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Concept Rekeningresultaat 2002 
 
Het concept rekeningresultaat 2002 bedraagt €€€ 5,1 miljoen voordelig. Hiervan wordt €€€ 1,1 mln. 

veroorzaakt door een voordelig saldo aan afwikkelingsverschillen voorgaande jaren, zodat het 

geschoonde resultaat voor 2002 uitkomt op €€€ 4,0 miljoen. 
 

Dit geschoonde resultaat is voor een bedrag van €€ 1,3 miljoen ontstaan als gevolg van meevallende 

algemene dekkingsmiddelen. Deze zijn als volgt te specificeren: 

 Hogere opbrengst motorrijtuigenbelasting €€ 0,4 miljoen 

 Hogere uitkering provinciefonds €€ 0,6 miljoen 

 Meevallende renteopbrengsten  €€ 0,3 miljoen 
 

Het restant overschot van € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door achterblijvende uitgaven.  

De belangrijkste onderschrijdingen hebben zich voorgedaan op de personeelslasten (€€ 0,5 miljoen), de 

stelposten en onvoorziene uitgaven (€€ 0,4 miljoen) en de kapitaallasten (€€ 0,4 miljoen). 

Voor een aanvullende analyse van het resultaat wordt verwezen naar bijgevoegde “Verschillen op 

hoofdlijnen”. 
 
 

Recapitulatie concept rekening resultaat 2002 (x € € 1,0 mln.)  

 

 

Batig rekeningsaldo 2002 5,1 

Af: afwikkelingsverschillen voorgaande jaren 1,1 

Geschoond rekeningsaldo 2002 

 

Waarvan hogere algemene dekkingsmiddelen 

4,0 

 

1,3 

Waarvan onderschrijdingen op diverse producten             2,7 

 



Rekening 2002; Verschillen op hoofdlijnen 
 

Belangrijkste verschillen in de programmakosten (x € 1.000) *) 

  Voordelig 

(Onderschrij

ding) 

 Nadelig 

(Over-

schrijding) 

Exploitatie     

1.1.1 Gedeputeerde staten  123   

1.6.1 Communicatie  93   

2.0.1 Openbare orde en veiligheid  128   

3.1.1 Instandhouding landwegen    38 

3.4.1 Openbaar streekvervoer  28   

4.0.3 Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid  33   

4.2.1 Waterkeringen en bestrijding muskusratten  33   

4.4.1 Grondwaterbeheer**)  66   

5.2.1 Ontwikkeling afvalstoffenbeleid  70   

5.2.3 Bodemsanering**)  160   

5.5.2 Vergunningverlening milieuwetgeving  34   

7.1.4 Toerisme en recreatie  33   

7.9.1 Technische bijstand EPD    207 

8.0.1 Regionale omroep**)    77 

8.3.1 Culturele ontwikkeling  29   

8.3.2 Musea  394   

8.4.2 Steunfuncties specifiek welzijn  119   

8.8.1 Jeugdhulpverlening**)  0   

9.1.1 Ruimtelijk beleid  42   

0.0.1 Rente  328   

0.2.1 Algemene dekkingsmiddelen**)  942   

0.3.1 Onvoorzien/stelposten  409   

      

 Concern     

C.1.0.1 Personeel  461   

C.1.2.1 Organisatie/Formatie  53   

C.2.0.1 Beheer en onderhoud gebouw en inventaris  149   

C.5.0.1 Informatietechnologie  315   

     

Verschillen kleiner dan € 25.000  287  72 

  4.329  394 

     

Subtotaal  3.935   

Saldo afwikkelingsverschillen**)  1.1132   

Totaal  5.067   

 

*) De onder- en overschrijdingen per product zijn geschoond van de afwijkingen als gevolg van 

apparaatskosten en afwikkelingsverschillen. 

 In de programmakosten zijn € 388.000 voordelige kapitaallasten begrepen. 

**) Deze verschillen zijn geschoond voor afwikkelingsverschillen die in reserves of voorzieningen zijn 

verwerkt. 



Toelichting op de verschillen: 

 

Gedeputeerde staten (1.1.1) Voordelig 123 

In de eerste helft van 2002 was er sprake van enkele grote representatieve uitgaven. Hierdoor werd over 

het gehele jaar een tekort verwacht, waarvoor extra werd bijgeraamd. Er was rekening gehouden met 

hogere kosten voor de IPO-dagen en met een aantal evenementen, waarvan de kosten lager uitvielen. 

Ook gingen een bijeenkomst Openbare orde, introductie van nieuwe gemeenten en de Flevopad-

wandeling niet door. Uiteindelijk is €€ 65.000 niet besteed. Alle afdelingen maken gebruik van deze post 

en melden de verplichtingen en de afloop daarvan vaak niet (tijdig) aan FZ, waardoor deze post moeilijk is 

te ramen. Pas als nauwgezet wordt bepaald welke verplichtingen nog open staan en welke kosten nog zijn 

te verwachten, blijken de verschillen tussen geraamde en werkelijke kosten. 

De overige verschillen zijn per saldo € 58.000. 

Zowel in de lasten als de baten is een waardeoverdracht (€ 155.000) van het pensioen van een 

Gedeputeerde opgenomen, welke niet was geraamd. 

 

Communicatie (1.6.1) Voordelig 93 

De afwijking zit voornamelijk in: 

Intra- en Internet 20 

Kapitaallasten 27 

Jongerencommunicatie 22 

De ontwikkelingen van Internet en intranet zijn mede afhankelijk van het Toekomstig informatiebeleid dat 

eind 2002 tot stand is gekomen. Met de voorstellen daarin zal in 2003 van start worden gegaan. 

