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1. 

3. 

Beslispunten 

1. De Voorjaarsnota 2011 vast te stellen; 
Het tekort van € 240.000 voor het jaar 2011 voorlopig te dekken uit de 
post Onvoorziene uitgaven 2011 en het meerjarig effect toe te voegen 
aan het saldo van de Kadernota 2012-2015; 
De uit de Voorjaarnota 2011 voortvloeiende 10^ begrotingswijziging vast 
te stellen. 

4. De volgende kredieten te muteren: 
a. Het bruto raamkrediet investeringen wegen verlagen met € 3.930.000 

tot € 18.610.000. 
b. Het krediet investeringen vaarwegen (PMJP gelabeld) verlagen met 

€ 313.000 tot €443.000. 
c. Het raamkrediet niet-jaarUjks onderhoud (NJO) wegen verhogen met 

€ 605.000 tot € 6.625.000. 
d. Voor de glasvezelverbinding tussen de steunpunten en het provincie

huis een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen. 

2. Inleiding 

In de financiële verordening provincie Flevoland 2003 staat dat wij via twee 
tussentijdse rapportages Provinciale Staten informeren over de reaUsatie van 
de begroting van het lopende jaar. Dit is de eerste tussenrapportage van 
2011. Deze Voorjaarsnota 2011 biedt inzicht in de voortgang van de uitvoe
ring van de vastgestelde begroting 2011. Wij rapporteren hierin over afwij
kingen; in de opbouw van de rapportage volgen wij de begroting, de thema's 
en de speerpunten. 
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3. Beoogd ef fect 

De staten zün juist en volledig geïnformeerd over de inhoudeUjke en financi
ële voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2011 en in staat 
om waar nodig bij te sturen. 
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4. Argumenten 

1.1 De Voorjaarsnota biedt inzicht in de belangrijkste afwijkingen 
De periode waarover wordt gerapporteerd betreft de eerste drie maanden 
van het jaar 2011. Uit de beleidsteksten en de financiële informatie bUjkt 
dat de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting in het alge
meen volgens plan verloopt. Een aantal budgetwijzigingen, met name (admi
nistratieve) overheveUngen, bij- en af ramingen, worden aan u voorgelegd via 
de begrotingswüziging. 

1.2 De meeste doelen voor 2011 lijken haalbaar 
De rapportage levert het beeld op dat de meeste in de Programmabegroting 
2011 opgenomen doelen reaUseerbaar zijn; over enkele doelen rapporteren 
wij afwükingen. Op een aantal onderdelen wordt voorgesteld investeringen 
uit te stellen en budgetten daarvoor te verlagen. 

4=^ 
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2.1 Een sluitende begroting is uitgangspunt bij tekort Voorjaarsnota 
Na verrekening van mee- en tegenvallers en na het maken van enkele keuzes is er een tekort 
van € 240.000 in het jaar 2011. 

2.2 Doorwerking Voorjaarsnota 2011 op Kadernota 2012-2015 
De meerjarenraming van de Programmabegroting 2011 vertoont tekorten die oplopen van € 9,1 
miljoen in 2012 tot 10,1 miljoen in 2015. In de Kadernota 2012-2015 hebben wij aangegeven 
met welke maatregelen wij de meerjarige tekorten in willen gaan lopen. Door deze maatrege
len kunnen wij een sluitende Programmabegroting 2012 opstellen, met overigens nog wel meer
jarige tekorten. 
Het meerjarig effect van de Voorjaarsnota 2011 is negatief van aard; deze bedraagt afgerond 
€ 0,2 miljoen. Dit houdt in dat we de taakstelUng zoals opgenomen in de Kadernota 2012-2015 
ad € 785.000 gaan verhogen tot € 1,0 miljoen. Wij houden hierbij nog geen rekening met de 
laatste berichtgeving rondom de herverdeUng van het Provinciefonds. 

2.3 De post Onvoorzien heeft voor 2011 voldoende ruimte 
De begroting 2011 heeft een budget "Onvoorziene uitgaven" van € 0,6 miljoen. Het resterende 
tekort van de Voorjaarsnota 2011 ad € 240.000 vangen wij daarmee voorlopig op. Wü gaan taak
stellend op zoek naar een andere dekking van het tekort en rapporteren Provinciale Staten daar 
zo spoedig mogeUjk over. 

3. PS moeten wijzigingen goedkeuren 
Het tekort van de Voorjaarsnota 2011 moet worden weggewerkt. Uitgangspunt is immers een 
sluitende begroting. Daarnaast is het nodig de begroting te wijzigen als gevolg van de mutaties 
in de reserves en de administratieve overheveUngen. Uw goedkeuring is hiervoor nodig. 

4.1 Jaarlijks vindt tussentijdse bijstelling van het PMIT plaats 
De uitvoering van het PMIT is onderhevig aan veranderingen en het is gebruikeUjk dat deze wü-
zigingen leiden tot een aanpassing van het PMIT. In de bijlage van de Voorjaarsnota zijn deze 
aanpassingen toegelicht. Ook zün er financiële aspecten. Ons college heeft het geactuaUseerde 
PMIT inmiddels vastgesteld. 

4.2 Een gewijzigd PMIT heeft geen financiële gevolgen voor de begroting 
Wij hebben het PMIT geactuaUseerd en aangepast. Daartoe leggen wij daarbü behorende wijzi
ging van het raamkrediet ter besluitvorming voor. Het gaat echter om een wüziging van de bru
to kredieten. Netto (onder aftrek van bijdragen van derden en bijdragen vanuit de voorziening) 
bUjven de kredieten nagenoeg ongewijzigd. Daarom is er geen sprake van financiële gevolgen 
voor de begroting. 

4.3 Glasvezelverbinding is nodig tussen het provinciehuis en de steunpunten 
De provincie beschikt over een aantal steunpunten. Tussen het provinciehuis en de steunpunten 
vindt dataverkeer plaats. Dit dataverkeer dient versneld te worden, waarvoor gebruik gemaakt 
wordt van een glasvezelkabel. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan kunnen opgevangen worden 
binnen themaonderdeel wegen en vaarwegen van de begroting. 

Kanttekeningen 

De inkomsten zijn onzeker 
Op het moment dat wij deze Voorjaarsnota 2011 aan u voorleggen is juist door het Rijk de her
verdeUng van het Provinciefonds bekend gemaakt. De uitkomst van de herverdeUng vinden wij 
teleurstellend; wij hebben regelmatig bij het Rijk onze financiële positie onder de aandacht ge
bracht en aangegeven wat Flevoland nodig heeft voor het op peil houden van haar voorzienin
gen enerzijds en de Schaalsprong anderzijds. 
In de Kadernota 2012-2015 hebben wü het meerjarig financieel perspectief weergegeven. De 
daarin opgenomen aanname over de structurele hoogte van de extra inkomsten uit het Provin-
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ciefonds bedraagt € 8,8 miljoen. Dit bedrag moet met € 0,8 miljoen neerwaarts worden büge-
steld. 
Naast bovenstaande ontwikkeling rondom het Provinciefonds is er reden tot zorg over een moge
Ujk structurele inkomstendaUng uit de Motorrijtuigenbelasting. 

6. Vervolgproces 
De volgende rapportage over de uitvoering van de Programmabegroting 2011 betreft de Na
jaarsnota 2011. Deze zal in oktober 2011 door Provinciale Staten behandeld worden. 

7. Advies uit de Opinieronde 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 april 2011, nummer 1140873. 

BESLUITEN: 
1. De Voorjaarsnota 2011 vast te stellen; 
2. Het tekort van € 240.000 voor het jaar 2011 voorlopig te dekken uit de post Onvoorziene 

uitgaven 2011 en het meerjarig effect toe te voegen aan het saldo van de Kadernota 2012-
2015; 

3. De uit de Voorjaarnota 2011 voortvloeiende 10^ begrotingswijziging vast te stellen. 
4. De volgende kredieten te muteren: 

a. Het bruto raamkrediet investeringen wegen verlagen met € 3.930.000 tot € 18.610.000. 
b. Het krediet investeringen vaarwegen (PMJP gelabeld) verlagen met € 313.000 tot 

€ 443.000. 
c. Het raamkrediet niet-jaarUjks onderhoud (NJO) wegen verhogen met € 605.000 tot 

€ 6.625.000. 
d. Voor de glasvezelverbinding tussen de steunpunten en het provinciehuis een krediet van 

€ 30.000 beschikbaar te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2011 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

• Voorjaarsnota 2011 HB 1133135 
• 10^ Begrotingswijziging 2011 
• Bülage 1: Procesverloop 
• Bijlage 2: Onzekerheden en risico's uit Kadernota 2012-2015 

10. Ter lezing gelegde stukken 

m 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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Bijlage 1: Procesverloop 

A. Inleiding 

De Voorjaarsnota vormt één van de sturingsdocumenten uit de P&C-cyclus. Deze jaarUjks terugke
rende cyclus bestaat uit vier fases. In de onderstaande tabel is per fase weergegeven welke docu
menten daarbü voor Provinciale Staten gereaUseerd wordenV 

S t u r i n g s f a s e ^ * ' - • ; 1 - -'• ~ " Documenten ' " ' -

1. Kaderstellen 

2. Begroten 

3. Rapporteren en verantwoorden 

4. Verantwoorden en vaststellen 

Kadernota 

Programmabegroting 

Voor- en Najaarsnota 

Jaarverslag en Jaarrekening 

Kaderstellen 

Verantwoorden 
en 

vaststellen 
Begroten 

I Rapporteren , 
j 'en yerantwoor- f 

m 

In november 2010 is de Programmabegroting 2011 vastgesteld. De Voorjaarsnota 2011 is de eerste 
voortgangsrapportage. Deze wordt in uw vergadering van 18 mei 2011, samen met de Kadernota 
2012-2015 besproken. In deze vergadering worden de Algemene Beschouwingen gehouden. 

Wü hebben in de voorbereiding van de Voorjaarsnota de voortgang van alle doelstelUngen uit de 
Programmabegroting 2011 over de eerste drie maanden van dit jaar tegen het Ucht gehouden. 
Alleen over die doelstelUngen waarvoor afwijkingen zün of worden verwacht, zowel inhoudeUjk als 
financieel, wordt gerapporteerd. 

B. Uitgangspunten 

In de Kadernota 2012-2015, vastgesteld door GS op 1 maart 2011 en te laat aan de staten toegezon
den, hebben wü stilgestaan bü de onzekerheden en risico's. Deze zün onverkort van toepassing op 
de Voorjaarsnota 2011, met uitzondering van de onzekerheid rondom de herverdeling van het Pro
vinciefonds. Voor de volledigheid voegen wij deze toe als bijlage. 

Bü de bespreking in het college van de uitgangspunten voor de Kadernota 2012-2015 is eveneens 
afgesproken dat dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd voor de opstelUng van deze Voorjaars
nota. De belangn'jkste uitgangspunten zün dat, evenals de Kadernota 2012-2015 maar ook de Pro
grammabegroting 2011, ook de Voorjaarsnota 2011 beleidsarm is; en in de tweede plaats geldt een 
nulUjn waarbij de begroting voor 2011 op saldoniveau sluitend moet zijn. BestuurUjke keuzes zijn 

' Naast documenten voor Provinciale Staten worden ook sturingsdocumenten voor de ambtelijke organisatie gerealiseerd. 
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nodig bij het aanvaarden c.q. afwijzen van voorstellen tot uitbreiding van de begroting. Door het 
aanbrengen van een duideUjke focus kan voldoende kwaUteit worden gehandhaafd op de taken die 
voortgezet worden. 

C. Kadernota 
In de Kadernota 2012-2015 hebben wü het meerjarig financieel perspectief weergegeven. De daarin 
opgenomen aanname over de structurele hoogte van de extra inkomsten uit het Provinciefonds 
bedraagt € 8,8 miljoen. Dit bedrag moet met € 0,8 miljoen neerwaarts worden bügesteld. 

D. Voorjaarsnota 
De Voorjaarsnota is bedoeld om te rapporteren over afwükingen. In zijn algemeenheid kan gesteld 
worden dat de uitvoering van de Programmabegroting 2011 op schema ligt. In deze Voorjaarsnota 
2011 worden enkele afwükende ontwikkelingen gemeld. Ook worden in de Voorjaarsnota niet aan
gewende middelen uit 2010 opgevoerd. 
Na verwerking van de informatie uit de Voorjaarsnota komt het verwachte tekort 2011 uit op € 0,24 
miljoen. Wü stellen voor dit bedrag voorlopig te dekken uit de post onvoorzien. De mutaties die 
hebben geleid tot dit tekort zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 

m 

r" ' 2 0 l i , 2012 -'it^r3m'\"^h : 

Hogere salarislasten 
Hogere werkgeversbijdrage Levensloopregeling 25 25 25 25 
Hogere werkgeverslasten Zorgverzekeringswet 120 120 120 120 
Verhoging pensioenlasten 260 260 260 260 
Verhoging pensioenpremies per 1 april 2011 150 200 200 200 
Verlaging sociale lasten 170- 170- 170- 170-

385 435 435 435 

Lagere opbrengst MRB 550 (structureel ef fect reeds in KN) 

Lagere storting Infrafonds 145- 145- 145- 145-

Hogere rente opbrengst OMALA 45- 62- 62- 62-

IPO verpUchtingen inzake e-dienstverlening 180 (structureel ef fect reeds in KN) 

Systematiek salarislasten (netto) 1.000 (structureel ef fect reeds in KN) 

OmbuigingstaakstelUng herzien 400 (structureel ef fect reeds in KN) 

Dividend (m.n. opheffing Friese Pad) 985-

Toename rentebaten wegens rentesdjging 100-

Vrijval overlopende passiva EPD 1.000-

Totaal Voorjaarsnota 2011 240 228 228 228 

Dekking 2011 uit post onvoorzien 240-

Eindtotaal met meerjarig tekort - 228 228 228 
(x€ 1.000) 
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Bijlage 2: Onzekerheden en risico's uit Kadernota 2012-2015 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de onzekerheden en risico's die op dit moment actueel zün. De 
presentatie en de inhoud is in Ujn met de Kadernota 2012-2015. 

De paragraaf dient vooral om Provinciale Staten te ondersteunen bij het afwegen van kansen en 
ambities enerzüds en risico's en te nemen beheersmaatregelen anderzüds. Daarvoor zün er ver
schillende keuzemogeUjkheden. Voor onderstaande onderzekerheden en risico's geldt dat ze moge
Ujk tot extra lasten kunnen leiden waarvoor dekking gezocht moet worden indien de risico's zich 
voordoen. BijstelUng van ambities is ook een van de te nemen beheersmaatregelen. 
Paragraaf 4.3 geeft een korte stand van zaken van het risicomanagement binnen de provincie. 

4.1 Inkomsten 

De volgende onzekerheden en risico's signaleren wij: 

Strategische onzekerheden: 
A. Bij de takendiscussie behoort het decentraUseren van rijkstaken tot de mogeUjke ontwikke

Ungen. Onzekerheid bestaat over het overhevelen van de noodzakeUjke middelen om die 
toegemeten taken, zowel naar omvang als naar kwaUteit te kunnen uitvoeren. Een speciaal 
punt van zorg is hierbij de dekking voor de transitiekosten; 

B. Door het uitbUjven van de vertaUng van Rükbeleidsvoornemens in formele wetgeving komen 
toezeggingen van partners voor specifieke opgaven mogeUjk onder druk te staan. Hieronder 
valt o.m. de inkomsten via de RAAM-brief; 

C. De hoogte van de doeluitkeringen (o.a. BDU) bUjft om dezelfde reden onzeker; 

Operationele onzekerheden op korte termijn: 
D. De inhoud van de meicirculaire is op dit moment onbekend, maar biedt een risico voor de 

bestedingsruimte voor 2011 en 2012. GebruikeUjk is dat de effecten ervan worden verwerkt 
in de begrotingswijzigingen. Najaarsnota 2011 of in de Programmabegroting 2012; 

E. De systematiek van Uquiditeitsbegroting biedt nog onzekerheid voor de rentebaten. Als be
heersmaatregel zün wij bezig met de doorontwikkeUng van een Meerjarenbegrotingmodel 
met daarbinnen een financieringsmodule. Met deze module kunnen rentepercentages en 
hoeveelheid Uquide middelen goed gemonitord worden; 

F. De opbrengst van de verkoop van de energieaandelen (€ 6,1 miljoen + € 0,1 miljoen uit 
Jaarrekening 2010) is geoormerkt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze opbrengst is 
beschikbaar voor de instelling van een revolving fund. Met dit stimuleringsfonds kunnen ini
tiatieven mede gefinancierd worden, die gericht zijn op het verduurzamen en/of innovatie 
op het gebied van duurzame energie en technieken alsmede om de Flevolandse economie te 
ondersteunen en te versterken (motie U - Algemene Beschouwingen 2009). Hiervoor zün de 
nodige stappen ondernomen en zullen beleidsvoornemens ter besluitvorming aangeboden 
worden; 

G. In haar reactie op de Programmabegroting 2011 heeft de Toezichthouder vanuit haar wette
Ujke taak verzocht de meerjarenramingen voor 2012 e.v. sluitend te maken en de ombui
gingsmaatregelen te concretiseren. De huidige voorstellen voorzien daar nog niet in. Het ri
sico is dat de toezichthouder de provincie in 2013 onder preventief toezicht stelt. Dat risico 
vervalt als de primitieve (meerjaren) Programmabegroting 2012-2015 sluitend is. 

