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

Onderwerp 

Uitvoeren motie transparante rollen GS, PS en ambtenaren 

Doel van deze mededeling: 

1. Uitvoeren van een motie van Provinciale Staten. 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie d.d. 14 november 2012: Transparante rollen Gedeputeerde Staten, Provin
ciale Staten en ambtenaren. 

Inleiding: 

Op 14 november 2012 heeft uw Staten een motie aangenomen waarin u Gedepu
teerde Staten verzoekt: 

1. Provinciale Staten voor begin januari 2013 een overzicht te verstrekken (in
dien de provincie Flevoland een financiële relatie heeft) bij welke organisaties 
de leden van Gedeputeerde Staten en de ambtenaren in het bestuur / raad van 
toezicht / raad van commissarissen een bestuurlijke en/of adviserende rol heb
ben. 
2. Indien er goede argumenten zijn om deze rol te handhaven, een argumentatie 
aan te geven, indien er geen goede argumenten zijn een mogelijke afbouwdatum 
te vermelden. 
3. De Griffie te verzoeken om een geactualiseerde lijst voor begin januari 2013 
te verstrekken van de nevenfuncties van de statenleden 
4. Het Presidium te verzoeken om de bevindingen te agenderen in een opinieron
de van PS om tot integrale kaders te komen voor Gedeputeerde Staten, Provinci
ale Staten en ambtenaren. 
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Mededeling: 

Met betrekking tot organisaties waar de provincie een financiële relatie mee 
heeft is het volgende van belang. De provincie Flevoland kent diverse organisa
ties waar leden van Gedeputeerde Staten betrokken zijn in de rol van bestuur / 
raad van toezicht / raad van commissarissen. Dit overzicht verstrekken wij jaar
lijks aan Provinciale Staten In de programmabegroting. Vanaf 2014 (nu nog sepa
raat) zullen we deze begroting aanvullen. Per organisatie zullen we zichtbaar 
maken welke bestuurders zitting hebben in het bestuur / raad van toezicht / 
raad van commissarissen. Een overzicht van de organisaties treft u aan in het 
schema onder bijlage 1. 

Voor de provincie zijn er per organisatie uiteenlopende redenen om de provincia
le positie te handhaven. In bijlage 4 zijn deze redenen uitgewerkt en is daar per 
organisatie een toelichting over geschreven. Bijlage 4 is de paragraaf 'Verbonden 
partijen' zoals opgenomen in de Jaarrekening 2011. 

Overigens hebben wij als Provincie Flevoland geen ambtelijke vertegenwoordi
ging in bestuur / raad van toezicht / raad van commissarissen van bedrijven 
en/of organisaties. Incidenteel kan een Gedeputeerde zich wel laten vertegen
woordigen (onder mandaat) in een vergadering van het bestuur / raad van toe
zicht of raad van commissarissen. 
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Met betrekking tot de nevenfuncties van ambtenaren (schaal 14 en hoger) houden wij wel een 
overzicht bij. Dit zijn nevenfuncties die ambtenaren als privépersoon vervullen. Er is hierbij geen 
sprake van een directe relatie met de provincie Flevoland. Dit overzicht staat op de website en 
treft u aan als bijlage 3. 

Het vervolg 

Om de transparantie te vergroten zullen wij : 

vanaf 2014 in de begroting, per organisatie, ook aangeven welke bestuurders zitting hebben 
in het bestuur / raad van toezicht / raad van commissarissen. 
De nevenfuncties van de leden van GS expliciet vermelden op de website 
De lijst met nevenfuncties van ambtenaren (schaal 14 en hoger) vermelden op de website 

Het college acht met de mededeling te hebben voldaan aan de motie van 14 november 2012. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 

Bijlage 1 
Organisatie Gremium Betrokken bestuur

der (invullen na 
besluitvorming in GS) 

Ex-Essent, Arnhem. AvA M.J.D. Witteman 
Ex- Nuon AvA M.J.D. Witteman 
Ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland BV (OMFL) 

AvA J.N.J. Appelman 

OMAU NV/CV Airport Garden AvA J.N.J. Appelman / 
City J. Lodders 
NV Bank voor Nederlandse Ge AvA M.J.D. Witteman 
meenten 
Openbaar Lichaam Erfgoedcen AvA J. Lodders 
trum Nieuw Land 
MC-ziekenhuizen Recht, samen met Mw. Leemhuis door 

andere overheden. overheden voorgedra
om Lid raad van gen. 
toezicht voor te 
dragen 

Stichting Landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen 

Algemeen Bestuur J. Lodders 

Vitens NV AvA M.J.D. Witteman 
NV Afvalzorg Holding AvA J. Lodders 
Nazorgfonds gesloten stortplaat Algemeen Bestuur Gehele College van GS 
sen provincie Flevoland 
Interprovinciaal Overleg (IPO) Algemeen Bestuur 

en Dagelijks 
Bestuur 

M.J.D. Witteman 
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Servicepunt Handhaving (SepH) Naar omgevings
dienst Flevoland Ët 
Gooi en Vechts
treek. SepH zal 
daarom in nabije 
toekomst worden 
opgeheven. 

J. Lodders 

Randstedelijke rekenkamer 
(gemeensch. Regeling) 

AB en DB Provinciale Staten 

Omgevingsdienst Flevoland Et 
Gooi en Vechtstreek 

AB en DB J. Lodders 

Bijlage 2 

Overzicht nevenfuncties leden van Gedeputeerde Staten. 

L.Verbeek Nevenfunctie (qq) Bezoldigd 
Voorzitter Han Lammersfonds nee 
Voorzitter Prins Bernhard Cultuur
fonds Flevoland 

nee 

Comité van Aanbeveling van het 
Jaar van de Historische Buiten
plaatsen 2012 

Nee 

Lid dagelijks bestuur Vereniging 
Deltametropool 

Nee 

Lid van het congres van lokale en 
regionale overheden van de Raad 
van Europa 

Nee 

Nevenfuncties (niet qq) 
Voorzitter centrum voor Lokaal 
Bestuur 

Nee 

Voorzitterschap van het Algemeen 
Bestuur van de Federatie Wel
stand 

Nee 

Lid Comité van Aanbeveling 
Oktober Kennismaand 

Nee 

Mede-oprichter / voorzitter 
International Tree Fund 

Nee 

Lid bestuur PSO capaciteitsop-
bouw in Ontwikkelingslanden 
(wordt binnenkort beeïndigd) 

