincies Flevoland, Noord-
Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Daarbij toetst de Rekenkamer ook of de provincies de verplichtingen 
nakomen, die zij zijn aangegaan. De missie van de Rekenkamer luidt: het verbeteren van het functioneren van 
het provinciaal bestuur (van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) en de daarmee 
verbonden organen en het versterken van de publieke verantwoording.  
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Wijze van participatie 
De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet (artikel 79l 
e.v.)vastgelegd. De onafhankelijke positie wordt gewaarborgd door onder meer de vrijheid van onderzoek, de 
toegang tot personen en gegevens en openbaarheid van rapportage. De Rekenkamer doet onderzoek op basis 
van een eigen onderzoeksprogramma, dat wordt vastgesteld na advies van de programmaraad. Deze 
programmaraad bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies. Namens Flevoland 
participeren vanaf 2011 de statenleden Joosse, Sloot en Weijand. 
 
Financiële gegevens 
De begroting van de Randstedelijke Rekenkamer, die ieder jaar in juli voorafgaand aan het begrotingsjaar 
openbaar wordt, bevat een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbegroting is het 
onderzoeksprogramma opgenomen met een overzicht van de onderzoeken die de Rekenkamer in dat 
begrotingsjaar gaat doen. Na afloop van het begrotingsjaar maakt de Rekenkamer voor 1 april de jaarstukken 
met jaarverslag en jaarrekening openbaar. In het jaarverslag wordt verantwoord in hoeverre het 
onderzoeksprogramma is gerealiseerd en hoeveel dit heeft gekost. 29 juni 2011 heeft de staten statenbreed 
een motie aangenomen tot een verlaging van de provinciale bijdrage van 20% aan de Randstedelijke 
Rekenkamer door te voeren. De uitvoering van de motie wordt momenteel onderzocht en betrokken bij de in 
2013 voorziene evaluatie. 
                (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 210 225 233 233 

Vreemd vermogen 698 359 423 503 

Nettoresultaat 105 89 41 84 

Netto bijdrage Provincie 

Flevoland 

199 225 230 220 

 

6.2.15 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
 
Openbaar belang 
In 2012 is een gemeenschappelijke regeling aangegaan tussen de provincies Noord-Holland en Flevoland, de 
Flevolandse gemeenten en de gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek voor de instelling van een dienst die de 
vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuwetten uitvoert. De 17 deelnemers brengen in ieder 
geval hun takenpakket conform de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in. De Provincie Flevoland brengt 
al haar taken op het terrein van milieu-, water- en omgevingskwaliteit in.  
 
Wijze van participatie 
De deelneming bedraagt - ten tijde van de oprichtingsvergadering d.d. 11 juni 2012 - 43,44%. Dit is op basis van 
de taakinbreng van de 17 partners per 1-1-2013. 
Dit percentage kan wijzigen wanneer de inbreng van deelnemers wijzigt. 
 
Financiële gegevens 
2013 is het eerste jaar waarin de Omgevingsdienst haar taken zal uitvoeren. Het vermogen per 1-1-2013 is 
derhalve nihil.  
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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.  
 
Gronden in eigendom 
De provincie heeft een beperkte hoeveelheid grond in eigendom. De boekwaarde van deze gronden bedragen 
op 31-12-2011 € 4,9 mln. en betreft voornamelijk de grondaankopen voor OostvaardersWold (€ 4,8 mln.). In 
totaliteit gaat het om 37 hectare. Over deze gronden lopen wij mogelijk een risico. De risico’s zijn beschreven 
in de paragraaf Weerstandsvermogen. 
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IV 
 
    Financiële begroting             
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1  Overzicht baten en lasten 
  
1.1 Algemeen 
 
Het overzicht van baten en lasten geeft een totaalinzicht in de financiële consequenties van het voorgenomen 
beleid. Het saldo van de baten en lasten van de programma’s, de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en 
de stelposten vormt het resultaat voor bestemming. Vervolgens vinden er mutaties (toevoegingen en ont-
trekkingen) aan de reserves plaats, waarna het resultaat na bestemming zichtbaar wordt. Dit resultaat 2013 is  
nihil. 
 
In dit overzicht zijn ook de baten, de lasten en de saldi in het meerjarenperspectief gepresenteerd. Ten slotte 
wordt ingegaan op de incidentele baten en lasten en de bijdrage aan het EMU-saldo.  
 
 

1.2 Overzicht baten en lasten 
 
Het overzicht van lasten en baten is hieronder weergegeven op programmaniveau. De programma’s zijn 
onderverdeeld in programmaonderdelen. Hierop vindt de autorisatie van Provinciale Staten plaats. 
 
Saldo lasten en baten per programma Lasten 2013 Baten 2013 Saldo 2013 
1. Ruimte 18.463 -739 17.724 

2. Bereikbaarheid 70.216 -37.974 32.242 

3. Economie 12.666 -2.688 9.978 

4. Samenleving 64.330 -44.238 20.092 

5. Investeringsagenda 22.484 -7.221 15.263 

6. Bestuur 11.805 -111.688 -99.883 

Saldo voor bestemming 199.965 -204.549 -4.584 
Saldo mutatie reserves 17.760 -13.175 4.584 

Saldo na bestemming 217.724 -217.724  0 
                                                                                                                                                       (bedragen x 1.000) 
 
Uitgangspunten voor de begroting 
De baten, de lasten en de financiële positie voor 2013 (en 2014 t/m 2016) zijn geraamd op basis van de huidige 
inzichten en de voorspellingen over de toekomstige jaren. 
 
Rekenvariabelen 2013 2014 2015 2016 
Loon- en prijsontwikkelingen:     
Goederen en diensten (inkoop) 0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 
Subsidies (instellingen) 0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 
Salarissen 1,00% 1,75% 1,75% 1,75% 
Rente:     
* Uitzettingen (korter dan 1 jaar) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 
* Bespaarde rente nieuwe investeringen 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

 
In de meerjarenraming 2014 – 2016 zijn de ramingen met het prijspeil van 2013 opgenomen en is een stelpost 
opgenomen voor loon- en prijsontwikkelingen.   
 
(Kosten)doorbelasting 
De programmabegroting bevat alle (directe) baten en lasten die rechtstreeks ten gunste of ten laste van een 
programma komen. Het betreft hier de programmalasten en –baten en de kapitaallasten (rente en afschrij-
vingen). Daarnaast zijn in de programmabegroting de apparaatslasten opgenomen; dit zijn de lasten van de 
bedrijfsvoering, die met behulp van ‘kostendoorbelasting’ zijn toegerekend aan de programma’s.  
Het betreft hier: 
1. salariskosten (inclusief alle bijkomende sociale lasten); 
2. overige apparaatskosten (alle overige kosten van de bedrijfsvoering minus de opbrengsten van de 

bedrijfsvoering). 
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Voor de kostendoorbelasting wordt gebruik gemaakt van: 
1. de fte verdeling: per medewerker wordt geraamd hoeveel tijd (in 0,1 fte) aan een bepaald programma of 

bedrijfsvoeringproduct zal worden gewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de totale salarislasten 
van een medewerker; 

2. de oppervlakte verdeling: per afdeling wordt geraamd hoeveel vloeroppervlak er gebruikt wordt (waarna 
de oppervlakte per medewerker en per programma wordt bepaald); 

Eerst wordt van het totaal van de salariskosten een deel rechtstreeks toegerekend aan de programma’s 
(directe salarissen). De salarissen die betrekking hebben op de bedrijfsvoeringproducten (indirecte salarissen) 
en de overige kosten van de bedrijfsvoering (zoals huisvesting, automatisering, etc.) worden vervolgens– op 
basis van de FTE verdeling en de oppervlakteverdeling– over de programma’s verdeeld. 
In 2012 vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om deze werkwijze te vereenvoudigen. Dit in relatie tot 
de gewenste versobering van de P&C-cyclus. In samenspraak met de Statenwerkgroep Planning en Control 
wordt de methodiek bepaald voor de Begroting 2014. 

 
1.3 Detaillering baten en lasten in meerjarenperspectief 
 
Saldo lasten en baten per 
programma 
 

Rekening 
2011 

Begroting 
2012 na 
wijziging 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

1. Ruimte 15.377 20.160 17.724 17.415 15.744 15.633 

2. Bereikbaarheid 28.403 32.394 32.242 31.474 33.102 33.664 

3. Economie 8.620 12.476 9.978 9.182 8.582 7.869 

4. Samenleving 24.474 21.844 20.092 18.824 17.031 16.203 

5. Investeringsagenda 26.238 28.675 15.263 15.511 15.687 13.687 

6. Bestuur -102.252 -104.714 -99.883 -97.138 -95.149 -94.978 

    Bedrijfsvoering 1.357           

Saldo voor bestemming 2.217 10.834 -4.584 -4.733 -5.002 -7.923 

Saldo mutatie reserves -10.891 -10.834 4.584 4.733 5.002 7.923 

Saldo na bestemming -8.674  0  0  0  0  0 
                                                                                                                                                     Bedragen  x € 1.000 
 
Lasten per programma Rekening 

2011 
Begroting 
2012 na 
wijziging 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

1. Ruimte 33.828 30.338 18.463 18.129 16.472 16.360 

2. Bereikbaarheid 67.862 77.631 70.216 71.528 71.494 73.544 

3. Economie 13.427 16.415 12.666 11.515 9.864 9.151 

4. Samenleving 64.440 65.206 64.330 63.060 17.031 16.203 

5. Investeringsagenda 45.957 52.154 22.484 19.689 19.616 17.116 

6. Bestuur 46.719 37.810 29.565 32.190 33.131 33.064 

    Bedrijfsvoering 1.357      

Totaal lasten 273.590 279.553 217.724 216.111 167.608 165.439 
                                                                                                                                                    Bedragen  x € 1.000 
 
Baten per programma 
 

Rekening 
2011 

Begroting 
2012 na 
wijziging 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

1. Ruimte -18.451 -10.178 -739 -715 -728 -728 

2. Bereikbaarheid -39.458 -45.237 -37.974 -40.054 -38.391 -39.880 

3. Economie -4.807 -3.940 -2.688 -2.333 -1.282 -1.282 

4. Samenleving -39.966 -43.362 -44.238 -44.236     

5. Investeringsagenda -19.719 -23.479 -7.221 -4.178 -3.929 -3.429 

6. Bestuur -159.861 -153.357 -124.863 -124.595 -123.277 -120.120 

Totaal baten -282.263 -279.553 -217.724 -216.111 -167.608 -165.439 
                                                                                                                                                   (bedragen  x € 1.000) 
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Incidentele baten en lasten 
Op basis van artikel 19 lid c is de provincie verplicht om in de begroting een overzicht van incidentele lasten en 
baten  op te nemen. Daarbij gaat het om baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen (zie 
toelichting artikel 19 BBV). Van onze toezichthouder hebben we aanbevelingen en een voorbeeld ontvangen 
over de wijze van beoordeling en presentatie. Onderstaande tabel volgt (voor de jaren 2013-2016) dit 
voorbeeld. 
 

2013 2014 2015 2016
Programma Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1  Ruimte 18.463 -739 18.129 -715 16.472 -728 16.360 -728
2  Bereikbaarheid 70.216 -37.974 71.528 -40.054 71.494 -38.391 73.544 -39.880
3  Economie 12.666 -2.688 11.515 -2.333 9.864 -1.282 9.151 -1.282
4  Samenleving 64.330 -44.238 63.060 -44.236 17.031 0 16.203 0
5  Investeringsagenda 22.484 -7.221 19.689 -4.178 19.616 -3.929 17.116 -3.429
6  Bestuur 11.805 -111.688 15.791 -112.929 15.709 -110.858 15.643 -110.621
Eindtotaal 199.965 -204.549 199.712 -204.445 150.187 -155.189 148.017 -155.940

Resultaat voor bestemming -4.584 -4.733 -5.002 -7.923
Waarvan incidenteel 11.473 11.763 11.867 9.191 (1
Waarvan structureel -16.057 -16.495 -16.870 -17.114

Mutaties reserves 4.584 4.733 5.002 7.923
Waarvan incidenteel 4.584 4.733 5.002 7.923 (1
Waarvan structureel 0 0 0 0

Saldo na bestemming 0 0 0 0

(1 In de bijlagen van de programmabegroting is een specificatie opgenomen ter onderbouwing.  
         Bedragen x € 1.000 (- = voordelig effect op de ruimte) 

 
Het inzicht in de incidentele baten en lasten is van belang voor de beoordeling van de begrotingspositie (en het 
toezichtcriterium materieel evenwicht). Voor een juist beeld van deze budgettaire positie worden de 
incidentele componenten uit het begrotingssaldo geëlimineerd. Zo ontstaat inzicht in het begrotingsresultaat 
van uitsluitend structurele lasten en baten. Het overzicht laat zien dat dit in 2013 en volgende jaren positief  
is. 

 
1.4 Bijdrage EMU-saldo 
 
Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede-
overheden en sociale fondsen). Het EMU-saldo wijkt af van het begrip exploitatiesaldo waarmee gemeenten en 
provincies werken. Het verschil zit onder meer in een andere behandeling van investeringen, afschrijvingen en 
voorzieningen. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt (neergelegd in het 
Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact).  
 
Ontwikkelingen 
De Europese afspraken zijn aangescherpt. Reden is de ontwikkeling in de overheidsfinanciën van Europese 
lidstaten. Door oplopende begrotingstekorten in een aantal landen in de eurozone zijn serieuze risico’s voor de 
economische groei en de financiële stabiliteit in de eurozone opgetreden. 
 
De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is de Nederlandse uitwerking van de Europese afspraken ten 
aanzien van de overheidsfinanciën. Deze wet moet de begrotingsdiscipline op nationaal en decentraal niveau 
waarborgen. De VNG, het IPO en de UvW hebben advies op het wetsvoorstel uitgebracht. Momenteel ligt het 
wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State. Het kabinet weegt, bezien in het licht van zijn demissionaire 
status, hoe het vervolgtraject van de Wet Hof eruit moet zien. Totdat de Wet Hof in werking treedt, gelden de 
bestuursafspraken. Dit betekent dat in 2013 een EMU-tekortnorm van 0,5% BBP voor de gezamenlijke 
decentrale overheden geldt (0,38% voor gemeenten, 0,07% voor provincies en 0,05% voor waterschappen). 
Afspraken over het saldopad vanaf 2014 zijn aan het nieuwe kabinet. 
 
Referentiewaarden EMU-saldo 
In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal -0,5% 
BBP mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van -3% BBP die geldt voor de 
volledige Nederlandse collectieve sector. De EMU-grens voor medeoverheden wordt de macroreferentiewaarde 
genoemd. Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP wordt per jaar een 
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berekening gemaakt van de individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en waterschappen. Ook 
voor 2013 geldt deze tekortnorm 
 
De individuele referentiewaarden zijn voor het laatst berekend voor 2012. Daarbij zijn de volgende 
uitgangspunten6 gehanteerd: 
• de verdeling van de in totaal -0,5% BBP over individuele gemeenten en provincies heeft plaats gevonden op 

basis van de begrotingstotalen (na bestemming) 2011 van gemeenten en provincies; 
• het geraamde BBP voor 2012 bedraagt € 623,01 miljard. 
• op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt het maximale tekort 2012 voor de bestuurslaag 

'Provincies' € 436 mln. (0,07%BBP); voor de provincie Flevoland € 12,3 mln.  
 
Omdat nog geen nieuwe referentiewaarden bekend zijn, hanteren we vooralsnog bovenstaande tekortnorm. In 
de septembercirculaire 2012 volgt naar verwachting nadere informatie.  
  
Referentiewaarden EMU saldo 2012 2013 
Geraamd BBP in miljarden 623,01 n.n.b. 
Maximale tekort bestuurslaag Provincies 0,07% n.n.b. 
Provincie Flevoland 2,82% n.n.b. 
Referentiewaarde Flevoland   -/-€ 12,3 mln n.n.b. 

 
Om het EMU-saldo van de collectieve sector te kunnen bepalen zijn medeoverheden verplicht in hun begroting 
aan te geven welk effect hun begrotingsramingen hebben op het totale EMU-saldo. 
 