Daarnaast waren de vacatures respectievelijk per 1 maart en 1 juli vervuld. Dit heeft ertoe geleid dat op 

het gebied van jongerencommunicatie en Internet wel organisatorisch het een en ander in gang is gezet 

maar nog niet veel kosten zijn gemaakt. Deze zullen in 2003 wel komen omdat dan tot uitvoering moet 

worden overgegaan van diverse deelprojecten. 

De kapitaallasten zijn lager doordat het boek Zuiderzeeproject niet meer in 2002, maar in 2003 is gedrukt. 

 

Openbare orde en veiligheid (2.0.1) Voordelig  128 

Het verschil tussen begroting en realisatie laat zich grotendeels verklaren, door een onderbesteding van 

€ 112.000 op intensivering veiligheidszorg: 

- In de begroting is € 71.000 opgenomen voor rampenbestrijding. Deze is aangewend voor de 

uitbreiding van de personele capaciteit op de afdeling BACO, cluster veiligheid. De kosten hadden 

derhalve in de personele kosten moeten worden begroot en niet op dit product. 

- Daarnaast is in het programma minder besteed aan: 

 Het project voor een "hoogwaterinformatiesysteem" ad € 15.000 komen te vervallen. 

 Een bedrag groot € 12.495 als onderdeel van het project "veiligheidsnet" in een later stadium 

alsnog ten laste van de intensivering veiligheidszorg gebracht. 

 Het programmaonderdeel communicatie begroot op € 15.000 is in 2002 niet aangesproken. 

 

 

Mobiliteitsbeinvloeding (3.0.2) Voordelig  0 

Hoewel het saldo van baten en lasten 0 is, wordt over het product het volgende toegelicht. Per saldo is 

€ 32.885 minder uitgegeven en € 33.352 minder ontvangen dan begroot. “Vervoersmanagement” is voor 

een deel niet benut, doordat rekening was gehouden met het opstarten van vervoermanagement binnen 

de gemeente Almere; de gemeente Almere heeft echter nog geen start met vervoermanagement 

gemaakt. 

Eind 2002 is de provincie gestart met een project gericht op het forenzenverkeer tussen Flevoland en 

Amsterdam. Dit project loopt door in 2003. Een deel van de resterende middelen (€€ 19.920) is 

gereserveerd voor dit project. De regeling vervoermanagement van het Ministerie voorziet in de 

mogelijkheid om maximaal 40% van de rijksbijdrage te reserveren voor het komende jaar. Het resterende 

niet bestede geld (€€ 13.431) zal moeten worden terugbetaald aan het Ministerie van V&W. 

 

 

 



 

Verkeersveiligheid (3.0.3) Voordelig  0 

Hoewel het saldo van baten en lasten 0 is, doordat alle verschillen in de voorziening Verkeersveiligheid 

worden verwerkt, wordt het volgende gememoreerd. 

De programmering van de Doeluitkering Verkeersveiligheid 2002 is vastgelegd in het Regionaal Werkplan 

Verkeersveiligheid 2002. Over 2002 resteert €€€€ 56.747 dat is gestort in de voorziening 

Verkeersveiligheid. Dit bedrag bestaat uit een positief afwikkelingsverschil over de periode 1999-2001 van 

€€€ 47.710 en een restbudget over 2002 van €€€ 9.037. Op basis van bovenstaande zal het 

Vervoerberaad Flevoland deze bedragen in 2003 inzetten voor verkeersveiligheidsprojecten. 

 

 

Instandhouding landwegen (3.1.1) Nadelig 38 

Per saldo is op het product ‘Instandhouding landwegen’  € 159.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit 

wordt m.n. veroorzaakt door de onderstaande posten. 

 Kosten gladheidbestrijding: Ten gevolge van de vele vries/dooi situaties en extra kosten veroorzaakt 

door het uit voorzorg aanschaffen van strooimiddelen eind december alsmede het geschikt maken 

van de nieuwe auto’s van de aannemers is bij de najaarsrapportage 2002 € 50.000 bijgeraamd. 

Desondanks is het gewijzigde budget door de weersomstandigheden met € 72.000 overschreden. 

 De onderuitputting op Onderhoud bermen van €€ 14.000 is ontstaan door de gunstige aanbesteding 

van een aantal maaibestekken. 

 Onderhoud en aanpassing wegverlichting is overschreden met €€ 24.000 doordat de 

onderhoudskosten zijn gestegen door een toename van het aantal installaties, de extra kosten voor 

het toepassen van Arbo-maatregelen bij elektrotechnische werkzaamheden langs wegen en door het 

aantal extra onverwachte storingen. 

 De post ‘Herstel schade door derden aan provinciale wegen’ is met €€ 63.000 overschreden. De 

reden hiervan is dat het aantal schades en omvang van de schades is toegenomen door o.a. de 

toegenomen verkeersintensiteit. Tegenover deze schades staan baten ‘Schadevergoedingen wegen’. 