4.2 Uitgaven 

De volgende onzekerheden en risico's signaleren wij: 

Strategische onzekerheden: 
H. Bü het opstarten van samenwerking, bundeUng van taken of het anders organiseren van ta

ken is er een bepaalde periode nodig om de efficiency doelstelUngen te realiseren; Daar-
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naast is het aannemeUjk dat er opstart- en investeringskosten gemaakt moeten worden. De 
hoogte van deze uitgaven en de mate van anders organiseren van taken blijven onzeker; 
Uit wüzigingen in de uitvoering van grote projecten kunnen juridische trajecten en claims 
ontstaan. Dit kan leiden tot kosten waar geen rekening mee is gehouden; 
De huidige CAO provincies loopt 1 juni 2011 af. Het is nu nog onduideUjk wat de consequen
ties zün voor een eventuele stijging van de (loon)kosten door de nieuwe CAO. Dit geldt 
eveneens voor een mogeUjke srijging van werkgeverslasten en pensioenpremies; 
In de Programmabegroting is voor het meerjarenonderhoud van het provinciehuis rekening 
gehouden met de kapitaallasten van € 2,5 min. voor investeringen met economisch nut (in
vesteringen t.b.v. de bedrijfsvoering). Een meerjarenraming voor ICT vervangingsinvesterin
gen (gebaseerd op economische levensduur) is in voorbereiding. Met betrekking tot eventue
le ICT uitbreidingsinvesteringen is geen budget geraamd; 
Financiële knelpunten in het kader van de Bestuursovereenkomst ILG zün niet verwerkt in 
de rapportage van de midterm review (MTR) voor het Investeringsbudget LandeUjk gebied 
(ILG). In de MTR wordt de stand van zaken gegeven van de uitgaven en de behaalde presta
ties zoals deze zün opgenomen in de bestuursovereenkomst ILG tussen provincie en rijk. De 
Minister van LNV had aangegeven de gemaakte afspraken omtrent de versnelde reaUsatie 
van het OVW bü de MTR te verwerken in de Bestuursovereenkomst ILG, maar dit is vanwege 
de val van het kabinet uitgesteld. Op dit moment vinden gesprekken met het ministerie van 
EL&l plaats over het vervolg van OostvaardersWold; 
De provincie is samen met een aantal partners verbonden aan de exploitatie van het hoger 
onderwüs van verschillende onderwüsinstellingen in Flevoland. Bü tegenvallende resultaten 
bij deze instellingen is het mogeUjk dat een beroep gedaan wordt op de provincie als een 
van de partners. De tegenvallers kunnen komen uit wüzigingen van studentenaantallen 
t.o.v. de business maar tevens t.g.v. de wijzigingen in het financieringsstelsel Hoger On
derwijs; 
De organisatie bereidt zich voor op de vorming van een regionale uitvoeringsdienst voor de 
provincie Flevoland. In een regionale uitvoeringdienst (RUD) worden alle provinciale taken 
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving ondergebracht. Om goed 
voorbereid te zijn is een reorganisatie van de betreffende afdeling in 2010 afgerond. Bü fei-
teUjke totstandkoming zal sprake zijn van projectkosten en frictiekosten. Op termün is syn
ergie- en efficiencywinst te verwachten; 
Op grond van het Besluit ruimteUjke ordening hebben Provinciale Staten een verordening 
vastgesteld die voorziet in de instelUng van een planschadebeoordeUngscommissie. Deze 
commissie buigt zich over planschadeverzoeken als bedoeld in artikel 6.1 van de nWRO. 
Daarbij gaat het om inkomstenderving of een vermindering van waarde van een onroerende 
zaak die redeUjkerwüs niet voor rekening van de aanvrager behoort te bUjven en die an
derszins niet voldoende is verzekerd. Voor het voldoen aan betaalverpUchtingen van terecht 
ingediende schadeclaims kan geen exact bedrag worden opgenomen. Dit is afhankeUjk van 
het plan en het gebied en de aard en de grootte van veroorzaakte schade; 
Binnen de provincie wordt in de begroting rekening gehouden de kosten van gladheidbe
strijding op basis van een gemiddelde winter. Bij een langdurige winter of meerdere vorst
perioden zullen de uitgaven voor gladheidbestrijding stijgen; 
In het recente verleden is de provincie tijdens werkzaamheden gestuit op archeologische 
vondsten. Het is niet ondenkbaar mede gelet op de grote ontwikkelopgave dat bü toekom
stige werkzaamheden soortgeUjke vondsten worden gedaan. Met de kosten hiervan houdt de 
provincie geen rekening. Mocht zich een archeologische vondst voordoen, dan wordt op dat 
moment de dekking bepaald van de extra kosten; 
De huidige concessie Openbaarvervoer loopt af. Er is een traject van aanbesteding gestart 
om tot een nieuw bestek Openbaarvervoer te komen. Het is mogeU'jk dat hier extra lasten 
uit voortvloeien op basis van tenminste dezelfde kwaUteit in dienstveriening voor de bur
gers. Deze extra lasten zijn niet voorzien. 
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4.3 Risicomanagement 

Het onderwerp risicomanagement staat volop in de belangstelUng van de staten. Het beeld dat 
risico's horen bij ambitie en doelstelUngen wordt steeds meer herkend en erkend. De complexer 
wordende buitenwereld, de snelheid van veranderingen benadrukken de noodzaak van continu 
risicomanagement. Het kUnkt bijna als cUché, maar de onzekerheden zijn de afgelopen jaren alleen 
maar groter geworden. De provincie bevindt zich nog steeds in een turbulente t i jd. Enerzijds moet 
er bezuinigd worden anderzüds bUjven de opgaven groot. Risico's en onzekerheden zijn altijd 
aanwezig, risicomanagement is nooit af. 
Als provincie zijn we, evenals andere provincies, bezig te groeien in strategisch en operationeel 
risicomanagement. In 2010 zijn de Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van de im
plementatie van risicomanagement binnen de provincie Flevoland. Hierin toonden de staten een 
grote mate van betrokkenheid. Risicomanagement wordt gezien als onmisbaar instrument voor 
gedegen besluitvorming. Mede in dit Ucht mogen de ambities en het tempo wat betreft de staten 
omhoog. Bü behandeUng van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen in 2011 hebben de staten 
concrete aanbeveUngen gedaan rond risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen en 
de integraUteit van risico's in de besluitvorming en verschillende Planning & Control producten. Aan 
de hand van deze bespreking met Provinciale Staten is het implementatieplan voor risicomanage
ment aangepast en zijn aanvullende afspraken gemaakt. 

De provincie gaat het komende jaar op basis van dit implementatieplan de volgende stappen en 
instrumenten inzetten op weg naar continu risicomanagement: 

• Binnen de Planning & Control cyclus wordt de koppeUng gemaakt tussen de risico's en onze
kerheden uit verschillende producten en dimensies (operationeel, tactisch en bestuurUjk; 

• Bü de besluitvorming worden de risico's die zich voordoen integraal afgewogen; 
• Er worden periodiek risico-inventarisaties en risico-analyses uitgevoerd. Twee keer per jaar 

worden die aan de Provinciale Staten aangeboden; 
• De leden van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Directie team en management team 

zün op de hoogte van wat risicomanagement is en handelen daarnaar; 
• De paragraaf weerstandsvermogen in de begroting wordt op de juiste wijze gebruikt en ge

koppeld aan risico's; 
• Binnen de Planning & Control producten wordt op een adequate manier gerapporteerd over 

risico's; 
• De effecten van risico's en beheersmaatregelen worden geëvalueerd. 

O [ ; = i 

m 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 april 2011, nummer 1140873. 

BESLUITEN; 

1. De Voorjaarsnota 2011 vast te stellen; 
2. Het tekort van € 240.000 voor het jaar 2011 voorlopig te dekken uit de post Onvoorziene 

uitgaven 2011 en het meerjarig effect toe te voegen aan het saldo van de Kadernota 2012-
2015; 

3. De uit de Voorjaarnota 2011 voortvloeiende 10^ begrotingswüziging vast te stellen. 
4. De volgende kredieten te muteren: 

a. Het bruto raamkrediet investeringen wegen verlagen met € 3.930.000 tot € 18.610.000. 
b. Het krediet investeringen vaarwegen (PMJP gelabeld) veriagen met € 313.000 tot 

€ 443.000. 
c. Het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud (NJO) wegen verhogen met € 605.000 tot 

€ 6.625.000. 
d. Voor de glasvezelverbinding tussen de steunpunten en het provinciehuis een krediet van 

€ 30.000 beschikbaar te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering vJn Provinciale Staten van 29 juni 2011 

griffier, voorzitter. 



Dienstjaar 2011 10e Begrotingswijziging 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

73 
L ='Lasten ' 
B'= ÉilSn' Doorwerking t.o.v/2011 

, Thema 
onderdeel 

Omschrijving 
Prim.  

Begroting! 
Oude  

raming 
l\Autaties 

2011 
Nieuwe  
raming 

2012 2013 2014 2015 
( t 

i ; 
Thema 2: Verkeer mensen, producten, diensten 

398.000| 

' n 
102101018 Voorverkenningen infrafonds 398.000 W 

2.1 Mobil i tei t , verkeer en vervoer 29.984.272 30.177.722 398.000 30.575.722 

102201030 
102203021 
102203023 

Steunpunten 
Bijdragen in provinciale projecten 
Voorziening BDU-infra 

302.524 
8.654.736 

302.524 
8.654.736 

-7.000 
-1.734.000 
3.150.000 

295.524 
6.920.736 
3.150.000 < 

O 
I— 

2.2 Wegen en vaarwegen 39.342.991 39.342.991 1.409.000 40.751.991 

12.096.257| 102203113 [Brede doeluitkering (BDU) 

2.2 Wegen en vaarwegen -14.315.103 -14.315.103 1.734.000 -12.581.103 

// 
~7r Totaal thema 2: Verkeer mensen, producten, 

diensten 
26.670.462 Z6.670.462 3.541.000^. • .-Ï30.211.462 

Thema 3: Economie en arbeidsmarkt 

106103029 Projecten Stagenota 
3.1 Werken en ondernennen 16.547.534 26.651.519 110.000 25.761.519 

101301051 
101301055 
101301091 

OP West Flevoland 
Doelstelling 3 Interreg 
Stelpost ombuigingen 

2.465.578 
794.484 

-200.000 

2.465.578 
794.484 

-200.000 

1.200.000 
-406.359 
200.000 

3.665.578 
388.125 

3.4 Europese programma's 6.985.456 7.545.455 993.541 8.539.107 200.000 200.000 200.000 

101301142 
101301151 
101301155 

EPT/Leader + 
OP West Flevoland 
Interreg IV Doelstelling 3 

-2.012.684 
-581.000 

-2.012.684 
-581.000 

-1.000.000 
-359.385 
293.127 

-1.000.000 
-3.530.994 

-287.873 

-381.716 

3.4 Europese programma's -2.671.642 -2.871.642 -1.066.258 -3.937.900 -377.559 -381.716 -399.650 

Totaal 3 Economieienfarbeidsmarkt •21.495.292, 31.953.777/ 37.383 31.991.160; -177 559 ,:181.716 -199.650 

Thema 4: Flevolandse samenleving 

107302036 [Projecten sociale agenda 371.908 362.908 

4.1 Zorg en Sociale kwal i tei t 3.002.095 3.002.095 -9.000 2.993.095 

107301032 Nieuw sportbeleid 131.126 126.126 

4.2 Sport 1.679.076 1.579.075 -5.000 1.574.075 



Dienstjaar 2011 10e Begrotingswijziging 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

L= L 
.B = E 

asten ^ ' ^ ' 
iaten i. • ' ... • ^ - . ^ ^ ' ' 'Doorwerking t.o.v 2011 ' * j 

• Thema 
onderdeel 

Omschrijving ! ^> « L 
B 

Prim. 
Begroting * -

Oude 
. raming'* ' ' 

i Mutaties 
! 2011 , 

Nieuwe 
raming 2Ö12 2013 2014 ' • ' 20,15 

\ \ 
108101020 
108101028 

Nieuw Land Erfgoedcentrum 
Archeologisch onderzoek N23 

L 
L 

1.704.418 
1.350.000 

1.704.418 
1.350.000 

192.000 
112.424 

1.896.418 
1.462.424 

64.000 64.00C 

4.3 Cultuur L 7.898.093 8.124.093 304.424 8.428.517 64.000 64.000 ] 

109101061 |lSV-bijdragen gemeenten 1 ^ 1 185.260 [ 185.260 1 175.477 [ 360.737 t 1 1 1 / / 
4.5 Wonen 

1 

L 441.075 529.075 175.477 704.552 

/ / I 110103011 1 Jmeer/Aterkermeer 1 L 1 489.000 1 489.000 1 475.000 1 964.000 268.000 1 1 1 II 4.6 Ruimteli jke planning L 3.167.571 3.272.571 475.000 3.747.571 268.000 L ' ' 

108101127 BDU archeologisch onderzoek N23 -1.462.424 -1.462.424 -350.000 1 \ \ ^ 
4.3 Cultuur B -30.531 -30.531 -1.462.424 -1.493.055 -350.000 

) 1 109101161 Wet op de ISV -175.477 -175.477 L ^ 4.5 Wonen B -175.477 -175.477 

110103111 
110104113 

IJmeer/Markermeer 
Rente lening OMALA 

B 
B 

-475.000 
-2.826 

-475.000 
-2.826 

-268.000 
-3.768 -3.768 -3.768 -3.768 

4.6 Ruimtel i jke planning B -25.000 •477.825 -502.826 -271.768 -3.768 -3.758 -3.758 

Totaal 4 Flevolandse samenleving H , ., 23.795:850 24.189.850 ~ -1.174.826 23.015.024 ;'289.768 , 60.232 3 76? -3.768 

Thema 5: Duurzaamheid, klimaat, water, natuur 

103101011 Waterkwaliteit 3+4.391 160.641 21.403 182.044 
5.1 Verbeter vi aterkwal . , beperk overiast L 1.631.384 1.447.534 21.403 1.469.037 

104301075 
104301076 

Duuf^aamheid en energie 
Klassieke milieutaken 

L 
L 

445.196 
688.978 

480.337 
681.965 

483.373 
763.601 

963.710 
1.445.566 

5.6 Duurzame ontwikkeling L 4.562.849 5.255.836 1.246.974 6.502.810 

105102005 
105102011 

Kapitaallasten 
OostvaardersWold 

L 
L 518.000 518.000 

692.500 
835.000 

692.500 
1.353.000 

346.250 

5.7 Natuur- en landschapsbeleid L 3.693.832 26.993.832 1.527.500 28.521.332 346.250 

101301060 
101301061 
101301062 
101301063 
102201033 

Samenwerlting (421) 
Kosten lokale groepen (431) 
Samenwerking 
Kosten (okale groepen 
Opheffen versnippering Oostrand 

L 
L 
L 
L 
L 

50.000 
18.500 
50.000 
18.500 

378.000 

50.000 
18.500 
50.000 
18.500 

378.000 

5.000 

5.000 

378.000 

55.000 
18.500 
55.000 
18.500 

756.000 

-11.359 

-12.742 

-O 
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Dienstjaar 2011 10e Begrotingswijziging 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

> i • L = Lasten • . -
: •• •.'1 . . .; . B'= Baten • • .. . . .-• - . : • x. . ' Doorwerking t.o.V: 2011 

Thema 
onderdeel 

Omschrijving L 
B 

Prim.-
. Begroting; 