Nee 

Voorzitter Comité van aanbeve
ling Amnesty International afde
ling Almere 

Nee 

Voorzitter initiatiefgroep Culture
le Businessclub Theater Agora 
Lelystad 

Nee 

Lid Raad van Toezicht Zuiderzee
museum (Enkhulzen) 

Ja (€500 per jaar) 
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Lid Comité van aanbeveling 
Stichting Annemieke Timmerman 

Nee 

Lid Comité van aanbeveling 
Binnenvaartmonument Schokland 

Nee 

Lid Comité van aanbeveling 
Streekfonds Rabobank 
Lid comité van aanbeveling Stich
ting 'Zo maar een dag' 

Nee 

M. Witteman Nevenfunctie Bezoldigd 
geen n.v.t. 

J . Lodders Nevenfunctie (niet qq) Bezoldigd 
Lodders v.o.f, vennoot Ja 
VVD-bestuurdersvereniging, lid 
dagelijks bestuur 

Nee 

J.N. Appelman Nevenfunctie (niet qq) Bezoldigd 
DGA Wilava Holding BV Ja (op afstand geplaatst, in 

mandaat gesteld bij accoun
tant) 

Maatschap-lid exploitatie 
Landbouw, zelfstandig onder
nemer 

Ja (op afstand geplaatst in 
mandaat gesteld bij accoun
tant ) 

Appelman Windenergie, zelf
standig ondernemer 

Ja (op afstand geplaatst, in 
mandaat gesteld bij accoun
tant) 

Voorzitter ondernemersvereni
ging Kennislandgoed Lelystad 
(vereniging is in ruste, nog niet 
opgeheven) 

Nee 

B. Gijsberts Nevenfunctie (niet qq) Bezoldigd 
Vice voorzitter Raad van Com
missarissen Holding Countus bv, 
accountants en adviseurs, 
Zwolle (tot 31-12-2013) 

Ja 

Voorzitter belangen Vereniging 
Stadsweiden Almere (BVSA) 

Nee 

Lid selectiecommissie Koning 
Willem 1 ondernemersprijs 

Nee 

Voorzitter Stichting Genoot
schap 'het levende huis' Alme
re 

Nee 

Vice voorzitterschap Stichting 
Vakinformatie Siergewassen 
SVS 

Nee 

Lid Genootschap Flevo Nee 
Lid bestuur Stichting Floriade 
Venlo 2012 (tot 1-9-2013) 

Nee 

Voorzitter Stichting Bodemcen
trum Houten 

Nee 
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Lid adviescommissie Erepen
ning Gemeente Almere 

Nee 

Mede aandeelhouder van 
holding Boogaart Almere Infra 
Groep bv (via Gijsberts Holding 
bv) 

Nee 

Bijlage 3 
Overzicht nevenfuncties ambtenaren vanaf schaal 14. 

Functie Nevenfunctie 
ProgrammamanagerAdviseur milieu effectrapportages Commissie voor de MER 
Afdelingshoofd 
Afdelingshoofd 
Afdelingshoofd 
Afdelingshoofd 
Afdelingshoofd 
Afdelingshoofd 
Directeur 

Bondsraadlid ANWB 
Advlsering/Coaching/Leidinggevende 
Voorzitter Stichting Internationale Stedelijke Uitwisseling City 2020 
Bestuurslid Stadwerk 
Voorzitter Rotary Lelystad Batavia 
Directeur grootaandeelhouder Dekker Ti jdel i jk Management BV 
Voorzitter Stichting Care for Children 

Bijlage 4 
Paragraaf 'Verbonden parti jen' zoals opgenomen in de Jaarrekening 2011. Ten overvloede: in de 
Jaarrekening 2012 komt het Fonds BONRoute niet meer terug in deze paragraaf en worden de 
Randstedelijke Rekenkamer en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek eraan toege
voegd. 

6 Verbonden partijen 

6.1 Algemeen 

Algemeen 
Verbonden partijen zijn publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechts
personen (verenigingen, stichtingen, BV's en NV's) waarin we een bestuurlijk én een financieel belang hebben. 
Een bestuurlijke band houdt in dat we invloed op het beleid en de bedrijfsvoering kunnen uitoefenen door het 
bezit van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een financiële band betekent dat we aan de 
verbonden partij financiële middelen ter beschikking hebben gesteld of dat we financieel verantwoordelijk 
z1jn voor de verbonden partij. 

Beoordelingskader verbonden partijen 
In 2008 Is het 'Beoordelingskader verbonden partijen' vastgesteld. Deze nota geeft transparantie in de keuzes 
die bij de vele aspecten voor het al dan niet aangaan of aanhouden van een verbonden partij een rol spelen. 
Het sluiten van een overeenkomst in het kader van de in het Coalitieakkoord 2011-2015 bedoelde vitale 
coalities geschiedt aan de hand van het beoordelingskader. Dit kader wordt daartoe geactualiseerd. 
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Deelnemingen 
Gewenste effecten met betrekking tot de deelnemingen: 
• Nutsbedrijven (Enexis, Alliander (beide zijn netwerkbedrijven van Essent resp. NUON), Attero (afvalver

werkingsbedrijf ex Essent), Vitens, Friese Pad en Afvalzorg): tarieven voor de burgers, kwaliteit van de 
dienstverlening. We beogen met onze deelnemingen in Enexis, Attero, AUiander en Vitens de energieleve
ringstarieven, afvaltarieven en de watertarieven voor de burgers, alsmede de kwaliteit van de dienstver
lening te bewaken. Onze invloed blijkt in de praktijk heel beperkt en is evenredig aan het percentage van 
de aandelen die zij bezit (Enexis 0,02%, Attero 0,02 %, Alliander 0,04 % en Vitens 0,08); 

• Nazorgfonds: een gemiddeld doelrendement van in ieder geval 5,06% (over 30 jaar) over het belegde 
vermogen zodat er afdoende middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de nazorg van gesloten 
stortplaatsen waar de provincie voor verantwoordelijk is; 

• Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL): aantal (met succes afgeronde) projecten, spin-off van 
projecten in termen van geacquireerde bedrijvigheid en werkgelegenheid, naamsbekendheid, mate van 
kennisverspreiding; 

• OAi\ALA: het ontwikkelen van een hoogwaardig bedrijventerrein bij Lelystad Airport en de A-6; 
• Bank Nederlandse Gemeenten: goed advies en dienstverlening tegen een concurrerende prijs. Daarnaast 

geven de aandelen een prima rendement. 