 In oktober 2001 zijn nieuwe dienstauto’s in bedrijf genomen. De financiële afwikkeling van de 

ingeruilde auto’s heeft plaatsgevonden begin 2002. Bij de najaarsnota 2002 is derhalve voorgesteld 

€€ 32.000 af te ramen. Voor de vervanging 2002 is in augustus 2002 opdracht gegeven. De auto’s zijn 

begin december 2002 in bedrijf genomen. Vooruitlopend op de totale afrekening in 2003 inzake het 

onderhoud aan de vervangen auto’s is een deel reeds gedeclareerd. Derhalve is een overschrijding 

van € € 16.500 ontstaan wat naar verwachting een voordeel oplevert in 2003. 

 

Per saldo is op het product ‘Instandhouding landwegen’ € 120.000 meer ontvangen dan begroot. Naast 

€ 70.000 ‘herstel schade door derden’ wordt dit verklaard door de onderstaande posten: 

 Extra inkomsten zijn ontvangen voor de pacht van twee benzinestations en de verkoop van een 

perceel grond, waardoor € 34.000 meer is ontvangen dan begroot. 

 Leges voor afgifte ontheffingen Wegenverkeerswet: Gedurende het jaar 2002 zijn er meer 

ontheffingen verleend dan begroot. Dit geldt m.n. voor de exceptionele transportontheffingen (stijging 

van 45% t.o.v. 2001) veroorzaakt door het vervoer van onderdelen voor windmolens naar een aantal 

‘grote windmolenprojecten’ binnen de provinciegrenzen, waardoor € 7.000 meer is ontvangen dan 

begroot.  

 

 

Investeringen wegen (3.1.5) Voordelig 15 

Hoewel het saldo van baten en lasten lager dan €€ 25.000 is, wordt het product wel toegelicht vanwege 

de omvang van de binnenslijnse bedragen. 

 

Op Kleine investeringen wegen is een onderschrijding van €€€ 31.000 ontstaan door een late 

opdrachtverlening voor het aanbrengen van de geleiderails in de middenberm van de stadsautowegen in 

Almere bij de pijlers van viaducten waardoor deze opdracht ten laste komt van 2003. 

GDU-bijdragen aan gemeenten en provinciale projecten: De GDU-bijdragen aan gemeentelijke– en 

provinciale projecten zijn respectievelijk €€ 30.000 en €€ 48.000 hoger dan begroot, doordat 



prijscompensatie is ontvangen. Daarnaast is per saldo €€ 19.500 in de voorziening GDU gestort die niet 

begroot is. 

 

 

Er is meer ontvangen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door: 

 Eind 2002 heeft het Rijk de prijscompensatie over de Gebundelde DoelUitkering (GDU) 2002 aan de 

provincie uitgekeerd. Deze aanvullende bijdrage ad €€€ 54.285 is op rekeningbasis toegevoegd aan 

de batenpost GDU. 

 Hierop is de verkoop voor €€ 61.000 van een perceel grond langs de Meerkoetenweg verantwoord die 

niet was begroot. De grond is verkocht via de Dienst Landelijk Gebied ten behoeve van Particuliere 

Natuurbeschermingsorganisaties binnen de door de provincie begrensde reservaats- en 

natuurontwikkelingsgebieden.  

 

 

Openbaar streekvervoer  (3.4.1) Voordelig 28 

 De bijdrage aan vervoersmaatschappijen is €€ 204.000 (1,99%) hoger dan begroot. Dit komt doordat 

eerst in de loop van het jaar 2002 duidelijk wordt wat de exacte bijdragen moeten zijn, volgens de 

financiële voorwaarden behorende bij de verleende concessies aan Connexxion en Arriva. De 

begrotingscijfers voor 2002 kunnen niet anders dan globale schattingen zijn. Inzake de 

bonusbijdragen aan de vervoerbedrijven over het jaar 2001 (die leiden tot financiële verplichtingen in 

2002), wordt verwezen naar de tekst bij post 341.14 storting voorziening egalisatie bijdrage openbaar 

streekvervoer. 

 Voor provinciale projecten stimulering openbaar streekvervoer is € 102.300 (14%) minder uitgegeven, 

omdat een extra subsidieverlening aan Connexxion en Arriva inzake sociale veiligheid en 

toegankelijkheid is doorgeschoven naar 2003. Daarentegen waren er extra uitgaven in het kader van 

de aanbesteding van het concessiegebied Almere-Streek. 

 De bijdrage aan de veerverbinding Almere-Huizen is € 74.400 (16%) lager dan begroot, omdat de uit 

te keren opbrengstsuppletie lager was dan verwacht. Deze opbrengstsuppletie, die afhankelijk is van 

behaalde reizigersopbrengsten in de periode van 1 tot 1,5 jaar daarvoor, is lager omdat de 

veerverbinding niet het aantal verwachte reizigers heeft gehaald. Bij de voortzetting van de 

veerverbinding voor de periode vanaf 2003 worden de te behalen reizigersaantallen (en 

reizigersopbrengsten) naar beneden bijgesteld. 

 De ontvangen rijksbijdrage exploitatie openbaar streekvervoer is € 191.000 (1,6%) lager dan begroot. 

De belangrijkste reden was het voor Flevoland ongunstig effect van het WROOV-onderzoek, dat 

medebepalend is voor de hoogte van de rijksbijdrage 2002 (zie ook de toelichting bij post 341.14). 

 Op basis van de hogere bijdrage aan de vervoersmaatschappijen, de lagere rijksbijdrage en de 

voordelige afwikkelingsverschillen is per saldo € 78.000 minder gestort in de voorziening egalisatie 

bijdrage openbaar streekvervoer. 