Oude 
raming > 

Mutaties 
2011 

Nieuwe 
raming 

2012.. 2013 ,2014 20,15 

102204014 Natuurvriendelijke oevers vaarten L 793.000 793.000 525.000 1.703.414 385.414 VV ^ 102204020 Knelpunten landelijke vaarroutes L 16.875 16.875 16.875 -295.384 

104101030 Bodemkwaliteit L 130.000 130.000 24.537 165.264 10.727 

104201026 Inrichting bestrijding verdroging L 630.760 630.760 669 631.429 

104201039 Effect, maatr. verzuring/vermesting L 1.458.471 1.458.471 

104201042 Landinrichtingsprojecten L 414.090 414.090 86.670 500.760 

li 5 104201043 Landelijk erfgoed (323) L 281.527 281.527 -5.085 276.442 li 5 
104201044 Milieu/landbeheer (412) L 160.000 -10.000 150.000 

104201045 Verdrogingsbestrijding (216) L 30.000 30.000 10.000 1.150.000 10.000 1.100.000 

104301071 Uitvoeringsprogramma klimaat L 40.132 40.132 40.132 -11.920 \ \ 
105101031 Verwerven nieuwe EHS L 1.136.134 1.136.134 50.000 1.186.134 

ir 105101032 Verwerven robuuste verbinding L 148.064 148.064 ir 
105101033 Inrichten nieuwe EHS L 1.139.005 1.139.005 -4.937 1.109.442 -24.626 jj 105101034 Inrichten robuuste verbinding L 10.294 10.294 / j 
105101035 Beheren EHS en robuuste verbinding L 200.000 200.000 
105101039 Realiseren maatregelen soortenbeleid L 266.125 266.125 200.000 814.190 133.973 214.092 

105101042 Blauw/groene diensten L 20.000 20.000 17.534 37.534 
105101050 Functiev/ijziging SN L 600.000 600.000 311.253 911.253 

105101051 Beheer particulier SN L 1.100.000 1.100.000 569.088 1.669.088 

105101052 Beheer agrarisch SN L 1.000.000 1.000.000 1.012.177 2.012.177 

105101053 Ganzenfourageergebieden L 450.000 450.000 -131.480 318.520 

105101054 Agromitieubetalingen (214) L 425.000 425.000 271.143 2.518.643 1.822.500 

106201023 Toeristische activiteiten (313) L 5.758.043 5.758.043 1.933.839 7.691.882 

106201033 Wandelen over boerenland L 105.257 105.257 
106301020 Verbeterde ruimtelijke str\jctuur L 3.291.272 3.291.272 

106301021 Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebrui L 252.644 252.644 202.646 495.270 39.980 

106301022 Versterken concurrentiekracht L 126.050 126.050 17.010 143.060 
106301023 Verhogen toegevoegde waarde (123) L 25.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
106301024 Concurrentiekracht (411) L 10.000 10.000 -10.000 -12.325 -10.000 -2.325 

106301025 Pilots agrobiodiversiteit L 250.000 250.000 
106301026 Verbetering infrastructuur L 4.316.345 4.316.345 
107302034 Versterken leefbaarheid platteland L 365.838 365.838 62.433 428.271 
107302037 Basiszorg (321) L 35.000 35.000 872.000 907.000 
107302039 Leefomgeving (413) L 875.000 815.000 2.343.223 3.158.223 

5.8 pMJP 18.655.433 18.766.433 18.490.423 37.256.856 494.387 2.828.943 

73 
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Dienstjaar 2011 10e Begrotingswijziging 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

L = Lasten " ' ^ 
B-= Baten . ; 

^ - %> '̂  ! Doorwerking t.o.v. 2011 , 

Thema 
onderdeel Omschrijving L 

B 
Prim. 

Begroting" 
Oude 

raming 
Mutaties-

2011 
Nieuwe 
raming:, 

• ' 2012 2013 2014 2015 

103101111 Bijdragen derden -21,403 -21.403 1 W " 
5.1 Verbeter waterkwal . , beperk overlast B -452.522 -452.522 -21.403 -473.925 

104301175 Duurzaamheid en energie B -483,373 -483.373 
104301176 Klassieke milieutaken/Bijdr luchtkw B -250.000 -250.000 -763,601 •1.013.601 

5.6 Duurzame ontwikkel ing B -683.000 -1.383.000 -1.245.974 -2.629,974 

101301160 Samenwerking (421) B -50.000 -50.000 -5,000 -55.000 
101301161 Kosten lokale groepen (431) B -18.500 -18.500 -18.500 11.359 
104101130 Bodemkwaliteit B •65.000 -65.000 -24,537 -89.537 

V 104201126 Inrichting bestrijding verdroging B -465.760 •465.760 -4,002 -469.762 V 104201139 Effect, maatr. verzuring/vermesting B -1,458,471 -1.458.471 V 104201142 Landinrichtingsprojecten B -414.090 -414.090 -86,670 -500.760 J 104201144 Milieu/landbeheer (412) B -100.000 10,000 -90.000 U 
104201145 Verdrogingsbestrijding (216) B -30.000 -30.000 -10,000 -1.150.000 -10.000 -1.100.000 
105101131 Verwerven nieuwe EHS 8 -1.000.000 -1.000.000 -50,000 -1.050.000 
105101133 Inrichten nieuwe EHS B -1.139.005 -1.139.005 4,937 -1,109,442 24.626 
105101134 Inrichten robuuste verbinding B -10,294 -10,294 
105101139 Realiseren maatregelen soortenbeleid B 66.027 
105101150 Functiewijziging SN B -600.000 -600,000 -311,253 -911,253 
105101151 Beheer particulier SN B -I.IOO.OOO -1,100,000 -569.088 •1.669,088 
105101152 Beheer agrarisch SN B -1.000.000 •1.000.000 -1,012.177 -2.012,177 
105101153 Ganzenfourageergebieden B -450.000 -450,000 131.480 •318.520 
105101154 Agromitieubetalingen (214) B -425.000 -425,000 -271.143 -2.518.643 -1.822.500 
106201123 Toeristische activiteiten (313) B -4.624.451 -4.624,451 -1.405.284 -6.029,735 
106201133 Wandelen over boerenland B -77.330 -77.330 
106301120 Verbeterde ruimtelijke structuur B -2.791.272 -2.791.272 
106301121 Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebrui B -109.290 -109.290 
106301123 Verhogen toegevoegde waarde (123) B -25.000 -25,000 25.000 25.000 25.000 
106301124 Concurrentiekracht (411) B -10.000 -10.000 10.000 10.000 2.325 
106301125 Pilots agrobiodiversiteit B -250.000 -250.000 
106301126 Verbetering infrastructuur B -4.316.345 -4.316.345 
107302134 Versterken leefbaarheid platteland B -365.838 -365,838 -62.433 -428.271 
107302137 Basiszorg (321) B -907.000 -907.000 
107302139 Leefomgeving (413) B -700.000 -700,000 -2.021.787 -2.721.787 

5.8 pMJP B -14.596.192 -14.696.192 -15.571.959 -30.268.151 91.027 -2.884.190 

Totaal 5 Duurzaamheid, klimaat'; water, natuur 18.630.001 18.446.251 
'i 

• 4.445:964 = 22 .892 .215 ' 931.664'i , -55.-247 
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Dienstjaar 2011 10e Begrot ingswi jz ig ing 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

L^=>Lasten 
B = Baten • - - *' . '„;^ Doorwerking t.o.v. 2011 . 

Thema 
onderdeel 

Omschrijving 
L 
B 

Prim; > 
Begroting:» 

Oude 
. raming 

Mutaties^- s 
2011 

,' j Nieuwe 
' ï ' ' raming 

2012 2013' 2014 'k^ 20j 5 ' 

Thema 6: Bestuur en algemene dekkingsmiddelen vvr 101102016 Reis en verblijfkosten GS L 209.704 209.704 •43.500 166,204 -43,500 -43,500 -43.500 \43.5O0 

101102027 viering 25 jaar provincie Flevoland L 300,000 351,000 29.000 380.000 \] 
6.1 Bestuur L 12.783,898 13.042.898 -14.500 13.028.398 -43.500 -43.500 -43.500 -43/500 

/ / ^ 
111201011 
111201012 

Onvoorziene uitgaven 
Nog te verdelen apparaatskosten 

L 
L 

600,000 
807,945 

600,000 
1.474.994 

•238.076 
2.599.951 

361,924 
4,074,945 477,951 477,951 477.951 [(477.4 

\ \ -227.618 

\ ^ 
111201023 Stelpost ombuigingen obv kader L -227,618 -227,618 -227.618 

[(477.4 
\ \ -227.618 

\ ^ 
111201029 Stelpost kosten omgevingsplan L 518,259 445.759 •135.000 310,759 

[(477.4 
\ \ -227.618 

\ ^ 111201033 Stelpost inhuur naar formatie L -400,000 -400.000 400.000 

6.5 Onvoorzien/stelposten L 4.653.307 5.112.307 2.626.875 7.739.182 250.333 250.333 250.333 25b!333 

1) 
111301046 Infrafonds 3,908,838 3.908,838 •145.000 3.763.838 -145.000 -145.000 -145.000 -^'45.000 

6.5 Reserves L 19.358.200 30.198.212 -145.000 30.053.212 -145,000 -145.000 -145.000 -145.000 

111101111 Batig rentesaldo < 1 jaar B -433.000 -433.000 -89.594 -522,594 13,875 13.875 13.875 13.875 
111101113 Overige rentebaten B -167.776 -167.776 -53.955 -221,731 -71.940 -71.940 -71.940 -71.940 
111102161 Opcenten motorrijtuigenbelasting B -49,744,988 -48.444,988 550.000 -47,894,988 
111103114 Het Friese Pad NV B -1.000.000 -1,000,000 

111103115 Dividend BNG B -187.000 -187.000 15.000 -172,000 

6,4 Algemene dekkingsmiddelen B -113.740.471 -114.140.471 -578.549 -114.719.020 -58.055 -58.065 -58.065 -58.055 

111301129 Ontwikkelings/strategische projecten B -2.801.294 -8.756.294 -342.500 -9,098,794 3.750 

111301136 Vervangende projecten Zuiderzeelijn B -2.667.000 -2.667.000 -448.000 -3,115,000 
111301137 Technische bijstand Europa B -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
111301142 Cofinanciering EU-projecten 07-13 B -2.582.810 -2.942.810 -837.383 -3.780,193 377,559 381,716 399.650 
111301145 Omgevingsplan Flevoland B •2.304.759 -2.304.759 -700.000 -3.004.759 

111301146 Infrafonds B -250.000 •250.000 -3,100,000 -3.350,000 
111301147 Reserve p-MJP B •640.271 -640.271 -3,110.464 -4.408.902 -649,414 -8.753 

6.6 Reserves B -23.102.518 -45.343.772 -8.738.347 -54.082.119 -468.105 172.963 199.650 

Totaal;6:: Bestuur»<enralgemene.'dekkingsmiddelen ^ ^ -97 157.922 -108:302.164 -6.849.521 -115.151.685 -464.337 ' • 176.731 203.418 
< 

• - 3.768 

Saldo van lasten en baten 0 0 0 0 0 

-O 
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< 

l m 

< 
O 

Aldus besloten in de vergadering van PS d.d. 29 juni 

de griffier, de voorzitter, 0[ JUL! 201 in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 



Inhoudsopgave 

Inleiding 3 

Deel I: Beleidsinhoudelijke rapportage 

1 Jongeren 7 
2 Verkeer van mensen, producten en diensten 8 
3 Economie en arbeidsmarkt 11 
4 Flevolandse Samenleving 13 
5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 14 
6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 17 
7 Speerpunten en Grote projecten 20 
8 Bedrijfsvoering 23 
9 Financieel totaaloverzicht 25 

Deel II: Technische rapportage 

10 Verkeer van mensen, producten en diensten 29 
11 Economie en arbeidsmarkt 30 
12 Flevolandse Samenleving 31 
13 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 32 
14 Bedrijfsvoering 33 

Bijlage: Actualisatie PMIT 2011 





Inleiding 

Provinciale Staten van Flevoland hebben in november 2010 de Programmabegroting 2011 vastgesteld. De 
Voorjaarsnota 2011 is het eerste moment waarop ons college aan Provinciale Staten rapporteren over de 
voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2011. Dit doen wij in de vorm van een 
afwijkingenrapportage; wij rapporteren alleen over onderdelen waarop zich afwijkingen voordoen. 

Leeswijzer 

Deel I van de Voorjaarsnota 2011 bestaat uit een beleidsinhoudelijke afwijkingenrapportage van de 
Programmabegroting 2011. Wij lichten per hoofdstuk (de thema's uit de Programmabegroting 2011) de 
afwijkingen op de door Provinciale Staten geautoriseerde themaonderdelen toe. De peildatum hierbij is 1 april 
2011. 

Doelstelling 2011 uit  
Programmabegroting 2011  
inclusief paginaverwijzing 

Afwijking van doelen (1' W-vraag BBV) 

Afwijkins van activiteiten (2' W-vraag BBV) 

Afwijking van middelen (3' W-vraag BBV) 

Afwijking van risico's 

In het grijs gearceerde gebied is de door Provinciale Staten vastgestelde doelstelling uit de Programma-
begroting 2011 opgenomen. In de rechterkolom rapporteren wij de afwijking over één of meer door Provinciale 
Staten vastgestelde 3 W-vragen (Wat willen we bereiken. Wat gaan we daarvoor doen. Wat mag het kosten). 

Indien zich binnen de in de Programmabegroting 2011 opgenomen risico's nieuwe ontwikkelingen voordoen, 
melden wij dit ook in deze rapportage. 

leder hoofdstuk sluit af met een weergave van de wijziging in de lasten en baten, die eveneens vertaald is in 
een begrotingswijziging. Provinciale Staten autoriseren hierbij op lasten en baten per themaonderdeel. 

Deel ll van de Voorjaarsnota 2011 bestaat uit een technische afwijkingenrapportage van de Programma
begroting 2011. Technisch wil onder andere zeggen dat sprake is van gelijke verhoging van lasten en baten 
binnen één themaonderdeel, dat in 2010 vooruit ontvangen bedragen (die in de jaarrekening 2010 -deel IV; 
hoofdstuk 4- als overlopende passiva zijn opgenomen) in 2011 tot besteding komen en daarom opgevoerd 
worden in de Voorjaarsnota 2011 of dat sprake is van eerder door Provinciale Staten genomen besluiten. 

In de bijlage is de actualisatie van het PMIT 2011 opgenomen. 





Deel I 

Beleidsinhoudelijke rapportage 





1 Jongeren 
Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij het themaonderdeel 'Jeugdzorg'. 

1.1 Themaonderdelen 

1.1.1 Jeugdzorg 

I Zorgtrajecten 
1' (PB 2011: pag. 21) 

Zorgtrajecten Jeugdzorg wórden' 
geïdentificeerd en bekostigd. Ĵ . 

1.2 Lasten en baten 

Afwijking van doelen 
Het doel moet als volgt worden aangepast: 
In 2011 wordt een start gemaakt met het in beeld brengen van 
zorgtrajecten en wordt een prijsvergelijking op onderdelen van 
zorgtrajecten uitgevoerd. Dit is de opmaat voor toekomstige 
financiering op basis van zorgtrajecten. 

Afwijking van activiteiten 
Voortgang ontbreekt in het landelijk traject inzake kostprijzen en 
zorgtrajecten, zoals uitgezet door IPO en Jeugdzorg Nederland 
(voorheen MO groep). Door de op handen zijnde overdracht van de 
jeugdzorg naar de gemeenten is er weinig aandacht voor landelijke 
eenduidigheid. 
Het definiëren van zorgtrajecten inclusief het vaststellen van de 
kostprijs blijkt complexer dan we in 2010 hadden ingeschat, mede 
omdat het landelijk kader ontbreekt. 
Wel hebben in 2010 de instellingen de kostprijzen in de jeugdzorg op 
basis van de Kaisersystematiek bijgehouden. Deze kostprijzen worden in 
2011 geverifieerd en vergeleken. Het identificeren van zorgtrajecten is 
de vervolgstap. Hiermee beginnen we In Flevoland in 2011 in 
projectvorm. Aansluiting wordt gezocht bij het Flevolandse programma 
Zorglogistiek. Een van de onderdelen van dit programma is het 
onderscheiden van categorieën cliënten en het komen tot daarbij 
passende zorgtrajecten. 

Binnen de lasten en baten van dit thema rapporteren wij per 01-04-2011 geen afwijkingen binnen de 
beleidsinhoudelijke rapportage. 



2 Verkeer van mensen, producten en diensten 
Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen: 
1. Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer; 
2. Wegen en vaarwegen. 