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

visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten; 
• Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen: kwaliteit en hoeveelheid aangeleverde gegevens; 
• Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land: mate waarin een breed scala aan doelgroepen is geïnfor

meerd over het cultureel erfgoed van Flevoland middels tentoonstellingen, bezoek aan studiecentrum en 
raadplegen van archieven; 

• Stichting MC Ziekenhuizen: bijdrage leveren aan de warme doorstart van de IJsselmeer ziekenhuizen. 

In de volgende paragraaf geven we een nadere toelichting per verbonden partij. 

Wijzigingen In de lijst met verbonden partijen 
Met ingang van 2012 komen NV Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad en stichting Fonds BONroute niet meer 
terug in de lijst met verbonden partijen. Voor beide verbonden partijen geven we in deze jaarrekening een 
toelichting. 
Het Servicepunt Handhaving is geen nieuwe verbonden partij, maar is voor de volledigheid toegevoegd aan het 
overzicht. 
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6.2 Overzicht verbonden partijen 

6.2.1 Ex-Essent, Arnhem 

Openbaar belang 
Na de verkoop van Essent aan RWE zijn we aandeelhouder gebleven van het netwerkbedrijf van Essent 
(Enexis), het milieubedrijf van Essent (Attero) en Stichting Duurzaamheid, die de duurzaamheiddoelstelling 
van RWE bewaakt. We zijn tevens tijdelijk verbonden aan een aantal 'special purpose vehicles', voornamelijk 
BV's, die zijn opgericht om de losse eindjes van de verkoop van Essent goed af te hechten: 

Cross Border Lease BV (CBL); 
Vordering Enexis BV; 
Verkoop Vennootschap BV; 
Extra Zekerheid Vennootschap BV; 
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE); 
Claim Staat Vennootschap BV. 

In 2011 zijn de aandeelhouders van PBE akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel (project Buren) betreffen
de de overdracht van aandelen EPZ (kerncentrale Borsele). Ook wij hebben ingestemd met dit schikkingsvoor
stel. Vervolgens zijn de aandeelhouders PBE akkoord gegaan met een interim dividenduitkering. Wij hebben 
overeenkomstig ons aandeel (0,02 %) een interim dividend van € 186.730,- ontvangen. 

Deze verslaglegging is verder beperkt tot Enexis en Attero, omdat de overige participaties van tijdelijke aard 
zijn. Enexis is een netwerkbedrijf dat zowel een elektriciteitsnet als een gasleidingennet bezit. Enexis heeft in 
2010 2.631.000 aansluitingen op het elektriciteitsnet en 1.908.000 aansluitingen op het gasnet. De inwoners 
van Urk en de Noordoostpolder zijn vaak klant van Enexis. Enexis richt zich op leverbetrouwbaarheid, veilig
heid, duurzaamheid en innovatie. De klanttevredenheid onder consumenten en kleinzakelijke klanten was in 
2010 een 7,9 (in 2009 een 7,7). De tarieven waren in 2010 lager dan in 2009, vanwege een correctie in de 
efficiencyeisen die de Energiekamer oplegt aan alle Nederlandse regionale netwerkbeheerders. 

Attero is een afvalverwerkingsbedrijf, dat zich richt op grootschalige verwerking van huishoudelijk, organisch 
en mineraal afval. Het bedrijf richt zich op duurzaamheid, innovatie, betrouwbaarheid en klantgerichtheid. In 
2010 heeft Attero 1.813 kton brandbaar afval, 436 kton gft en 133 kton mineraal afval verwerkt. Daarbij heeft 
het 1.191 Gwh elektriciteit en 10,4 miljoen m3 groen gas geproduceerd. Er is geen klanttevredenheid-
onderzoek verricht en de tarieven van Attero zijn niet duidelijk aangegeven. 

Wiize van participatie 
Het belang in het aandelenkapitaal in alle ex-Essentbedrijven is 0,02%. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico's gelopen: 

Bestuurlijk: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van bestuurlijke risico's in verband met het zeer beperkte aandeel in de 

energiemaatschappijen en netwerkbedrijven. 

F;nanc/ee/: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van een financieel risico. 

Gezien de beperkte risico's zijn beheersmaatregelen in 2011 niet aan de orde geweest. 
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Financiële gegevens 
(Bedrogen x € 1.000) 

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

Eigen vermogen 2.849.000 2.963.000 n.n.b.* 

Vreemd vermogen . 2.611.000 2.947.000 n.n.b. 

Nettoresultaat 263.000 193.000 n.n.b. 

Ontvangen dividend 0 17 n.n.b. 

' De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 
(Bedragen x € 1.000) 

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

Eigen vermogen 240.600 257.400 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 681.500 582.000 n.n.b. 

Nettoresultaat 59.300 25.600 n.n.b. 

Ontvangen dividend 0 0 n.n.b. 

De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

6.2.2 Ex NUON, Amsterdam 

Openbaar belang 
In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf van NUON verkocht aan Vattenfall. Levering van de aandelen 
geschiedt in tranches. Op 1 juli 2010 is de tweede tranche aandelen NUON aan Vattenfall geleverd. Wij zijn 
aandeelhouder gebleven van het netwerkbedrijf van de NUON, Alliander. 

Wij zijn nog tijdelijk aandeelhouder van een aantal 'special purpose vehicles', die zijn opgericht om de losse 
eindjes van de verkoop van NUON goed af te hechten: 
• NUON Energy NV (restant energiebedrijf); 
• NUON Energy Public Assurance Foundation (bewaakt duurzaamheiddoelstelling, werkgelegenheids-

doelstelling en dergelijke in Nederland); 
• NUON Escrowfonds. 

Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de salariëring van de nieuwe voorzitter van de Raad van 
Bestuur van NUON Energy NV. Dit bezwaar is niet gehonoreerd. 

Deze verslaglegging is verder beperkt tot Alliander, omdat de overige participaties van tijdelijke aard zijn. 
Alliander is het grootste netwerkbedrijf van Nederland met in 2010 3 miljoen elektriciteitsaansluitingen en 2,6 
miljoen gasaansluitingen. De inwoners van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland zijn vaak klant van Alliander. 
Veiligheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en schoon zijn de bedrijfsdoelstellingen van Alliander. Alliander 
is weinig helder over de tariefontwikkelingen. Wel geeft Alliander aan dat het bedrijf de komende jaren de 
tarieven 5 a 7 % boven op de inflatiecorrectie zal verhogen. De klanttevredenheid in 2010 bij Alliander is 91% 
(89% in 2009). 

Wiize van participatie 
Op 31-12-2011 hebben we een deelneming in Alliander. Het belang in het aandelenkapitaal is 0,04%. 