De voorziening heeft als doel om eventuele negatieve financiële gevolgen voor de te ontvangen 

rijksbijdrage en voor de bijdragen aan de streekvervoermaatschappijen als gevolg van het 

driejaarlijkse WROOV-onderzoek op te kunnen vangen . Het WROOV-onderzoek is bepalend voor de 

verdeling van de reizigersopbrengsten over de verschillende overheden en beïnvloedt daarmee de 

hoogte van de rijksbijdrage evenals (gezien de verleende concessies) de bijdragen aan de 

vervoermaatschappijen. 

 

 

Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid (4.0.3) Voordelig 33 

De Regionale Watersysteemrapportage is in 2002 niet uitgevoerd. Dit is een product dat gezamenlijk met 

het waterschap wordt uitgevoerd. Het waterschap heeft in 2002 haar capaciteit ingezet voor het 

opschonen van de database met gegevens over het watersysteem. De rapportage is uitgesteld naar 2003. 

Een deel van het budget was geraamd voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. De 

implementatie is niet gestart in 2002 aangezien de landelijke kaders hiervoor pas eind 2002 gereed zijn 

gekomen. 

 

 



Waterkeringen en bestrijding muskusratten (4.2.1) Voordelig 33 

De provincie heeft een overeenkomst met het waterschap over de bestrijding van muskusratten. Voor 

€ 33.000 is nog geen declaratie ontvangen. De declaratie was door het waterschap in het eerste kwartaal 

van 2003 toegezegd. Dit bedrag zal bij de afwikkeling van de begroting 2003 worden meegenomen.  

 

 
Grondwaterbeheer (4.4.1) Voordelig 66 

De geplande inrichting van het ondiepe kwaliteitsmeetnet is niet uitgevoerd. Daarnaast hoefden in het 

kader van regulier preventief onderhoud weinig locaties te worden vervangen.  

Er was €€ 12.500 begroot voor de provinciale bijdrage aan verdrogingsbestrijding Kamperhoek. Deze 

werkzaamheden zijn vertraagd. Het college heeft besloten deze bijdrage door te schuiven naar 2003. 

Periodieke rapportage grondwatermeetnet is niet uitgevoerd in 2002 i.v.m. prioriteitstelling van andere 

werkzaamheden. In de 2e helft zijn minder activiteiten op het gebied van grondwaterbeheer uitgevoerd 

dan was voorzien omdat meer tijd is besteed aan projecten die bestuurlijk een hoge prioriteit hadden: 

ongerioleerde lozingen buitengebied, gewasbeschermingsmiddelen en emissie inventarisatie diffuse 

bronnen. Projecten die zijn doorgeschoven naar 2003 zijn: ondiep meetnet grondwaterkwantiteit, 

rapportage grondwaterkwantiteit (diep meetnet) en natuurlijke achtergrondconcentraties. 

 

Er zijn in 2002 minder baten verantwoord dan begroot. Door een andere administratieve verantwoording 

wordt vanaf 2002 een deel van de opbrengst op afwikkelingsverschillen geboekt. Wanneer de begroting 

dienovereenkomstig was aangepast, was de werkelijke opbrengst € 10.000 hoger dan begroot. 

 

 

Ontwikkeling en uitvoering Afvalstoffenbeleid (5.2.1) Voordelig 70 

In 2002 is de beoogde reservering voor Herziening afvalstoffenbeleid van€ € 36.530 voor het onderzoek 

Bouwgrondstoffen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het IPO niet benut vanwege de langer 

voorbereidingsprocedures bij het Rijk. 

Verder is aan stortplaatsexploitant Afvalzorg Deponie eenmalig een hogere heffing opgelegd i.v.m. 

gederfde rente-inkomsten in eerdere jaren, die in de voorziening is gestort. 

 

 

Gebiedsgerichte projecten  (SGM en SGB) (5.2.2) Voordelig 24 

Hoewel het saldo van baten en lasten onder de gekozen grens van € 25.000 valt, is een toelichting 

relevant. 

In 2002 is €€ 131.000 minder uitgegeven dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat het lang 

duurde voordat het Ministerie van LNV subsidiebeschikkingen heeft afgegeven. 

De SGB-regeling is in 2001 van kracht gegaan. Pas op 7 juni 2002 werden het door het Rijk vastgestelde 

subsidieplafond 2001 en het uitvoeringscontract 2001 gepubliceerd in de Staatscourant. Het 

uitvoeringscontract en subsidieplafond van 2002 werden van kracht op 5 september 2002. Omdat het 

binnen de SGB-regeling niet is toegestaan om een project te beginnen zonder dat de subsidiebeschikking 

is verleend, duurde het tot medio 2002 voordat daadwerkelijk een start kon worden gemaakt met de 

uitvoeringsprojecten die in 2001 waren geprogrammeerd. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) verleende het 

grootste deel van de subsidiebeschikkingen in november en december 2002. Daarna konden de projecten 

pas worden opgestart, waardoor er in 2002 minder werkzaamheden zijn verricht of kosten zijn gemaakt 

dan begroot. De projecten zijn doorgeschoven naar 2003 en de niet aangewende middelen zijn gestort in 

de voorziening gebiedsgericht milieubeleid. 

Overigens heeft het Rijk € 168.000 teruggevord aan niet bestede gelden over 1998; dit is onttrokken aan 

de voorziening. 