2.1 Themaonderdelen 

2.1.1 Mobi l i te i t , verkeersvei l igheid en openbaar vervoer 

Spoorverdubbeling 
(PB 2011- pag. ; 

Het rijk zal in 2011 starten met de 
uitvoering van de spoorverdubbe- . 
ting van de FlevoHjn in Almere'. j - , ' 

Afwijking van doelen 
De minister heeft voor de korte termün gekozen voor de implementatie 
van 'Kort Volgen'(beter benutten huidig spoor) in plaats van voor 
spoorverdubbeling. Uitgangspunt van het rijk is dat het huidige spoor 
volstaat om de extra treinritten, als gevolg van de aanleg van de 
Hanzelijn, te kunnen verwerken. 

N23 
(PB 2011: pag. 27) 

Een'verbeterde doorstroming op 
de N23̂  door de knelpunten bij 
Roggebotsluis en de doorstroming 
N23> rondom'de passage iDronten 
oplossen.--- -

Afwijking van middelen 
1. Oeververbinding bij Roggebotslüis 
Voor een structurele oplossing van de verkeersproblemen bij Roggebot 
heeft de Tweede Kamer vla een amendement voorgesteld € 10 miljoen 
beschikbaar te stellen, voor het vergroten van de capaciteit van de 
oeververbinding. 

2. Passage Dronten 
Bij de nieuwe variant passage Dronten wordt gedacht aan een afwijking 
ten opzichte van het bedrag wat de voorkeursvariant kost. .Om de 
nieuwe variant te kunnen realiseren is extra budget nodig. De provincie 
is in gesprek met de gemeente Dronten over een financiële bijdrage om 
de meerkosten van de bedachte nieuwe variant mogelijk te maken. 
Daarnaast Is er dan extra provinciaal budget nodig. Eventueel zal op 
basis van een separaat voorstel aan Provinciale Staten worden 
voorgesteld extra budget te onttrekken aan het Infrafonds. 

Afwijking van risico's 
Betreffende het oplossen van de verkeersproblemen rondom Roggebot 
moeten meerdere zaken tegelijkertijd worden aangepakt; de rotonde, 
de oeververbinding en de capaciteit van de N307 op het Overijsselse 
grondgebied. Voor de eerste twee is budget gereserveerd. De laatste is 
afhankelijk van het Overijsselse bestuur. 

Openbaarvervoer netwerk 
(PB 2011: pag. 28) 

Een adequaat openbaar 
vervoernetwerk, dat voorziet in 
een baslsmobiliteit.voor iedereens 
en een belangrijke bijdrage levert 
aan_de bereikbaarheid van de -„ 
steden,: voorzieningencn 
werklocaties. 

Afwijking van middelen 
1. Voorbereiden van de overgang van de oude naar de nieuwe 

concessies IJsselmond (incl. stadsvervoer Lelystad) en Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) Lelystad-Emmeloord-Croningen (Qliner). 

Zoals aangegeven in het Jaarverslag 2010 heeft de aanbesteding van de 
concessie IJsselmond niet tot gunning geleid, omdat de door de 
inschrijvers gevraagde exploitatiesubsidie het beschikbare budget ruim 
te boven gaat. Met de huidige concessiehouder Connexxion zijn 
besprekingen gestart, gericht op continuering van de uitvoering van de 
lopende concessie, na september 2011. In 2011 vindt een nieuwe 
aanbesteding plaats van de concessie IJsselmond, exclusief stadsvervoer 
Lelystad, gericht op gunning eind dit jaar of begin 2012. De gemeente 
Lelystad besteedt het stadsvervoer zelfstandig aan, gericht op start per 
september 2011. 



Intussen Is tot gunning van de Qliner 315 overgegaan waarbij deels is 
gekort op voorzieningenniveau en deels extra budget, ten opzichte van 
de huidige bijdrage, is toegekend. 

2. Voltooien invoering OV-chipkaart in heel Flevoland, inclusief nieuwe 
tarieven structuur. 

De aanpassing van de tarievenstructuur i.v.m. de invoering van de OV-
chipkaart wordt naar verwachting niet voltooid als gevolg van 
uitstel naar aanleiding van recente landelijke ontwikkelingen rondom de 
geconstateerde fraude mogelijkheden. Vooralsnog vervangt de OV-
chipkaart in de loop van 2011 naar verv/achting uitsluitend de 
strippenkaarten en niet de abonnementen. 

3. Voortzetten van de pilots verlengde Walibi Express en ontsluiting 
Eemhof door de pilots te faciliteren en te stimuleren door een 
financiële en inhoudelijke bijdrage. 

De driejarige proef met de Walibi Express wordt in 2011 afgerond. Op 
basis van een evaluatie wordt een afweging gemaakt of de lijn wel of 
niet in de reguliere OV-exploitat1e wordt opgenomen. 

De proef met de EemhofUjn loopt tot september 2011. Op basis van een 
evaluatie wordt een afweging gemaakt of de lijn wel of niet in de 
reguliere OV-exploitatie zal worden opgenomen. 

Afwijking van middelen 
Concessie IJsselmond 
Met name voor de nieuw aan te besteden concessie IJsselmond moet 
waarschijnlijk gerekend worden met een hogere uitgave. 

Qliner 315 
De hogere uitgave ten opzichte van de oude concessie is voor 2011 
ongeveer € 117.000. 

Afwijking van risico's 
Met het niet-gunnen van de nieuwe concessie IJsselmond is ook het 
opbrengstenrisico nog niet van toepassing. Uitgangspunt voor de 
onderhandelingen met de huidige concessiehouder Connexxion zijn de 
lopende concessievoorwaarden, waarbij ook de reizigersopbrengsten, en 
dus het risico, toekomen aan de concessiehouder. De kans bestaat dat 
geen overeenstemming wordt bereikt met Connexxion over voortzetting 
van de exploitatie van de concessie IJsselmond en de daarbij geldende 
voorwaarden. 

De delegatie aan de gemeente Lelystad voor de nieuwe 
concessieperiode is nog niet geformaliseerd in een delegatiebesluit en 
-overeenkomst. De provincie heeft de gemeente Lelystad gewezen op 
de risico's van het door de gemeente Lelystad ingezette 
aanbestedingstraject. 

2.1.2 Wegen en vaarwegen 

Reistijd en vaarwegenbeheèr 
(PB 2011 pag 29) 

• De reistijd'op de provinciale', 
wegen is van deur tot deur in 
de spits niet langer.dan 1,25, 

^ keer de reistijd buiten de 

Afwijking van activiteiten 
Het PMIT-programma 2011 investeringen en niet-jaarlijks onderhoud 
wegen en vaarwegen dient om een aantal redenen te worden 
geactualiseerd. 
1. Bij nader inzien geeft Rijkswaterstaat geen prioriteit in 2011 aan de 

reconstructie van de aansluiting van de Muntweg op de A6. 
Voorgesteld wordt het werk door te schuiven. 



spils 
Een vaarwegennet dat 
voldoende bereikbaar Is voor 

i.: de beroeps-en 
recreatievaart.. D i t i ' 
vaarwegennet moet aan de 
veiligheidseisen voldoen en: 
aantrekkelijk zijn voor 
toerisme, recreatie én natuur. 

K 

6. 

7. 

De aanleg van de N23 is vertraagd door archeologische opgravingen. 
Gevolg is dat werkzaamheden niet conform het PMIT-programma 
2011 wordt uitgevoerd. Een deel van de gereserveerde middelen 
wordt doorgeschoven naar 2012. 
De uitvoering van het project 'opwaarderen Markerwaarddijk' is 
vertraagd omdat de inzichten in de initiatieffase na een verdieping in 
de verkenningenfase aan verandering onderhevig blijken. Door de 
vertraging in de uitvoering wordt voorgesteld een deel van de 
gereserveerde middelen door te schuiven naar 2012. 
In verband met de vertraging van de projecten 'aanleg N23' en 
'opwaarderen Markerwaarddijk' wordt voorgesteld een tweetal 
projecten versneld uit te voeren. Het gaat om de projecten 
'Dronterweg (Biddingringweg-Rietweg) onderhoud verharding, aanleg 
rotonde, aanpassen bushaltes, vervangen openbare verlichting en 
dunning van laanbeplanting' en 'reconstructie rotonde Gooiseweg x 
.Nijkerkerweg door aanleg extra rijstrook en plaatsen 
verkeerslichten'. Deze projecten zijn gekozen omdat ze versneld 
uitgevoerd kunnen worden en ook prioriteit hebben gelet op de 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud. 
In de najaarsnota 2010 is gemeld dat de aanleg van de parallelweg 
langs de Marknesserweg gelet op de benodigde doorlooptijd van de 
te onteigenen percelen niet eerder kan starten dan in 2012. Echter 
nu blijkt dat toch een aantal percelen kunnen worden aangekocht. 
Voorstel is een krediet van € 500.000 in 2011 beschikbaar te stellen 
onder gelijktijdige aframing van eenzelfde bedrag op het 
projectkrediet gereserveerd in 2012. 
Door de complexiteit van de aanleg van natuurvriendelijke oevers 
langs de Lemstervaart is er extra ti jd benodigd voor de planstudie. 
Gevolg is dat het werk doorschuift tot na het broedseizoen 2012. De 
uitvoering van het werk loopt door tot in 2013. 
Daartegenover staat dat de aanleg van natuurvriendelijke oevers 
langs de Lage Vaart (Swifterringweg-Dronten) na twee jaar vertraging 
in 2011 wordt uitgevoerd. Uitvoering van het werk is vertraagd 
doordat onvoldoende rekening gehouden was met het afvoeren van 
de grond. In overleg met de gemeente Lelystad, Flevolandschap en 
Waterschap Zuiderzeeland is uiteindelijk een plas nabij de 
luchthaven Lelystad aangewezen als gronddepot. Hiertoe dient een 
aantal maatregelen genomen te worden waaronder het ecologisch 
herinrichten van het gebied rondom de plas. Gevolg is dat het 
benodigde krediet verhoogd moet worden met een bedrag van 
€ 280.000 gedekt door de voor 2011 niet benutte PMJP-middelen voor 
de aanleg natuurvriendelijke oevers langs de Lemstervaart. 

2.2 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van dit thema rapporteren wij per 01-04-2011 geen afwijkingen binnen de 
beleidsinhoudelijke rapportage. Wel dienen een aantal kredieten gewijzigd te worden. Deze hebben echter 
nagenoeg geen effect op de kapitaallasten omdat het netto krediet (= bruto minus bijdragen van derden en 
bijdragen uit voorziening/reserves) nauwelijks wijzigt. 

Kredietwijzigingen 
1. Het bruto raamkrediet investeringen wegen wordt met € 3.930.000 verlaagd tot € 18.610.000. Doordat de 

bijdragen van derden eveneens zijn aangepast door genoemde mutaties is het netto raamkrediet investe
ringen wegen (waarover de kapitaallasten worden berekend) gestegen met € 279.000 tot € 4.850.000. 
Gevolg is dat de kapitaallasten voor 2011 stijgen binnen het financiële kader met circa € 15.000. 

2. Het krediet investeringen vaarwegen (PMJP gelabeld) wordt met € 313.000 verlaagd tot € 443.000. 
3. Het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud (NJO) wegen wordt met € 605.000 verhoogd tot € 6.625.000. 

De voorziening NJO wegen is toereikend om deze onttrekking te dekken. 

In de bijlage is de actualisatie van het PMIT-programma 2011 opgenomen (incl. toelichting). 
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3 Economie en arbeidsmarkt 

Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen: 
1. Werken en ondernemen; 
2. Europese programma's. 

3.1 Themaonderdelen 

3.1.1 Werken en ondernemen 

Gebiedspromotië " 
(PB 2011: pag. 37) 

Grotere bekendheid Flevoland;als: 
vestigingsplaats, versterking 

sFlevolands imago bij niet-
Flevolandsesbèdrijven en 
instellingen, r 

Afwijking van activiteiten 
De Gebiedspromotiecampagne 'Flevoland, ruimte voor ondernemen' 
wordt gecombineerd met de viering van het 25-jarig bestaan van de 

• provincie Flevoland. Met gemeenten en verschiUende partners zijn 
inmiddels gezamenlijk activiteiten ontwikkeld en gepland (en soms al 
uitgevoerd). 
Sinds september 2010 tot mei 2011 wordt op Regio Business Magazine 
van RTL7 van elke gemeente een korte karakteristiek (8 min.) gemaakt, 
met daarin onder andere een ondernemer. De provincie maakt dit 
programma In samenwerking met onder andere City Marketing of de 
afdeling EZ van de gemeente. In september vindt bijv. een symposium 
plaats dat de provincie samen met NLR en het Geomaticapark 
organiseert i.v.m. respectievelijk 25-, 50- en 10-jarig bestaan. Hiermee 
geven we gezamenlijk bekendheid aan het kenniscluster. 

3.1.2 Europese Programma's 

OP-West: TMI" 
'(PB 2011: pag. 40) 

Regeling Technologie Miliei. 
iJnnovatie (TMI): % 
Stimuleren van de economieionder 
andere door-de ondersteuning van v 
het bedrijfsleven op het gebied 
van innovatiesien duurzaamheid. 
De kenniseconomie wordt 
gestimuleerd eriiohtwikkel( 

Afwijking van activiteiten 
Het initiëren van de TMI-projecten verloopt uitstekend, we lopen voor 
op het schema. Van de € 3 miljoen die in eerste instantie ter 
beschikking was gesteld voor de periode 2007-2010 is 100 % inmiddels 
gecommitteerd. In 2010 is het budget uitgebreid met € 2 miljoen. 
Daarvan worden nu projecten uitgevoerd. Inmiddels zijn 28 
projectaanvragen Ingediend, waarvan er 21 zijn goedgekeurd, 2 zijn 
afgekeurd en 5 zijn nog in behandeling. 

Afwijking van middelen 
Omdat de voortgang beter verloopt dan verwacht, moet er budget tot 
een bedrag van € 500.000 worden bij geraamd, te dekken uit EFRO 
€ 192.000, Rijksbijdrage € 117.000 en de reserve cofinanciering EU 
2007-2013 € 191.000. 

Afwijking van risico's 
Van het verwachte risico, namelijk dat tengevolge van de economische 
recessie er geen projecten geïnitieerd zouden worden, is geen sprake. 
In tegendeel, het programma loopt uitstekend. 

gOP^West: EFRO-prioriteit 1 
' (PB 2011: pag. 40) . 

EFRO-prioriteit'1: 
• Stimuleren van: de economieionder, 
andere door de ondersteuning van 
het bedrijfsleven op het gebied 
van innovaties;en duurzaamheid. 
De kenniseconomie wordt^ 
gestimuleerd en ontwikkeld.. 

Afwijking van activiteiten 
Het initiëren van de projecten verloopt boven verwachting. Mogelijk 
wordt het EFRO-prioriteit 1 budget dit jaar al volledig gecommitteerd. 
Dit kan leiden tot herschikking van het totale EFRO-budget en/of de 
provinciale cofinanciering, zodat het budget maximaal kan worden 
ingezet om de doelen te bereiken. 

Afwijking van middelen 
Omdat de voortgang beter verloopt dan verwacht, moet er budget tot 
een bedrag van € 550.000 worden bij geraamd, te dekken uit de reserve 
cofinanciering EU 2007-2013. 
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- Afwijking van risico's • 
De economische crisis lijkt weinig gevolgen te hebben voor het initiëren 
van projecten. 

OP-West: EFRO-prioriteit .2 en 3 
(PB 2011: pag. 40) 

EFRO-pnoriteit 2;>3: 
Stimuleren van de economie'onder 
andere door de ondersteuning van 
het'bedrijfsleven op het gebied -
van::innovaties en duurzaamheid.' ; 
De kenniseconomie'wordt 
gestimuleerd en ontwikkeld.- j 

Afwijking van activiteiten 
De project initiatie vindt momenteel volgens de planning plaats. Dit in 
tegenstelling tot de afgelopen periode waarin projecten moeizaam van 
de grond kwamen. 

Afwijking van middelen 
Omdat de voortgang beter verloopt dan verwacht, moet er budget tot 
een bedrag van € 150.000 worden bij geraamd, te dekken uit de reserve 
cofinanciering EU 2007-2013. 

Afwijking van risico's 
Deze projecten (attractieve regio) zijn gevoeliger voor de economische 
crisis, omdat gemeenten hier vaak als eerste op bezuinigen. 