Ook hebben we voor tenminste 4 jaar zitting in de stichting "NUON Energy Public Assurance Foundation". Deze 
stichting richt zich onder andere op het behoud van de NUON-kantoren in Nederland, behoud van de naam 
NUON gedurende 4 jaar na verkoop, bewaken van de duurzaamheidstrategie en het bewaken van de leverings
zekerheid. Aangezien deze stichting een tijdelijk karakter heeft, zal hier niet verder op in worden gegaan. 
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Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico's gelopen: 

Bestuur/ijk: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van bestuurlijke risico's in verband met het zeer beperkte aandeel in de 

energiemaatschappijen en netwerkbedrijven. 

Financieel: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van een financieel risico. Er is slechts sprake van een 'normaal' aandeel

houderschaprisico. 

Gezien de beperkte risico's zijn beheersmaatregelen ook 1n 2011 niet aan de orde geweest.  

Financiële gegevens 
(Bedrogen x € 1.000) 

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

Eigen vermogen 2.245 2.906 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 4.511 4494 n.n.b. 

Nettoresultaat 312 222 n.n.b. 

Ontvangen dividend 0 25 n.n.b. 

De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

6.2.3 Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (OMFL) - Lelystad 

Openbaar belang 
Sinds mei 2004 is de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) actief. Doel van de OMFL is het bevorderen 
van investeringen en werkgelegenheid. De OMFL richt zich op de volgende thema's: 
• innovatie en ontwikkeling; 
• investeringsbevordering; 
• marketing en promotie toerisme; 
• financiering en participaties. 

Met ingang van 2007 is de OMFL tevens verantwoordelijk voor de toeristische promotie van Flevoland. Deze 
taak wordt uitgevoerd door een aparte businessunit. Toerisme Flevoland genaamd, die volledig is geïntegreerd 
in de OMFL. 

De OMFL heeft drie (juridisch onafhankelijke) dochters: het MKB Fonds, het Technofonds en Beheer Flevoland 
Participaties B.V. Het MKB Fonds, waarvan naast de OMFL de Rabobank en Flevoland aandeelhouder zijn, 
participeert in startende en groeiende MKB-ondernemingen. Het Technofonds, waarvan vijf gemeenten tevens 
aandeelhouder zijn, houdt zich bezig met de kapitaalverstrekking aan startende en groeiende MKB-
ondernemingen met een technologische invalshoek. De Beheer Flevoland Participaties BV voert de directie 
over beide participatiefondsen. 

Wijze van participatie 
We bezitten 100% van de aandelen van de OMFL. De OMFL is voortgekomen uit de in 1996 opgerichte Holding 
Flevoland BV. 
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Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico's gelopen: 

Bestuurlijk: 

• bestuurlijke risico's hebben zich n1et voorgedaan. 

F/nonc;ee/: 
• we hebben OMFL voorafgaand aan 2011 gesubsidieerd. Deze subsidiering wordt achteraf (medio 2012) 

definitief vastgesteld op basis van een beoordeling van de geleverde prestaties. Het verwachte financiële 
risico is beperkt en in theorie zo groot als een (achteraf) ten onrechte verleende subsidie voor een jaar. 

We hebben de risico's beheerst door: 

Bestuurlijk: 

• niet van toepassing. 

Financieel: 
• de administratieve organisatie van OMFL is accuraat; 
• we hebben toegezien op tussentijdse financiële rapportages. 

Financiële gegevens 
(Bedragen x€t.000j 

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 
Eigen vermogen 6.088 7.704 6.444 6.818 n.n.b.* 
Vreemd vermogen 244 1.046 934 1.115 n.n.b. 
Nettoresultaat 1.155 11 174 36 n.n.b. 

* De verwachting is dat de definitieve jaarcijfers 2011 in het tweede kwartaal 2012 bekend zijn. 

6.2.4 OMALA NV/CV Airport Garden City 

Openbaar belang 
OAAALA is een overheids-NV, die in 2009 is opgericht door de gemeenten Lelystad en Almere en de provincie 
Flevoland. Hoofddoelstelling van OAAALA is versterking van de sociaal-economische structuur en bevordering 
van de werkgelegenheid in Flevoland in samenhang met de ontwikkeling van Lelystad Airport, door het realise
ren van een hoogwaardig (duurzaam) businesspark. 

Wijze van participatie 
Aandeelhouders van OAAALA hebben elk 33,33 % van de aandelen. De deelneming betreft vanaf begin 2009 
1.000 aandelen a € 25, de nominale waarde bedraagt € 25.000. Tevens hebben de drie deelnemende partijen 
elk € 1 miljoen deelneming in CV Airport Garden City. In 2010 hebben de Raden van Almere en Lelystad en de 
Staten van Flevoland ingestemd met een maximale lening van € 9,5 miljoen per aandeelhouder. Daarvan is in 
2011 € 2,25 miljoen verstrekt. 

De oprichting van de werkorganisatie CV. Airport Garden City is vertraagd doordat grondverwerving nog niet 
mogelijk was in verband met pachtcontracten. Op 28 december 2011 heeft de eerste grondoverdracht van 25 
hectare plaatsgevonden zodat uiteindelijk de werkorganisatie kon worden opgericht. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico's gelopen: 
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Bestuurlijke risico's: 
• conflicterende belangen en tegenvallende resultaten zouden kunnen leiden tot een afbrokkelend draag

vlak voor deelname aan OAAALA; 
• de vertraagde ontwikkeling van Lelystad Airport ontneemt OMALA N.V. een bijzonder verkoop argument; 
• het bestemmingsplan Larserknoop is vastgesteld, maar er lopen nog een aantal bezwarenprocedures die in 

de toekomst mogelijk consequenties voor het OAAALA-terrein hebben. 

Financiële risico's: 
• er is nog geen sprake van grondverkoop, terwijl daaruit de terugbetaling van de lening gedekt moet 

worden; 

• er worden kosten voor de bedrijfsvoering gemaakt, terwijl er nog geen financiële resultaten zijn. 

Beheersing van de risico's heeft in 2011 plaatsgevonden door: 
Bestuurlijk: 
• zes wethouders en gedeputeerden van Flevoland, Almere en Lelystad vormden gezamenlijk de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van OAAALA. Deze heeft in 2011 vier keer vergaderd. Tevens heeft er vier 
keer een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Door deze overleggen zijn de aandeelhouders goed op de 
hoogte van de ontwikkelingen bij OAAALA en hebben zij goed invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsstra-
tegie van OAAALA. Het draagvlak voor OAAALA is daardoor, ondanks de vertraagde start, gebleven. 