 

 

Bodemsanering (5.2.3) Voordelig 160 

De verwachte saneringen in Dronten en Biddinghuizen zijn verschoven naar 2003 vanwege 

bezwarenprocedures en vertraging in de noodzakelijke verplaatsing van een bedrijf. Het Ministerie van 

VROM heeft de te verstrekken voorschotten aangepast aan de vertraging van bovengenoemde projecten. 



Aan de voorziening is € 320.000 onttrokken om de beginstand van de voorziening gelijk te stellen aan de 

stand volgens VROM. Het overschot op de bijdrage van het Rijk is aan het eind van het jaar gestort in de 

voorziening. 

 

 

Vergunningverlening milieuwetgeving (5.5.2) Voordelig 33 

Het voordeel is met name ontstaan door minder ingehuurd advies, omdat deze werkzaamheden intern zijn 

verricht. Daarnaast is de bate dwangsommen niet geraamd. 

Toerisme en recreatie (7.1.4) Voordelig 33 

De lagere kosten worden verklaard door een onderschrijding van € 25.000 op Actieplan recreatie en 

toerisme. In het oorspronkelijke Actieprogramma BART 2002 waren afzonderlijk van elkaar voorzien een 

adviestraject voor “effectmeting prestaties FBT” en een algemeen adviestraject inzake het op te stellen 

performance-contract tussen FBT en provincie. Door deze adviesopdrachten samen te voegen werd een 

besparing bereikt. Daarnaast vielen enkele kosten uit het Actieplan mee. 

 

 

Technische bijstand EPD (7.9.1) Nadelig  207 

Het nadelig verschil op dit product wordt voornamelijk verklaard door een niet begrote storting in de 

egalisatiereserve technische bijstand EPD. 

De kosten van technische bijstand zijn door middel van een meerjarenraming vastgesteld voor de gehele 

programmaperiode. Jaarlijks zullen de kosten van technische bijstand variëren, niet alleen ten opzichte 

van de met de EC overeengekomen meerjarenramingen, maar ook wijken de kosten af van de raming in 

de provinciale jaarbegroting. Aangezien er sprake is van een goedgekeurde begroting voor een 

meerjarenprogramma is het gewenst om compensatiemogelijkheid te hebben voor onverhoopte 

overschrijdingen en onderschrijdingen bij het opstellen van de jaarrekening. Het gaat om de salariskosten 

van medewerkers in tijdelijke dienst en de overige kosten. Dit wijkt af van de algemene gedragslijn dat 

onderschrijdingen worden gerekend tot het rekeningresultaat. 

De compensatiemogelijkheid heeft geleid tot de vorming van een egalisatiereserve technische bijstand, 

waarin onderuitputtingen ten opzichte van de jaarbegroting worden gestort, terwijl bij tussentijdse 

begrotingswijzigingen en bij onverhoopte begrotingsoverschrijdingen een beroep wordt gedaan op het 

saldo van de egalisatiereserve. 
In de berekening van de dotatie zijn betrokken: de onderbesteding van personeelskosten in het jaar 2002 

en de onderbesteding van overige kosten in de jaren 2000, 2001 en 2002. Met onderbesteding van 

personeelskosten in 2000 en 2001 is nog geen rekening gehouden. 50% van het resterende bedrag is in 

de reserve gestort, met als achterliggende gedachte dat het equivalent wordt betaald door de Europese 

Commissie. Het BTW-deel in het berekende bedrag van de onderbesteding is geëlimineerd. 

 

De overige verschillen worden verklaard door: 

 Toevoeging voorziening rentebaten EPT: De besteding van de gerealiseerde rentebaten is in het EPD 

2000-2006 aan strakkere regels gebonden. De rentebaten dienen te worden toegevoegd aan het 

programma en besteding van deze rentebaten kan alleen in de vorm van reguliere projecten die 

passen binnen de criteria van het programma. 

 Slotevaluatie programma 1994-1999: hiermee is inmiddels een aanvang gemaakt doch het merendeel 

van de werkzaamheden heeft in 2002 plaatsgevonden en een deel zal pas in 2003 plaatsvinden. Met 

de EC is tijdens de afwikkeling van het oude programma 1994-1999 afgestemd dat deze kosten, 

aangezien ze worden betaald na 31 december 2001, ten laste van technische bijstand EPD 2000-

2006 kunnen worden gebracht. 

 Bijdrage EOGFL Leader+: De Europese Commissie vergoedt 50% van de kosten voor technische 

bijstand Leader+ vanuit het EOGFL. De technische bijstand bestaat uit doorberekende 

personeelskosten en overige kosten als zaalhuur, etc. De daadwerkelijke kosten waren hoger dan 

geraamd, doordat in 2002 het programma pas echt is gaan lopen en met name op overkoepelend 

niveau een inhaalslag voor de voorgaande jaren is gemaakt. 

 De bijdrage vanuit de Randstadprovincies (Noord-Holland, Utrecht en Zuid Holland) voor Leader+ is 

lager dan begroot, doordat de opstart van projecten door deze provincies later van start is gegaan. De 

gerealiseerde bijdrage heeft derhalve met name betrekking op de overkoepelende activiteiten. 



 Europese Commissie, bijdrage Flevolands werkgelegenheidspact, periode 2000-2001: In 2002 is het 

project Action for Employment afgewikkeld en na afsluiting bleek een overschot van €€ 20.000 voor 

de provincie over te blijven. 

 Bijdrage Europese Commissie EPD 2000-2006: De Europese Commissie vergoedt 50% van de 

kosten voor technische bijstand tot een maximum van € 3,5 mln. De bijdrage die jaarlijks wordt 

verantwoord hangt samen met het niveau van de kosten in het betreffende jaar. 