Afwijking van middelen 
In de balans van de Jaarrekening 2010 hebben wij de passiva € 1 miljoen 
te hoog verantwoord. Dit bedrag is beschikbaar als vooruit ontvangen 
inkomsten (overlopende passiva) van het EPD 2000-2006, ómdat wij van 
het Ministerie van Financiën meer tegemoetkoming in nlet-
compensabele BTW hebben ontvangen, dan in de projecten is 
verantwoord. Wij nemen deze inkomsten nu mee als vrijval in de 
begroting 2011. 

3.2 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2011 de onderstaande wijziging 
voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht. 

Thernapnderdeel "^•"r''''' . Orhschrijving , . - .r .. * j =»iBateg.;.: 
Europese Programma's Hogere lasten TMI-projecten 500 

Hogere lasten EFRO-prioriteit 1 550 
Hogere lasten EFRO-prioriteit 2 en 3 150 
Hogere bijdrage EFRO -192 
Hogere rijksbijdrage -117 
Overlopende passiva EPD -1.000 

Reserves Hogere onttrekking reserve Cofin EU 2007-2013 -892 
TPtSar^- ' < , 1 ^ . ^ i 
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4 Flevolandse Samenleving 
Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen: 
1. Zorg en sociale kwaliteit; 
2. Ruimtelijke planning. 

4.1 Themaonderdelen 

4.1.1 Zorg en sociale kwal i te i t 

Participatie en zorg 
(PB 2011: pag. 50) 

Hogere maatschappelijke 
participatie kwetsbare groepen; 
Een stérke zorginfrastructuur: 

Afwijking van doelen 
In samenspraak met de commissie Samenleving Is bepaald dat 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten na de verkiezingen een 
nieuwe invulling geven aan de Sociale Agenda. 

Afwijking van middelen 
Pas nadat een nieuw kader voor de Sociale Agenda is vastgesteld worden 
verplichtingen aangegaan. Mogelijk is hierdoor sprake van 
onderuitputting. 

4.1.2 Ruimtel i jke planning 

AMvB;-. J 
(PB 2011: pag. 54) 

Correcte vertaling van de 
Algemene Maatregel&van Bestuur 
(AMvB) Ruimte naar provinciaal en;: 
gemeentelijk ruimtelijk beleid en 
regelgeving:zodat*wordi 
aangesloten op de Flevolandse , 
werkwijze en beleid. , 

Afwijking van risico's 
Het Rijk gaat het beleid actualiseren, decentraliseren en integreren in 
één Nota infrastructuur & Ruimte. De planning is ambitieus en naar 
verwachting gaat de nieuwe nota voor het zomerreces naar de Tweede 
Kamer. 

Veehouderii 
(PB 2011 pag. 56) 

Helderheid over de kaders voor 
Intensieve veehouderij i n , 
Flevoland?] " 

Afwijking van doelen 
Provinciale Staten heeft eind 2010 besloten de partiele herziening van 
het Omgevingsplan niet ter Inspraak te laten brengen door 
Gedeputeerde Staten. 

Afwijking van activiteiten 
Gedeputeerde Staten heeft besloten de rijksbeleidsontwikkeling op het 
dossier Programmatische Aanpak Stikstof af te wachten omdat deze 
ontwikkeling de ruimte bepaalt waarin alle ontwikkelingen die lelden 
tot stikstofemissies plaats kunnen vinden. 

Afwijking van middelen 
Er waren middelen gereserveerd voor publicatie t.b.v. van de 
Inspraakprocedure bij de partiele herziening van het omgevingsplan. 
Door de nieuwe ontwikkelingen wordt opnieuw bezien of en zo ja welke 
middelen nodig zijn. 

Afwijking van risico's 
Het PAS wordt volgens het rijk eind 2011 vastgesteld, maar het is niet 
ondenkbaar dat het rijk deze ambitieuze doelstelling niet haalt. 

4.2 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van dit thema rapporteren wij per 01-04-2011 geen afwijkingen binnen de 
beleidsinhoudelijke rapportage. 
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5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 
Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen: 
1. Water; 
2. Milieu; 
3. Natuur- en landschapsbeleid; 
4. pMJP. 

5.1 Themaonderdelen 

5.1.1 Water 

Oppervlaktewater 
(PB 2011: pag. 61) 

Het doel is in 2021 dc i  
kwaliteitsdoelen.en in 2015 de  
kwaliteitsdoelen voor het  
oppervlaktewater te behalen. 

Afwijking van risico's 
Het risico In de programmabegroting "het Rijk...bevoegdheden" is niet 
van toepassing bij dit themaonderdeel en kan vervallen. 

5.1.2 Milieu 

Klassieke milieutaken s 
(PB 2011: pag. 64) 

Het behouden van een goede  
omgevingskwaliteit voor lucht,  
geluid en vejligheid • 

Afwijking van risico's 
De besteding van de rijksmiddelen Luchtkwaliteit is grotendeels 
afhankelijk van subsidieverzoeken van gemeenten Almere en Lelystad. 
De aanvragen hiervan blijven achter bij de verwachting. We zoeken naar 
mogelijkheden om dit budget alsnog binnen Flevoland aan te wenden. 

5.1.3 Regionale uitvoeringsdienst 

PUL 
(PB 2011: pag. 65) 

Programma uitvoering 
^^leefomgevlngstaken: : 
l'MIlieubelasting beperken toi de 
"-.wettelijke kaders/en provinciale 

beleidsdoelstellingen. 'f, 

RUD-transilie 
(PB 2011: pagi 66) 

Regionale Uitvoeringsdienst: 
'Éen'óhdertekende bestuurlijke 
overeenkomst ten behoeve van de 
régionale ultvoenngsorganisatie 
door gemeenten; provincie enihet 
waterschap..  

Afwijking van risico's 
Door Orgaworld is in 2003 een schadeclaim Ingediend naar aanleiding 
van een onterecht genomen dwangsombeschikking door de provincie 
Flevoland in 2001. De provincie was in 2001 van mening dat de 
milieuvergunning van Orgaworld niet toestond dat er swill (organisch 
keukenafval) werd verwerkt. Hiertegen is beroep aangetekend door 
Orgaworld, hetgeen in een bodemprocedure leidde tot een uitspraak 
van de Raad van State in 2003 dat binnen de vergunning de verwerking 
van swill wel is toegestaan. Orgaworld claimt schade te hebben geleden 
doordat in de periode 2001-2003 geen swill verwerkt mocht worden. Er 
loopt hiervoor een rechtszaak, de kans is groot dat er voorjaar 2011 
uitspraak wordt gedaan door de rechtbank. Indien de rechtbank de 
claim toewijst, betekent dit een maximale schadepost van € 500.000 
inclusief gemaakte proceskosten. 
De provincie Is hiervoor verzekerd bij Centraal Beheer Achmea, maar de 
verzekering dekt maximaal 80% van de kosten. Het risico voor de 
provincie bedraagt € 100.000. 

Afwijking van middelen 
Er is sprake van een onzekerheid. In de loop van dit jaar wordt de 
verwachte omvang van de opstartkosten bekend. Voor het lopende jaar 
verwachten we dat het beschikbare budget toereikend Is. 

Afwijking van risico's 
Te weinig samenwerkingspartners vinden (drie gemeenten en het 
waterschap hebben aangegeven nog niet te kunnen participeren), 
betekent te weinig kritische massa voor de beoogde 
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uitvoeringsorganisatie. Geconcludeerd kan worden dat we met drie 
gemeenten en de provincie een robuuste uitvoeringsorganisatie kunnen 
realiseren. Het risico uit de Programmabegroting 2011 is daarmee niet 
meer aan de orde. 

5.1.4 Natuur-en landschapsbeleid 

EHS 
(PB 2011: pjig. 67) ~ -

In 2018 is de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS)'gereed;;Dit.. 
IS een ruimtelijk stelsel van-met 
elkaar verbonden natuurgebiedeni 
(EHS en Natura 2000). Het btolscl 
Is robuust, duurzaam en de 
natuurwaarden zijn kenmerkend 
voor Flevoland. 

Afwijking van risico's 
Naast het gegeven dat de budgetten voor de realisatie van de EHS 
onder druk staan, zoals reeds was vermeld, is de onzekerheid verder 
toegenomen doordat sinds eind 2010 ook door de rijksoverheid 
discussie gevoerd wordt over de doelstellingen van de EHS. 

5.1.5 pMJP 

Wij rapporteren binnen de deelterreinen van het pMJP per 01-04-2010 een aantal afwijkingen.  

OostvaardersWold 
Een belangrijk onderdeel van het pMJP betreft het verwerven en inrichten van gronden ten behoeve van het 
OostvaardersWold. De rapportage hierover is opgenomen in hoofdstuk 7. 

Natuur Afwijking van activiteiten 
(PB 2011:'pag.'71/72) Doordat de ILG budgetten door het Rijk per 20 oktober 2010 bevroren 

zijn, is een aantal projectprocedures stilgezet. In de loop van het jaar 
• Een efficient en duurzaam > •« wordt duidelijk of deze projecten door gaan. Het overige loopt volgens 

beheer van in het planning. 
Natuurbeheerplan Flevoland 
opgenomen terreinen. 

• Oplossen van dc verdiogings 
problematiek. 

• Uitvoering leefgebieden 
benadering. 

• Realisatie ontsnippering. 

Toerisme en recreatie ' Afwijking van activiteiten 
(PB 2011: pag. 72) Doordat de ILG budgetten door het Rijk per 20 oktober 2010 bevroren 

zijn, is een aantal projectprocedures stilgezet. In de loop van het jaar 
• De toeristisch recreatieve wordt duidelijk of deze projecten door gaan. Het overige loopt volgens 

mogelijkheden in Flevoland » planning. 
worden beter benut. 

• De recreatieve voorzieningen^ifö 
en routes sluiten goed aan op 
de veranderende'wensen van 
de inwoners van Flevoland. s 

• De recreatieve voorzieningen 
en routes hebben . , 
aantrckkingskiacht op dc 
toeristische markt 

• De werkgelegenheid en de: 
economische positie yan de 
toeiistischc branche 2ijn 
versterkt.' 
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Landbouw , 
(PB 2011: pag. 73) 

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

• Flevoland wil eeh 
vooraanstaande rol spelen bij 
de innovatie vari?productie en 
verwerking van agrarische 
producten: ;fV 

• De landbouw in Flevoland' 
wordt duurzamer, heeft, 
perspectief en wordt 
maatschappelijk 
gewaardeerd. .'; 

Afwijking van activiteiten 
Doordat de ILG budgetten door het Rijk per 20 oktober 2010 bevroren 
zijn, is een aantal projectprocedures stilgezet. In de loop van het jaar 
wordt duidelijk of deze projecten door gaan. 
Het gaat hierbij om twee kavelruil projecten en een pilot voor 
randenbeheer. Met deze projecten is ook Europees (POP) budget 
gemoeid. 

Water 
(PB 2011: pag. 74) ; 

Het uiteindelijke doeLfs een ; J,  
robuust watersysteerh, waarin:  
overlast door'overschot of t é ^ r t  
aan water wordt voorkomen; r  
het oppervlaktewater voldoet aan  
de Kaderrichtlijn Water in 2027,  
voor zowel ecologische als  
chemische doelstellingen. :. 

Afwijking van activiteiten 
Bij de uitvoering van de provinciale projecten treedt enige vertraging 
op, ondermeer omdat een bestemming voor vrijkomende grond 
gevonden moet worden. Het doelbereik blijft haalbaar. 

Doordat de ILG budgetten door de staatsecretaris per 20 oktober 2010 
bevroren zijn, is een aantal projectprocedures stilgezet 
Dit betekent dat het synergie project van de gemeente Zeewolde niet 
kan starten. 

5.2 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van dit thema rapporteren wij per 01-04-2011 geen afwijkingen binnen de 
beleidsinhoudelijke rapportage. 

16 



6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 
Binnen dit thema rapporteren wij afwijkingen bij de themaonderdelen: 
1. Bestuur; 
2. Algemene dekkingsmiddelen en reserves; 
3. Onvoorzien en stelposten. 

6.1 Themaonderdelen 

6.1.1 Bestuur 

Zichtbaarheid provinciaal 
bestuur *» 
(PB 2011: pag. 83) 

Vergroten en borgen van effec
tiviteit, zichtbaarheid en kwaliteit 
van, het provinciaal bestuur in zijn 
provinciale én (inter)nationale 
omgeving. 

P:. 

Afwijking van doelen 
Eind 2010 heeft onder inwoners de 1-meting plaatsgevonden van het 
onderzoek naar het imago van Flevoland. Het onderzoek geeft antwoord 
op vragen als: Hoe beoordeelt men het wonen en recreëren in 
Flevoland? Kent men de namen van de CdK en gedeputeerden? Weet 
men met welke projecten de provincie bezig is? Welk beeld heeft men 
van de provinciaal bestuurders? 
Ten opzichte van de O-meting (jan. 2009) is een aantal scores nog steeds 
(te) laag. 
Volgens de respondenten is het provinciaal bestuur in het algemeen te 
definiëren als ondoorzichtig (51%), bureaucratisch (58%), vernieuwend 
(66%), actief (61%), samenwerken (72%) en deskundig (78%). 
In groepsgesprekken zeggen respondenten over de provincie vooral 
'bestuurt op afstand, hoofdstnjcturen', en 'onzichtbaar'. 
Over de informatie zegt men: regelmatig, hapklaar (kort, actueel, 
dichtbij, pakkend)' aanbieden; brengen, ik ga er niet snel naar op zoek; 
valt niet op in huis-aan-huis-kranten. 

Afwijking van risico's 
Zonder intensivering van de corporate communicatie blijft de 
zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie laag en blijft het 
huidige imago achter bij het gewenste imago. 

Kwaliteit provinciaal bestuur 
(PB 2011: pag. 83) 

Het vergroten en borgen van 
effectiviteit, zichtbaarheid en 
kwaliteit vah het provinciaal 
bestuur in zijn provinciale en 
{inter)natiqnale omgeving. 

Afwijking van doelen 
De provincie wil voorkomen dat zij ongewild criminaliteit faciliteert. 
Het Is daarom van belang dat bedrijven en personen worden gescreend 
bij de aanvraag voor een vergunning, subsidie of aanbesteding waarop 
de Wet BIBOB van toepassing is. Dit vraagt om Inzet en ontwikkeling van 
expertise binnen de provincie, waarvoor thans geen capaciteit voor 
handen is binnen de provincie. 

Afwijking van activiteiten 
De inzet van de provincie op het terrein van BIBOB is mede van belang 
om tot volwaardige samenwerking te komen op bestuurlijk en 
operationeel niveau in verschillende verbanden, zoals met het Bureau 
BIBOB van het ministerie VenJ, samenwerking binnen RIEC Midden-
Nederland alsmede samenwerking met gemeenten in de provincie en 
met andere provincies. 

Afwijking van risico's 
Voor deze activiteit zijn geen middelen beschikbaar in de begroting 
2011. Als de provincie niet tot screening op basis van de wet BIBOB 
overgaat kan zij ongewild criminaliteit faciliteren en mogelijk 
'aantrekken' uit provincies waar wel wordt gescreend op basis van die 
wet. 
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Communicatie 
(PB 2011 pao 83) 

Grotere.zichtbaarhcid cn 
herkenbaarheid van de provincie 
en in het vervolg daarop werken 
iaan:positieve beeldvorming. 

Afwijking van doelen 
Digitale media nemen een steeds belangrijker plaats in bij informeren, 
communiceren en dienstverlening richting burgers en instellingen. Naast 
websites wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van social media 
(bijv. Twitter) en het toegankelijk maken van informatie voor tabiets 
zoals de iPad. Om al deze middelen op niveau te houden (qua techniek) 
en mee te laten groeien bij nieuwe technische ontwikkelingen Is een 
adequate ondersteuning nodig op gebied van functioneel- en technisch 
webbeheer. 

Afwijking van risico's 
De websites krijgen momenteel (i.v.m. beperkte capaciteit) het hoogst 
noodzakelijke onderhoud. Er Is weinig tot geen ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen en structureel onderhoud. 

