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Geachte leden, 

Bij de start van deze collegeperiode hebben de partijen die het Coalitieakkoord Flevoland, 
zelfstandig en uniek hebben gesloten, afgesproken halverwege deze termijn een Tussenbalans uit te 
brengen. Ook in de brief van 31 oktober 2012, bij de herstart van dit college, hebben de 
coalitiepartijen aangegeven de Tussenbalans te willen gebruiken voor de bespreking van de koers 
voor de komende jaren. 

Inmiddels is deze midtermreview voorbereid en wij bieden u het document hierbij aan. Wij 
constateren met genoegen dat we op verreweg de meeste onderdelen op koers liggen. Maar we 
hebben wij op onderdelen moeten bijsturen, omdat doelstellingen niet langer actueel zijn 
gebleken. Er is ook veel te doen en onze ambities zijn onverminderd nodig om de doelen die we ons 
gesteld hebben te bereiken. En nieuwe ontwikkelingen zoals het programma Nieuwe natuur en 
kansen als de komst van de Floriade hebben zich de afgelopen ti jd aangediend. 

Wij hopen dat dit document aan de bespreking van de koers voor de komende jaren. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secret-Srlfe, de voorzitter, 

drs T. van der Wal 

Inlichtingen bij 

drs. G. de Vos 
Doorkiesnummer 

759 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 



TUSSENBALANS 2013 COLLEGEUITVOERINGSPROGRAMMA 2011- 2015

Nr. Resultaat 
- inspanning Doelen en activiteiten 2011 - 2015

2011

2012 2013 2014 2015

Thema 1 Bestuursstijl
Ambitie 1. Verbeterde woon-werkbalans 2. Flevolandse identiteit 3.Een financieel gelijkwaardige positie

1.1.1 Inspanning Inzet op extra werkgelegenheid in Flevoland

1.1.2 Inspanning Bij investeringen beoordeling op bijdrage aan de Flevolandse identiteit

1.1.3 Inspanning Rijk en derden honoreren de Flevolandse opgaven+belangen als nationale vraagstukken 

Bestuursstijl 1. Nieuwe bestuursstijl en toegenomen bestuurskracht in onze regio;
2. Duurzaamheid is integraal onderdeel besluitvorming

1.2.1 Inspanning Duidelijke zelfbewuste en coöperatieve bestuursstijl

1.2.2 Inspanning Focus op provinciale kerntaken

1.2.3 Inspanning Periodiek overhedenoverleg binnen provincie; Flevolandse agenda

1.2.4 Inspanning Bij besluitvorming vindt duurzaamheidsbeoordeling plaats

1.2.5 Inspanning Vitale coalities met name bij ontwikkeltaken

1.2.6 Resultaat Opdracht transitieprogramma voor organisatie

1.2.7 Resultaat Twee verantwoordingsmomenten aan PS

Thema 2 Ruimte en bereikbaarheid
2.1 Omgevingsbeleid Resultaat Een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van de provincie Flevoland

2.1.1 Beeindigd Resultaat Vastgestelde bestuursopdracht actualisatie Omgevingsplan Flevoland 3

2.1.2 Resultaat Inzet landelijke nieuwe instrumenten

2.1.3 Resultaat In Omgevingsagenda wordt de uitwerking van gebiedsgerichte thema’s inzichtelijk gemaakt N N N

2.1.4 Resultaat Gebiedsgerichte thema’s met fysieke component worden interactief uitgewerkt N N N 

2.1.5 Resultaat Notitie kansrijke oplossingsrichtingen RRAAM (Schaalsprong)

2.1.6 Inspanning Bijdrage aan Rijksstructuurvisie RAAM, planMER en MKBA G

2.2 Deltaprogramma Inspanning Flevolandse belangen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke functies gewaarborgd in Deltabeslissingen 2015