 De ontvangen rente uit EPD-leningen is lager dan begroot, doordat in 2002 een aantal leningen 

wegens faillissement van de eindbegunstigden is afgeboekt. 

Regionale omroep (8.0.1) Nadelig 77 

De verschillen worden veroorzaakt vanwege het feit dat bij de vaststelling van de begroting is uitgegaan 

van een lagere bijdrage van het ministerie van OC&W. Het bezwaar tegen de door het Commissariaat 

voor Media toegepaste verlaging van de aanvullende bijdragen is gehonoreerd en de gelden van de motie 

Bakker worden structureel vergoed. De combinatie van deze feiten leidt ertoe dat ook het provinciale 

aandeel hoger werd dan begroot. 

 

 

Culturele ontwikkeling  (8.3.1) Voordelig  29 

Het voordeel wordt met name verklaard door het niet uitgeven van het aanmoedigingsbudget allochtonen 

(€ 16.000). Er is zonder succes meermalen geprobeerd instellingen te enthousiasmeren een project te 

ontwikkelen met het aanmoedigingsbudget. 

 

 

Musea (8.3.2) Voordelig  394 

De veronderstelde bouw van het Nieuw Land Poldermuseum is in 2002 niet gerealiseerd. De door de 

provincie toegezegde garantie voor aflossing en rente is om die reden niet verantwoord. 

 

 

Steunfuncties specifiek welzijn (8.4.2) Voordelig 119 

De onderuitputting is met name te wijten aan een tekort aan aanvragen voor projecten voor de tijdelijke 

stimuleringsbijdrage vrijwilligers. Voor de aangevraagde projecten resteerde in 2002 onvoldoende tijd om 

nog projecten uit te zetten c.q. te realiseren. 

 

 

Jeugdhulpverlening (8.8.1) Voordelig 0 

Hoewel het saldo van baten en lasten in de voorziening Jeugdhulpverlening wordt verwerkt en daardoor 0 

is, wordt het product wel toegelicht vanwege de omvang van de (binnenslijnse) bedragen. 

 

Lasten 

De hogere lasten worden met name verklaard door de toekenning van in totaal € 1.180.000 ter verbetering 

arbeidsvoorwaarden (zgn. Van Rijnmiddelen) 2001 en 2002 voor Stichting Boschhuis, Stichting 

Jeugdhulpverlening Flevoland, Stichting Bureau Jeugdzorg en Stichting Nieuw Veldzicht. 

 

Verder worden de hogere lasten verklaard doordat de Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (881.12) 

een voorschot voor nieuwbouw heeft ontvangen van € 284.000, beschikbaar gekomen door verkoop van 

een pand van de SJF aan de Grote Markt te Almere. 

Aan Stichting Bureau Jeugdzorg (881.14) is voor aanloopkosten € €248.000 betaald en voor verhuizings- 

en inrichtingskosten van het nieuwe BJZ in Almere € 180.000. 

De Stichting Nieuw Veldzicht (881.20) heeft een investeringsbijdrage t.b.v. de bouw van vakinternaat 

Nieuw Veldzicht in Almere ontvangen van € 2.042.000. 

 

De baten zijn € 3,8 miljoen hoger door: 

- De verhoging van de doeluitkering met € 2,7 miljoen is vooral een gevolg van de toekenning van her- 

investeringssubsidies voor de Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland. Verder betreft het de jaarlijkse 

loon- en prijscompensatie en de Van Rijnmiddelen. Overigens zijn in 2002 de doeluitkeringen van 

Justitie en VWS samengevoegd. 



- De over- en onderschrijdingen worden afgewikkeld via de storting in, dan wel de onttrekking aan de 

voorziening jeugdhulpverlening. Van de mutaties in de voorziening zijn de onttrekkingen met name op 

basis van besluiten en is de storting met name het gevolg van ontvangsten van het Rijk die hoger 

waren dan begroot. 

 

 

 

 

Ruimtelijk beleid (9.1.1) Voordelig 42 

De lagere kosten worden verklaard door onderstaande posten, die echter grotendeels uit de 

bestemmingsreserve strategische projecten worden gedekt (en niet uit de algemene middelen) en 

daardoor tot een lager voordeel op het product leiden. 

 Noordelijke ontwikkelingsas € 31.000, onderuitputting: In verband met het niet ondertekenen van de 

bestuursovereenkomst voor het opstellen van het Masterplan Zuiderzeelijn kon nog geen opdracht 

verstrekt worden aan een extern bureau. 

 Bijdrage Zuiderzeelijn, onderuitputting € 70.000: De start van het (master) planproces en de 

gemeenschappelijke projectadministratie zijn vertraagd. Bij de 8
e
 begrotingswijziging 2003 is 

voorgesteld deze onderuitputting toe te voegen aan het budget 2003. 

 Integraal Ontwikkelingsplan Almere, onderuitputting € 305.000: In 2002 is door Provinciale Staten een 

bedrag beschikbaar gesteld van €€ 700.000 voor het integraal ontwikkelingsplan Almere, gefinancierd 

uit de reserve strategische projecten. Daarvan is €€ 369.000 benut en is € 26.000 gereserveerd voor 

tijdelijke inhuur. Door de politieke context van dit moment (val van het kabinet in 2002) heeft het 

project vertraging opgelopen, waardoor het project langer zal doorlopen in 2003 en waardoor de 

middelen met name in 2003 in plaats van in 2002 benodigd zullen zijn. 