6.1.2 Algemene dekkingsmiddelen en reserves 

I Provinciefonds 
Motorrijtuigenbelasting'' 
Infrafonds . v ï 
(PB 2011: pag.'88) ; 

Afwijking van middelen 
De geraamde Provinciefondsuitkering voor 2011 behoeft op basis van de 
maartcirculaire 2011 geen bijstelling; een eventuele bijstelling van de 
raming voor de opcénteh MRB is afhankelijk van de aanname over de 
ontwikkeling van het aantal belastbare auto's. Als de trend voor wat 
betreft de zuinige auto's doorzet, is een tegenvaller van circa € 0,55 
min. te verwachten ten opzichte van de begrotingsraming. Door de 
koppeling tussen de opbrengst uit opcenten MRB en het Infrafonds, 
resulteert dit in een lagere toevoeging aan het Infrafonds. Hieronder 
wordt dit nader toegelicht 

a. Provinciefonds 
In de septembercirculaire 2010 is de uitkering voor Flevoland in 2011 
voorlopig berekend op € 60,70 min. In de maartcirculaire 2011 zijn 
geactualiseerde inwonergegevens over 2010 opgenomen. Indien met de 
doorwerking hiervan rekening wordt gehouden komt de herziene 
uitkering voor 2011 uit op circa € 60,94 min. In de begroting 2011 is (na 
wijziging) een uitkering geraamd van eveneens € 60,94 min., zodat er 
geen bijstelling nodig is. 

b. Opcenten MRB 
Op basis van het ontvangen voertuigenoverzicht per 1-1-2011 kan een 
theoretische opbrengst over 2011 worden berekend. Indien er van uit 
wordt gegaan dat het aantal belastbare auto's op 1-1-2011 het hele jaar 
2011 constant bli jft, kan de theoretische opbrengst voor 2011 worden 
berekend op € 48,53 min. 
In de begroting (na wijziging) wordt uitgegaan van een verwachte 
opbrengst van € 48,44 min. Dit is dus circa € 90.000 lager dan de 
theoretische opbrengst bij ongewijzigd wagenpark. 

Kanttekening 
Het afgelopen jaar is er, na een flinke daling eind 2009, weer sprake 
van een zeer bescheiden toename van het totale aantal voertuigen; 
door de voortgaande groei van het aantal vrijgestelde zeer zuinige 
auto's (in 2010 + 5.800) daalt het aantal belastbare auto's echter nog 
steeds. Als deze trend zich in 2011 ongewijzigd voortzet moet rekening 
worden gehouden met een daling van de opbrengst van circa € 0,64 min. 
(5.800 auto's x € 220 per auto x 1 /2 jaar gemiddeld) ten opzichte van 
de berekende theoretische opbrengst. 
De theoretische opbrengst wordt dan € 47,89 min. Ten opzichte van de 
begrotingsraming (€ 48,44 min.) is er dan sprake van een tegenvaller 
van € 0,55 min. 
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c. Infrafonds 
Tenslotte is er nog een relatie tussen de opbrengst uit de opcenten MRB 
en de storting in het Infrafonds, welke is gebaseerd op de opbrengst van 
6 opcenten (ofwel 7,86% van de heffing). Op basis van de begrotingsra
ming zou de storting voor 2011 € 3.806.000 moeten bedragen; er is ech
ter rekening gehouden met een storting van € 3.908.000. De storting kan 
bij de Voorjaarsnota dus in ieder geval worden verlaagd met € 102.000. 
Als gevolg van de voorgestelde verlaging van de raming voor de MRB-
opbrengst met € 550.000 treedt er nog een verdere verlaging op van de 
storting In het Infrafonds op met € 43.000 

Dividend 
(PB 2011: pag. 89) 

Afwijking van middelen 
Naar verwachting wordt het afvalverwerkingsbedrijf Friese Pad in 2011 
geliquideerd. Wij houden rekening met de hierbij verwachte 
dividenduitkering van € 1,0 miljoen. Daarnaast wordt rekening gehouden 
met een lagere dividenduitkering BNG van € 15.000. 

Saldo financieringsfunctie 
(PB 2011: pag. 89) , 

Afwijking van middelen 
Als deelnemer In Omala heeft Provinciale Staten op 4 februari 2010 
besloten tot de verstrekking van een lening met een maximum van € 9,5 
miljoen. De eerste tranche van die lening ad € 1,85 miljoen wordt begin 
2011 opgevraagd. De rente Inkomsten als gevolg van die lening zijn 
hoger dan de geraamde vergoeding op uitstaande gelden. Per saldo 
stijgen de rente Inkomsten ongeveer € 62.000. Uitgaande van een 
verstrekking per 1 april zal de rente in 2011 ongeveer € 45.000 stijgen. 
Momenteel neemt het rentepercentage op uitstaande middelen toe. Dit 
leidt tot een stijging van de rentebaten. In de Voorjaarsnota 2011 wordt 
rekening gehouden met een voordeel van € 0,1 miljoen. 

6.1.3 Onvoorzien/ Stelposten 

Inhuur naar formatie 
(PB 2011: pag. 90) 

Afwijking van middelen 
Van de ombuigingstaakstelling uit de Kadernota 2011 resteert in de 
Programmabegroting 2011 nog € 400.000. Voorzien was dat ingehuurde 
capaciteit t.b.v. projecten en programma's via vaste formatie ingevuld 
zou worden. Door belangrijke externe factoren zoals regeerakkoord en 
uitblijven besluiten herverdeling Provinciefonds zijn de risico's en 
onzekerheden zodanig groot geworden dat de besparing door vaste 
formatie en de daarbij behorende risico's niet opweegt tegen 
voortzetting van inhuur. 

Afwijking van middelen 
De post onvoorzien in de begroting 2011 bedraagt € 600.000. Voor de 
dekking van het tekort in de Voorjaarsnota 2011 verlagen wij deze post 
met € 240.000 tot € 360.000. 

6.2 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van dit thema rapporteren wij per 01-04-2011 de onderstaande wijziging voor de 
Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht. 

Themaonderdeel Omschrijving 5!k<,Bedrag 
Alg.dekkingsmiddelen 

Stelposten 

Reserves 

Lagere opbrengst opcenten MRB 
Hogere dividend Friese Pad en BNG 
Hoger batig rente saldo 
niet realiseren stelpost van inhuur naar formatie 
Dekking tekort VJN 2011 uit Onvoorzien 
Lagere storting Infrafonds 

550 
-985 
-145 
400 

-240 
-145 

Totaal m -565 
(bedragen x € 1.000) 
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7 Speerpunten en Grote projecten 
Binnen dit hoofdstuk rapporteren wi j afwijkingen bi j de speerpunten: 
1. Markermeer/IJmeer; 
2. OostvaardersWold; 
3. Luchthaven Lelystad; 
4. Schaalsprong / IFA. 

7.1 Markermeer/IJmeer 

WMIJ & TBES 
(PB 2011: pag. 95) 

Optimalisatie van het Toekomst--
beeld Markermeer-IJmeer in de . 
Werkmaatschappij MIJ om' t e 
komen to t een haalbaar 
programma van-realisatie ,van,:hef,: 
Toekomstbestendig Ecologisch » 
Systeem 

Afwijking van middelen 

WMIJ 
De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer is een apart onderdeel binnen 
Toekomst Markermeer-IJmeer. Hier dienen de totale proceskosten 
alsmede de bijdragen van de verschillende part i jen hieraan geraamd te 
worden. De WMIJ begroting bedraagt € 990.000 voor de periode najaar 
2010-najaar 2012. De hel f t wordt betaald door het rijk, de,andere helf t 
door de regio (provincie Noord-Holland en Flevoland). Dit betekent dat 
Flevoland € 248.000 bijdraagt. De bijdrage van Flevoland past binnen de 
procesgelden TMY. 

Via de Voorjaarsnota 2011 nemen we de totale inkomsten ad € 743.000' 
voor 2011 (€ 475.000) en 2012 (€ 268.000) op. 

Afwijking van risico's 
Het natuurbeleid is aan het veranderen. Dat maakt het ook moeil i jker 
om bi j het rijk middelen beschikbaar te kri jgen. 

7.2 OostvaardersWold 

OostvaardersWold 
(PB 2011: pag. 95) . , : j : : ;i ' -̂: 

• Afrondende werkzaamheden ' 
voorgaande projectfase; • 

• Verwerving van gronden die 
voor verkoop beschikbaar 
komen; 

• Sluiten van contracten mét 
partners voor 
compensatieopgaven; 

• Herinrichting Horstervvold eh 
Kotterbos. 

Afwijking van doelen 
In het Plan van Aanpak voor het eerste deel van de realisatiefase van 
OostvaardersWold, dat op 4 februari 2010 werd vastgesteld door 
Provinciale Staten, is vastgelegd dat deze fase loopt van oktober 2009 
to t en met december 2010. Ten behoeve van deze projectfase Is een 
budget beschikbaar van € 2,92 mi l joen. 

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte is vastgelegd dat de 
robuuste verbindingen worden geschrapt. OostvaardersWold wordt 
daarbij met name genoemd. Met de Staatssecretaris van Economische 
Zaken, Landbouw en innovatie (EL&l) is afgesproken dat de Provincie 
Flevoland en het ministerie van EL&l in onderling overleg zullen zoeken 
naar een oplossing voor het vervolg van OostvaardersWold. 

Afwijking van activiteiten 
Een aantal van de voor 2010 geplande werkzaamheden kunnen als 
gevolg van de ontstane situatie pas in 2011 plaatsvinden. De daarvoor 
benodigde middelen worden overgeheveld van 2010 naar 2011. 

Afwijking van middelen 
Het begrote budget voor proceskosten OostvaardersWold in 2011 
bedraagt € 0,65 mi l joen, waarvan reeds € 0,5 mil joen beschikbaar is 
gesteld. 

Hiervan is € 200.000 reeds in 2010 ontvangen en als overlopende passiva op de balans geboel<t. Mogelijl< zal een deel van 
de € 743.000 als decentralisatie-uitkering via het provinciefonds lopen. Alsdan zal een voorstel ter begrotingswijziging 
volgen. 
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Als gevolg van de verschuiving van geplande werkzaamheden is in 2011 
in werkelijkheid € 1,35 miljoen nodig. Daarom wordt het restant van de 
begrote proceskosten voor 2011, ten bedrage van € 0,135 miljoen, 
overgeheveld vanuit de stelpost OPF naar de proceskosten 
OostvaardersWold. 
Daarnaast wordt het restantbudget van de proceskosten uit 2010, ten 
bedrage van € 0,7 miljoen, vanuit de reserve OPF overgeheveld naar 
2011. 

Afwijking van risico's 
Nadat overeenstemming wordt bereikt met de Staatssecretaris van EL&l 
over de financiële aspecten van het vervolg van het OostvaardersWold 
zal aan Provinciale Staten de keuze worden voorgelegd of het project 
OostvaardersWold wordt voortgezet, en zo ja, op welke wijze. De 
verschillende alternatieven zullen worden voorzien van een uitgebreide 
risicoanalyse. 

7.3 Luchthaven Lelystad 

Luchthaven -? i 
(PB 2011: pag. 97) 

• Een.eerste invulling reahseren 
van fase 1 van de aanwijzing 
met behulp van een lichte vorm* 
van luchtverkeersleiding ' 
(genaamd LA plus). 

• De minister van V&W een 
positief besluit te laten nemen • 
over de invoering van •'. 
volwaardige 
luchtverkeersleiding als pilot 
per uiterlijk 1/1/2013; 

• De Schiphol Group overtuigen ? n 
van investeren in volwaardige» ^ 
luchtverkeersleiding (dmv pilot) 
bij de bestaande baan uiterlijk 
per 1-1-2013. 

Afwijking van doelen 
Mede als gevolg van de economische crisis is er vertraging ontstaan in de 
groei van het luchtverkeer en daarmee ook de planvorming voor 
luchthaven Lelystad. Het wachten Is op de behandeling van het beroep 
op de aanwijzing door de Raad van State. Deze wordt in de zomer van 
2011 verwacht. Luchthaven Lelystad heeft wel een aanvraag voor LA+ 
ingediend. 

Afwijking van activiteiten 
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor verdere uitwerking 
luchtverkeersleiding. Bij de Schiphol Group ontstaat een bereidheid tot 
meedenken en meefinancieren inzake luchtverkeersleiding. 

Afwijking van risico's 
Om op korte termijn een ontwikkeling van de luchthaven mogelijk te 
maken is luchtverkeersleiding nodig. Met huidige baanlengte zullen de 
kosten hiervan hiet (volledig) gedekt worden door het luchthaven 
gebruik. De regio, waaronder de provincie, kan worden gevraagd deel te 
nemen in de kostendekking. Momenteel is nog onduidelijk wat de kosten 
zijn en welke bijdrage wordt verwacht. Eerder hebben Provinciale 
Staten uitgesproken zonodig financiële middelen te putten uit de 
strategische reserves (motie van 27 mei 2010). Een beslissing over 
luchtverkeersleiding zal niet uitsluitend afhangen van deze bijdrage, 
maar dit kan de besluitvorming wel versnellen en positief beïnvloeden. 

7.4 Schaalsprong / IFA 

IFA 
(PB 2011': pag. 99) 

Hel rcaliscicn van krachtige 
Impulsen voor dc ontwikkeling van 
een uniek.stedelijk klimaat in 
Almere en het versterken van de 
economische positie van Almere 
binnen de Noordvleugel van d( 
Randstad. Impulsen voor Ideeën, 
ondernemingen en mensen, 
waardoorAlmere.iduurzaam 
aantrekkehjk bhjft en waarbij hel 

Afwijking van risico's 
Er is geen delegatiebesluit meer, dus de proceduretijd welke nodig is 
voor besluitvorming zal langer zijn. 

De totale rentebaten over 2010 pakken iets lager uit (1,88%) dan de in 
de businesscase beoogde opbrengst van 2% netto rente (i.e. 4% nominale 
rente gecorrigeerd met een inflatie van 2%). Bij een gelijkblijvend 
rendement bestaat de mogelijkheid dat Windesheim tekort zou kunnen 
komen om de doelstellingen te realiseren. 
Het aantal aanmeldingen van studenten voor 2011 loopt volgens 
prognose en voor sommige opleidingen ligt deze zelfs boven de 
prognose. 
De ontwikkeling van rentebaten en studentenaantallen in samenhang 
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gaat óm" investeringen in de 
sociale, culturele en economische-
infrastructuur. - • •: 

met overige baten zullen nauwlettend worden gevolgd en in juni as. in 
het Bestuurlijk Overleg met Windeshelm aan de orde komen. 

7.5 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van de speerpunten rapporteren wij per 01-04-2011 de onderstaande wijziging voor 
de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht. 

Speerpunt Omschrijv|ng!| ^ -
TMY Hogere lasten IJmeer-Markermeer/WMIJ 475 

Hogere bijdragen derden -475 
OostvaardersWold Hogere proceskosten OVW 835 
Stelposten Verlaging stelpost Omgevingsplan -135 
Reserves Hogere onttrekking reserve Omgevingsplan -700 
Totaal rs^;..%. 

(bedragen x € 1.000) 
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8 Bedrijfsvoering 

Binnen dit hoofdstuk rapporteren wij afwijkingen bij de speerpunten: 
1. Personeel en Organisatie; 
2. Facilitaire zaken; 
3. Informatisering en automatisering. 

8.1 Concernonderdelen 

8.1.1 Personeel en organisatie 

Begrotingsmethodiek  
personeelslasten 

Afwijking van middelen 
In 2009 en 2010 is komen vast te staan dat de huidige methodiek voor 
het begroten van de personeelslasten niet meer vol te houden is. In de 
afgelopen jaren werden kosten geabsorbeerd die in strikte zin geen 
loonkosten betreffen. Dit werd betaald uit de onderuitputting van de 
salarislasten>waarvan in de voorgaande jaren sprake was. Bij het 
afsluiten van de jaarrekening 2009 bleek voor het eerst dat deze 
handelswijze tot een overschrijding van de begrotingsposten zou leiden. 
Vorig jaar is in de commissie Bestuur al mededeling gedaan van de 
introductie van een nieuw begrotingsstelsel waarbij 2011 een 
overgangsjaar is en 2012 het jaar van definitieve invoering 
Afgelopen jaar heeft de organisatie via een taakstelling incidenteel 
bezuinigd op de salariskosten. In het begrotingsjaar 2011 zal de 
organisatie zelf middels een incidentele taakstelling van € 1 miljoen 
bijdragen aan het structurele tekort. Daarnaast stellen wij voor om in 
2011 € 1 miljoen te onttrekken aan het niet geoormerkte deel van de 
bestemmingsreserve strategische ontwikkelprojecten STROP 
vooruitlopende op de stelselwijziging. Deze op voorhand tijdelijke 
onttrekking zal worden betrokken bij het voorstel voor de 
stelselwijziging voor 2012 e.v. De overige benodigde middelen worden 
gedekt uit incidentele baten. 