2.2.1 Inspanning Deelname in Deltaprogramma IJsselmeergebied 

2.2.2 Resultaat Selectie mogelijk strategieën

2.2.3 Resultaat Bijdrage aan strategieontwikkeling en gezamenlijk ruimtelijk-econ. ontwikkelingsbeeld 

2.2.4 Inspanning Ontwikkeling kansrijke strategieën

2.2.5 Resultaat Advisering voorkeursstrategie

2.3 Bereikbaarheid Resultaat Een betere bereikbaarheid van Flevoland 

2.3.1.1 Resultaat Verdieping onderzoek stille lasten en opstelling kostenefficiënt onderhoudsprogramma infra G

2.3.1.2 Resultaat Opstelling PMIRT G

2.3.2 Inspanning Voorbereiding capaciteitsuitbreiding Hogering en Waterlandseweg Almere (SBA)

2.3.3 Inspanning Participatie in Metropoolregio Amsterdam (infrastructuur breed)

2.3.4 Inspanning Inzet voor investeringen A27 (AGU) en realisatie uitbouw N50

2.3.5 Resultaat Verkenning corridor Roggebot en realisatie baanverdubbeling Gooiseweg (Zeewolde) 2016

2.4 Openbaar vervoer Resultaat Een sluitend, veilig en efficiënt netwerk openbaar vervoer

2.4.1 Resultaat Goede nieuwe concessie IJsselmond (inclusief HOV Lelystad-Emmeloord) G

2.4.2 Inspaning Streven naar een geïntegreerd netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad 

2.4.3 Resultaat Goed concessiebeheer en het contract met Regiotaxi

2.4.4 Resultaat De inrichting van een vraagafhankelijk vervoersconcept in het landelijk gebied G

2.4.5 Resultaat Plaatsing dynamische informatiepanelen op diverse busstations

2.4.6 Inspaning Inzet op investeringen spoorinfra (SAAL-corridor) met het oog op 2020 spoorboekloosrijden G

2.5 Landelijk gebied Resultaat Een ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied waarin ruimte wordt geboden voor activiteiten die bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid, een moderne intensieve veehoude-
rij en kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.1 Resultaat Een opgesteld visiedocument voor het landelijk gebied G G

2.5.2 Resultaat Actualisering toepassing regeling voor kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.3 Inspanning Ruimte voor samenhangende ontwikkeling van landbouw en natuur

2.6 Werklocaties Inspanning Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.1 Inspanning Gemeenten nemen beleid werklocaties op in structuurvisie G

2.6.2 Resultaat Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.3 Resultaat Uitvoering actualisatie Visie Werklokaties en regeling herstructurering werklokaties N N

Thema 3  Economie, energie en vitaal platteland
3.0 Algemeen Resultaat Herijking economisch beleid en opstelling kadernota Economie

3.1 Werkgelegenheid Inspanning Groei werkgelegenheid met 2% ten opzichte van groei beroepsbevolking 

Inspanning Stevige structuur en verbeterde concurrentiekracht Flevolandse economie

3.1.1 Resultaat Masterplan Composietencluster en de uitvoering van dit plan

Inspanning Uitwerking ontwikkelingsmogelijkheden Emerging Diseases Campus (life sciences)

Inspanning Ondersteuning ontwikkeling nieuwe agrarische productiemethoden

Inspanning Ontwikkeling innovatieve zorgconcepten

Inspanning Zoeken vitale coalities voor cocreatie en cofinanciering

3.1.2 Inspanning Uitwerking economisch programma Almere ter versterking van het profiel bedrijfsleven Almere

3.1.3 Resultaat Inzet gebruik Europese programma’s 2014-2020

3.3 Duurzaamheid Resultaat Koploper blijven op duurzame ontwikkelingen, m.n. energie en klimaat

Resultaat Flevoland 80% energieneutraal (exclusief vervoer) in 2015 en 100% in 2020