Bijdrage aan EMU-saldo 2011-2013 (bedragen x € 1.000) 

 
Het EMU-saldo 2013 van de provincie Flevoland bedraagt € -3,5 mln. en blijft dus onder de individuele 
referentiewaarde 2012 van -€ 12,3 miljoen.  
 
Er zijn echter twee aspecten die niet (volledig) in de Programmabegroting 2013 zijn vertaald. Dit betreft de 
Investeringsagenda en de stille lasten problematiek.  
In de concept Investeringsagenda 2012-2021, die als bijlage bij de Programmabegroting 2013 is verstrekt, zijn 
een aantal voorziene investeringen opgenomen die nog niet het stadium van besluitvorming hebben bereikt en 
daarom nog niet zijn verwerkt in de programmabegroting. Indien tot uitvoering wordt besloten, zullen deze 
beslag leggen op de vrije ruimte binnen de EMU-norm.  
Daarnaast vindt momenteel onderzoek plaats naar de omvang van de zogenaamde stille lasten op het terrein 
van infrastructuur. Het gaat daarbij om het in beeld brengen van de hoogte en de tijdstippen van toekomstige 
vervangingsinvesteringen. De uitkomst hiervan kan eveneens effect hebben op het EMU-saldo in komende 
jaren. 
Verwacht mag worden dat de thans gepresenteerde ruimte binnen de EMU-norm nodig zal blijken te zijn bij de 
nadere invulling van de hierboven bedoelde twee aspecten. 

                                                      
6 Septembercirculaire provinciefonds 2011. 

  

Rekening 
2011 

Ontwerp- 
Begroting 

2012 

Ontwerp-
Begroting 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 
exploitatiesaldo voor mutaties reserves 
(- = tekort) -2.217 2.635 4.584 4.733 5.002 7.923 

+  afschrijvingen t.l.v. exploitatie 5.630 6.503 6.816 7.172 7.423 7.428 

+  dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie 9.244 6.687 6.830 7.662 7.696 7.730 

-  investeringen vaste activa  -21.856 -13.539 -27.050 -22.363 -15.280 -14.338 

+  bijdragen van derden in investeringen 19.063 5.022 16.819 13.497 10.015 11.168 

-  betalingen t.l.v. voorzieningen -7.523 -6.501 -11.466 -10.862 -6.503 -8.070 

Bijdrage aan EMU saldo 
(- =tekortverhogend) 

2.341 807 -3.467 -161 8.353 11.841 

Ruimte binnen EMU-norm    8.833 12.139 20.653 24.141 
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2  Uiteenzetting financiële positie 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het financiële begrotingsresultaat tot stand is gekomen. Het 
eindresultaat is weergegeven in paragraaf 2.1.7. Hierbij wordt ook verwezen naar de in bijlage C weergegeven 
Verloopstaat 2012-2013. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk meer gedetailleerd ingegaan op een aantal 
specifieke onderdelen. 
 
Nieuw in dit hoofdstuk is de uitkomst van de financiële diagnose (paragraaf 2.2). In het kader van het 
verbeterplan Interne beheersing gaan we met ingang van de Programmabegroting 2013 jaarlijks een financiële 
diagnose opstellen. Met deze diagnose wordt met behulp van andere indicatoren een beeld gevormd van de 
financiële positie.  

 
2.1 Financiële gevolgen voor 2013  
 
De Programmabegroting 2013 is gebaseerd op de volgende informatie: 
• de door Provinciale Staten vastgestelde Perspectiefnota 2012-2016; 
• de uitkomsten van de Algemene Beschouwingen in mei 2012; 
• de effecten van de Junicirculaire Provinciefonds 2012; 
• de verdere invulling van de provinciale ombuigingen 2013-2016; 
• overige nieuwe inzichten, ontstaan na de Algemene Beschouwingen. 

 
2.1.1 Perspectiefnota 2012 – 2016 
De basis voor de Programmabegroting 2013 wordt gevormd door de begrotingssaldi 2013-2016 uit de 
Perspectiefnota 2012-2016. Hieronder zijn de betreffende saldi weergegeven.  
 
Perspectiefnota 2012-2016 2013 2014 2015 2016 
Begrotingssaldo 2013-2016 -173 42 -709 -1.336 

Bedragen x € 1.000 
 
De Perspectiefnota 2012-2016 (v2.0) is door Provinciale Staten vastgesteld en vervolgens als basis gebruikt voor 
het opstellen van de Programmabegroting 2013.  

 
2.1.2 Algemene beschouwingen 
Tijdens de Algemene Beschouwingen van mei 2012 zijn de volgende acht moties aangenomen: 
 
Motie  2 : Leidingwater 
Motie  5 : Transferium Lelystad Zuid 
Motie  6 : Buitendijkse haven Urk (economie en bereikbaarheid) 
Motie 11 : Vermogenspositie MC-groep 
Motie 12 : Tegengaan bijensterfte in Flevoland 
Motie 15 : Transparantie delegatiebesluiten 
Motie 16 : Motorrijtuigenbelasting 
Motie 17 : Evaluatie van de OMFL bij de uitvoering van de Economische Agenda 
 
In bijlage A is weergeven op welke wijze wij uitvoering geven aan deze moties. Motie 16 heeft directe  
financiële consequenties voor de ontwerpbegroting 2013. In onderstaande paragraaf 2.1.5 wordt ingegaan op 
de verwerking ervan.  

 
2.1.3 Junicirculaire Provinciefonds 
De raming voor het Provinciefondsuitkering in de ontwerpbegroting 2013 is gebaseerd op de Junicirculaire 
2012. Deze circulaire bevat informatie over de verwachte omvang van de Provinciefondsuitkering voor 2012 en 
volgende jaren.  
De verwachte Provinciefondsuitkering voor 2013-2016 wijkt af van de ramingen en de aannames in de 
Perspectiefnota 2012-2016. In paragraaf 2.1.5 ‘Overige nieuwe inzichten ontstaan na de Perspectiefnota 2012-
2016’ zijn de consequenties ervan toegelicht.  
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2.1.4 Provinciale ombuigingen 2013-2016 
Met ingang van de begroting 2012 zijn de effecten van de provinciale ombuigingen in het financiële perspectief 
opgenomen. Deze ombuigingen werken door in de provinciale programma’s en in de bedrijfsvoering (formatie 
en materiële overhead). Via de producten uit de P&C-cyclus wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de 
financiële verwerking en voortgang van de ombuigingen.  
 
De ombuigingen op de programmalasten zijn verwerkt bij de diverse programmaonderdelen. Met uitzondering 
van het programmaonderdeel Mobiliteit (stelpost vanaf 2014 structureel € 1,3 mln.) is geen sprake van het 
gebruik van stelposten. Van de totale ombuigingen wordt vanaf 2015 voorlopig jaarlijks € 1,5 mln. toegevoegd 
aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten.   
 
Voor de ombuigingen in de bedrijfsvoering (formatie circa 52 fte en materiële overheadkosten) werden in de 
vorige begroting nog stelposten opgenomen. Inmiddels zijn ook deze ombuigingen op aanwijsbare budgetten in 
mindering gebracht.   
 
Voor het opvangen van risico’s bij de realisatie van de ombuigingen houden we rekening met een stelpost. In 
2013 bedraagt deze buffer € 547.000.  
 
Aan Provinciale Staten is toegezegd dat zij via de P&C-cyclus geïnformeerd worden over de voortgang van de 
ombuigingen. In bijlage D is per programmaonderdeel per jaar de ombuiging weergegeven, met een nadere 
concretisering in de kolom ‘Toelichting’ en een rapportage over de realisatie. Het betreft hier de tweede keer 
dat wij aan Provinciale Staten rapporteren.  
 
2.1.5 Nieuwe inzichten 
Na de Algemene beschouwingen zijn nieuwe inzichten binnen de begroting ontstaan. Dit zijn in de meeste 
gevallen inzichten binnen bestaand beleid en van technische aard maar die wel effect kunnen hebben op de 
begrotingsruimte.  
 
In de tabel hieronder zijn de nieuwe inzichten weergegeven. Deze zijn voorzien van een korte toelichting. 
Meer informatie is terug te vinden bij de toelichting in de Productenraming 2012 bij het betreffende product. 
 
 2013 2014 2015 2016 
Aanpassingen ten laste van het begrotingssaldo         

1. Terugdraaien indexering opcenten MRB (motie nr.16) 0 450 900 1.350 

2. Actualiseren salarisbegroting 2013-2016 193 399 634 533 

3. Diverse bestuurskosten (waaronder verkiezingen in 2016,  
    wachtgeldverplichtingen 2013-2016 en opleidingsbudget GS) 

242 210 350 -212 

4. Vrijvallende middelen ivm transitie jeugdzorg/jongerenbeleid 0 0 0 -829 

   Stelpost onzekerheid vrijvallende prov. middelen "transitie   
   jeugdzorg" 

0 0  0  624 

5. Einde programma "Verbetering Interne beheersing 2012-2015" 0 0 0 -300 

6. Effecten in verband met actualisatie BDU -540 -842 651 318 

7. Actualisering kapitaallasten 2012-2016 -59 214 291 333 

8. Actualiseren stelpost loon- en prijscompensatie 153 -178 -109 1.433 

9. Overige aanpassingen -27 -26 11 11 

10. Correcties pMJP -269 0  0  0  

Subtotaal -307 227 2.728 3.261 

          

Aanpassingen ten laste van reserves         

11. Investeringsagenda (procesgelden + IFA-middelen) 0  0  0  0  

12. Europese programma's 0  0  0  0  

13. Transitieplan ambtelijke organisatie 0  0  0  0  

Subtotaal 0  0  0  0  
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 2013 2014 2015 2016 
          

Aanpassingen ten laste van stelposten/neutrale wijzigingen         

14. Verwerken effecten Junicirculaire 2012 Provinciefonds 0  0  0  0  

15. Rentebaten uitgezette middelen 0  0  0  0  

16. Inzet stelpost "Risicobuffer ombuigingen 2012-2016" 0  0  0  0  

17. NJO in relatie tot jaarlijks onderhoud (vaar)wegen 0  0  0  0  

18. Openbaar vervoer 0  0  0  0  

Subtotaal 0  0  0  0  

          

Uitwerking(sverschillen) genomen besluiten         

19. Ombuiging materiële overhead 0 0 0 0 

20. OFGV -15 -14 20 -18 

Subtotaal -15 -14 20 -18 

          

Totaal nieuwe inzichten -322 213 2.748 3.243 

              Bedragen x € 1.000 (- = voordelig effect op de ruimte) 
 
1. Terugdraaien indexering opcenten MRB                      
In de Perspectiefnota 2012-2016 werd met ingang van 2014 rekenkundig uitgegaan van een indexering van de 
opcenten MRB, vooruitlopend op de besluitvorming die hiervoor in 2013 zal plaatsvinden. Tijdens de 
statenbehandeling van de Perspectiefnota (mei 2012) hebben de Staten bij motie (nr.16) verzocht om de 
toegepaste indexering terug te draaien. Niet eerder dan halverwege de bestuurperiode (in 2013) wordt bepaald 
of indexering toegepast zal worden voor de Begroting 2014. In deze ontwerpbegroting is de motie verwerkt. 
Ten opzichte van het financiële kader bij de Perspectiefnota ontstaat een nadeel van € 0,45 miljoen in 2014 
oplopend tot € 1,35 miljoen in 2016.  
 
2. Actualiseren salarisbegroting 2013-2016        
De salarisramingen 2013-2016 zijn geactualiseerd. Dit is inclusief de sociale lasten, pensioenen, compensatie 
zorgverzekering en levensloop. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 
• Peildatum (formatie, bezetting, inschalingpercentages en franchises) is 30-04-2012;  
• de formatieve ombuiging waartoe in 2011 werd besloten, is meerjarig verwerkt. De salarisbegroting is  

neerwaarts bijgesteld ten gunste van de stelpost ombuiging formatie; 
• de structurele doorwerking van de nieuwe CAO die loopt tot juni 2012 is verwerkt (1,3%); 
• de structurele doorwerking van “belonen en beoordelen” is in de begroting opgenomen. 
 
Onderwerp 2013 2014 2015 2016 

Salarissen en sociale lasten 358 393 -67 -259 

Stelpost ombuiging formatie 410 677 1.479 1.479 

Frictie -92 -92 -92 0 

Inzet stelpost L&P-compensatie (i.v.m. CAO t/m juni 2012) -300 -300 -300 -300 

Formatie VTH & Meerjarenprogramma bodem 126 126 243 243 

Calculatieverschillen door gemiddeld salaris (€ 72.000) -56 -153 -144 -144 

Effect 194 399 633 533 
 
Effecten 
In de ombuigingsoperatie is besloten de formatie binnen de afdeling Vergunningverlening Handhaving en 
Toezicht om te buigen. Deze ombuiging kan niet worden gerealiseerd, omdat er financiële afspraken zijn 
gemaakt over de overdracht naar de OFGV. Ook zou tijdelijke formatie (1,5 fte bodemsanering/-beleid) per 01-
01-2015 vervallen. Ook deze verlaging is niet meer mogelijk.  
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De formatieve ombuiging is in 2011 verwerkt met een gemiddelde loonsom van € 72.000. In werkelijkheid wijkt  
dit bedrag af.  
De door bovenstaande oorzaken ontstane tekorten zijn gedekt vanuit de stelpost risicobuffer ombuigingen. 
 
Het budgettaire effect ontstaat doordat met ingang van 2013 de effecten van beoordelen en belonen 
structureel (jaarlijks gemiddeld 4,5%) in de salarisbegroting worden doorgerekend. 
 
3. Diverse bestuurskosten          
Tot op heden wordt de “Voorziening pensioenen en wachtgelden leden GS” bij het opstellen van de 
Jaarrekening aangezuiverd. Ook de jaarlijkse betalingen van wachtgelden lopen (pas aan het einde van het 
jaar) via de voorziening. Dan vindt de aanwending en de benodigde aanzuivering plaats. Omdat sprake is van 
arbeidsgerelateerde kosten met een gelijkmatig volume moeten deze uitgaven (BBV) via de exploitatie lopen. 
Ten laste van het begrotingssaldo worden deze lasten nu in de exploitatie opgenomen. De 
pensioenverplichtingen blijven wel via de voorziening lopen. Op basis van actuariële berekeningen kan het 
nodig blijven om bij jaarrekening de voorziening aan te zuiveren.  
 
Bij de Perspectiefnota 2012-2016 is een jaarschijf (2016) aan de meerjarenraming toegevoegd. Ten opzichte 
van 2015 moet deze nog worden opgeschoond. De in 2015 opgenomen incidentele budgetten voor verkiezingen 
en extra budget voor trainingen nieuwe PS-leden vallen vrij ten gunste van de algemene middelen. 
   
4. Vrijvallende middelen in verband met transitie jeugdzorg      
Onder de voorwaarde dat de jeugdzorg tijdig (2015), verantwoord en wettelijk kan worden overgedragen aan 
de Flevolandse gemeenten is de Begroting jeugdzorg vanaf het jaar 2015 volledig verlaagd voor de 
Rijksinkomsten. Dit verloopt budgetneutraal. In deze periode wordt nog rekening gehouden met een autonoom 
bedrag aan provinciale middelen van € 0,6 miljoen om de overdracht goed te kunnen faciliteren. Dit bedrag 
vervalt vanaf 2016 maar is wel als stelpost opgenomen.  
In de jaarschijf 2016 is een stelpost 'Onzekerheid provinciale middelen transitie Jeugdzorg' opgenomen onder 
andere in verband met onzekerheden met betrekking tot de verdeling van een voorziene uitname uit het 
provinciefonds in 2016 (van in totaal € 90 miljoen). 
 
De autonome bijdrage voor het jongerenbeleid wordt in 2016 verlaagd met € 0,2. Hiermee is de provinciale 
bijdrage in 2016 voor het jongerenbeleid nihil. Per saldo valt een bedrag van € 0,8 miljoen vrij aan de 
algemene middelen. 
 