• gezamenlijk is de ontwikkeling van Lelystad Airport bestuurlijk ondersteund en gestimuleerd. De aandeel
houders hebben zich ingezet om de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad tot zakenluchthaven mogelijk te 
maken en daarmee OAAALA een Unique Selling Point te geven dat de bedrijfsacquisitie sterk zal ondersteu
nen; 

• er hebben gesprekken plaatsgevonden met de organisaties die bezwaar hebben gemaakt tegen het be
stemmingsplan Larserknoop. De gesprekken zijn nog niet afgerond. Een minnelijke oplossing wordt nage
streefd. 

Financieel: 
• OAAALA heeft als onderdeel van de herziene GREX een acquisitieplan gemaakt om de grondverkoop zoveel 

mogelijk te stimuleren. De strategische ligging van OAAALA is ook zonder verdere ontwikkeling van Lucht
haven Lelystad interessant voor het bedrijfsleven; 

• om de bedrijfskosten op lange termijn te beperken wordt een groot deel van het personeel ingehuurd en 
niet in loondienst genomen. Op korte termijn betekent dit echter wel dat de loonkosten hoger zijn. 

• in de businesscase van OAAALA was reeds aangegeven dat OAAALA pas op langere termijn kostendekkend of 
rendabel zou kunnen zijn. 

Financiële gegevens 
(Bedrogen x € ?.000; 

(X € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 
Eigen vermogen 0 180 158 167 n.n.b.* 
Vreemd vermogen 0 69 58 3.173 n.n.b. 

Nettoresultaat 0 -282 -393 9 n.n.b. 

Ontvangen dividend 0 0 0 0 n.n.b. 
De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 
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6.2.5 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten,'s-Gravenhage 

Openbaar belang 
De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger door haar 
financiële dienstverlening aan overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, 
onderwijs en nut. 

Wijze van participatie 
Aandeelhouders van de BNG zijn de Staat der Nederlanden (50%) en provincies en gemeenten (50%). Onze 
deelneming betreft 75.250 aandelen a € 2,50 nominaal. De voorlopers van deze aandelen zijn in 1990 aange
kocht voor een totale verkrijgingprijs van € 571.962. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico's. We bankleren met een bankinstelling die goed advies en dienstverlening 
verleent. Daarnaast geven de aandelen een goed rendement. 

Op 8 december 2011 heeft de BNG actuele ratings op haar website gepubliceerd. Na de herbevestiging van de 
triple-A ratings door Fitch Ratings en Moody's heeft ook Standard & Poor's (S&P) de triple-A rating van BNG 
gehandhaafd. De rating van de Nederlandse Staat heeft van S&P onlangs een 'creditwatch negative' gekregen. 
Deze kwalificatie is door S&P ook aan de rating van BNG toegevoegd. De rating van BNG kan niet hoger zijn 
dan die van de Nederlandse staat. 

De korte termijn rating van de bank heeft S&P gehandhaafd op het hoogste niveau van A1+. S&P onderstreept 
het belang van BNG als bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG 
staat op de jaarlijkse ranglijst met de 'World's 50 Safest Banks' 2011 van Global Finance als veiligste bank van 
Nederland. Wereldwijd bekleedt BNG al een aantal jaren de derde plaats op deze lijst. 

(Bedrogen x € T.OOOj 
31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 2.053.000 1.979.000 2.253.000 2.259.000 n.n.b.* 
Vreemd vermogen 90.549.000 99.386.000 102.243.000 116.274.000 n.n.b. 

Nettoresultaat 195.000 158.000 278.000 257.000 n.n.b. 

Ontvangen dividend 810 132 187 173 n.n.b. 
De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

6.2.6 Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land (gemeenschap, regeling) 

Openbaar belang 
Op 1 januari 2004 is de gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land opgericht. Doel van de 
gemeenschappelijke regeling zoals blijkt uit artikel 2 van deze regeling en toelichting is tweeledig: 
a. het gezamenlijk behartigen van de belangen van de deelnemende overheden op grond van de Archiefwet; 
b. het bewerkstelligen van andere werkzaamheden die niet alleen betrekking hebben op de Archiefwet. 

Wijze van participatie 
Aan deze gemeenschappelijke regeling nemen naast ons de volgende partners deel: 

Ministerie van OCW; 
Gemeenten Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde; 
Waterschap Zuiderzeeland; 
Stichting Nieuw Land; 
Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders. 
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Bij de gemeenschappelijke regeling is gekozen voor een openbaar lichaam met een algemeen bestuur en een 
dagelijks bestuur. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico's gelopen: 

Bestuurlijk: 
• dubbele petten rol bestuurder, doordat een van de gedeputeerden ook zitting heeft in het bestuur van 

Erfgoedcentrum Nieuw Land. 

Financieel: 

• bij calamiteiten kan in beginsel een beroep op de provinde worden gedaan. 

De risico's worden beheerst door: 
Bestuurlijk risico: 
• In 2011 participeert de gedeputeerde namens ons in de stuurgroep Samenwerking Kust voor de verkenning 

naar een erfgoedpark aan de Lelystadse kuststrook door de drie organisaties Nieuw Land Erfgoedcentrum, 
Bataviawerf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
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Financieel risico: 

• De operationele risico's zijn door het erfgoedcentrum afgedekt met verzekeringen.  

Financiële gegevens 
Het bruto resultaat bedroeg in 2010 € 75.000. Aan de reserves is eind 2010 € 75.000 toegevoegd zodat het 
netto resultaat nihil is. Nieuw Land heeft voor 2011 een subsidie van € 1.704.418 van de provincie ontvangen 
voor diverse activiteiten die passen binnen de doelstellingen en een bedrag van € 356.400 voor kosten van 
rente en aflossing van een lening van Nieuw Land. 

(Bedrogen x € ?.000) 

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 
Eigen vermogen 1.405 1.224 963 826 n.n.b.* 
Vreemd vermogen 9.128 8.754 9.167 8.733 n.n.b. 
Nettoresultaat 0 -25 -25 0 n.n.b. 
De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn 

6.2.7 MC- Ziekenhuizen 

Openbaar belang 
Op 4 december 2008 hebben Provinciale Staten besloten om een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar te stellen 
aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen als achtergestelde lening. Bedoelde geldleningovereenkomst tussen 
de provincie en de Stichting IJsselmeerziekenhuizen is eind januari 2010 aangegaan. Het doel van de provin
ciale bijdrage is het leveren van een bijdrage aan de warme doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, zodat 
de kwaliteit en continuïteit van medische voorzieningen en acute zorg in Noordelijk en Oostelijk Flevoland 
wordt gewaarborgd, evenals het behoud van een groot deel van de werkgelegenheid. 
De huidige rechtspersoon Stichting IJsselmeerziekenhuizen is blijven bestaan, maar de ziekenhuizen hebben 
een nieuwe naam gekregen: MC-ziekenhuizen. Er heeft een bestuurlijke overdracht plaatsgevonden van de 
zeggenschap van de stichting aan leden van de MC Groep die de Raad van Bestuur van de stichting vormen. 