 

 

Rente (0.0.1)  Voordelig

 328 

Het verschil wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door het onderdeel batig rentesaldo en bestaat uit twee 

componenten, de rentebaten over uitgezette liquide middelen en de toegerekende (bespaarde) rente aan 

investeringen. 

 

De gerealiseerde rentebaten over liquide middelen kwamen bijna € 350.000 hoger uit dan geraamd. 

 Hiervan heeft € 156.000 betrekking op rentebaten over ontvangen Europese voorschotten voor het 

EPD 1994-1999 respectievelijk EPD 2000-2006; deze hogere baten zijn toegevoegd aan de reserve 

rentebaten EPD 1994-1999 respectievelijk de voorziening rentebaten EPD 2000-2006.  

 Een bedrag van € 190.000 heeft betrekking op rente over provinciale middelen en draagt daarmee bij 

aan het rekeningresultaat. 

Een nadere analyse is opgenomen in de treasuryparagraaf. 

 

De toegerekende rente aan investeringen bleef € 28.000 achter bij de raming, omdat uiteindelijk minder 

investeringsuitgaven zijn gedaan dan geraamd.  

 

 

Algemene dekkingsmiddelen (0.2.1) Voordelig 942 

 

Het voordelig saldo op dit product kent drie oorzaken, te weten: 

1. Hogere opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting: + 373.000 

2. Hogere uitkering Provinciefonds + 591.000 

3. Lagere onttrekking algemene reserve (t.b.v. OO-project) -    22.000 

 

ad. 1 

De totale opbrengst opcenten MRB over 2002 bedraagt € 16.861.000. Dit is €€ 373.000 (2,2%) hoger dan 

het bedrag van €€ 16.498.000 dat in de begroting 2002 na wijziging is geraamd. De oorzaak is een iets 

sterkere groei van het wagenpark in 2002 dan waarvan bij de raming was uitgegaan. 



 

Ad. 2 

De totale Provinciefondsuitkering over 2002 komt naar verwachting uit op €€ 49.866.000. Dit is 

€€ 591.000 hoger dan in de begroting 2002 na wijziging is geraamd. De begrotingsraming voor 2002 

bedroeg op basis van de septembercirculaire 2002: 

algemene uitkering:   € 46.685.687 

integratie-uitkeringen: 

hoofdwaterkeringen  € 797.117 

VERDI-personeel € 205.574 

Omroepbijdragen (regulier) € 756.294 

Idem, amendement Bakker € 150.329 

  € 1.909.314 

Totaal  € 48.595.001 

 

Tevens is bij de begrotingsraming reeds geanticipeerd op een uitbetaling in maart 2003 van een deel van 

de zogenaamde behoedzaamheidsreserve (op basis van de septembercirculaire is een uitkering van 75% 

ingeschat, ofwel € 480.000) en een aanpassing in het najaar van 2003 in verband met een actualisatie 

van inwonergegevens (ingeschat op € 200.000). 

In totaal is derhalve een uitkering van € 49.275.000 geraamd. 

 

De verantwoorde uitkering over 2002 komt € 591.000 hoger uit. Dit heeft twee oorzaken: 

In december 2002 is de uitkering nog verhoogd met € 36.000 ten behoeve van archeologische 

monumentenzorg, welke verhoging niet meer via begrotingswijziging kon worden verwerkt. 

In maart 2003 is informatie ontvangen over de nacalculatie van het Provinciefonds op basis van de 

voorlopige rijksuitgaven 2002. Deze nacalculatie bedraagt € 1.034.500, ofwel € 555.000 meer dan 

waarvan In de laatste begrotingsraming was uitgegaan.  
Overigens is de uitkering 2002 nog niet definitief; de laatste bijstelling in verband met actualisatie van 

inwonergegevens wordt in september 2003 verwacht. 

 

De definitieve uitkering over 2001 is in de loop van 2002 nog opwaarts bijgesteld met € 570.000 ten 

opzichte van het bedrag in de rekening 2001; dit als gevolg van de hoger dan verwachte nacalculatie van 

het accres over 2001 (€ 465.000) en de actualisatie van inwonertallen (€ 105.000). De afwikkeling van de 

nacalculatie is, overeenkomstig de vastgestelde gedragslijn, toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

Ad. 3 

Ten behoeve van het OO-traject is €€ 22.000 minder aan de algemene reserve onttrokken dan geraamd. 

 

 

Onvoorzien/stelposten (0.3.1) Voordelig 409 

Na de laatste begrotingswijziging resteerde er op het onderdeel onvoorziene uitgaven nog een bedrag van 

€€ 371.000. Daarnaast zijn per saldo middelen overgebleven op een tweetal stelposten tot een 

totaalbedrag van € 38.000. 

 

 

Personeel (C.1.0.1) Voordelig 461 

De kosten zijn met name te verklaren door (- = minder kosten): 

1. Bevordering flexibiliteit en mobiliteit - 29.000 

2. Overwerk - 36.000 

3. Salarissen en sociale lasten + 226.000 

4. Tijdelijk personeel - 157.000 

5. Werving en selectie - 35.000 

6. Uitvoering ARBO-wet -54.000 

 

De opbrengsten zijn met name te verklaren door (- = minder baten): 

7. Onttrekking reserve boventallig personeel - 55.000 



8. Ontvangen vergoeding salariskosten + 103.000 

9. Uitkeringen USZO + 155.000 

10. Afdrachtvermindering kinderopvang + 43.000 

 

Ad. 1 Bevordering flexibiliteit en mobiliteit 

De lagere uitgaven zijn onder meer het gevolg van het niet uitvoeren van de nulmeting en 

kwaliteitsschouw van het personeel, zoals bij de voorjaarsnota 2002 opgenomen. 