De nieuwe begrotingsmethodiek zal een oplossing bieden voor het 
structurele tekort in de personele lasten. In de begrotingsmethodiek 
2007 zaten enkele ontwerpfouten. Zo is de extra inzet voor projecten 
en programma's niet consequent ten laste gebracht van door Provinciale 
Staten gedoteerde budgetten ten behoeve van programma's. De kosten 
daarvan zijn geabsorbeerd in het reguliere personeelsbudget. Daarnaast 
is de meerjarige doorwerking van CAO-afspraken niet in de begroting 
opgenomen. 
Vanaf 2012 wordt voor de dekking van deze proceskosten structureel € 5 
miljoen overgeheveld van de jaarlijkse personele lasten naar program
malasten. Per saldo is € 2 miljoen extra aan dotaties bestemmings
reserves mogelijk. De nieuwe methodiek vergt een herijking van de 
relevante bestemmingsreserves, in de Kadernota 2011-2015 is het effect 
van dotaties en onttrekkingen van bestemmingsreserves opgenomen. 

Op deze manier zijn nu niet beïnvloedbare werkgeverslasten, zoals 
kosten CAO, wijziging in pensioenlasten en sociale lasten vooraf goed 
begroot. 
Resultaat is een transparante systematiek van personeelslasten waarbij 
het management wordt gehouden aan een strikte handhaving van 
verleende budgetten en overige niet beïnvloedbare werkgeverslasten 
centraal worden gefinancierd. 
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Sociale lasten, pensioenen eia. 

>v » 
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Afwijking van middelen 
Als gevolg van externe factoren dient de raming voor personeelslasten 
te worden aangepast: 
• De werkgeversbijdrage voor de levensloop neemt in 2011 toe met 

0,7%. Het effect hiervan bedraagt € 160.000; op de stelpost Loon-
en Prijscompensatie was nog € 135.000 beschikbaar waardoor het 
netto effect in de Voorjaarsnota 2011 € 25.000 bedraagt. 

• Als gevolg van de stijgende pensioenpremie, stijgen in 2011 de 
pensioenlasten structureel met € 410.000 (effect vanaf 2012 
€ 460.000). 

• De kosten voor de Zorgverzekeringswet nemen structureel toe met 
€ 120.000. 

• De sociale lasten dalen met € 170.000. 

Afwijking van risico's . 
In de begroting 2011 wordt geen rekening gehouden met de effecten 
van een nieuwe CAO vanaf 1 juni 2011. Verondersteld wordt dat deze 
geen financieel gevolg zal hebben. Uitgegaan wordt van een nullijn. 
Mochten hieruit aanvullende lasten voortvloeien dan zullen deze bij de 
opstelling van de Jaarrekening 2011 conform de met Provinciale Staten 
overeengekomen bestendige gedragslijn voor het jaar 2011, tenzij 
hiervoor nadere dekking wordt gevonden, rechtstreeks ten laste van de 
algemene reserve worden gebracht en voor meerjarige gevolgen te 
worden bij geraamd. 

8.1.2 Faci litai re zaken 

Afwijking van middelen 
Voor een snelle verbinding (glasvezel) tussen de drie steunpunten en het 
provinciehuis dient een aansluiting gemaakt te worden. Hiervoor dient 
een krediet ad € 30.000 beschikbaar gesteld te worden. De dekking van 
de kapitaallasten kan binnen de begroting opgevangen worden. 

8.1.3 Informatisering en automatisering 

Afwijking van middelen 
Binnen de begroting moet structureel € 0,2 min. aan middelen worden 
vrijgemaakt ter dekking van kosten die voortvloeien uit bestuurlijke 
afspraken In Interprovinciaal (IPO) verband terzake van èlektronische 
dienstverlening. Uitvoering van zowel het effectief beheren van de 
gezamenlijk ontwikkelde provinciale voorzieningen, en de afstemming 
met rijksoverheidproducten, vindt plaats door de Gemeenschappelijke 
Beheer Organisatie Provincies (GBO Provincies). 

8.2 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van de bedrijfsvoering rapporteren wij per 01-04-2011 de onderstaande wijziging 
voor de Programmabegroting 2011. Deze wijziging is hierboven toegelicht. 

Onde rdee l ^ ^ i ^ r i j v i n g , r, ;Bedrag 
Personeel 
Reserves 
Personeel 
lnformatie& Automatisering 

Begrotingsmethodiek P-lasten - taakstelling 
Hogere onttrekking reserve STROP 
Salarissen (premie-aanpassingen) 
Hogere kosten GBO (IPO) 

2.000 
-1.000 

385 
180 

Totaal • 

Kredietwiiziging: 
Voor de glasvezelverbinding een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen. 

(bedragen x € 1.000) 
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9.1 

Financieel totaaloverzicht 

Exploitatiebegroting 

In de onderstaande tabel wordt per thema het totaaloverzicht gegeven van de financiële mutaties binnen de 
Voorjaarsnota .2011. Deze mutaties zijn allen toegelicht in de hoofdstukken 1 tot en met 8. 

Thema Themaonderdeel ' • Bedrag 
Economie en arbeidsmarkt Europese Programma's -108 

Reserves -892 
Bestuur Alg.dekkingsmiddelen -580 

Stelposten 160 
Reserves -145 

Speerpunten TMY 0 
OostvaardersWold 835 
Stelposten -135 
Reserves -700 

Bedrijfsvoering Personeel 2.000 
Reserves -1.000 
Personeel 385 
Informaties Automatisenng 180 

Totaal • r 2 'f 

9.2 Balans (bedragen x € I.CXX)) 

Enkele kredieten dienen aangepast te worden. Dit zijn: 
• Het bruto raamkrediet investeringen wegen wordt met € 3.930.000 verlaagd tot € 18.610.000. 
• Het krediet investeringen vaarwegen (PMJP gelabeld) wordt met € 313.000 verlaagd tot € 443.000. 
• Het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud (NJO) wegen wordt met € 605.000 verhoogd tot € 6.625.000. 

De voorziening NJO wegen is toereikend om deze onttrekking te dekken. 
• Voor de glasvezelverbinding tussen de steunpunten en het provinciehuis moet een krediet van 

€ 30.000 beschikbaar gesteld worden. 

9.3 Structurele doorwerking 

De Voorjaarsnota 2011 werkt op een aantal onderdelen structureel door. De meeste hiervan zijn reeds 
opgenomen in de Kadernota 2012-2015. Dit zijn: 

De lagere opbrengst Motorrijtuigenbelasting (§ 6.1.2. onderdeel b); 
• IPG verplichting GBO (§ 8.1.3); 
• Begrotingssystematiek P-lasten (§ 8.1.1); 
• Inhuur naar formatie (§ 6.1.3). 

De onderstaande drie onderdelen zijn nieuw ten opzichte van de Kadernota 2012-2015. De structurele 
doorwerking bedraagt € 0,23 miljoen en bestaat uit: 

• Lagere storting Infrafonds (S 6.1.2. onderdeel c) € 0,15 min.; 
• Voordeel op saldo financieringsfunctie (§6.1.2.) € 0,06 min.; 
• Toename sociale lasten, pensioenen e.a. (§ 8.1.1) € 0,44 min. 
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Deel II 

Technische rapportage 
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10 Verkeer van mensen, producten en diensten 

j Themaonderdeél 4 O m s c h r i j v i n g ^ 4 JjBedrag. 
1. Mobiliteit & OV Afronding VSBA 150 

Reserves Onttrekking Infrastructuur (reserve Infrafonds) -150 
2. Mobiliteit & OV planstudie OV-SAAL 200 

Reserves Onttrekking Infrastructuur (reserve Infrafonds) -200 
3. Wegen & Vaarwegen N 50 48 

Reserves Onttrekking Ruimtelijke Planning (reserve ZZL) -48 
4. Wegen & Vaarwegen Bijdrage aan de balans in provinciale projecten 3.150 

Reserves Onttrekking Ruimtelijke Planning (reserve ZZL) -400 
Reserves Onttrekking Infrastructuur (reserve Infrafonds) -2.750 

5. Wegen & Vaarwegen BDU (onderdeel inv.wegen) 1.734 
Wegen & Vaarwegen BDU bijdrage aan provinciale projecten -1.734 

Totaal,. . :iy-^/%.:,^ 

(bedragen x € 1.000) 

Toelichting op de afwijkingen 

1. Ter afronding en voortvloeiend uit de Verkenning Stedelijke Bereikbaarheid Almere (VSBA) wordt verwacht 
een bedrag van € 150.000 nodig te hebben. Dit bedrag wordt onttrokken aan het Infrafonds. 

2. Voor de OV-SAAL is afgesproken dat de regionale partners elk € 200.000 beschikbaar zullen stellen. Dit 
bedrag wordt onttrokken aan het Infrafonds. 

3. Voor de actualisatie van de Verkenning verbreding N50 Emmeloord-Ens is een bedrag benodigd van 
€ 48.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Zuiderzeelijn. 

4. In het bijgestelde PMIT zijn bijdragen uit de reserves Infrafonds en Zuiderzeelijn opgenomen. Door middel 
van deze begrotingswijziging worden de bijdragen in de begroting beschikbaar gesteld. 

5. De totale BDU bijdrage aan de PMIT 2011 werken is verlaagd. Dit dient verwerkt te worden in de begroting 
om verschillen tegen te gaan. 
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11 Economie en arbeidsmarkt 

Themaonderdeél . ^ " OiTischrijving ' Bedrag ^ 
1. Werk & Ondernemen Projecten stagenota 110 

Reserves Onttrekking Cofin EU 2007-2013 -110 
2. Europese Programma's Interreg IV (lasten verspreid over periode) -113 

Reserves Lagere onttrekking reserve Cofin EU 2007-2013 113 
3. Europese Programma's OP West TB extra baten Rotterdam -51 

Reserves Lagere onttrekking reserve Cofin EU 2007-2013 51 
4. Europese Programma's Vervallen stelpost ombuigingen 200 

Reserves Hogere onttrekking reserve Technische Bijstand -200 
Totaal -•--•^y....-- -j^-si^ 

(bedragen x € 1.000) 

Toelichting op de afwijkingen 

1. Provinciale Staten hebben op 12 juni 2008 voor de uitvoering van de stagenota € 297.000 beschikbaar 
gesteld voor de periode 2008 t /m 2011. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 zal de onderuitputting 
op de post 'Stagenota' ad € 150.000 terugvloeien in de reserve 'Cofinanciering Europese projecten 2007-
2013'. In 2011 zullen er wederom activiteiten plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de 
stagenota. Hiertioe dient een bedrag van € 110.000 onttrokken te worden uit de reserve 'Cofinanciering 
Europese projecten 2007-2013'. De overige € 40.000 is inmiddels overgeheveld naar het Europees 
Visserijfonds As-4 ten gunste van het project 'Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden'. Deze 
begrotingswijziging is noodzakelijk om de activiteiten in het kader van de Stagenota in 2011 uit te voeren, 
conform het besluit van Provinciale Staten 12 juni 2008. 

2. Bij de Najaarsnota 2010 is het totaalbudget voor twee nieuwe Interreg-projecten (waarvan de aanvragen 
overigens nog in behandeling zijn) in 2011 geraamd, in plaats van over de projectperiode van 2011 tot en 
met 2013. Dit wordt hersteld voor 2011 (budgettair neutraal); voor aanpassing van 2012 en 2013 wordt de 
beslissing op de aanvragen afgewacht. 

3. In de begroting izol 1 werd rekening gehouden met een te lage bijdrage van Rotterdam voor OP West. In de 
Voorjaarsnota 2011 herstellen wij dit. Dit heeft een lagere onttrekking aan de reserve Cofin EU 2007-2013 
tot gevolg. Daarmee is de foutieve onttrekking in de begroting 2011 aan de reserve Cofin EU 2007-2013 
hersteld. 

In de Voorjaarsnota 2009 & Kadernota 2010-2013 (HB 824239) Is bij de 'ruimtegevende maatregelen' 
besloten de bijdrage van de Management Autoriteit OP West tot een bedrag van € 0,2 miljoen per jaar af 
te zonderen (door niet te storten in de egalisatiereserve) en toe te voegen aan de algemene middelen. Uit 
de 'toelichting op middelen' blijkt dat met de egalisatiereserve de zgn. reserve Technische Bijstand wordt 
bedoeld. In de begroting 2009 en de meerjarenbegrotingen daarna werd echter in plaats van een lagere 
storting/onttrekking aan de reserve Technische Bijstand een stelpost ombuiging op het product Uitvoering 
Europese programma's doorgevoerd. Dat wordt bij deze technische wijziging conform het genomen besluit 
hersteld. 
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12 Flevolandse Samenleving 

Themaonderdeél Omschrijving \ r -'^' . j ^ . ^ " f • f Bedrag 
1. Cultuur Hogere lasten archeologisch onderzoek N23 112 

Hogere bijdrage BDU arch, onderzoek N23 -112 
Hogere bijdrage BDU arch, onderzoek N23 -1.350 
Lagere onttrekking reserve STROP 1.350 

2. Wonen Hogere lasten ISV-bijdragen gemeenten 175 
Hogere baten Wet op de ISV -175 

Totaal •>•,.. :_ . , . 0-
(bedragen X € 1.000) 

Toelichting op de afwijkingen 

1. De extra kosten voor het project 'Archelogisch onderzoek N23' over de periode van 2010-2012 zijn 
geraamd op een bedrag van € 1,9 miljoen. Deze kosten worden gedekt uit vooruit ontvangen inkomsten 
BDU. 
In 2010 is voor het archeologisch onderzoek N23 € 112.000 minder uitgegeven dan de geraamde € 200.000. 
Omdat het een meerjarenproject betreft, zijn deze middelen in 2011 weer benodigd. Dit is reeds In de 
Jaarrekening van 2010 gemeld. 
Tevens dienen de overige middelen ad € 1,7 miljoen nog in de begroting opgenomen te worden verdeeld 
over 2011 en 2012 van respectievelijk € 1.350.000 en € 350.000. Aanvankelijk zou de dekking voor het 
archeologisch onderzoek worden gedekt uit de bestemmingsreserve strategische en ontwikkelings
projecten. Op 30 september 2010 besloten Provinciale Staten om de BDU middelen als dekking te 
hanteren. Dit besluit dient administratief gezien nog verwerkt te worden in de begroting 2011. 

2. Op de balans (overlopende passiva) staat een bedrag van € 175.000 voor de Wet op de ISV als vooruit 
ontvangen inkomsten. Dit bedrag dient als baat opgenomen te worden in de begroting 2011 ter dekking van 
de kosten voor de ISV. 
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13 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 

.JThemaonderSeeLj^^ * Omschrijving 
1. Milieu Hogere kosten Luchtkwaliteit 752 

Rijksbijdrage Luchtkwaliteit -752 
2. Milieu Hogere kosten Leren voor duurz. ontwikkeling 483 

Rijksbijdrage Leren voor duurz. ontv/ikkeling -465 
Bijdragen derdenLeren voor duurz. ontwikkeling -19 

3. Milieu Hogere kosten Extern veiligheidsbeleid 12 
Rijksbijdrage Extern veiligheidsbeleid -12 

4. Water Hogere kosten Ontwikkeling waterbeleid 12 
Ontwikkeling waterbeleid -12 

5. Water Hogere kosten KR Water Rijn-Midden 9 
KR Water Rijn-Midden -9 

6. p-MJP Hogere lasten p-MJP 18.490 
Hogere Rijksbijdrage . .. -6.430 
Hogere Europese bijdrage -9.142 
Hogere lasten Nieuw Land Erfgoedcentrum 192 
Hogere onttrekking reserve p-MJP -3.110 

7. OostvaardersWold Hogere kapitaallasten 693 
Bestuur Hogere onttrekking STROP -693 

T o t a a l — ^ • ~ i"""',-^ 
(bedragen x € 1.000) 

Toelichting op de afwijkingen 

1. Op de balans (overlopende passiva) staat nog een bedrag van € 752.000 voor Luchtkwaliteit als vooruit 
ontvangen inkomst. Dit bedrag dient als baat opgenomen te worden In de begroting 2011 ter dekking van 
de kosten voor Luchtkwaliteit. 

2. Voor het project 'Leren voor duurzame ontwikkeUng' ontvingen wij in 2010 bijdragen van derden. Deze 
middelen nemen wij in de begroting 2011 als baat op ter dekking van de uitgaven voor dit project. 

3. Op de balans (overlopende passiva) staat nog een bedrag van € 12.000 voor Externe Veiligheid als vooruit 
ontvangen inkomst. Dit bedrag dient als baat opgenomen te worden in de begroting 2011 ter dekking van 
de kosten voor Externe veiligheid. 