Wijze van participatie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), provincie Flevoland, 
gemeente Lelystad, Stichting IJsselmeerziekenhuizen, MC Groep. Namens de 3 overheden is er een lid be
noemd in de Raad van Toezicht van de stichting. 
Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft in 2010 een achtergestelde lening van € 2 miljoen van de provincie 
Flevoland ontvangen tegen jaarlijks verschuldigde rente van 5,5%. Aflossing in 3 termijnen per 31 december 
2012, 31 december 2013 en 31 december 2014. Ook de gemeente Lelystad en Ministerie van VWS hebben elk 
een achtergestelde lening van € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Naast de bijdrage van VWS is door de Neder
landse Zorgautoriteit balanssteun verstrekt van € 18 miljoen. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico's gelopen: 

Bestuurlijk: 
Bestuurlijk loopt de provincie nauwelijks risico door een verantwoorde governancestructuur (zie verdere 
toelichting bij beheersmaatregelen). Hierdoor zijn risico's op imagoproblemen en schade voor de provincie 
door onvoldoende management afgedekt. 

Financieel: 
• Achtergestelde lening jegens alle andere schuldeisers van de Stichting; 
• Reëel risico dat geen terugbetaling plaats vindt op einddatum van € 2 miljoen. Voorwaarde voor terugbe

taling is dat de solvabiliteit op die datum hoger is dan 15%. 
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De risico's worden beheerst door: 

Bestuurlijke risico's: 
• namens de drie overheden was er een lid benoemd in de Raad van Toezicht. 
• afspraken tussen het bestuur van de Medische Staf MC Groep over de verbetering van de kwaliteit van de 

medische specialistische zorg; 
• toepassen van de principes van Good Govemance ten aanzien van de Raad van Bestuur en de Raad van 

Toezicht; 
• periodiek bestuurlijk overleg over de voortgang van de uitvoering van de plannen tot het eind van de 

periode van steunverlening. 

Financiële risico's: 
• naleven van verplichtingen opgenomen in overeenkomst door de Stichting; 
• er 1s sprake van een achtervang door middel van een voorziening oninbare vorderingen. 

Financiële gegevens 
(Bedrogen x € 1.000) 

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

Eigen vermogen -26.008 -24.388 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 97.517 91.451 n.n.b. 

Nettoresultaat 1.636 1.619 n.n.b. 

De verwachting is dat medio 2012 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

6.2.8 Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Den Haag 

Openbaar belang 
Via het LAAA verkrijgen we gegevens omtrent de ontvangst en afgifte van binnenlandse afvaltransporten van 
gevaarlijk afval en bedrijfsafval bij meldingsplichtige bedrijven. Deze gegevens worden gebruikt voor 
het toezicht en de handhaving van het Besluit en de Regeling Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen en Wet milieubeheer. Daarnaast kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor beleid en 
vergunningverlening. Het doel van de stichting LAAA is om de informatie te beheren omtrent de ontvangsten en 
afgiften van deze afvalstoffen en deze gegevens te verstrekken aan diverse overheden. 

Wijze van participatie 
Alle provincies nemen deel in het LAAA. In de Raad van Toezicht zijn alle provincies vertegenwoordigd. De 
gedeputeerde Milieu vertegenwoordigt de provincie Flevoland. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico's. 

Financiële gegevens 
(Bedrogen x € r.OOO) 

31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 
Eigen vermogen 4.081 3.669 3.340 n.n.b.* 
Vreemd vermogen 932 480 641 n.n.b. 
Resultaat -160 -412 -329 n.n.b. 
De stukken voor de Raad van Toezicht inclusief de jaarrekening 2011 komen in de loop van 2012 bij de provincie binnen. 

De negatieve financiële resultaten van het LAAA komen voort uit de gemaakte afspraken om middelen uit de 
reserves in te zetten voor uitvoering van projecten. De totale reservepositie is nog steeds afdoende. 
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6.2.9 Vitens NV, Utrecht 

Openbaar belang 
Als aandeelhouder van Vitens NV, het waterleidingbedrijf in onze provincie, zijn we uit eerste hand geïnfor
meerd over eventuele (beleids)voornemens van het bedrijf. Ook kunnen we samen met andere aandeelhouders 
invloed uitoefenen op het beleid van Vitens NV. We zijn op grond van de Waterwet beheerder van het grond
water. De informatie kan worden gebruikt om het beheer van het zoete grondwater in Zuidelijk Flevoland, dat 
de belangrijkste bron is voor de drinkwatervoorziening in Flevoland, beter vorm te geven. 

Wijze van participatie 
Provincies en gemeenten in Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in 
Drenthe en Noord-Holland zijn aandeelhouder van Vitens. De deelneming van de provincie Flevoland betreft 
4.316 aandelen a € 1 nominaal. Dit is 0,08% van het totale aantal aandelen. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico's. 

Financiële gegevens 
(Bedrogen x€ r.OOO) 

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 
Eigen vermogen 361.400 342.100 353.800 359.000 n.n.b.* 
Vreemd vermogen 1.299.700 1.296.100 1.314.900 1.322.600 n.n.b. 
Resultaat 42.100 28.600 25.000 26.900 n.n.b. 
Ontvangen dividend 0 13 12 11 12 
De verwachting is dat de jaarcijfers medio 2012 bekend zijn. 

6.2.10 NV Afvalzorg Holding 

Openbaar belang 
Het zekerstellen van toekomstige stortcapaciteit en het beheersbaar houden van de bijbehorende toekomstige 
milieuconsequenties tegen maatschappelijk acceptabele kosten. 

Wijze van participatie 
De deelneming betreft 7.000 aandelen a € 200, de nominale waarde bedraagt € 1.400.000. We hebben 10 
procent van de aandelen in ons bezit; de provinde Noord-Holland de resterende 90 procent. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico's gelopen: 

Financieel: 
• Door tegenvallende marktomstandigheden of niet voorziene risico's kunnen de resultaten van de onder

neming onder druk komen te staan waardoor er geen dividendbetaling meer plaatsvindt. 