 

 

Ad. 2 Overwerk 

De werkelijke kosten voor het overwerk zijn achtergebleven bij de raming die bij najaarsnota 2002 

verhoogd is met € 90.000. 

 

Ad. 3 Salarissen en sociale lasten 

Er is sprake van een overschrijding van de salariskosten van ca. 1%. De overschrijding is te wijten aan 

mutaties als bevorderingen, aanstellingen in een hogere schaal, toekenning arbeidsmarkttoelagen, 

seniorenverlof in de loop van het jaar. 

 

Ad. 4 Tijdelijk personeel 

Een onderschrijding heeft plaatsgevonden onder meer vanwege het feit dat een aantal verplichtingen aan 

het einde van het jaar te hoog waren opgenomen. 

 

Ad. 5 Werving en selectie 

Een onderschrijding heeft plaatsgevonden; exact ramen van het aantal werving- en selectieprocedures is 

op voorhand niet mogelijk, zodat er verschillen op rekeningsbasis kunnen ontstaan. 

 

Ad. 6 Uitvoering ARBO-wet 

De raming van de kosten op grond van de Arbo-wet zijn gebaseerd op het takenpakket van Arbo-Noord 

ter uitvoering van de Arbo-wet. Hierbij werd onder meer rekening gehouden met de komst per 1 april 2002 

van de Wet Poortwachter en diens financiële consequenties. Tevens is een raming opgenomen voor de 

voorkoming van de RSI-klachten. 

 

Ad. 7 Onttrekking reserve boventallig personeel 

De raming van de onttrekking aan de reserve is te hoog opgenomen, waardoor uiteindelijk een 

onderschrijding heeft plaatsgevonden. 

 

Ad. 8 Ontvangen vergoeding salariskosten 

Dit betreft onder meer declaraties naar de overige provincies voor ontwikkeling van het 

functiewaarderingssysteem FUWAPROV, de loonkosten van een gedetacheerde medewerker bij BV De 

Aanjager alsmede de loonkosten van een gedetacheerde medewerker bij het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat. De inkomsten waren slechts ten dele geraamd. 

 

Ad. 9 Uitkeringen USZO 

Bij de najaarsnota 2002 is de raming van deze post nog verhoogd met € 50.000; niettemin zijn er in het 

tweede halfjaar meer WAO- en ZW-ontvangsten geweest dan voorzien. 

 

Ad. 10 Afdrachtvermindering kinderopvang 

In de begroting 2002 is verzuimd de ontvangst wegens afdrachtvermindering kinderopvang op te nemen. 

 

 

Organisatie/Formatie (C.1.2.1) Voordelig  53 

In de najaarsnota 2002 is de raming met € 50.000 verhoogd wegens voorziene advieskosten voor het 

onderzoek naar de belastingtechnische aspecten van de personeelsvergoedingen; ook werd uitgegaan 

van kosten verbonden aan het inschakelen van bureaus voor vertrekregelingen, outplacement etc. 



Wegens een verschuiving van de werkzaamheden van 2002 naar 2003 zijn de kosten bij de ramingen 

achtergebleven. 

 

 

Beheer en onderhoud gebouw en inventaris (C.2.0.1) Voordelig 149 

De lagere kosten worden, naast diverse kleinere posten met name verklaard door lagere kapitaallasten 

€ 106.000 door uitgestelde investeringen in Inrichting 4
e 
etage, Han Lammerszaal, klimaatinstallaties 

gebouwdeel 2 en de lagere kosten voor Move IT. 

Daarnaast is de post Gas, water en elektra structureel € 30.000 te laag begroot, gezien de groei van de 

organisatie, het groeiend PC gebruik en de toenemende behoefte aan koeling. Dit laatste leidt in de 

zomermaanden tot een relatief hoge elektriciteitsrekening. Voor 2003 en 2004 is een nieuw 

energiecontract afgesloten, hetgeen enige besparing met zich zal meebrengen. 

 

 

Informatietechnologie (C.5.0.1) Voordelig 315 

De lagere kosten worden met name verklaard door twee posten: 

 De kapitaallasten zijn €€ 236.000 lager uitgevallen dan begroot doordat de Europese 

aanbestedingsprocedure voor de vervanging van PC's eerst in 2003 kan worden voltooid en mede als 

gevolg hiervan een aantal projecten (bijv. overgang NDS/ADS) moesten worden doorgeschoven. 

 Advieskosten informatisering en automatisering €€ 59.000 

Voor ondersteuning op het terrein van informatiemanagement, changemanagement, advies 

NDS/ADS, extra inzet Coda en het schrijven van een plan van aanpak voor de fase beheerst is een 

beroep gedaan op externe deskundigheid. Deze laatste opdracht moest tussentijds worden 

teruggetrokken omdat de provincie onvoldoende vertrouwen had dat het op te leveren plan van 

aanpak zou voldoen aan de stellen kwaliteitseisen. Door wijziging in de prioriteitstelling is binnen de 

afdeling IenA hiervoor alsnog capaciteit vrijgemaakt waardoor op dit budget een positief saldo is 

ontstaan. 
 