4. Op de balans (overlopende passiva) staat nog een bedrag van € 12.000 ihkv Kaderrichtlijn Water Rijn-
Midden als vooruitontvangen inkomsten. Dit bedrag dient als baat opgenomen te worden in de begroting 
2011 ter dekking van de kosten voor het ontwikkelen van Waterbeleid. 

5. Voor de Kaderrichtlijn Water Rijn-Midden ontvingen wij middelen van derden. Deze middelen zijn 
benodigd om de corresponderende uitgaven te dekken. 

6. De budgetten die In 2010 niet tot besteding zijn gekomen worden overgeheveld naar 2011. Ook worden de 
door Brussel beschikbaar gestelde Health checkgelden (P0P2 budget) aan de begroting toegevoegd. Deze 
zijn bestemd voor zogenaamde nieuwe uitdagingen op het gebied van Milieu en Water. 

7. Via de 1^ begrotingswijziging 2010 zijn de kapitaallasten wegens voorfinanciering grondverwervingen 
OostvaardersWold ad € 692.500 in de begroting verwerkt. Deze lasten worden conform eerder besluit 
gedekt uit de bestemmingsreserve Strategische en ontwikkelingsprojecten. In de begroting 2011 was nog 
niet met dit besluit rekening gehouden. 
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14 Bedrijfsvoering 

,1 . i,Themaonderdeel ' OmschrijMng ^Sf;Bedrag 
1. Bednjfsvoenng Hogere toedeling chauffeurskosten 44 

Bestuur Herziening toerekening chauffeurskosten -44 
2. Wegen & Vaarwegen Lagere lasten steunpunten -7 

Bedrijfsvoering Hogere lasten telecommunicatie 5 
Hogere kapitaallasten nieuwe investeringen 2 

3. Bestuur Viering 25 jaar Flevoland 29 
Sport nieuw sportbeleid -5 
Cultuur sociale agenda -9 
Bedrijfsvoering Decentrale bedrijfsvoeringslasten -15 

' T o t a a l ' W . " 

(bedragen x € 1.000) 

Toelichting op de.af wij kingen 

1. Een deel van onze chauffeurskosten zijn begroot binnen themaonderdeel Bestuur. Wij hevelen deze 
middelen structureel over naar de Bedrijfsvoering. 

2. Voor dè snelle verbinding (glasvezel) tussen de drie steunpunten en het provinciehuis dient een krediet 
beschikbaar gesteld te worden van € 30.000. De kapitaallasten waren geraamd bij het themaonderdeel 
Wegen en vaarwegen. 

3. Voor een personeelsactiviteit in relatie tot het 25-jarig bestaan, staan niet alle gealloceerde middelen op 
de juiste plaats in de begroting 2011. Vanuit de themaonderdelen Sport, Cultuur en Bedrijfsvoering wordt 
€ 5.000, € 9.000 respectievelijk € 15.000 overgeheveld naar Bestuur 
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Bijlage: 

Actualisatie PMIT 
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W/EGEN 

Naam Pr<4ect 

niet-
jaarlijks 
orKfer-
houd 

Investe
ringen 

met-
jaarBjks 
onder
houd 

investe
nngen 

ACTUAUSATIE VJN 
2011 

niet-
jaarSjlcs 
onder
houd 

investe
nngen' 

TOEUCHTING VOORJAARSNOTA2011 

HANNIE SCHAF7WEG (NagelefwegoRandweg) ondertioud vertiartiing rijbaan 
HANNIE SCHAFTWEGxRANDWEG reconstnicüe rotonde 
HANNIE SCHARWEG aanleg ontsnipperende voorzienineen (deel PMJP) 
HANNJE SCHAFTWEG (NagelerwegoRandweg) onderhoud verfiaiTjing fietspad 

10C 
6C 

133 MUNTWEG (KuinderwegBanterweg) ondertioud verharding rijbaan 
MUNTWEGx BANTERWEG reconstructie rotonde 
MUNTWEGxLEMSTBRVAART onderhoud kunstwerk 
MUNTWEGxA6 reconstructie aansluiting 
KUINDERWEG (MuntwegoDukaat) onderhoud vertiardlng rijtiaan 

375 
225 
75 

8C 
100 

375 
225 

Rijksvraterstaat (RWS) geeft bij nader inzien geen prioriteit in 2011 aan de 
reconstructie van de Murtweg met de A6. Gevolg Is dat de aansluiting In 2011 wordt 
overlaagd. 

10203 URKERWEG en MARKNESSERWEG aanbrengen beplanting (PMJP) 
11120 DOMINEESWEG aanleg landbouwpasseerslroken 
11321 VOLLENHOVERBRUG reconstmctie 
11101 MARKNESSERWEG xEMMELOORDSEWEG reconstmctie kmispunt 

MARKNESERWEG (UndewegoEmmeloordseweg) aanleg parallelweg 
n de najaarsnota 2010 is gemeld dat de uitvoering van het werk niet eerder kan 

starten dan In 2012 gelet op de benodigde doorlooptijd van de onteigeningsprocedure 
voor een aantal percelen. Echter nu bSjkt dat toch een aantal percelen kunnen worden 
aangekocht. Voorstel is een Icrediet van € 500.000 fn 20t 1 beschikbaar te stelfen onder 
gelijktijdige aframing van eenzelfde bedrag op het krediet 2012 (venwerking In PMIT 2012 
2016). 

N23 (LelystadoDronten) aanleg autoweg 

5101 
12104 

HANZEWEG (BiddingringvregoHoge Vaart) aanleg paralletweg 
MARKERWAARDDIJK opwaarderen weg 

4.47C Voortgang weritzaamheden aan de aanleg N23 zijn vertraagd door archeologische 
opgravingen. Cashflow aangepast door 6 1 min. door le schuiven van 2011 naar 2012. 

Een aantal onderdelen van het werk dienen nader te worden geanafyseerd. Ooor de 
vertraging in de uitvoering kan een bedrag van € 3 min. worden doorgeschoven naar 
2012. Tevens vawatt de twjdrage van RWS ad € 1,375 min. In de oorspronkelijke opzet 
werd gedacht aan een winAvin situatie door ons project Markerwaarddijk deels te 
combineren met het Rijksvraterstaat project versterking Houtribdijk. Inmiddels is duidelijk 
dat de dijkverstertcing op korte termijn niet doorgaat en daarmee komt de Rijkswaterstaat 
bijdrage te vervallen. Tegelijkertijd zijn de kosten voor het PMIT project naar beneden 
WjgesteW, omdat geen werfczaamhedwi in de dt/fc moeten plaatsvinden. 

BIDDINGRINGWEG (Hoge Vaart-Swiflenweg, Ind. delen overzijde) vervangen beplanting pMJP) 
SWIFTERWEG (nab'j Lisdoddeweg) aanbrengen boom beplanting (PMJP) 
LARSERWEG (EendenwegoVogefweg) aanbrengen boombeplanting (PMJP) 
ELBURGERWEG vervangen en aanbrengen beplanting (deel PMJP) 
BIDOiNGRfiVGWEG (DfontefwegoPalingweg) vervarrging beplanting fase 1 

215 
15 
35 

9112|DR0NTERMEERD1JK (Roggebotslüis <> Stobbeweg) onderhoud vertiarding rijbaan 
TES KAMPERHOEKWEG. HANZEWEG. DRONTERWEG en LARSERWEG aanpassen 

1102 DRONTERRINGWEG (N23<>RivierendreeO onderhoud verharding rijbaan  
_ DRONTERRINGWEG NB (BiddingringwegoPe Noord) ondertioud vertiarding ri 

effeciency redenen wordt de aanpassing van de haltes langs de Dronterweg 
budgetneutraal toegevoegd aan project 12119. 

SjDRONTERWEG (BiddingringwegoRietw^) ondertioud vertiarding rijbaan 
•RONTERWEGxDE ZUID aanleg rotonde 
DRONTERWEGxRIETWEG aanpassen bushaltes 

DRONTERWEG p e Zuid <> Ansjovisweg) vervangen OVI 

DRONTERWEG (RietwegoBiddingringvreg) dunning taanbeplanting 

"sbc 
50 

500 
30 

GOOISEWEG NB en ZB (LarserwegoGanzenweg) onderhoud verharding rijbaan 
GOOISEWEG (LarserwegoGanzenweg) geluidmaatregelen 

.v,m. de vertraging van de aanleg N23 en opwaarderen MarkervraanJdijk wordt 
voorgesteld dit project versneld uit te voeren. 
Uit effeciency redenen wordt de aanpassing van de haltes langs de Drontenweg (project 
11130) budgetneutraal toegevoegd aan project 12119. 
Uit effedency redenen wordt de ven/anging van de OVI langs de Dronteniveg (project 
1034) budgetneutraal toegevoegd aan project 12119. 

Uit effedency redenen wordt de dunning laanbeplanting geprogrammeerd voor 2012 
naar voren gehaald. 

50 
250 

50 
250 

10108 GOOISEWEG (Trekkersveld) bijdrage aanleg tweede rijbaan 
GOOISEWEG (Groenewfoudsetocht) bijdrage aanleg hweede rijbaan 

11132 NIJKERKERWEG (SpiekwegoGodseweg) ondertioud vertiarding rijbaan 

1.500 
2.000 

1.500 
2.000 

GOOISEWEGxNIJKERKERWEG reconstructie rotonde m. de vertraging van de aanleg N23 en opv/aanJeren Markervraarddijk wordt 
i/oorgestekJ dit projed versneld uit te voeren. 



Project 

SPIEKWEG (Hoge vaartoSchollevaarareg) onderhoud verharding fetspad 
SPIEKWEG (Hoge VaartoSchollevaarweg) onderhoud verharding rijbaan 
KNARDIJK (ZeewolderdijkoGanzenweg) onderhoud verharding (ietspad 
NIJKERKERWEG (SlingenoegoNijkerltertirug) onderhoud verharding fietspad 

WEGEN 

Naam Project 

NIJKERKERWEG (SplekwegoWinkelweg) vervanging beplanting (ase 2 
SPIEKWEG (Hoge VaanoScholIevaanireg) vervanging populieren (ietspad (incl. dunning 
beplanting) 

SPIEKWEG (GooisewegoBaardmeesweg) aanbrengen boombeplanting (PMJP) 
Niet-jaarlijks onderhoud verkeersregelinstallatles en openbare verlichting 
Vervangen verkeersregelinstallatles (Goolseweg/Splekweg)  
Vervangen openbare verlichting 
Engineering Inhuur overige projeclen 

Verbeteren markering fietspaden 

Inhaalslag essentiële hert^enbaarheidheidskenmerken (EHK) 

Pilot verlceersmanagement  

niet-
laartijks 
onder
houd 

70 
150 
245 
100 

200 
365 

Investe
ringen 

25 

340 

infrafonds H/iari<enivaardd|ik 

niet-
jaariijks 
onder
houd 

Investe
ringen 

-25 

120 

ACTUAUSATIE VJN 
2011 

niet-
jaarlijks 
onder-
houd 

70 
150 
245 
100 

Investe
ringen 

200 
346 

TOEUCHTING VOORJAARSNOTA 2011 

Uit effeciency redenen wordt de vervanging van de OVI langs de Dronterweg  
budgetneutraal toegevoegd aan projed 12119. 

Werk vervalt aangezien weritzaamheden zijn meegenomen bi het jaariijks onderhoud 
2010. 

46ClOp basis van de actuele raming wordt voorgesteld de investering te verhogen met e 
120.000. 

BDU Impuls vergroting vericeersvelllgheid provinciaal wegennet 
BDU (specifieke projecten) N23 (Lelystad-Dromen) le fase 
BDU (specifieke projecten) Markenwaarddijk 
BDU (specifieke projeclen) baanverdubbeling Gooiseweg t.h.v Trekkersveld 
BDU (specifieke projecten) paraiielwegen Hanzeweg 

Bijdrage reserve ZZL Vollenhoverbrug 

BDU (specifieke projecten) baanverdubbeling Gooiseweg t.h.v. Groenewoudsetocht 
BDU OV-haltevoorzieningen (Incl. toegankelijkheid en knooppumen)  

Infrafonds Vollenhovertjrug 

Infrafonds baanverdubbeling Gooiseweg t.h.v Groenewoudselocm 

Bijdrage PMJP N23 (Lelystad-Dromen) le fase 
Bijdrage PMJP omwikkelen en herstellen beplanting wegen (incl. 50% cofin. prov. middelen) 
Bijdrage PMJP (POP) Voiienhovertinjg 
Bijdrage PMJP ontsnipperende maatregelen (50%) 

Bijdrage budget kleine Investeringen wegen ontsnipperende maatregelen (50%) 

Bijdrage reserve grootschalige kunstprojecten N23 (Lelystad-Dromen) le fase 

Bijdrage vanuit voorziening NJO vaaniregen t.b.v. groot ondertioud Vollenhovertjnjg 
Bijdragen provincie Overijsselfgemeenten/SRN/Royal Huisman Vollenhoverbrug 

OJ 

30 
190 

9^2 Door gewijzigde regelgeving Is de BDU genetteenl. Daartegenover staat dal in 
' ^ ' t ' ^ " " m « bezuinigingen de BDU voor dil onderdeel met 2.7% wordt vertaagd. 

500 Door vertraging In de uilvoering wordt bijdrage bijgesteld. 

250 
850 

20C 
195 
500 

1.250 
1.000 
1.000 

385 
340 

_3C 
190 

Op basis van nota 'financiering archeologische kosten N23' Is bepaald dat de 
BDU-bljdrage aan de Vollenhovertjrug wordt veriaagd met € 0.4 min gedekt uit de 

Door vertraging in de uitvoering wonll bijdrage bijgesteld. 



1 V A A R W E G E N PMH 2011 MUI ATIE, ACTUALISATIE 
VJN 2011 

TOELICHTING VOORJAARSNOTA 2011 

Nasm PMIT-projoct 
riiet-

jaarlijks 
onder-
.houd 

investe
ringen 

niet-
jaarlijks 
onder
houd 

investe
nngen 

niel-
jaartijks 
onder
houd • 

investe
nngen 

MARKNESSERSLUIS grcxït onderhoud " 
VOLLENHOVERBRUG (bijdrage aan investeringswerk) 

42Ö 
250 

693 593. 

42C 
250 

100 Er is extra tijd benodigd voor de planstudie. Gevolg is dat het werk doorschuift tot na het broedseizoen 2012 DG 
uitvoenng van het werk loopt door tot in 2013. Voor voorbereidende werltzaamheden zoals grondkwalitelt metingen 
wordt voorgesteld een bedrag te reserveren van € 100.000, 

BLAUWE DROMER groot onderhoud 

LAGE VAART (Sw/ifterringweg-Dronten) aanbrengen natuurvnendetijke oever 

LAGE VAART (Ooslvaarderswold) bijdrage aanleg natuurvriendelijke oever 

1.725 

100 

1 118 

• 
1.725 

1.11Ö 

100 

Dit werk staid gepland voor de jaren 2009 en 2010 voor een bedrag van € 962.000 gedekt uil hel PMJP. Hiervan is 
een bedrag van € 124.000 gebruikt voor voorbereidende kosten. Uitvoering van het werk is vertraagd doordal geen 
beslemming kon worden gevonden voor het vr^komende grond. I.o.m. gemeente Lelystad. Flevolandschap en 
Waterschap 22L is uiteindelijk een ptas nabij de luchthaven Lelystad aangewezen als gronddepot. Hiertoe dienen 
een aantal maatregelen genomen te worden waaronder het ecologisch herinrichten van het gebied nandom de plas. 
Gevolg is dat het benodigde krediet moet vrorden verhoogd lot € 1.242.000. Volgens de planning wordt het werK dit 
jaar gerealiseerd. Voorstel is een deel van het PMJP-budget voor de (10128) nvo Lemstervaart ad € 280.000 in te 
zetten. 

Project optimaliseren vaarwegennet (aanbrengen/vervengen aanvaarbeveiliglng, rich ting torden en 
informatiepanelen) 

200 
35 50 

200 
35 50 

T O T A A L ( B R U T O ) ' , >̂  

ln?et doorgeschoven PMJP-middelen project 09103 jaren 2009 en 2010 

2 630 ^843 

87 > 
^ 626 ? 2.630 ^* 1.368 

67 

T O T A A L BIJDRAOENïDERDEN VAARWEOENïiJ;^iió,*^'t;*:^ 87 838 o>11926 

Inzet van doorgeschoven PMJP-middelen aanleg nvo Lage Vaart vanuit 2009 en 2010 

T O T A A L (NETTO) >- ^ _ ^ „ ^ " 2 630 76e -313 .2.630 