5. Einde programma "Verbetering Interne beheersing 2012-2015"      
In het coalitieakkoord zijn gelden beschikbaar gesteld om het interne beheer op orde te krijgen. Hiervoor is 
een programmaplan opgesteld voor de periode 2012-2015. Na afloop van deze periode vervallen deze 
programmamiddelen terug in de algemene middelen. Hierdoor ontstaat een voordeel in 2016 van € 0,30 
miljoen. 
 
6. Effecten in verband met actualisatie BDU        
Jaarlijks bij het opstellen van de Begroting worden een aantal parameters met betrekking tot de BDU 
geactualiseerd. Het betreft de vergoeding van de BTW op provinciale BDU projecten (voorheen kwamen deze 
ten laste van de BDU. In verband met de nettering komen deze ten laste van het Infrafonds). De rente 
toevoeging aan de BDU (overlopende passiva) en de rentevordering op gemeente inzake de BDU. In 
onderstaande tabel zijn de effecten zichtbaar gemaakt. 
 
Onderwerp 2013 2014 2015 2016 

Rentetoerekening BDU -101 -150 -139 -191 

Rentevordering BDU 42 43 45 52 

Compensatie BTW (BDU/Infrafonds) -481 -736 745 458 

Effect -540 -842 651 -318 

 
De rentetoevoeging over het BDU saldo van de provincie is lager. De rentetoevoeging wordt uit de algemene 
middelen bekostigd. Omdat er meer is besteed van de BDU middelen dan verwacht is het saldo lager en hoeft 
er minder rente aan de BDU te worden toegevoegd.  
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De rentevordering op de gemeenten over hun BDU saldo is lager (nadeel). De gemeenten dienen net als de 
provincie rente toe te voegen over het BDU saldo. Hiervoor neemt de provincie een vordering op. De 
gemeenten hebben meer besteed dan werd gedacht waardoor hun saldo lager is. Hierdoor hoeven zij minder 
rente toe te voegen (en is er minder te vorderen).  
 
Tot 2010 kon de BTW op provinciale BDU projecten ten laste van de BDU worden gebracht. Met ingang van 2011 
is die systematiek van Rijkswege gewijzigd (de zogenaamde nettering van de BDU). Om begrotingseffecten te 
neutraliseren werd met ingang van 2011 het Infrafonds daarvoor ingezet. Wel is het zo dat de onttrekking aan 
het Infrafonds jaarlijks kan fluctueren op basis van het investeringsvolume. Ook in 2013 en volgende jaren is 
dat het geval. 
 
7. Actualisering kapitaallasten 2012-2016         
De Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2012-2016 is geactualiseerd. Deze actualisatie betreft, conform de 
bestendige gedragslijn, onder andere de doorwerking van de Jaarrekening 2011, de actualisatie van het 
investeringsritme van geplande investeringen, het toevoegen van vervangingsinvesteringen aan de jaarschijf 
2016 en de actualisatie als gevolg van het PMIRT . De berekende kapitaallasten zijn een resultante van 
deze actualisatie. De grootste effecten doen zich voor op de producten met betrekking tot ‘Provinciale Wegen 
en Vaarwegen’ en ‘Gebouwen en inventaris’ en zijn een gevolg van de doorwerking van gestarte maar 
vertraagde investeringsprojecten uit voorgaande jaren alsmede een verschuiving van nieuwe investeringen naar 
latere jaren (planningsoptimisme). Tegenover de (hogere) toegerekende rente, als component van 
de bovengenoemde kapitaallasten, staat als baat een hogere bespaarde rente. 
 
8. Actualisering stelpost loon- en prijscompensatie        
De stelpost 2013-2016 is conform de bestendige gedragslijn geactualiseerd (op basis van volume prijsgevoelige 
budgetten in onze begroting en prijsontwikkeling BBP conform Junicirculaire 2012).  
 
9. Diverse aanpassingen                 
Diverse relatief kleine mutatie leiden tot het hier genoemde verschil. Het gaat onder andere om: 
• het aframen van een deel van het budget voor ‘Interprovinciale activiteiten’; 
• een verlaging van de post salarissen in verband met het terugbrengen van de formatie wegens het 

stopzetten van de activiteiten in het kader van de SER door de provincie Flevoland; 
• ramen van extra ‘overige’ rentebaten; 
• toepassen van een index 2013 (1,31%) op de bijdrage voor de provinciale omroep. 
 
10. Correcties pMJP           
Enkele omissies in de p-MJP ramingen 2013 zijn gecorrigeerd. Dit leidt tot een voordeel. 
 
11. Investeringsagenda (procesgelden + IFA-middelen)       
Ten tijde van de besluitvorming over de Programmabegroting 2012 (HB 1215566) is besloten om een bezuiniging 
van € 11 mln. op IFA door te voeren. Hiervan heeft € 2 mln. betrekking op IFA-2 en € 9 mln. op IFA-3. De (op 
termijn) vrijkomende middelen worden toegevoegd aan de reserve 'Strategische- en ontwikkelprojecten 
(STROP)'. Dit ter uitvoering van de Investeringsagenda. Afgesproken werd dit te bewerkstelligen bij de 
Programmabegroting 2013. 
 
12. Europese programma's          
In de (meerjaren-)begroting zijn de resterende middelen in de betreffende reserves Europees programma 
opgenomen. We gaan uit van maximale benutting van het programmageld voor programmaperiode 2007-2013.  
Daarnaast rekenen we voor de periode 2014-2020 op een voorzetting van de programma’s, waarvoor een 
nieuwe bestemmingsreserve wordt gevormd.  
 
13. Transitieplan ambtelijke organisatie         
Provinciale Staten hebben € 2,1 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het transitieplan. Hiervan 
wordt nu in de jaarschijf 2013 € 0,7 mln. opgenomen ten laste van de bestemmingsreserve Personele frictie.  
 
 
 
 



 170

Onderwerp 2013 2014 2015 2016 

Transitiebudget 2013 700 0 0 0 

Inzet Frictiereserve -700 0 0 0 

Effect 0 0 0 0 
 
14. Verwerken effecten Junicirculaire 2012 Provinciefonds       
De raming voor het Provinciefondsuitkering is gebaseerd op de Junicirculaire 20127. De verwachte 
Provinciefondsuitkering voor 2013-2016 wijkt af van de huidige ramingen en de aannames in de Perspectiefnota 
2012-2016. In de onderstaande tabel worden de afwijkingen inzichtelijk gemaakt. In Programmaonderdeel 6.3 
Algemene dekkingsmiddelen is een nadere uiteenzetting opgenomen. 
 
Onderwerp 2013 2014 2015 2016 

Algemene mutaties in AU uit het Provinciefonds 847 847 847 847 

Mutaties in Decentralisatie-uitkeringen -118 -166 -175 -118 

Doorwerking naar programma’s 118 166 175 118 

Inzet stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2012-2016 -847 -847 -847 -847 

Effect 0 0 0 0 
 
Rekening is gehouden met de accressen die voortvloeien uit de normeringsystematiek. Omdat er jaarlijks een 
nacalculatie van de accressen plaatsvindt op basis van de werkelijke ontwikkeling van de rijksuitgaven is uit 
behoedzaamheid een deel van het verwachte accres niet meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de 
uitkeringen in 2013 en volgende jaren (€ 0,5 mln. structureel). Dit hangt ook samen met de realiteitswaarde 
van de accressen, gegeven de Tweede Kamer verkiezingen die in september 2012 zullen worden gehouden en 
de financiële besluitvorming van een daarna te vormen kabinet. 
Een aantal mutaties heeft betrekking op decentralisatie-uitkeringen. De effecten daarvan worden verrekend 
(toegevoegd of onttrokken) aan de betreffende programmaonderdelen in de Begroting. Het netto effect van de 
Junicirculaire wordt verrekend met de stelpost “ Onzekerheden Perspectiefnota 2012-2016”, die daarvoor 
bedoeld is. 
 
15. Rentebaten 2013-2016           
De geraamde rentebaten dienen vanaf 2013 neerwaarts te worden bijgesteld. De invoering van verplicht 
schatkistbankieren is voorzien in 2013. Wanneer precies in 2013 is nog niet helder. Vooralsnog gaan wij uit 
(voorzichtigheidsprincipe) van invoering per 1 januari 2013. Op basis van een rendementinschatting bij 
verplicht schatkistbankieren gaan we uit van een rendement van 0,3%, terwijl we bij de Perspectiefnota 2012-
2016 nog uitgingen van 1,0%. Hierdoor moeten de rentebaten neerwaarts bijgesteld worden. Het effect van 
deze bijstelling wordt verrekend met de stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2012-2016. 
 
Onderwerp 2013 2014 2015 2016 

Rentederving bij verplicht schatkistbankieren 420 368 315 263 

Inzet stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2012-2016 -420 -368 -315 -263 

Effect 0 0 0 0 
  
16. Inzet stelpost "Risicobuffer ombuigingen 2012-2016"       
Met ingang van de begroting 2012 zijn de effecten uit van de provinciale ombuigingen in het financiële 
perspectief opgenomen. Uitvoering van de ombuigingsvoorstellen vindt plaats in de periode 2012-2015. Voor 
uitwerkingsverschillen is een risicobuffer opgenomen. Bij het opstellen van de begroting is voor een drietal 
onderwerpen inzet van de risicobuffer noodzakelijk. In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven. 
 
 
 

                                                      
7 Bij het eindmoment van de realisatie van de ontwerpbegroting 2012 is de septembercirculaire ontvangen. De 
financiële effecten daarvan zullen via een begrotingswijziging aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 
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Onderwerp 2013 2014 2015 2016 

Vertraging ombuiging IPO 50 32 0 0 

Voortzetting Bevrijdingsfestival 21 21 21 21 

Formatie VTH & Meerjarenprogramma bodem 126 126 243 243 

Calculatieverschillen door gemiddeld salaris (€ 72.000) 56 153 144 144 

Inzet Risicobuffer ombuigingen 2013-2016 -253 -332 -408 -408 

Effect 0 0 0 0 
 
17. NJO in relatie tot jaarlijks onderhoud (vaar)wegen        
In de afgelopen jaren blijken steeds meer onderdelen van de infrastructuur grondig te moeten worden 
onderhouden (niet-jaarlijks onderhoud of vervanging). Daardoor ontstond een overschot op het jaarlijks 
onderhoud en dreigt een tekort te ontstaan (meer uitname dan gemiddeld) op het niet-jaarlijks onderhoud. 
Door een verschuiving tussen de budgetten door te voeren kan dit voor een deel worden rechtgetrokken.  
Het overige deel heeft te maken met de geplande vervangingen vanaf 2014. Uit de voorziening niet-jaarlijks 
onderhoud worden extra lasten onttrokken in het kader van de implementatie van de afstandbediening 
(dubbele lasten). In de jaren 2014 t/m 2016 wordt een stelpost opgenomen voor de afstandbediening waardoor 
meer toegevoegd kan worden aan de voorziening (programmaonderdeel 6.4). 
 
Onderwerp 2013 2014 2015 2016 

Verlaging jaarlijks onderhoud provinciale wegen -210 -281 -281 -281 

Verlaging jaarlijks onderhoud provinciale vaarwegen -130 -130 -130 -130 

Brugbediening 0           23            23            9 

Stelpost 0 -600 -600 -600 

Verhoging dotatie betreffende onderhoudsvoorzieningen (NJO)          340          988          988       1.002 

Effect 0 0 0 0 

 
18. Openbaar vervoer           
Jaarlijks wordt het BDU verdeelmodel geactualiseerd en vastgesteld. De in de Begroting op te nemen 
budgetten fluctueren  daardoor. Omdat de middelen onttrokken worden aan de beschikbare middelen binnen 
de BDU (Overlopende Passiva) verlopen deze wijzigingen altijd budget neutraal. De doorgevoerde wijziging in 
het BDU verdeelmodel betreffen onder andere: 
• verhoging voor de kosten van het streekvervoer (onder andere Concessie IJsselmond); 
• verlaging kosten Stadsvervoer gemeente Almere; 
• verlaging kosten Stadsvervoer gemeente Lelystad; 
• verlaging kosten exploitatie OV-chipkaart. 
 
19. Ombuiging materiële overhead         
In de Begroting 2012 werd een stelpost opgenomen voor de ombuigingen op de materiële overhead 
(bedrijfsvoering). Inmiddels is de besluitvorming afgerond en zijn diverse bedrijfsvoeringbudgetten neerwaarts 
bijgesteld. Onderstaande tabel geeft daarin een globaal inzicht. De taakstelling is op begrotingsbasis volledig 
ingevuld. In de bijlage D is toegelicht hoe wij deze ombuiging invullen. 
 
Onderwerpen 2013 2014 2015 2016 
1.1.1  Formatie 194 194 194 194 

1.1.2  Organisatie -149 -149 -149 -149 

1.1.3  Concern -265 -265 -265 -265 

1.1.4  Personeel -328 -278 -278 -278 

2.1.1  Gebouwen(en) (en inventaris) -41 -41 -41 -41 

2.2.1  Facilitaire dienstverlening -275 -275 -275 -275 

2.3.1  Inkoop en aanbesteding -8 -8 -8 -8 

3.1.1  Bestuurlijke juridische controlling -26 -26 -26 -26 
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Onderwerpen 2013 2014 2015 2016 
5.1.1  Informatietechnologie -97 -112 -112 -112 

5.2.1  Documentaire informatievoorziening -12 -12 -12 -12 

5.3.1  Bedrijfsinformatieplan -250 -250 -250 -250 

6.1.1  Provinciale Staten 0 0 -15 -15 

6.4.1  Onvoorzien en stelposten (gerealiseerde taakstelling) 1.255 1.220 1.235 1.235 

Effect 0 0 0 0 

 
20. OFGV            
Met ingang van 1 januari 2013 gaat de Omgevingsdienst van start. Dit heeft diverse mutaties op het 
betreffende begrotingsonderdeel (“ 1.3 Natuur en milieu”) tot gevolg. Provinciale budgetten voor uitvoering 
van activiteiten zijn komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een bijdrage aan de OFGV gekomen, zoals 
besloten door Provinciale Staten d.d.18 april 2012 (4e begrotingswijziging 2012).  
 
Onderwerpen 2013 2014 2015 2016
Natuur en Milieu 3.672 4.041 4.348 4.576 

Personeel -3.125 -3.125 -3.125 -3.125 

Beheer/onderhoud/inventaris -165 -165 -165 -165 

Facilitaire dienstverlening -153 -153 -153 -153 

Bestuurlijk juridische controlling -7 -7 -7 -7 

Financiële sturing -2 -2 -2 -2 

Onvoorzien en stelposten -236 -603 -876 -1.142 

Effect -16 -14 20 -18 

  
 
2.1.6 Oplossingsrichtingen sluitende Begroting 2013-2016 
Op basis het begrotingssaldo bij de Perspectiefnota 2012-2016 en de hiervoor genoemde ontwikkelingen (2.1.1 
t/m 2.1.5) zijn aanvullende oplossingen nodig om een sluitende Programmabegroting 2013-2016 te kunnen 
presenteren.  
 
 2013 2014 2015 2016 
21. Verlaging stelpost onzekerheden Perspectiefnota -233 -285 -338 -390 

22. Ombuigingsoperatie Materiële overhead PVO 
afgerond 

-186 30 15 15 

23a. Egalisatie resultaat middels storting in Alg. reserve 914 0  0  0  

23b. Egalisatie resultaat middels onttrekking aan Alg. 
reserve 

0  0 -914 0  

24 Stelpost ‘Nog te realiseren dekkingsvoorstellen’ 0  0  -802 -1.532 

Totaal oplossingsrichtingen 495 -255 -2.039 -1.907 

 
21. Verlaging stelpost onzekerheden Perspectiefnota       
In de Perspectiefnota 2012-2016 werd een aantal onzekerheden benoemd (waaronder Junicirculaire en effect 
Schatkistbankieren). Voor deze onzekerheden werd een stelpost opgenomen. Nu een belangrijk deel van de 
benoemde onzekerheden is verwerk, is het opportuun de stelpost daarop aan te passen. Een bedrag van € 
500.000 (structureel) blijft staan voor resterende onzekerheden onder andere ten aanzien van de  MRB. 
 