3.3.1 Resultaat Heroriëntatie mogelijke oprichting DE-on G

3.3.2 Resultaat Met partners afgestemde visie duurzaamheid inclusief mobiliteit, inclusief uitvoeringsprogramma G

3.3.3 Inspanning Ruimtelijke visie bevordering energieproductie (wind en bioinstallaties) als kostendrager LG G

3.4 Vitaal Platteland Inspanning Bevordering van de verbreding van economische dragers van het platteland

3.4.1 Resultaat Integrale visie vitaal platteland, op basis van bundeling bestaand beleid G

3.4.2 Resultaat Maatschappelijk debat over de kaders voor intensieve veehouderij G

Thema 4 Samenleving en voorzieningen
4.1 Samenleving Resultaat Een zorgvuldige herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociale beleid

4.1.1 Resultaat Onderzoek naar de aanpak van de thema’s ouderen, eenzaamheid en vrijwilligers

4.1.2 Resultaat Aanpak hervorming en professionalisering van steunfuncties; aanscherping rol opdrachtgever

4.1.3 Resultaat Analyse uitvoering resterende taken sociaal domein 

4.1.3 Resultaat Afbouw exploitatiesubsidies aan de steunfuncties (deels)

4.1.4 Resultaat Afbouw de subsidies (deels)

4.2 Jeugdzorg Resultaat Zorgvuldige voorbereiding op overdracht jeugdzorg naar gemeenten

4.2.1 Resultaat Voorbereiding overgang opdrachtgeverschap jeugdzorg (expertise training ondersteuning)

4.2.2 Resultaat Overdracht conform het Toetsingskader Overdracht Jeugdzorg (2011)

4.3. Sport Inspanning Zorgvuldige herijking en afbouw sportbeleid

4.3.1 Resultaat Actualisering sportbeleid vanuit economisch perspectief

4.3.2 Resultaat Bevordering bovenlokale sportevenementen ter ontwikkeling van de sport en bevordering economie N N

4.3.3 Resultaat Subsidie Sportservice groot deel afgebouwd

4.3.4 Inspanning Ontwikkelingen Olympisch Plan volgen G G G

4.4 Voorzieningen Inspanning Een vermindering van de achterstand van ons voorzieningenniveau tot 10% ten opzichte van het gemiddelde in Nederland

4.4.1 Resultaat Ontwikkeling van indicatoren voorzieningen (kwantitatief, kwalitatief en bereikbaarheid).

4.4.2 Resultaat Opstelling agenda en plan voor de versterking van voorzieningen

4.5
Culturele 
infrastructuur en 
cultureel erfgoed

Inspanning Versterkt Flevolands cultureel erfgoed en culturele infrastructuur

4.5.1 Resultaat Heroverweging rol en positie culturele infrastr., voorzieningen en –steunfuncties

4.5.2 Inspanning Overeenstemming over de museale ontwikkeling van de Lelystadse kuststrook

4.5.3 Resultaat Herijking cultuurbeleid inclusief instrumentarium en de subsidievoorwaarden

4.5.4 Resultaat Overeenstemming over de voortzetting wetenschappelijke steunfunctie van de bibliotheek.

4.5.5 Resultaat Vermindering van subsidies

4.5.6 Resultaat Realisatie van het zevende landschapskunstwerk

Thema 5 Kwaliteit openbaar bestuur
5.1 Samenwerking Inspanning Sterkere bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden

5.1.1 Resultaat Opstelling van (gezamenlijke) Flevolandse agenda 

5.1.2 Resultaat Uitwerking (gezamenljike) Flevolandse agenda en monitoring  uitvoering

5.2 Lobby en netwerken Inspanning Een efficiënt en effectief opererende provincie

5.2.1 Resultaat Evaluatie deelname in IPO

5.2.2 Inspanning Beïnvloeding van rijksbeleid door proactieve deelname in IPO-verband.

5.2.3 Inspanning Deelname vooroverleg structuurvisies, wet- en regelgeving, beleidsinstrumenten rijk

5.2.4 Inspanning Participatie in relevante (inter)nationale (Europese) netwerken

Thema 6 Investeringsagenda

6.1 Nieuwe natuur Wij komen via een adaptief proces tot een programma nieuwe natuur in Flevoland dat bijdraagt aan het streven naar een diverse en toegankelijke natuur; compensatiever-
plichtingen komen we na