Dit risico wordt beheerst door: 

We toetsen de verantwoordingsdocumenten van NV Afvalzorg Holding en oefenen onze rechten uit als 
aandeelhouder. Daarnaast worden dividenden prudent begroot. 
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Financiële gegevens 
(Bedragen x € 1.000) 

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 
Eigen vermogen 42.163 41.954 47.704 53.480 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 114.396 108.708 107.926 107.697 n.n.b. 

Nettoresultaat 7.127 6.791 7.000 5.540 n.n.b. 
Ontvangen dividend 700 125 125 125 125 

* De verwachting is dat de jaarcijfers medio 2012 bekend zijn. 

6.2.11 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Flevoland, Lelystad 

Openbaar belang 
De wetgever heeft 1n het kader van de nazorgverplichting in de Wet Milieubeheer voor de na 1 september 1996 
gesloten stortplaatsen aan het nazorgfonds rechtspersoonlijkheid toegekend. Het nazorgfonds is verantwoor
delijk voor het beheer van de gelden die ten behoeve van de nazorg door de stortplaatsexploitanten worden 
opgebracht en de financiering van de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaatsen. 
Voor ons gaat het om de stortplaatsen Het Friese Pad (nazorgfase in 2011 van start gegaan), Braambergen 
(verwachte start nazorg in 2013) en Zeeasterweg (verwachte start nazorg in 2050). 

Wijze van participatie 
Het Nazorgfonds is door en voor ons opgericht. Gedeputeerde Staten vormen het algemeen bestuur van het 
Nazorgfonds en zijn wettelijk belast met het beheer ervan. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico's gelopen: 

Financieel: 
• nadat een sluitingsverklaring is afgegeven voor een stortplaats gaat de nazorgfase van start. Als na het 

afgeven van die verklaring blijkt dat in het Nazorgfonds onvoldoende vermogen aanwezig is om de eeu
wigdurende nazorg te kunnen bekostigen, dan komen aanvullende kosten voor rekening van de provincie. 
Verhalen op de exploitanten is dan niet meer mogelijk. Er ontstaat een financieel risico wanneer het be
leggingsrendement van het Nazorgfonds lager dan 5,06% is (landelijke rekenrente voor doelvermogen en 
heffing) en wanneer het op te brengen doelvermogen te laag blijkt te zijn. 

Dit risico wordt beheerst door: 

bij het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse heffingen betrekken we het beleggingsrendement van het 
Nazorgfonds; 
bij het afgeven van een sluitingsverklaring stellen we een financiële eindafrekening op om een tekort of 
overschot ten opzichte van het doelvermogen bij aanvang nazorg te kunnen vereffenen op het moment 
van overdracht van de stortplaats; 
we berekenen de benodigde doelvermogens volgens het IPO-rekenmodel op basis van goedgekeurde 
nazorgplannen. 
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Financiële gegevens 
(Bedragen x € 1.000) 

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 
Eigen vermogen -622 -1.737 636* 533 n.n.b.** 
Vreemd vermogen 13.214 14.387 14.030* 14.374 n.n.b. 
Resultaat -190 -1.115 768 -158 n.n.b. 

* In 2009 heeft er een onttrekking plaatsgevonden ten laste van de voorziening stortplaatsen ten gunste van het eigen 
vermogen ter grootte van € 1.605.000. 
** Het jaarverslag 2011 van het Nazorgfonds wordt uiterlijk juli 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Gezien de 
economische situatie staan de beleggingsresultaten sterk onder druk. Met het oog op de lange horizon van de beleggingen 
acht de vermogensbeheerder een gemiddeld rendement van 5,06% over een periode van 30 jaar nog steeds realistisch. 

6.2.12 Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag 

Openbaar belang 
De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO), teneinde de condities waaronder 
provincies werken te optimaliseren en provindale vernieuwingsprocessen te stimuleren. Het IPO behartigt de 
belangen door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en 
maatschappelijke organisaties. Daarnaast vervult het IPO een platformfunctie door gelegenheden te creëren 
kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooien. 
Bovendien ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van verschillende taken. 
Het IPO is actief op de terreinen die zij als haar kerntaken beschouwd. In 2011 is een smalle en betekenisvolle 
agenda opgesteld. Dit traject zal in 2012 worden afgerond. 

Wijze van participatie 
De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe één 
stem hebben. De ledenvergadering benoemt uit haar midden het bestuur, dat de leiding heeft over de dage
lijkse gang van zaken. Namens Flevoland participeerde gedeputeerde Witteman. De Staten vaardigen enkele 
statenleden (2 vaste leden en 1 reservelid) af naar de ALV. Er 1s in 2011 intensief van gedachten gewisseld 
over de stand van zaken van de discussie over taak en rol van het IPO. Daartoe zijn de commissies Meijdam en 
Deetman van start gegaan. De besluitvorming hierover wordt voorzien e1nd 2011 /begin 2012. De transitie van 
het IPO voltrekt zich volop en loopt door tot in 2012. 

Besloten is om in december 2012 als provincie Flevoland een evaluatie over het IPO in haar nieuwe vorm te 
houden. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2011 de volgende risico's gelopen: 

Financieel: 
• vanuit IPO is er onvoldoende grip op onvoorziene uitgaven. Deze uitgaven kunnen hoger uitvallen waar

door de leden (en dus ook de provincie) extra middelen ter beschikking moeten stellen om de kosten te 
dekken. 

Dit risico wordt beheerst door: 

afgesproken is dat het IPO-bestuur de specifieke voorstellen over de kassiersfunctie vanuit de verschillen
de IPO-adviescommissies dient te beoordelen en daarmee dient in te stemmen. 
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Financiële gegevens 
(Bedragen x€ 1.000) 

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

Eigen vermogen 447 905 256 181 n.n.b* 

Vreemd vermogen 10.352 11.875 11.442 11.041 n.n.b 

Resultaat 861 905 256 181 n.n.b 
De verwachting is dat de jaarcijfers medio 2012 bekend zijn. 

6.2.13 NV Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad, Emmeloord (in ontbinding) 

Openbaar belang 
De aanvankelijke achtergrond van de participatie betrof het zekerstellen van toekomstige stortcapaciteit en 
het beheersbaar houden van de bijbehorende toekomstige milieuconsequenties tegen maatschappelijk accep
tabele kosten. De activiteiten zijn gestaakt en inmiddels is de vennootschap in ontbinding (zie overdracht van 
de stortplaats en ontbinding van de vennootschap). 