22. Ombuigingsoperatie Materiële overhead PVO afgerond       
De ombuigingsoperatie aangaande materiële overhead die voortvloeide uit PVO is afgerond. Bijbehorende 
stelpost kan vervallen (ten gunste / ten laste van het begrotingssaldo). 
 
23. Egalisatie resultaat middels storting in / onttrekking aan Alg. reserve     
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Het positieve resultaat 2013 kan worden aangewend ter egalisatie van de jaren daarop (zoals als mogelijkheid 
aangekondigd is in de Perspectiefnota 2012-2016).  
 
24. Stelpost ‘Nog te realiseren dekkingsvoorstellen’       
Het jaar 2015 kent ondanks toepassing van de algemene reserve nog een tekort van € 0,8 mln..  
Vanaf 2016 ontstaat een tekort van € 1,5 mln. Wij hebben deze tekorten door middel van een stelpost ‘Nog te 
realiseren dekkingsvoorstellen’ verwerkt in de Programmabegroting 2013 waarmee een sluitende 
meerjarenbegroting kan worden gepresenteerd. In de periode tot de Perspectiefnota 2013-2017 worden in 
samenhang met de Tussenbalans- voorstellen geformuleerd waarin maatregelen opgenomen zijn om het 
meerjarig tekort te dekken. 
 
 
2.1.7 Eindbeeld 
Op basis van de hiervoor genoemde ontwikkelingen (2.1.1 t/m 2.1.6) ontstaat onderstaand eindbeeld.  
 
Het eindbeeld is dat we een sluitende Programmabegroting 2013 kunnen presenteren. Ook het jaar 2014 is 
sluitend. Door toepassing van de algemene reserve (storting in 2013; aanwending in 2015) en door middel van 
het opnemen van een stelpost ‘Nog te realiseren dekkingsvoorstellen’ (jaarschijven 2015 en 2016) is ook de 
meerjarenraming sluitend gemaakt. 
  
Eindbeeld 2013 2014 2015 2016 
Begrotingssaldo 2013-2016 na Perspectiefnota (2.1.1) -173 42 -709 -1.336 

Totaal nieuwe inzichten (2.1.2 t/m 2.1.5) -322 213 2.748 3.243 

Totaal oplossingsrichtingen (2.1.6) 495 -255 -2.039 -1.907 

Begrotingssaldo 2013-2016 0 0 0 0 

         

Restant Stelpost onzekerheden perspectiefnota 2012-2016 500 500 500 500 

       Bedragen x € 1.000 (- = voordelig effect op de ruimte) 

 
2.2 Financiële diagnose provincie Flevoland 2012  
 
Inleiding 
In het Coalitieakkoord 2011-2015 is voor een periode van 4 jaar jaarlijks € 300.000  uitgetrokken om het 
interne beheer op orde te krijgen. Ter uitvoering van dit voornemen is een verbeterplan interne beheersing 
opgesteld. Een van de daarin opgenomen actiepunten is de verhoging van het kwaliteitsniveau van de begroting 
door een andere opzet van de toelichting op de financiële positie. De uitwerking van dit actiepunt heeft geleid 
tot een nadere diagnose van onze financiële positie, waarin andere indicatoren worden betrokken dan 
gebruikelijk. Het instrument geeft dus aanvullend inzicht in de financiële positie. Dit is vormgegeven in de 
vorm van een financiële diagnose (benchmark), waarvoor de deskundigheid van Deloitte is ingeschakeld. Het 
voornemen bestaat deze analyse jaarlijks te actualiseren. Voor zover er sprake is van trendmatige 
ontwikkelingen, wordt hierover gerapporteerd in de Perspectiefnota.  
  
In de diagnose wordt een aantal gegevens over de financiële positie van de provincie vergeleken met andere 
provincies en afgezet tegen algemeen geaccepteerde landelijke normen. De analyse heeft betrekking op de 
cijfers uit de jaarrekening 2011 en de programmabegrotingen 2012 van alle provincies. De diagnose bestaat uit 
veel cijfermateriaal, dat is samengevat in een visueel overall overzicht dat een aantal (16) 
standaardelementen bevat. Per element is door Deloitte een waardering gegeven, die kan uiteenlopen van zeer 
ongunstig tot zeer gunstig. Via de link www.flevoland.nl/begroting hebben wij dit materiaal beschikbaar 
gesteld, waarmee we zowel qua methodiek als qua transparantie voorlopen op andere provincies. 
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Totaalbeeld 
Het totaalbeeld voor Flevoland op de beoordeelde 16 elementen is: 
 
Zeer gunstig: 2
Gunstig: 9
Neutraal: 4
Ongunstig: 1
Zeer ongunstig: 0  
 
In zijn algemeenheid is het oordeel dat Flevoland een goede financiële positie heeft; op één na alle 
waarderingen zijn neutraal of hoger. 
 
Toelichting 
 
Hieronder worden de scores op de benoemde elementen vermeld en waar kort toegelicht.  
 
Onderwerp Waardering Toelichting
Provinciale opcenten gunstig Belastingtarief ligt onder het landelijke gemiddelde.

Weerstandsvermogen neutraal
Verhouding risico's/weerstandcapaciteit is ongeveer 1 staat tot 1 
(de geidentificeerde risico's kunnen worden opgevangen uit de 
beschikbare weerstandscapaciteit).

Schuldpositie gunstig Er is geen lang vreemd vermogen aangetrokken (begroting niet 
beklemd door rente-kosten).

Verhouding schuldpositie/vaste activa zeer gunstig Er is geen lang vreemd vermogen aangetrokken. Voorzieningen 
zijn volledig gefinancierd met eigen vermogen.

Reservepositie neutraal De reservepositie is goed te noemen. Het gemiddelde bedrag aan 
eigen vermogen per inwoner ligt onder het landelijke gemiddelde.

Verhouding activa /reserves gunstig De reserves zijn hoger dan de boekwaarde van de activa 
(begroting niet beklemd door keuzes en lasten uit het verleden).

Voorzieningen neutraal De omvang van de voorzieningen door de jaren heen is stabiel.

Gespaard voor onderhoud gunstig De omvang van de onderhoudsvoorzieningen is hoger dan bij de 
andere provincies. 

Garantstellingen gunstig Omvang van de garantstellingen is beperkt. Financiele risico's zijn 
beperkt.

Rentelasten zeer gunstig Begroting is niet beklemd door rentekosten (door de afwezigheid 
van langlopende leningen).

Rentelasten eigen financieringsmiddelen ongunstig
De rentekosten eigen financieringsmiddelen zijn volledig 
toegevoegd aan de exploitatie. Geen additonele buffercapaciteit 
derhalve aanwezig.

Rente (investeringen en grondexploitatie) gunstig Er worden  geen rentekosten geacitveerd. Alle rentekosten zijn 
gedekt in de exploitatie.

Grondexploitaties gunstig Geen risico's door de afwezigheid van eigen (actieve) 
grondexploitaties.

Niet in exploitatie genomen gronden neutraal Eigen grondpositie is beperkt. Kans op toekomstige voordelen en 
risico's zijn beperkt.

Begroting 2012-2015 gunstig De begroting 2012 is structureel sluitend
EMU-saldo gunstig Geen risico's voortvloeiende uit de Wet Hof aanwezig.  
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2.3 Bedrijfsvoering 
 
Hieronder zijn de kosten van de bedrijfsvoering weergegeven. 
 
Bedrijfsvoering Rekening 

2011 
Begroting 
2012 na 
wijziging 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Personeel en organisatie 35.373 37.836 34.442 33.310 32.519 32.327 
Facilitaire Zaken 4.950 5.609 4.941 5.061 5.056 4.876 
Bestuur, advies en communicatie 353 437 350 351 351 351 
Financiën 14 372 299 299 299 -1 
Informatisering en automatisering 3.091 3.586 3.243 3.312 3.350 3.316 
Programma’s -1.357      

Totaal  42.424 47.839 43.275 42.332 41.575 40.870 

                                                                                                                                                              Bedragen  x € 1.000 
 
 

Kader (saldo na perspectiefnota)   47.010 46.583 46.202 46.202 
       
Verschil t.o.v. kader   -3.735 -4.251 -4.627 -5.332 
       
a. Personeel en organisatie   -2.671 -3.286 -3.746 -3.938 
b. Facilitaire zaken   -604 -589 -575 -755 
c. Bestuur, advies en communicatie   -28 -28 -28 -28 
d. Financiële sturing   -2 -2 -2 -302 
e. Informatisering en automatisering   -430 -347 -277 -310 

 
Kostenontwikkeling Bedrijfsvoering 2013 - 2016 
 
a. Personele en organisatie 
De salarisramingen 2013-2016 zijn geactualiseerd. Dit is inclusief de sociale lasten, pensioenen, compensatie 
zorgverzekering en levensloop. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 
• peildatum (formatie, bezetting, inschalingpercentages en franchises) is 30-04-2012;  
• de formatieve ombuigingen waartoe in 2011 werd besloten, zijn meerjarig verwerkt. De salarisbegroting is  

neerwaarts bijgesteld ten gunste van de stelpost ombuiging formatie; 
• de structurele doorwerking van de nieuwe CAO die loopt tot juni 2012 is verwerkt (1,3%); 
• de structurele doorwerking van “belonen en beoordelen” is in de begroting opgenomen. 
 
In 2013 is een extra budget voor organisatieontwikkeling en transitie opgenomen dat wordt gedekt uit de 
reserve Personele frictiekosten. Daarnaast zijn budgetten neerwaarts bijgesteld in verband met de uitgevoerde 
ombuigingsoperatie betreffende materiële overhead. 
 
b. Facilitaire zaken 
De budgetten zijn neerwaarts bijgesteld in verband met de uitgevoerde ombuigingsoperatie betreffende 
materiële overhead. 
 
c. Bestuur, advies en communicatie 
De budgetten zijn neerwaarts bijgesteld in verband met de uitgevoerde ombuigingsoperatie betreffende 
materiële overhead. 
 
d. Financiële sturing 
De budgetten zijn neerwaarts bijgesteld in verband met de uitgevoerde ombuigingsoperatie betreffende 
materiële overhead. In verband met het einde van het programma "Verbetering Interne beheersing 2012-2015” 
is het budget in 2016 afgeraamd.  
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e. Informatisering en automatisering 
De budgetten zijn neerwaarts bijgesteld in verband met de uitgevoerde ombuigingsoperatie betreffende 
materiële overhead. 
 
Toerekening kosten bedrijfsvoering 
De toerekening van apparaatslasten bestaat naast directe salarislasten, uit overige apparaatslasten. De overige 
apparaatslasten worden toegerekend op basis van een samengestelde sleutel die bestaat uit 
formatietoerekening en oppervlakteverdeling.  
 
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 programmaonderdelen verdeeld, maar geraamd op een stelpost ‘nog te verdelen 
apparaatskosten’. Aan het eind van het jaar worden deze lasten verdeeld over de diverse 
programmaonderdelen waardoor verschillen ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke raming. 
 
 
2.4 Financiering 
 
In de financieringsparagraaf zijn het beleid en de verwachtingen ten aanzien van renteontwikkeling en 
liquiditeitenomvang uiteengezet. Op grond daarvan zijn de volgende aannames voor de Programmabegroting 
2013 gedaan: De gemiddelde omvang van de liquide middelen in 2013 bedraagt € 60,0 mln. De rentevisie voor 
2013 is dat 0,30% rendement wordt gemaakt voor uitzettingen. Op grond van deze aannames wordt voor het 
jaar 2013 uitgegaan van circa € 180.000 rente inkomsten.  
 
De invoering van verplicht schatkistbankieren is voorzien in 2013. Wanneer precies in 2013 is nog niet helder. 
Vooralsnog gaan we vanuit voorzichtigheidsprincipe uit van invoering per 1 januari 2013, maar mogelijk wordt 
dit later in 2013.  
Op basis van een rendement inschatting gaan we bij verplicht schatkistbankieren uit van een rendement van 
0,3%, terwijl we bij de perspectiefnota nog uitgingen van 1,0%. Hierdoor moeten de rentebaten neerwaarts 
bijgesteld worden.  
 
 
2.5 Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen 
 
Het is voorgeschreven om specifiek inzage te geven in lasten waarvoor geen voorziening is genomen, vanwege 
het gelijkmatige karakter van het uitgavenpatroon. Het betreft hier het vakantiegeld.  
 

Jaarlijks terugkerende verplichtingen (X € 1.000) 2013 2014 2015 2016 

Vakantiegeld 1.764 1.808 1.815 1.808 

Totaal 1.764 1.808 1.815 1.808 
 
Het jaarlijks geraamde bedrag betreft het in dat jaar uit te keren vakantiegeld. Hiervan heeft 7/12e deel 
betrekking op opgebouwde rechten in het voorafgaande jaar en 5/12 op aanspraken in het lopende jaar. De 
overige aanspraken van het lopende jaar worden in het daaropvolgende jaar geraamd en verantwoord. 
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2.6 Investeringen in vaste activa 
 
In de onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde boekwaardes van de vaste activa weergegeven.  
De boekwaarde per 1 januari 2012 sluit aan op de boekwaarde per 31-12-2011 uit de Jaarrekening 20118.  
 

2012 2013 2014 2015 2016

MATERIELE VASTE ACTIVA

1. Vaste activa met maatschappelijk nut
a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.) 33.218 34.867 40.398 44.552 44.419
b. Kunstwerken (bruggen,sluizen, etc.) 852 770 683 592 500
c. Openbare verlichting 1.208 1.298 1.197 1.097 991
d. Gronden en terreinen 4.899 4.899 4.899 4.899 4.899
Totaal vaste activa met maatschappelijk nut 40.177 41.833 47.177 51.139 50.809

2. Vaste activa met economisch nut
Bedrijfsgebouwen:
a. Provinciehuis 14.747 13.889 13.032 12.175 11.318
b. Steunpunten 515 502 486 470 452
Technische installaties, automatisering en meubilair 6.230 7.181 7.320 6.869 6.526
Overige materiele vaste activa 654 861 355 307 196
Totaal vaste activa met economisch nut 22.145 22.433 21.194 19.821 18.492

TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA 62.322 64.267 68.371 70.959 69.301

FINANCIELE VASTE ACTIVA

Verstrekte langlopende geldleningen 6.197 5.628 4.957 4.074 3.574
Kapitaalverstrekkingen 1.221 1.198 1.198 1.198 1.198
Uitzettingen > 1 jaar e.a. 8 8 8 8 8
Overige uitzettingen > 1 jaar 1.767 1.721 1.721 1.721 1.721
Bijdragen aan activa van derden 62 29 12 0 0

TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA 9.255 8.585 7.896 7.001 6.501

TOTAAL VASTE ACTIVA 71.577 72.851 76.267 77.961 75.802

Prognose boekwaarde 1 januariActiva (* 1000 euro)

 
 
De boekwaarde wordt beïnvloed door vermeerderingen en verminderingen. In de staat van activa (zie 
Productenraming 2013) bestaan de vermeerderingen uit de (vervangings)investeringen. De verminderingen 
betreffen de bijdragen van derden en de onttrekkingen aan reserves en voorzieningen. 
 
Overzicht van (vervangings)investeringen 2013-2016 

2013 2014 2015 2016

Product Product2
vermeer-
deringen

verminde-
ringen

vermeer-
deringen

verminde-
ringen

vermeer-
deringen

verminde-
ringen

vermeer-
deringen

verminde-
ringen

1.3.1 Natuur 4.263 4.263
1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland 63
6.1.1 Provinciale Staten 190
2.2.5 Investering provinciale wegen 18.172 11.244 19.723 12.267 12.667 9.322 11.386 10.446
2.2.6 Investering provinciale vaarwegen 1.674
C.2.1.1 Gebouw(en) (en inventaris) 1.131 166 767 347 613 193 1.142 722
C.5.1.1 Informatietechnologie 1.810 1.810 1.810 1.810
Div. Overige verminderingen 1.146 883 500
Eindtotaal 27.050 16.819 22.363 13.497 15.280 10.015 14.338 11.168  
                                                      
8 In de jaarrekening is een boekwaarde ad € 69.576 opgenomen. Het verschil wordt veroorzaakt door een 
voorziening die is getroffen in verband met mogelijke oninbaarheid van een uitstaande lening aan Stichting 
IJsselmeerziekenhuizen. Conform voorschriften is in de jaarrekening 2011 op de balans een bedrag van € 2,0 
miljoen geëlimineerd.  
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Ontwikkeling boekwaarden 2013-2016 
De boekwaarde van de vaste activa loopt volgens prognose door verschillende oorzaken de komende vijf jaar 
met ruim € 4 mln. op. Hiervan wordt € 7 mln. veroorzaakt door investeringen in materiële vaste activa. Het 
gaat hierbij met name om de verhardingen. In vergelijking met de Programmabegroting 2012 vindt voor 
verhardingen in 2012 en 2013 een temporisering plaats van de investeringen. Stagnatie in de voorbereiding van 
een aantal majeure infra projecten (baanverdubbeling N23, verkeersveiligheidsmaatregelen Markerwaarddijk 
en baanverdubbeling Gooiseweg) is met name de oorzaak hiervan. Dit leidt tot lagere boekwaardes (en 
kapitaallasten) in 2012 en 2013 dan gepland. In 2014 en 2015 worden de verschillen weer ingelopen.  
Tegenover de toename van de vaste activa met € 7 mln. staat een daling van de financiële vaste activa met 
afgerond € 3 mln. De geplande terugbetaling van de lening aan Stichting IJsselmeerziekenhuizen is met name 
de veroorzaker hiervan. 
 
 
2.7 Reserves en voorzieningen 
 
In 2013 nemen de reserves per saldo toe met circa € 4,6 mln. Tegenover een totale toevoeging van € 17,8 mln. 
staan onttrekkingen van € 13,2 mln. In 2013 neemt de omvang van de voorzieningen af met € 4,7 mln.  
 
Een detaillering van de mutatie per afzonderlijke reserve en voorziening is in bijlage B opgenomen.  
 
Bij de voorzieningen gaan de vermeerderingen via de exploitatie (lasten van het begrotingsjaar), de 
verminderingen gaan rechtstreeks via de voorzieningen en lopen dus niet via de begroting van baten en lasten. 
Bij het vormen van de voorziening wordt namelijk al de besteding ervan in latere jaren geautoriseerd. 
De voornaamste toevoegingen en onttrekkingen hangen samen met (de egalisatie van kosten van) het niet 
jaarlijks onderhoud aan landwegen en vaarwegen.  
 
Voor nadere informatie over het doel van de diverse reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de Nota 
reserves en voorzieningen, die in januari 2011 door Provinciale Staten is vastgesteld.  
 
Bestedingskader gedelegeerde reserves  
Op 27 januari 2011 hebben Provinciale Staten de Nota reserves en voorzieningen 2011-2015 vastgesteld. Een 
van de nieuwe elementen in deze Nota is het bestedingskader voor de zogenaamde gedelegeerde reserves9. Bij 
de vaststelling van de Nota is expliciet door Provinciale Staten besloten om de bestedingskaders voor 
gedelegeerde reserves jaarlijks te laten vaststellen bij de vaststelling van de programmabegroting. De opzet en 
inhoud van het bestedingskader is in samenwerking met de Statenwerkgroep Planning en Control (maart 2012) 
tot stand gekomen.  
 
Door instemming met het bestedingskader machtigt u ons om de uitvoering ter hand te nemen. Deze uitvoering 
bestaat uit het aangaan van verplichtingen en het doen van uitbetaling conform de geoormerkte bedragen. Via 
de P&C-cyclus wordt gerapporteerd over uitvoering. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd. 
 
Voor twee reserves is geen bestedingskader opgesteld. Het betreft hier: 
• Reserve Wonen, welzijn, zorg; deze reserve is conform het collegeakkoord opgeheven per 1-1-2012; 
• Reserve IFA: de delegatie gold uitsluitend voor de 1e tranche van het IFA en de daarop betrekking 

hebbende middelen zijn inmiddels nagenoeg volledig besteed/verplicht; van de beschikbare € 35 mln. 
resteert nog € 0,6 mln. Aanvullende voorstellen ten laste van de 1e tranche zullen afzonderlijk aan 
Provinciale Straten worden voorgelegd.   

Voor de resterende drie gedelegeerde reserves zijn de formats ingevuld. Deze zijn toegevoegd aan bijlage B 
van de Programmabegroting 2013.  
 
 
 

                                                      
9 Het betreft hier de reserves: Jeugdzorg, Sportaccommodaties, IFA 1e tranche en personele frictiekosten. 
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A.    Aanvaarde moties en amendementen algemene          
 beschouwingen 2012 
 
Motie Registratie Inhoud Directe financiële 

consequenties 
Toelichting bij  de 
begroting 

2 1336164 Leidingwater 
Draagt het college op voor al het 
ongecarboniseerde water dat geserveerd wordt 
bij vergaderingen, recepties en andere 
gelegenheden, uitsluitend leidingwater te 
gebruiken. 

N.v.t. N.v.t. 

5 1336168 Transferium Lelystad Zuid 
Draagt het college op te onderzoeken of en onder 
welke (financiële) voorwaarden een transferium 
bij Lelystad Zuid eerder kan worden gerealiseerd. 
Draagt het college op Provinciale Staten 
voorafgaand aan de behandeling van de begroting 
van 2013 over de uitkomst van het onderzoek te 
informeren. 

N.v.t. N.v.t. 

6 1336169 Buitendijkse haven Urk 
Draagt het college op stappen te ondernemen om 
een verwezenlijking van een buitendijkse haven 
bij Urk te versnellen door maximale medewerking 
te verlenen bij de ruimtelijke inpassing en zo 
mogelijk een bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van een sluitende businesscase 
via de zogenaamde Zuiderzeegelden.  

N.v.t.  N.v.t. 

11 1336179 Verbetering financiering zorgvoorzieningen 
Verzoekt het college in gesprek met de 
Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
(VWS) de achterstand in zorgvoorzieningen in de 
provincie aan de orde te stellen. 
Verzoekt het college het ministerie van VWS te 
bewegen om de af te lossen € 6 miljoen terug te 
laten vloeien naar zorg in Flevoland. 
Verzoekt het college de NZA te verzoeken ook de 
derde tranche aan de MC-groep uit te betalen om 
zo een betere vermogenspositie te creëren. 

Nog niet bekend N.v.t. 

12 1336180 Tegengaan bijensterfte in Flevoland 
Verzoekt het college de mogelijkheid van een 
pilot ‘bij-vriendelijk bermbeheer’ te 
onderzoeken. 
Verzoekt het college met het waterschap en de 
bloembollensector in overleg te treden om te 
komen tot beperking van de emissie van 
gifstoffen en daarover aan PS te rapporteren. 

Nog niet bekend N.v.t. 

15 1336185 Transparantie delegatiebesluiten 
Verzoekt het college in de eerstvolgende 
begroting die aan PS van Flevoland wordt 
aangeboden per rubriek aan te geven of er sprake 
is van een delegatiebesluit (dan wel dat er sprake 
is van een afwijking van de algemene regel dat 
met het accorderen van de begroting door PS 
automatisch een mandaat is verleend). 

N.v.t. PS is middels een 
brief geïnformeerd 
over de delegatie. 
Tevens is de 
leeswijzer van de 
Programmabegroting 
2013 hierop 
verbeterd. 
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16 1336186 Indexering opcenten motorrijtuigenbelasting 
Verzoekt het college in de Perspectiefnota 2012-
2016 niet op besluitvorming die in 2013 pas zal 
plaatsvinden nu al vooruit te lopen door vanaf 
2014 een indexering op de opcenten voor de 
motorrijtuigenbelasting toe te passen voor de 
begroting 2014. 
Verzoekt het college de in de Perspectiefnota 
vermelde meerjarencijfers dienaangaande aan te 
passen. 

We hebben 
uitvoering gegeven 
aan deze motie, de 
indexering is niet 
toegepast. De 
financiële gevolgen 
zijn verwerkt in de 
ontwerpbegroting 
2013. 

De strekking van de 
motie is 
overgenomen in de 
Programmabegroting 
2013. 

17 1336187 Evaluatie Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
(OMFL) 
Verzoekt het college uiterlijk 1 september 2012 
PS de evaluatie van de OMFL te doen toekomen 
bij de uitvoering van de Economische Agenda. 
Verzoekt het college te onderzoeken een 
toekomstige visie en rol van de OMFL en/of het 
op eigen kracht doorgaan met eventueel 
meerdere aandeelhouders. 

Nog niet bekend Nog niet bekend 
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B.   Overzicht reserves en voorzieningen 
           (bedragen x € 1.000) 
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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 
 
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 (vrij deel) 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 2013 is de verhouding 9,2%. (18,4/200,0) 
 
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 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

A001 Algemene reserve 28.764 914 421 29.258 10.869 18.389

Dotaties

Saldo van de begroting 2013 914

914

Onttrekkingen

Bestuursopdracht deltaprogramma t/m 2015 (PS11.06) 61
Tekort op provinciale cofinanciering van het EP 2007-2013 (PS11/15) 279

Versnelling Gooiseweg (PS12/11) 80

421 -/-

Oormerken

Personele capaciteit  PME 345

Duurzame energie tbv De-on (Nuon/Essent) 6.495

Bedrijventerreinen 2010-2020 1.575

Risico "Oostvaarderswold" (Bestemming Jaarrekening 2011) 1.200

Geraamde onttrekkingen aan reserve in 2014-2016 341

Geraamde onttrekkingen aan reserve 2014-2016 ivm sluitend maken meerjarenraming 914

10.869 -/-  
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Reserve personele frictiekosten (NR: B003) 
Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor wij verplichtingen aan mogen gaan, alvorens de begroting te 
wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. Dit bestedingskader is hieronder incl. 
doel van de reserve weergegeven.  
 
Doel (zoals opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen 2011-2015) 

De reserve wordt ingezet voor:  

1 -   (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen; 

2 -    tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden); 

3 -    personele knelpunten; 

4 -    vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden); 

5 -    complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten, incl WW trajecten; 

6 -    organisatieontwikkeling (waaronder transitie, tijdelijk 2012 - 2015). 
  

Besteding 

In 2013 worden de volgende bestedingen voorzien: (al besloten en al opgenomen in de Programmabegroting 
2013, tussen haakjes staan de doorwerkingen ten behoeve van de meerjarenbegroting): 
1 -    (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen               147.000   (184.000) 
5 -    complexe personeelsdossiers                                         265.355   (96.020) 
6 -    organisatieontwikkeling  en transitie                              700.000   (0) 
Totaal                                                                              1.112.355   (280.020) 
 

 
Specificatie ultimo 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B003 Personele frictiekosten 2.336 900 1.112 2.124 280 1.844

Dotaties

Dotatie conform begroting 900

900

Onttrekkingen

Frictiekosten voor div (ex-) medewerkers 412

Budget Transitieplan (2013) 700

1.112 -/-

Oormerken

Geraamde onttrekkingen aan reserve in 2014-2016 280

280 -/-  
 
 
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 2013 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B005  Cofinanciering EU-projecten 00-06 1.502 0 0 1.502 1.502 0

Dotaties

Geen 0

0

Onttrekkingen

Geen 0

0 -/-

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 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 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B006 Grootschalige kunstprojecten 463 33 0 496 0 496

Dotaties

Dotatie conform begroting 33

33

Onttrekkingen

Onttrekking conform begroting 0

0 -/-

Oormerken 0

0 -/-  
 
 
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 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B008 Monumentenzorg 32 132 0 164 119 45

Dotaties

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg (junicirculaire 2012) 119

Dotatie conform begroting 13

132

Onttrekkingen

0

0 -/-

Oormerken

Zie de dotaties. Middelen uit DU-monumentenzorg (voor de regierol in het restauratiebeleid) zijn vooralsnog toegevoegd aan de reserve. 119

119 -/-  
 
 
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.  
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Specificatie ultimo 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B009  Ontwikkelings/strategische projecten 10.831 3.200 229 13.802 13.802 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 2.700

Ombuiging IFA (tgv STROP) 500

3.200

Onttrekkingen

Voorfinancieringskosten  Oostvaarderswold 229

229 -/-

Oormerken

Hoger onderwijs 690

Restant saldo is geoormerkt voor projecten in de Investeringsagenda (€ 17,01 mln in periode 2012-2016) 13.112

13.802 -/-  
 
 
 
Reserve Sportaccommodaties/grootschalige sportmanifestaties (NR: B011) 
Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor wij verplichtingen aan mogen gaan, alvorens de begroting te 
wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. Dit bestedingskader is hieronder incl. 
doel van de reserve weergegeven.  
 
Doel (zoals opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen 2011-2015) 

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken voor:  
• de stimulering van een voor Flevoland toereikend sportvoorzieningenniveau (bijv. bouwen/aanpassen 

sportaccommodaties ten behoeve van grootschalige (inter)nationale sportmanifestaties; 
• subsidie voor grote (landelijke) sportmanifestatie(s) met positief economische impact voor de regio. 
  

Besteding 

In de begroting van 2013 zijn vooralsnog geen bestedingen voorzien.  
 
Specificatie ultimo 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B011  Sportaccommodaties c.a. 392 0 0 392 0 392

Dotaties

0

0

Onttrekkingen

pm

pm -/-

Oormerken 0

0 -/-  
 
 
 
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) 
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Specificatie ultimo 2013 

 
 
 
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 2013 
 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B017  Technische bijstand Europa 674 18 200 492 492 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 18

18

Onttrekkingen

Kosten Technische Bijstand (PS11/10) 200

200 -/-

Oormerken

Vanwege het meerjarige karakter van het EU-programma wordt het saldo volledig geoormerkt tot definitieve afronding programma 492

492 -/-  
 
 
Reserve jeugdzorg (NR: B020) 
Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor wij verplichtingen aan mogen gaan, alvorens de begroting te 
wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. Dit bestedingskader is hieronder incl. 
doel van de reserve weergegeven.  
 
Doel (zoals opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen 2011-2015) 

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. 
  

Besteding 

In 2013 worden nog geen bestedingen voorzien. Het grootste risico dat de provincie loopt is dat er de 
komende jaren als gevolg van een terugtrekkende overheid op ander terreinen, wachtlijsten in de jeugdzorg 
gaan ontstaan. Dit betekent dat de druk om in de jeugdzorg efficiënt met de middelen om te gaan nog meer 
zal toenemen. Voor de provincie wordt het belangrijk om waar mogelijk te reserveren om op maat in te kopen 
voor het geval er wachtlijsten ontstaan in de provinciale jeugdzorg. 
 
Het tijdig kunnen beschikken over deze middelen is dan ook strikt noodzakelijk om de benodigde zorg tijdig te 
kunnen leveren en te bekostigen. Dit is alleen mogelijk wanneer de reserve jeugdzorg gedelegeerd blijft aan 
Gedeputeerde Staten.  