Wijze van participatie 
De deelneming betreft 510 aandelen a € 45,38 (51% van het totale aandelenkapitaal), nominale waarde 
bedraagt € 23.143. 

Aandeelhouders: 
Gemeente Urk: 24,5% 
Gemeente Noordoostpolder: 24,5% 
Provincie Flevoland: 51,0% 

Financiële gegevens 
(Bedrogen x € r.OOO; 

31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 30-09-2011* 
Eigen vermogen 4.114 2.242 2.029 371 
Vreemd vermogen 9.254 6.152 2.685 3.636 
Resultaat 1.084 127 -213 1.842 
Dividend 2.550 2.550 1.020 1.785 

* In verband met de ontbinding van de vennootschap beslaat de laatste jaarrekening de periode 1 januari tot en met 30 
september 2011. 

Overdracht van de stortplaats en ontbinding van de vennootschap 
Op 5 juli 2011 hebben we voor de stortplaats Het Friese Pad een sluitingsverklaring afgegeven, waarna de 
nazorgfase van start is gegaan. We hebben toen tevens besloten juridisch eigenaar te worden van de stort
plaats, aangezien we verantwoordelijk zijn voor de eeuwigdurende nazorg ervan. 
De sluitingsverklaring is de bevestiging voor de vennootschap dat zij aan de gestelde voorwaarden voor nazorg 
heeft voldaan en het bijbehorende doelvermogen heeft opgebracht. Vervolgens is de ontbinding van de ven
nootschap voorbereid. 
Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 november 2011 hebben de provinde en de andere 
twee aandeelhouders ingestemd met de jaarrekening, de ontbinding van de vennootschap en het dividend
voorstel. Conform dit dividendvoorstel hebben we een dividend ontvangen van € 1.785.000. In de Voorjaarsno
ta 2011 was uitgegaan van een dividend van € 1.000.000, derhalve ontstaat een incidentele bate van € 
785.000. 
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Gelijktijdig met het ontbindingsbesluit hebben de aandeelhouders een vereffenaar benoemd om de laatste 
zaken te regelen. Binnen de vennootschap Is nog ruim € 325.000 beschikbaar voor eventuele kosten 1n deze 
periode. In 2012 wordt de vereffening afgerond waarbij de aandeelhouders een door een accountant gecontro
leerde eindverantwoording ontvangen over de nog gemaakte kosten en het te ontvangen slotdividend. 

6.2.14 Fonds BONRoute (Stichting) 

Openbare taak/belang 
Het bevorderen van een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem in de Noordvleugel van de Randstad. 
Gewenste effecten: kwaliteit afwikkeling verkeer en vervoer, investering in projecten, mate van invloed op 
Rijksbeleid, gezamenlijke visievorming, oplossen knelpunten. 
In 2011 is het project 'Verkeersmaatregelen verharding rijbaan en aanleg bushaltes Waterlandseweg' medege
financierd door BONRoute. 

Wijze van participatie 

Gedeputeerde Lodders is lid van de Raad van Aangeslotenen.  

Deelnemers 
In BONRoute zijn de volgende overheden vertegenwoordigd: de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Am
sterdam (voorheen: het Regionaal Orgaan Amsterdam), de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat directie 
Noord-Holland, de provincie Flevoland, gewest Gooi- en Vechtstreek en de gemeenten Aalsmeer, Almere, 
Amstelveen, Beemster, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer, Landsmeer, Purmerend, Uithoorn, Wormerland, 
Zaanstad en Zeevang. De Gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland, Elisabeth Post, is 
voorzitter. 
Financiële gegevens 

(Bedragen x € ?.000; 
31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 

Eigen vermogen 134.319 79.792 61.294 n.n.b* 

Vreemd vermogen 752 0 0 n.n.b 

Resultaat 10.887 -43.856 -18.417 n.n.b 
* De verwachting is dat de jaarcijfers medio 2012 bekend zijn. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico's. 

De uitvoering van projecten ten laste van BONRoute wordt in 2011 beëindigd. Er zijn geen rechten of verplich
tingen meer. In 2012 dient door het programma nog de jaarrekening te worden vastgesteld en verantwoording 
plaats te vinden. Daarna wordt de BONRoute-organisatie ontbonden. 

6.2.15 Servicepunt Handhaving (SepH), Lelystad 

Openbaar belang 
Het Semcepunt Handhaving (verder SepH) is gericht op de coördinatie van de samenwerking bij de handhaving 
binnen de provincie op het terrein van milieu-, water- en omgevingskwaliteit. Dit doet zij onder andere door 
het faciliteren van kennis door middel van opleidingen en door het facilitëren van de onderlinge coördinatie 
van regionale samenwerkingsprojecten zoals de handhavingestafette. Daarnaast organiseert het SepH de 
Bestuurlijke en Ambtelijke Omgevingsoverleggen. 
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Wijze van participatie 
In juni 1999 is de "Bestuursovereenkomst inzake de milieuhandhavingssamenwerking 1n de provincie Flevoland" 
vastgesteld. Daarnaast is in het Bestuurlijke Handhavingoverleg (BHO nu BOO) op 7 december 2005 de notitie 
Samen Sterk Slim & Slagvaardig vastgesteld. Een voortvloeisel uit deze overeenkomst tot Flevolandse samen
werking op gedeelde thema's is het Servicepunt Handhaving (SepH). De provincie levert een finandële bijdrage 
van 1,0 fte aan het SepH welke is verdeeld in werkzaamheden op het gebied van samenwerking en de uitvoe
ring van de taak van vuurwerkcoördinator voor de provincie Flevoland. 
Begroting en jaarrekeningen van het SepH worden vastgesteld in het Bestuurlijk OmgevingsOverleg (BOO), 
waarin de gedeputeerde Milieu de provincie Flevoland vertegenwoordigt. 
In het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek is aangeven dat de partijen die 
de Omgevingsdienst gaan oprichten de taken, d1e nu door het SepH worden uitgevoerd onderbrengen bij de 
Omgevingsdienst. Daarmee vervalt de eerder genoemde bestuursovereenkomst per 1 januari 2013. 

Risico's en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico's. 

Financiële gegevens 
(Bedrogen x € ?.000j 

31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 
Eigen vermogen 127 119 96 n.n.b.* 

Vreemd vermogen - - - n.n.b. 

Resultaat 24 -9 -23 n.n.b. 
* De stukken voor het Bestuurlijk Omgevings Overleg inclusief de jaarrekening 2011 komen in de loop 

van 2012 bij de provincie binnen. 