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B016  Vervangende projecten Zuiderzeelijn 16.040 0 1.000 15.040 15.040 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 0

0

Onttrekkingen

Voorlopig programmabudget ZZL/Noord (PS12/11) 1.000

1.000 -/-

Oormerken

Restantsaldo is geoormerkt voor de projecten in de Investeringsagenda 15.040

15.040 -/-
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Specificatie ultimo 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B020  Egalisatiereserve jeugdzorg 573 0 0 573 0 573

Dotaties

Dotatie conform begroting 0

0

Onttrekkingen

Geen pm

pm -/-

Oormerken 0

0 -/-  
 
 
 
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 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B022  Cofinanciering EU-projecten 07-13 3.592 1.900 2.246 3.246 3.246 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 1.900

1.900

Onttrekkingen

Het saldo van de projectlasten en –baten EP (product 3.1.2) 1.959

Deel Cofinanciering bij de Europese subsidies uit het PlattelandsOntwikkel-Programma (POP) 288

2.246 -/-

Oormerken

Vanwege het meerjarige karakter van het EU-programma wordt het saldo volledig geoormerkt tot definitieve afronding programma 3.246

3.246 -/-  
 
 
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 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B024  Investeringsimpuls Flevoland Almere 2.315 6.275 4.500 4.090 4.090 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 6.275

6.275

Onttrekkingen

Onttrekking tbv IFA 4.500

4.500 -/-

Oormerken

Vanwege het meerjarige karakter van het IFA-programma wordt het saldo volledig geoormerkt tot definitieve afronding programma 4.090

4.090 -/-  
 
Nb. Voor IFA2 is geen sprake meer van een gedelegeerde reserve. 
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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 2013 
 

 
 
 
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 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B026  Infrafonds 7.391 2.532 2.453 7.470 7.470 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 2.532

2.532

Onttrekkingen

GOOISEWEG (Spiekweg<>Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenewoudsetocht) aanleg tweede rijbaan 1.000

REPELWEG aanleg verbindingsweg Kadoelermeer (onderdeel project Vollenhoverbrug) 85

Onttrekking i.v.m. nettering BDU (p-MIRT 2013-2017) 1.218

Onttrekking i.v.m. nettering BDU (bez. kader 2010) 150

2.453 -/-

Oormerken

Restantsaldo wordt geoormerkt voor de projecten in de Investeringsagenda 7.484

7.484 -/-  
 
 
 
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.  
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B025  Omgevingsplan Flevoland 1.935 1.816 638 3.113 240 2.873

Dotaties

Dotatie conform begroting 1.816

1.816

Onttrekkingen

Proceskosten voor Oostvaarderswold 150

Proceskosten voor Omgevingsplan 150

Proceskosten voor TMY/WMY 150

Proceskosten voor Noordelijk Flevoland 75

Proceskosten voor de Luchthaven 113

638 -/-

Oormerken

TBES 240

240 -/-
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Specificatie ultimo 2013 
 

 
 
 
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 2013 

 
 
 
Reserve Bodem (NR: B029) 
De bestemmingsreserve Bodem is ingesteld om de kasritmeverschillen opvangt die ontstaan doordat een deel 
van de kosten van het meerjarenprogramma Bodem in latere jaren worden gemaakt dan de jaren waarin de 
provincie middelen van het Rijk ontvangt. Bij de behandeling van de jaarrekening 2010 hebben Provinciale 
Staten besloten (HB 1127189) om de in 2010 niet bestede middelen van het bodemprogramma  beschikbaar te 
houden voor het vervolg van dit programma en is het bedrag geoormerkt.  
 
Specificatie ultimo 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B029 Bodem 341 0 0 341 341 0

Dotaties

0

0

Onttrekkingen

0

0 -/-

Oormerken

Meerjarenprogramma Bodem 341

341 -/-  
 
 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B027  p-MJP Landelijk Gebied 1.026 39 376 689 689 0

Dotaties

Dotatie conform begroting 39

39

Onttrekkingen

Onttrekking conform begroting 376

376 -/-

Oormerken

Vanwege het meerjarige karakter van het p-MJP-programma wordt het saldo volledig geoormerkt tot definitieve afronding programma 689

689 -/-

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B028  GO-gelden 183 0 0 183 183 0

Dotaties

0

0

Onttrekkingen

0

0 -/-

Oormerken

Vanwege CAO-afspraken blijft de omvandg van de reserve volleidg voor het GO geoormerkt. 183

183 -/-
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Reserve Gladheidbestrijding (NR: B030) 
Om de fluctuaties voor de gladheidbestrijding op te vangen is een egalisatiereserve gladheidbestrijding in het 
leven geroepen. Deze egalisatiereserve is uit het restantbudget voor gladheidbestrijding 2011 aangevuld met € 
250.000 vanuit het rekeningresultaat 2011. 
 
Specificatie ultimo 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12 oormerken

netto 
beschikbaar

B030  Egalisatiereserve gladheidbestrijding 325 0 0 325 0 325

Dotaties

0

0

Onttrekkingen

0

0 -/-

Oormerken

0

0 -/-  
 
 
 
Voorzieningen 
 
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 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V005  Grondwaterbeheer 666 0 0 666 0

Dotaties

0

0

Aanwending

0

0 -/-  
 
 
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.  
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Specificatie ultimo 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V011  NJO provinciehuis 1.317 250 50 1.517

Dotaties

Dotatie conform begroting 250

250

Aanwending

Aanwending tbv onderhoud provinciehuis 50

50 -/-  
 
 
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 2013 

 
 
 
Voorziening niet-jaarlijks onderhoud landwegen (NR: V014) 
De voorziening is bedoeld om het provinciaal vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; 
daarvoor is periodiek niet-jaarlijks onderhoud nodig aan oeverbescherming, sluiscomplexen en dient 
baggerwerk plaats te vinden. 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 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V014  NJO vaarwegen 1.726 1.604 1.925 1.405

Dotaties

Dotatie conform begroting 1.604

1.604

Aanwending

Onttrekking tbv onderhoud vaarwegen 1.925

1.925 -/-  
 
 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V013  NJO wegen 8.637 4.909 9.490 4.055

Dotaties

Dotatie conform begroting 4.909

4.909

Aanwending

Onttrekking tbv onderhoud wegen 9.490

9.490 -/-
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Voorziening Pensioenen leden GS (NR: V015) 
Uit de voorziening worden de pensioen aanspraken gedekt voormalige gedeputeerden 
 
Specificatie ultimo 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V015  Pensioenen GS 4.802 68 68 4.802

Dotaties

Dotatie conform begroting 68

68

Aanwending

Aanwending ivm uitbetaling pensioenen 68

68 -/-  
 
 
 
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 2013 
 

(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

Aanwending

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 2013 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V035  Oninbare vorderingen 2.305 0 0 2.305

Dotaties

0

0

Aanwending

0

0 -/-  
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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 2013 
 
 

(bedragen x € 1.000)

link met 
productnr stand 1/1 dotaties onttrekkingen stand 31/12

V036  Verkoop aandelen Essent/NUON 196 0 0 196

Dotaties

0

0

Aanwending

0

0 -/-
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C.  Verloopstaat 2012-2013 
          (bedragen x € 1.000) 
 

Onderdelen van de begroting
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.  Ruimte 4.608 -27 4.581 3.878 3.878 8.459 8.459 0

2.  Bereikbaarheid 18.607 80 18.687 784 784 19.471 19.471 0

3.  Economie 3.803 0 3.803 408 408 4.211 4.211 0

4.  Samenleving 17.041 0 17.041 250 250 17.291 17.291 0

5.  Investeringsagenda 9.780 1.738 11.517 -2.110 -2.110 9.408 9.408 0

6.  Bestuur -102.134 -505 -102.639 525 525 -102.114 -102.114 0

Programma's -48.295 1.286 -47.009 3.734 3.734 -43.275 -43.275 0

1  Personeel en organisatie 38.400 -1.286 37.114 -2.671 -2.671 34.442 34.442 0

2  Facilitaire Zaken 5.545 0 5.545 -604 -604 4.941 4.941 0

3  Bestuur, advies en communicatie 378 0 378 -28 -28 350 350 0

4  Financien 301 0 301 -2 -2 299 299 0

5  Informatisering en automatisering 3.672 0 3.672 -430 -430 3.243 3.243 0

Bedrijfsvoering 48.295 -1.286 47.010 -3.735 -3.735 43.275 43.275 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0

Geautoriseerd door PS Nog niet geautoriseerd do

 
 
Toelichting op de verloopstaat 
De verloopstaat maakt de aansluiting zichtbaar tussen de schijf 2013 uit vastgestelde Programmabegroting 
2012 (na wijziging = kolom 1) en de Programmabegroting 2013. 
 
Doel 
Met de verloopstaat wordt een aantal effecten beoogd. Zo maakt de verloopstaat de financiële verwerking van 
verschillende typen mutaties in de begroting 2013 inzichtelijk. Dit betreffen mutaties veroorzaakt door  
verwerking van de Perspectiefnota 2012-2016 en nieuwe begrotingsvoorstellen. Tevens geeft de verloopstaat 
aan welke financiële mutaties wel én nog niet door Provinciale Staten geautoriseerd zijn. 
 
Kolom 2 
In kolom 2 zijn de mutaties uit de Perspectiefnota 2012-2016 voor de jaarschijf 2013 opgenomen. 
 
Kolom 4 
Deze kolom bestaat uit een aantal mutaties die toegelicht zijn in paragraaf 2.1.5 van de financiële begroting. 
Gedurende een begrotingsproces worden aanpassingen doorgevoerd; vaak regulier. Zo kunnen zich 
budgetneutrale wijzigingen voor (bijvoorbeeld verschuivingen tussen begrotingsposten, of bijvoorbeeld het 
actualiseren van doeluitkeringen waarbij zowel lasten als baten worden aangepast). De voornaamste 
afwijkingen zijn bij het betreffende programmaonderdeel toegelicht. 
De Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2013-2016 is geactualiseerd. Deze actualisatie betreft, conform de 
bestendige gedragslijn, onder andere de doorwerking van de Jaarrekening 2011, de actualisatie van het 
investeringsritme van geplande investeringen, het toevoegen van vervangingsinvesteringen aan bijvoorbeeld de 
jaarschijf 2016.  
De kolommen 6 tot en met 8 geven totaaltellingen van de mutaties, en inzicht in het nieuwe kader dat met de 
vaststelling van de begroting 2013 wordt geautoriseerd.
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D.  Invulling ombuigingen 2012-2016 
 
 
Wij hebben in het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 opgenomen (activiteit 7.1.6) dat wij de 
ombuigingsoperatie gedurende de gehele collegeperiode monitoren en dat wij via de P&C-cyclus periodiek 
hierover rapporteren aan Provinciale Staten. In deze Programmabegroting 2013 (alsmede in de Zomernota 
2012) is de tweede rapportage opgenomen. 
 
Opdracht 
De ombuigingen bedragen in 2012 € 4,5 mln. en lopen op tot € 14 mln. vanaf 2014. De invulling van de 
ombuigingen verloopt via twee sporen; enerzijds via de programmalasten (bijvoorbeeld verlaging van subsidies) 
en anderzijds via de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld verlaging van formatie).  
Alle ombuigingen zijn budgettair verwerkt bij de diverse programmaonderdelen. Met uitzondering van het 
programmaonderdeel Mobiliteit (stelpost in 2014 en 2015 van € 1,3 mln.) zijn er geen taakstellende stelposten 
opgenomen.  
 
Rapportage 
De rapportage over de ombuigingen is onderverdeeld in enerzijds een rapportage over de ombuigingen op de 
programmalasten en anderzijds op de bedrijfsvoering. In de Programmabegroting 2012 was in bijlage D per 
programmaonderdeel de ombuiging per jaar weergegeven, met een concretisering in de kolom ‘Toelichting’. 
Deze opzet hanteren wij ook voor de rapportage over de ombuigingen. Wij hebben deze informatie nu  
hieronder opgenomen en hieraan een kolom ‘Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013’ toegevoegd (de kolom 
Rapportage Perspectiefnota 2012-2016’ hebben we voor het kunnen volgen van de rapportage laten staan). Wij 
willen u ook verwijzen naar paragraaf 2.1.5 van de Financiële begroting waarin wij aangeven dat we voor een 
aantal ombuigingen gebruik moeten maken van de stelpost ‘Risicobuffer ombuigingen’.  
 
Ombuigingen programmalasten  
Op basis van de rapportage in de bijlage kan gesteld worden dat de ombuigingen op subsidies gerealiseerd 
worden doordat subsidieplafonds teruggebracht zijn en/of bijdragen stopgezet zijn. Wij hebben de 
subsidieontvangers geïnformeerd over onze maatregelen voor het lopend begrotingsjaar en toekomstige 
begrotingsjaren. Met betrekking tot de niet-subsidiebudgetten hebben wij de daarvoor bestemde budgetten 
verlaagd. Dit betekent ook dat wij minder activiteiten uitvoeren c.q. ondersteunen. Dit hebben wij ambtelijk 
door laten vertalen in de afdelingsplannen.  
 
Met betrekking tot de stelpost binnen het programmaonderdeel ‘Mobiliteit’ ad € 1,3 mln. vanaf 2014 melden 
wij dat we de aankomende twee jaren gebruiken voor een diepgaand onderzoek naar de omvang van de 
noodzakelijke vervangingsinvesteringen.  
Voor de ombuiging op Omroep Flevoland bereiden wij een plan van aanpak voor op welke wijze wij deze 
ombuiging denken te realiseren. Wij betrekken hierin de landelijke ontwikkelingen rondom regionale omroepen 
in het publieke mediabestel en de juridische procedures die lopen in de provincies Noord-Brabant, Noord-
Holland en Utrecht. 
Voor de ombuiging op de wetenschappelijke steunfunctie Almere geldt dat hier –met in achtneming van de 
aangenomen motie- nog financiële consequenties uit voortvloeien. 
De ombuiging op het bevrijdingsfestival laten wij niet doorgaan. De dekking brengen we ten laste van de 
stelpost risico’s ombuigingen.  
 
Ombuigingen bedrijfsvoering (formatie en materiële kosten) 
In financiële zin is de formatieve ombuiging volledig verwerkt in de salarissom van de begroting 2013 en de 
meerjarenbegroting 2014-2016. In formatieve zin hebben diverse afdelingen de ombuigingen ‘naar voren’ 
gehaald (7,24 fte). Op dit moment dient nog een concrete invulling te worden gegeven voor 10,91 fte van de 
totale formatieve ombuiging van circa 52 fte 
 
De ombuiging op de materiële kosten is in financiële zin inmiddels ook geheel gerealiseerd.  
 
  
 



 200



 201 

I. Programmalasten 
 
Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

1. Ruimte 1.3 Natuur en 

Milieu 

      -32 Taakstelling 

Omgevingsdienst 

Flevoland 

In het profielversterkend 

ombuigen is rekening 

gehouden met een 

taakstelling van € 32.000. 

Deze is nu toegerekend aan 

de berekening van de 

desintegratiekosten, zonder 

correctie op de stelpost 

ombuigingen (geraamd voor 

2015). Dit wordt nader 

uitgewerkt bij het opmaken 

van de Programmabegroting 

2013 van de Provincie 

Flevoland. Het is overigens 

niet uitgesloten dat de 

taakstellende begroting 

voor de OFGV bij nadere 

uitwerking soelaas biedt 

voor de dekking van 

genoemde taakstelling. 

De taakstelling is nog niet 

gecorrigeerd bij het 

opmaken van de 

Programmabegroting 2013. 

Wanneer meer duidelijkheid 

is over de door de 

Omgevingsdienst af te 

nemen diensten (ivm 

huisvesting in het 

Provinciehuis) en de 

aframing van 

huisvestingskosten in de 

begroting van de OFGV (zie 

Statenvoorstel 1357706) zal 

deze taakstelling in 

samenhang daarmee 

worden verwerkt. 

 

    -43 -43 -43 Verlaging Subsidie IVN / 

NMF 25% 

Conform de afspraken in 

het coalitieakkoord is het 

subsidiebudget voor IVN 

met ingang van 2013 met 

25% gereduceerd. Dit levert 

een besparing op van € 

43.000. IVN is door ons 

geïnformeerd over deze 

aanstaande verlaging.  

Geen wijzigingen 

 1.4 Ruimte -13 -13 -13 -13 Beëindiging Stimuleren Het subsidieplafond is door Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

vernieuwende activiteiten  ons teruggebracht naar € 0 

waardoor geen 

subsidieaanvragen meer 

ingediend kunnen worden. 

Daarmee is deze bezuiniging 

gerealiseerd. 

  -2 -5 -9 -9 Ombuiging op geo-

informatie. 

Het aan de organisatie ter 

beschikking gestelde budget 

is door ons verlaagd.  

Geen wijzigingen 

  -16 -21 -21 -21 Beëindiging budget 

gedrukte cartografische 

kaarten  

Het aan de organisatie ter 

beschikking gestelde budget 

is door ons verlaagd. 

Geen wijzigingen 

2. Bereik-

baarheid 

2.2 Mobiliteit     -1.265 -1.265 Herprioritering/versoberi

ng PMIT met als optie 

wijziging 

waarderingsgrondslagen 

en afschrijvingstermijnen 

De aankomende twee jaar 

wordt gebruikt voor een 

diepgaand onderzoek naar 

de vervangingsinvesteringen 

voor de realisatie van de 

bezuinigingstaakstelling 

(herprioritering en 

versobering) waarbij onder 

andere gekeken wordt naar 

een aanpassing van 

waarderingsgrondslagen en 

afschrijvingstermijnen. 

Geen wijzigingen 

  -185 -183 -183 -183 Beëindiging budget 

‘kleine investeringen 

wegen’  

In de meerjarenbegroting 

2012 is geen budget meer 

opgenomen voor kleine 

investeringen wegen. In de 

activiteitenplanning is 

hiermee rekening 

gehouden. 

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

  -100 -100 -100 -100 Beëindiging budget 

‘kleine investeringen 

vaarwegen’ 

In de meerjarenbegroting 

2012 is geen budget meer 

opgenomen voor kleine 

investeringen vaarwegen. In 

de activiteitenplanning is 

hiermee rekening 

gehouden. 

Geen wijzigingen 

3. 

Economie 

3.1 Werk-

gelegenheid 

  9 9 9 Beëindiging subsidie 

Ondersteuning SER 

Flevoland  

Per saldo is hier sprake van 

een nadeel van € 9.000 

omdat het beëindigen van 

de subsidie aan de SER 

Flevoland (€ 35.000 minder 

lasten) als consequentie 

heeft dat de SER per 2013 

haar jaarlijkse bijdrage van 

€ 44.000 aan de provincie 

beëindigd (€ 44.000 minder 

baten). Op termijn kan hier 

wel als compensatie een 

ombuiging op de formatie 

worden ingeboekt. 

Geen wijzigingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ombuiging op formatie in 

2012 verwerkt. 

  -20 -20 -20 -20 Beëindiging jaarlijkse 

publicatie Flevonomics  

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat de 

jaarlijkse publicatie van de 

Flevonomics met ingang van 

2012 is stopgezet.  

Geen wijzigingen 

 

    -100 -100 -100 Beëindiging 

projectsubsidies 

Scholingsoffensief  

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat er 

geen subsidies meer 

verstrekt worden omdat per 

2013 het ‘meerjarig 

Scholingsoffensief’ wordt 

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

beëindigd.  

    -228 -228 -228 Beëindiging meerjarige 

projectsubsidies 

Ondernemersbeleid 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat wij 

fors minder activiteiten op 

het terrein van 

startersbeleid en 

startersbegeleiding gaan 

uitvoeren en ondersteunen. 

Vanaf 2013 zal alleen daar 

waar een directe relatie 

bestaat met de 

clusterontwikkeling uit de 

Economische Agenda 

Flevoland, nog beperkt 

sprake zijn van 

Ondernemersbeleid.   

Geen wijzigingen 

 

  -92 -189 -189 -189 Afbouwen activiteiten 

economische 

gebiedspromotie 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat wij in 

2012 fors minder 

activiteiten gaan uitvoeren 

en ondersteunen ter 

verbetering van de 

bekendheid en het imago 

van Flevoland als 

vestigingsplaats. Vanaf 2013 

vinden er in het geheel 

geen activiteiten meer 

plaats.  

Geen wijzigingen 

 

  -45 -45 -45 -45 Beëindiging bijdrage 

Flevo-aak 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat er 

vanaf 2012 geen subsidie 

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

meer wordt verleend aan de 

Bataviawerf voor het 

jaarlijkse onderhoud van de 

Flevo-aak 

    -200 -315 -315 Verlaging subsidie 

OntwikkelingsMaatschap-

pij Flevoland 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat per 

2013 de jaarlijkse 

exploitatiesubsidie aan de 

OMFL structureel wordt 

verlaagd.  

Geen wijzigingen 

 

 -7 -7 -7 -7 Verlaging subsidie Land-, 

tuin- en bosbouw 

Deze ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat enkele 

kleinschalige activiteiten op 

het gebied van landbouw 

niet langer worden 

ondersteund.  

Geen wijzigingen 

 

 

3.2 

Ontwikkeling en 

innovatie 

  -90 -140 -140 Verlaging subsidie 

Toerisme Flevoland 

Promotie 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat per  

2013 de jaarlijkse 

exploitatiesubsidie aan de 

OMFL ten behoeve de 

business-unit Toerisme 

Flevoland structureel wordt 

verlaagd. 

Geen wijzigingen 

 

4. Samen-

leving 

4.1 Samenleving 

en 

voorzieningen 

-10 -20 -20 -20 Beëindigen subsidie 

Bestuurskosten 

vrijwilligersorganisaties 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat het 

budget in 2012 is 

gehalveerd, waardoor de 

subsidiebeschikkingen in 

vergelijking met voorgaande 

jaren zijn verlaagd. Voor 

2013 is aangekondigd dat de 

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

beleidsregel wordt 

ingetrokken en de subsidie 

wordt stopgezet. 

   -449 -899 -899 Verlaging subsidie CMO 

Flevoland 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat is 

aangekondigd dat de 

subsidie vanaf 2013 en 2014 

wordt verlaagd.  

Geen wijzigingen 

 

  -30 -30 -30 -30 Beëindiging subsidie 

Projecten welzijn 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd omdat geen 

bijdragen meer worden 

verstrekt voor projecten op 

het gebied van welzijn.  

Geen wijzigingen 

 

  -177 -158 -142 -137 Verlaging subsidies 

Versterking voorzieningen 

(Projecten sociale 

agenda) 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat er in 

vergelijking met voorgaande 

jaren minder activiteiten 

zullen plaatsvinden als 

gevolg van de heroriëntatie 

op de provinciale rol in het 

sociale domein.  

Geen wijzigingen 

 

  -37 -78 -78 -78 Beëindiging subsidie 

Telefonische hulpdiensten 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat het 

budget in 2012 is 

gehalveerd, waardoor de 

subsidiebeschikkingen in 

vergelijking met voorgaande 

jaren zijn verlaagd. Wij 

hebben aangekondigd dat 

de subsidie vanaf 2013 

wordt stopgezet.   

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

  -33 -70 -70 -70 Beëindiging subsidie 

Slachtofferhulp 

IJsselland/Flevoland 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat het 

budget in 2012 is 

gehalveerd, waardoor de 

subsidiebeschikkingen in 

vergelijking met voorgaande 

jaren zijn verlaagd. Wij 

hebben aangekondigd dat 

de subsidie vanaf 2013 

wordt stopgezet.   

Geen wijzigingen 

 

  -156 -376 -501 -501 Verlaging subsidie Sport 

Service Flevoland 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat er in 

vergelijking met voorgaande 

jaren de 

subsidiebeschikking 2012 is 

verlaagd. Daarnaast is 

aangekondigd dat de 

subsidie vanaf 2013 

gefaseerd verder zal 

worden verlaagd. De 

ombuiging wordt als gevolg 

van een ingediende motie 

de komende jaren 

getemporiseerd. Dit kan 

worden opgevangen op 

begrotingspost versterken 

voorzieningen sportbeleid.  

Geen wijzigingen 

 

  -11 -23 -23 -23 Beëindiging subsidie 

Sportmanifestaties 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat het 

budget in 2012 is 

gehalveerd, waardoor de 

subsidiebeschikkingen in 

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

vergelijking met voorgaande 

jaren zijn verlaagd. Voor 

2013 is aangekondigd dat de 

beleidsregel wordt 

ingetrokken en de subsidie 

wordt stopgezet. 

  -36 -36 -36 -36 Beëindiging subsidie 

Sportverkiezing Flevoland 

Deze ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat wij 

vanaf 2012 geen subsidie 

meer verstrekken voor de 

Sportverkiezing Flevoland.  

Geen wijzigingen 

 

  -20 -39 -39 -39 Beëindiging subsidie 

Grootschalige 

sportaccommodaties 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat het 

budget in 2012 is 

gehalveerd, waardoor de 

subsidiebeschikkingen in 

vergelijking met voorgaande 

jaren zijn verlaagd. Voor 

2013 is aangekondigd dat de 

beleidsregel wordt 

ingetrokken en de subsidie 

wordt stopgezet. 

Geen wijzigingen 

 

    -19 -19 -19 Beëindiging subsidie 

Regiocoach zeilen 

Lelystad 

Deze ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat wij de 

subsidieverstrekking voor de 

Regiocoach zeilen niet 

zullen voortzetten vanaf 

2013.  

Geen wijzigingen 

 

    -26 -26 -26 Verlaging subsidie 

Steunfunctie 

archeologie/monumenten 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat de 

subsidie voor de 

Steunfunctie archeologie / 

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

monumenten de komende 

jaren maximaal € 100.000 

zal bedragen.  

    -18 -35 -35 Verlaging subsidie 

Centrum Amateurkunst 

Flevoland 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat wij 

hebben aangekondigd dat 

de subsidie vanaf 2013 

wordt verlaagd. 

Geen wijzigingen 

 

    -40 -80 -80 Verlaging subsidie 

Kunstzinnige vorming 

prim. onderwijs 

De ombuiging 
wordt 
gerealiseerd 
doordat is 
aangekondigd 
aan de vier 
instellingen dat 
de subsidie vanaf 
2013 wordt 
stopgezet.  
De toekomstige uitvoering 

van de provinciale 

steunfunctietaak 

cultuureducatie zal door 

een gecentraliseerde 

instelling worden 

uitgevoerd.  

De ombuiging 
wordt 
gerealiseerd 
doordat is 
aangekondigd 
aan de vier 
instellingen dat 
de subsidie vanaf 
1 augustus 2013 
wordt stopgezet.  
De toekomstige uitvoering 

van de provinciale 

steunfunctietaak 

cultuureducatie zal door 

een gecentraliseerde 

instelling worden 

uitgevoerd. 

  -25 -125 -215 -215 Verlaging subsidie 

Servicecentrum 

Flevolandse Bibliotheken 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat er in 

vergelijking met voorgaande 

jaren de 

subsidiebeschikking 2012 is 

verlaagd. Daarnaast hebben 

wij aangekondigd dat de 

subsidie vanaf 2013 wordt 

verlaagd. 

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

    -90 -182 -182 Beëindiging subsidie WSF-

bibliotheek Almere 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat is 

aangekondigd dat de 

subsidie in 2013 wordt 

gehalveerd en vanaf  2014 

wordt stopgezet. 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat is 

aangekondigd dat de 

subsidie in 2013 wordt 

gehalveerd en vanaf  2014 

wordt stopgezet. De 

uitvoering van Motie 5 van 

29 juni 2011 inzake 

‘Instandhouding 

wetenschappelijke 

steunfunctie Flevoland’ 

heeft mogelijk financiële 

gevolgen. 

        -1.522 Verlaging subsidie 

Omroep Flevoland 

(onderzoek) 

De ombuiging staat geraamd 

voor 2015. We bereiden op 

ambtelijk niveau een plan 

van aanpak voor op welke 

wijze wij deze ombuiging in 

de uitgaven aan Omroep 

Flevoland denken te 

realiseren. We betrekken 

hierin de landelijke 

ontwikkelingen rondom 

regionale omroepen in het 

publieke mediabestel en de 

juridische procedures die 

lopen in de provincies 

Noord-Brabant, Noord-

Holland en Utrecht.  

Geen wijzigingen 

 

 4.2 Jeugdzorg -100 -200 -300 -400 Verlaging subsidie 

Jeugdzorg (oplopend naar 

2015) op: 

We kunnen de ombuiging 

realiseren doordat 

subsidiebeschikkingen in 

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

• Vitree € 50.000 

• Nieuw Veldzicht € 

50.000 

• Eigen Kracht Centrale 

€ 100.000 

• Noodfonds € 100.000 

• Interprovinciaal 

beleid € 45.000 

• Week van de 

jeugdzorg € 30.000 

• Overige kosten € 

25.000 

vergelijking met voorgaande 

jaren verlaagd zijn en we 

bij de uitvoering van 

activiteiten rekening 

houden met verlaagde 

budgetten voor jeugdzorg 

gerelateerde kosten.   

  -150 -315 -465 -615 Verlaging subsidie 

Jongerenbeleid (oplopend 

naar 2015) op: 

• Studieconferenties 

Gaaf € 50.000 

• Lagerhuis en 

nationaal jeugddebat 

€ 15.000 

• Overige kosten 

jeugdbeleid € 

100.000 

• Afsprakenkader 

gemeenten € 375.000 

• GGD VKM € 75.000 

We kunnen de ombuiging 

realiseren doordat 

subsidiebeschikkingen in 

vergelijking met voorgaande 

jaren verlaagd zijn en we 

bij de uitvoering van 

activiteiten rekening 

houden met verlaagde 

budgetten voor 

jongerenbeleid 

gerelateerde kosten.   

Geen wijzigingen 

 

4.  4.3 Cultureel 

erfgoed en 

kunstuitingen 

  -125 -250 -250 Verlaging subsidie Nieuw 

Land Erfgoedcentrum 

Door de aankondiging van 

de ombuigingen vanaf 2013 

is door Nieuw Land een 

zienswijze ingediend. Deze 

zienswijze is mogelijk van 

invloed op de realisatie van 

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

de ombuiging. De provincie 

zal de zienswijze 

meenemen in de 

besluitvorming op de 

subsidieaanvraag voor 2013.  

  -5 -5 -5 -5 Beëindiging subsidie 

Cultuureducatie 

voortgezet onderwijs 

Deze ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat wij 

geen subsidie meer 

verstrekken voor 

Cultuureducatie voortgezet 

onderwijs. 

Geen wijzigingen 

 

    -13 -13 -13 Beëindiging subsidie 

Zomeracademie Apollo 

Deze ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat wij 

hebben aangekondigd vanaf 

2013 geen subsidie meer 

verstrekken voor de 

Zomeracademie Apollo. 

Geen wijzigingen 

 

  -35 -64 -64 -64 Verlaging subsidie 1-

jarige cultuurprojecten 

De ombuiging voor 2012 

kunnen we realiseren door 

een verschuiving van 

subsidies voor 1-jarige naar 

3-jarige cultuurprojecten. 

Vanaf 2013 wordt de 

ombuiging gerealiseerd 

doordat wij in 2012 het 

beleid voor subsidies op 

gebied van podiumkunsten 

zullen herzien. Wij hebben 

de betreffende 

subsidieontvangers op de 

hoogte gesteld van de 

noodzakelijke ombuigingen 

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

en de herijking in 2012 van 

het cultuurbeleid. 

    -17 -17 -17 Beëindiging subsidie 

Flevolands Jeugd 

Symfonisch Orkest 

Deze ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat wij 

hebben aangekondigd vanaf 

2013 geen subsidie meer te 

verstrekken voor het 

Flevolands Jeugd 

Symfonisch Orkest.  

Geen wijzigingen 

 

  0,4 0,4 0,4 0,4 Beëindiging subsidie 

Scholieren Filmfestival 

Deze ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat wij 

vanaf 2012 de subsidie voor 

het Scholieren Filmfestival 

niet voortzetten.   

Geen wijzigingen 

 

  -35 -70 -70 -70 Beëindiging subsidie 

Beeldende kunst excl. 

Almere/L'stad 

De ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat het 

budget in 2012 is 

gehalveerd, waardoor 

minder 

subsidiebeschikkingen in 

vergelijking met voorgaande 

jaren worden verstrekt.  

Met ingang van 2013 wordt 

de beleidsregel 

ingetrokken.   

Geen wijzigingen 

 

    -25 -25 -25 Verlaging subsidie 

Cultuurparticipatie 

Deze ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat wij 

vanaf 2013 bij de 

subsidieverstrekking 

rekening zullen houden met 

verlaagde budgetten voor 

cultuurparticipatie. 

Geen wijzigingen 
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Pro-
gramma 

Programma-
onderdeel 

2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

    -21 -21 -21 Beëindiging subsidie 

Bevrijdingsfestival  

Deze ombuiging wordt bij 

nader inzien niet 

doorgevoerd. Bij het 

opstellen van de 

Programmabegroting 2013 

zal een alternatieve 

invulling van dit 

ombuigingsbedrag worden 

gevonden.  

Wij hebben besloten om de 

bezuiniging op de 

subsidiëring van het 

bevrijdingsfestival niet door 

te laten gaan. Dekking 

hiervoor komt ten laste van 

de stelpost risico's 

ombuigingen 

    -178 -178 -178 Verlaging subsidie 3-

jarige podiumprojecten 

regiobelang 

Deze ombuiging wordt 

gerealiseerd doordat wij 

vanaf 2013 het beleid voor  

subsidies op gebied van 

podiumkunsten zullen 

herzien. Wij hebben de 

subsidieontvangers op de 

hoogte gesteld van de 

noodzakelijke ombuigingen 

en de herijking in 2012 van 

het cultuurbeleid.  

Geen wijzigingen 

    5 5 5 Verhoging subsidie 

Flitssubsidies voor de 

jeugd 

Niet van toepassing. Geen wijzigingen 

5. Investe-

rings-

agenda 

5.7 p-MJP     -30 -30 Verlaging cofinanciering 

Versterken leefbaarheid 

platteland 

We hebben de ombuiging 

verwerkt in de jaarschijven 

2014-2015 van de 

Productenraming 2012. De 

Flevolandse gemeenten zijn 

geïnformeerd dat bij een 

nieuwe POP-periode 

(Europese subsidies voor 

plattelandsontwikkeling) 

Geen wijzigingen 
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Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

van hen verwacht wordt, 

zorg te dragen voor 

benodigde cofinanciering 

van projecten. 

 5.7 p-MJP     -50 -50 Verlaging cofinanciering 

Toeristische activiteiten  

Idem Geen wijzigingen 

 5.7 p-MJP     -50 -50 Verlaging cofinanciering 

Basiszorg  

Idem Geen wijzigingen 

 5.7 p-MJP     -4 -4 Verlaging cofinanciering 

Dorpsvernieuwing  

Idem Geen wijzigingen 

 5.7 p-MJP     -16 -16 Verlaging cofinanciering 

Leefomgeving  

Idem Geen wijzigingen 

6. Bestuur -70 -70 -70 -70 Beëindiging Dag van 

Flevoland 

We hebben de ombuiging 

verwerkt in de jaarschijven 

2012-2015 van de 

Productenraming 2012. De 

dag van Flevoland wordt 

niet meer gehouden. 

Geen wijzigingen 

 -13 -13 -13 -13 Verlaging 

Representatiekosten 

bestuur 

Wij hebben de ombuiging 

gerealiseerd, deze heeft 

onder meer betrekking op 

een reductie van de 

aankoop bloemen ten 

behoeve van Gedeputeerde 

Staten. 

Geen wijzigingen 

 

6.1 

Samenwerking 

& Bestuurlijke 

positionering 

  -30 -30 -30 Vermindering aantal 

dienstauto’s van 4 naar 3 

In 2012 expireert een 

leasecontract, de ombuiging 

wordt gerealiseerd met 

ingang van 2013. 

Geen wijzigingen 

  -48 -48 -48 -48 Beëindiging website 

Flevoportal (Flevogids) 

We hebben de ombuiging al 

in 2011 doorgevoerd. De 

Geen wijzigingen 
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Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

jaarschijven 2012-2015 zijn 

hierop aangepast. 

  -11 -11 -11 -11 Beëindiging budget voor 

bestuurscalamiteiten 

Wij hebben het budget voor 

bestuurscalamiteiten laten 

vervallen.  

Geen wijzigingen 

  -96 -96 -96 -96 Beëindiging Infopagina 

provincienieuws  

We hebben de ombuiging al 

in 2011 doorgevoerd. De 

jaarschijven 2012-2015 zijn 

hierop aangepast. 

Geen wijzigingen 

  -11 -11 -11 -11 Beëindiging budget 

Bestuurlijke lobby 

Flevoland (onder andere 

Flevo-ontbijt) 

We hebben de ombuiging in 

2011 doorgevoerd. De 

jaarschijven 2012-2015 zijn 

hierop aangepast. 

Geen wijzigingen 

  -4 -4 -4 -4 Beëindiging budget 

Lobbyruimte Den Haag 

We hebben de activiteit 

beëindigd.  

Geen wijzigingen 

  -40       Beëindiging Imago-

onderzoek 

We hebben de incidentele 

ombuiging verwerkt in de 

jaarschijf 2012 van de 

Productenraming 2012.  

Geen wijzigingen 

    -125 -125 -125 Verlaging kosten Inter 

Provinciaal Overleg 

De IPO-begroting 2012 en 

volgende jaren gaat uit van 

forse personele reductie. 

Echter het realiseren van 

deze bezuiniging is 

afhankelijk van het slagen 

van flankerend beleid. De 

eerste kwartaalrapportage 

wordt in mei  2012 

verwacht. 

Geen wijzigingen 

  -45 -81 -81 -81 Afbouw 

samenwerkingsrelatie 

Al in 2011 is het aantal 

activiteiten, projecten en 

Geen wijzigingen 
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Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

Dmitrov werkbezoeken drastisch 

teruggebracht. Dmitrov 

wordt als taak omgebogen 

tot economische 

diplomatie. De jaarschijven 

2012-2015 zijn hierop 

aangepast.  

  -25 -25 -25 -25 Versobering 

Relatiegeschenken 

De versobering is 

doorgevoerd, de ramingen 

2012-2015 zijn aangepast. 

Geen wijzigingen 

  -44 -44 -44 -44 Verlaging budget 

Nieuwsbrieven 

De Nieuwsbrieven worden 

op een andere wijze 

(digitaal) verstrekt; de 

ombuiging is daarmee 

gerealiseerd.  

Geen wijzigingen 

 6.2 Openbare 

orde en 

veiligheid 

-5 -5 -5 -5 Versobering 

ondersteuning Provinciaal 

Coördinatie Centrum 

De voorzieningen worden op 

een minimumniveau in 

stand gehouden; de 

begroting 2012-2015 is 

hierop aangepast.  

Geen wijzigingen 

  -5 -5 -5 -5 Beëindiging subsidie St. 

Marker Reddingsboot 

KNBRD 

Er is en wordt geen subsidie 

meer verleend. 

Geen wijzigingen 

  -18 -18 -18 -18 Versobering Opleidingen 

en oefenen 

De opleidingen/oefeningen 

worden op een 

minimumniveau in stand 

gehouden. 

Geen wijzigingen 

  -2 -2 -2 -2 Versobering budget 

Veiligheidsnet 

Het contract is beëindigd; 

Veiligheidsnet Flevoland is 

‘uit de lucht’. 

Geen wijzigingen 

 6.4 Onvoorzien   -500 -500 -500 Vanaf 2013 wordt We hebben de betreffende Geen wijzigingen 
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en stelposten versoberd op interne en 

externe l&P-compensatie 

instellingen schriftelijk op 

de hoogte gebracht van 

deze ombuigingsmaatregel. 

6.  6.5 Reserves -75 -75 -75 -75 Beëindiging storting 

reserve Wonen, Welzijn 

en Zorg  

We hebben de meerjarige 

storting in de reserve 

Wonen, Welzijn en Zorg in 

zijn geheel afgeraamd. 

Geen wijzigingen 

      -1.000 -1.000 Halvering provinciale 

cofinanciering EU-

projecten periode 2014-

2020 wegens verwachte 

verlaging EU-financiering 

Deze maatregel heeft 

betrekking op de nieuwe 

EU-programmaperiode 

2014-2020. In de loop van 

2013 zal duidelijk zijn of en 

hoeveel budget Flevoland 

zal ontvangen uit het EFRO-

fonds. Naar aanleiding 

daarvan zal een nieuw OP 

worden ontwikkeld. In dit 

nieuwe OP 2014-2020 zal 

rekening gehouden worden 

met de verlaging van de 

provinciale cofinanciering. 

Geen wijzigingen 

  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Verlaging storting reserve 

Infrafonds 

In het PMIT 2012-2016 is de 

programmering van het 

investeringen wegen 

programma bijgesteld door 

een aantal projecten te 

temporiseren. Naast de 

noodzakelijke ombuiging in 

verband met de 

rijksbezuiniging op de BDU 

(andere belangrijke PMIT 

dekkingsbron). 

Geen wijzigingen 
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2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

Totaal ombuiging op 

Programmalasten 
  - 2.851   - 6.022  -  9.773  -11.579  
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II. Formatie 
 

Opgave 2012 2013 2014 2015 Toelichting 
Rapportage 

Perspectiefnota 2012-2016 

Rapportage Zomernota 

2012 en PB 2013 

Formatiereductie ca. 50 fte   - 1.784   - 2.649  -  3.000  - 3.802 In financiële zin is de 

formatieve ombuiging 

volledig verwerkt in de 

salarissom van de 

begroting 2013 en de 

meerjarenbegroting 2014-

2016.  

N.v.t. In formatieve zin hebben 

diverse afdelingen de 

ombuigingen ‘naar voren’ 

gehaald (7,24 fte). Op dit 

moment dient nog een 

concrete invulling te 

worden gegeven voor 10,91 

fte van de totale formatieve 

ombuiging van circa 52 fte 
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III. Materiële overhead 
 
 
Product 2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 

Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

Personeel en organisatie -548 -498 -498 -498 Verlaging budgetten 

belonen, kinderopvang, 

stimulering PC, 

mobiliteit, versterking 

organisatie, 

ziektecompensatie en 

werving en selectie. 

N.v.t. Geen opmerkingen 

Facilitaire Zaken -324 -324 -324 -324 Verlaging budgetten 

telefonie, onderhoud, 

energie en water, repro, 

personeelsrestaurant, 

schoonmaak, post en 

advies 

 

 

N.v.t. De ombuiging wordt 

gerealiseerd door maximale 

sturing op de kosten voor 

zover beïnvloedbaar, door 

over te gaan op lease en het 

toepassen van versobering 

en door minder advies in te 

winnen. 
Bestuur, advies en 
communicatie 

      - 26       - 26       - 26       - 26 Verlaging budget 

verzekeringen 

Nvt De ombuiging wordt 

gerealiseerd, maar gaat ten 

koste van de ruimte van 

middelen om eigen risico’s 

bij schade te kunnen 

dragen. Bij weinig 

schademeldingen zal dit 

voldoen. Intussen stijgen 

wel de verzekeringspremies 

en assurantiebelasting 

zodanig dat grenzen dreigen 

te worden overschreden. 
Financiën   - 15 - 15 Verlaging budget 

accountancy 

N.v.t. De ombuiging moet 

gerealiseerd worden door 
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Product 2012 2013 2014 2015 Toelichting Rapportage 
Perspectiefnota 2012-
2016 

Rapportage Zomernota 
2012 en PB 2013 

gunstige aanbesteding voor 

een nieuwe 

contractperiode. 
Informatisering en 
automatisering 

-359 -374 -374 -374 Verlaging adviesbudget, 

investeringsruimte 

lidmaatschappen en 

abonnementen 

N.v.t. De ombuiging wordt 

gerealiseerd door minder 

ondersteuning, door uitstel 

van investeringen en door 

uitstel van innovatie van 

systemen en door een 

besparing op 

lidmaatschappen en 

abonnementen. 
Totaal ombuiging op 
Materiële overhead 

- 727 - 1.255 - 1.220 - 1.235    
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E.  Specificatie van incidentele lasten en baten 2013-2016 
 

2013 2014 2015 2016
ProgrammaPrograBL/BB Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1  Ruimte

1.1   Omgevingsbeleid
N111012  Actualisatie/uitwerken omgevingsplan (proceskosten) 150

1.2   Water
N121011  Waterbeleid (Deltaprogramma) 61 61

1.3   Natuur en Milieu
N132022  Duurzaamheid en energie 24
N132023  Klassieke milieutaken (Programma Externe veiligheid) 334 334
N132024  Bodem (Meerjarenprogramma bodem) 1.216 1.126 0 0
N132120  Bijdragen derden duurzheidsprojecten -24 0 0 0
N133018  PUL (Europese zwemwaterrichtlijn) 57 57 57 0

1.4   Ruimtelijk beleid
N141013  ISV-bijdragen gemeenten 96 96 0 0
N142015  Windenergiebeleid 20

Totaal 1  Ruimte 1.958 -24 1.674 0 57 0 0 0
2  Bereikbaarheid

2.2   Mobiliteit
N225015  Bijdr.reserves in provinciale proj. 1.085 500 1.865 2.365

Totaal 2  Bereikbaarheid 1.085 500 1.865 2.365
3  Economie

3.1   Werkgelegenheid
N311026  Herstructurering bedrijventerreinen (Convenant). 981 468 0 0
N312014  EPT Overig 85 85 85 85
N312021  OP West Flevoland 2.891 1.516 700 0
N312022  Interreg IV 353 355 0 0
N312024  Technische Bijstand OP-West 152 152 152 152
N312025  OP West 2014-2020 0 900 900 900
N312115  Doelstelling 3 Interreg -186 -186 0 0
N312116  TB PB OP West Regio -1.250 -1.250 -1.250 -1.250
N312120  OP West Flevoland -956 -600 0 0
N312121  Interreg IV Doelstelling 3 -263 -265 0 0

Totaal 3  Economie 4.462 -2.656 3.476 -2.301 1.837 -1.250 1.137 -1.250
5  Investeringsagenda

5.1   Oostvaarderswold
N511011  Oostvaarderswold (procesgeld) 150 0 0 0
N511111  Pachtinkomsten 2e tranche OVW -250 -250 0 0

5.2.  Zuidelijk Flevland
N521011  IFA 4.500 6.000 6.000 4.000

5.3.  Noordelijk Flevoland
N531011  Noord Flevoland procesgelden 75 0 0 0
N531013  Noord Flevoland programmagelden 1.000 1.000 1.000 1.000

5.4   Markermeer/Ijmeer
N541011  IJmeer/Markermeer (procesgeld) 150 0 0 0

5.5   Luchthaven Lelystad / OMALA
N551011  Luchthaven Lelystad (procesgeld) 113

5.6   Duurzame energie
N561011  Proceskosten DE-on 396 75 0 0

5.7   p-MJP 9.120 -6.967 5.863 -3.925 5.865 -3.926 5.365 -3.426
Totaal 5  Investeringsagenda 15.504 -7.217 12.938 -4.175 12.865 -3.926 10.365 -3.426
6  Bestuur

6.1   Samenw. & Bestuurlijke positionering
N611028  Verkiezingen 0 0 350 0
N612019  Opleiding leden GS 0 0 126 0

6.3   Algemene dekkingsmiddelen
N631012  Rente Groenfonds OVW 250 250 0 0
N631111  Provinciefondsuitkering (Convenant bedrijventerreinen) -981 -468
N631111  Provinciefondsuitkering (Europese zwemwaterrichtlijn) -57 -57 -57
N631111  Provinciefondsuitkering (GreenDeal) -396 -75
N631116  Rente Groenfondsrekening ILG -100 0 0 0
N631117  Rente voorfinanciering OVW -229 0 0 0
N631120  Afvalzorg Holding NV -126 0 0 0

Totaal 6  Bestuur 250 -1.888 250 -600 476 -57 0 0
Eindtotaal 23.258 -11.785 18.838 -7.075 17.100 -5.233 13.867 -4.676

11.473 11.763 11.867 9.191

2013 2014 2015 2016
ProgrammaPrograBL/BB Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
6  Bestuur

6.5   Reserves 17.760 -13.175 16.399 -11.666 17.422 -12.419 17.422 -9.499
Totaal 6  Bestuur 17.760 -13.175 16.399 -11.666 17.422 -12.419 17.422 -9.499
Eindtotaal 17.760 -13.175 16.399 -11.666 17.422 -12.419 17.422 -9.499

4.584 4.733 5.002 7.923  
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