6.1.1
Resultaat Overdracht OostvaardersWold en realisatie compensatieverplichtingen (6.1.1 en 6.1.3) 

Resultaat Wij geven uitvoering aan de motie Open planproces Nieuwe Natuur van Provinciale Staten N

6.1.2 Resultaat Wij stellen op basis van het advies van de heer Bekker een uitwerking op voor het vervolgproces (moratorium, compensatie-
verplichtingen en programma nieuwe natuur N

6.1.3 Resultaat Wij houden de verkregen grond- en vastgoedpositie in stand N N N

6.2 DE on Inspanning 1. Flevoland is en blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de energiehuishouding door de markt maximaal te stimuleren en aan te jagen
2. Wij investeren € 6,2 miljoen in een vehikel dat de energietransitie aan gaat jagen en vergroten daarmee nationaal en internationaal de zichtbaarheid van Flevoland

6.2.1 Resultaat Opstelling businessplan voor de oprichting van DE-on

6.2.2 Inspanning Levering van een bijdrage aan Masterplan verduurzaming energiehuishouding Almere (2011)

6.2.3 Inspanning Heroriëntatie DE-on N

6.2.4 Inspanning Implementatie organisatie DE-on G

6.3 Schaalsprong /IFA Inspanning Wij richten ons op de uitwerking van de afgesproken lijnen voor de drievoudige ambitie in bereikbaarheid, verstedelijking en ecologie. Wij investeren in voorzieningen om de 
kwaliteit van de stad te verhogen, bijvoorbeeld in hoger onderwijs

6.3.1 Inspanning Bijdragen aan actualisatie IAK via investeringsagenda G

6.3.2 Inspanning Opstellen investeringsfonds en investeringsstrategie

6.3.3 Inspanning Wij continueren de aanpak voor de ontwikkeling van het voorzieningenniveau van Almere volgens het IFA N N N

6.3.4 Resultaat Samen met Almere selecteren wij investeringsprojecten in het gewenste voorzieningenniveau van de stad met een minimale 
cofinanciering van > 50% N N N

6.3.5 Resultaat Wij stellen een evaluatie IFA 2 op en bereiden IFA3 voor

6.4 Markermeer/Ijmeer Integraal ontwikkelingsperspectief verstedelijking (buitendijks bouwen), T & R; DE, natuurkwaliteit (Blauwe Hart)

6.4.1 Inspanning Optimalisatie van het TBES binnen de WMIJ

6.4.2 Resultaat Bijdrage € 1,5 miljoen aan de uitvoering van een eerste fase van het TBES 

6.4.3 Resultaat Besluitvorming over volgende fase TBES en onze bijdrage daaraan

6.4.4 Resultaat Uitwerking juridische strategie natuurinclusief ontwerp RRAAM; inbreng Rijksstructuurvisie

6.4.5 Inspanning Bijdrage beheerplan Markermeer-IJmeer RWS

6.5 Luchthaven 
Lelystad Inspanning

1. Lelystad is uitgebreid tot een zakelijke, regionale luchthaven voor niet-mainport gebonden luchtverkeer
2. Wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en ontwikkeling van de luchthaven Lelystad binnen de huidige PKB 
3 . We leveren een bijdrage aan het 100.000 banenplan van de schaalsprong Almere en de ontwikkeling van werkgelegenheid in Lelystad

6.5.1 Resultaat Wij leveren een incidentele financiële bijdrage aan de onrendabele top van maximaal € 1 miljoen

6.5.2 Inspanning
Wij werken nauw samen met de andere aandeelhouders Almere en Lelystad; we lenen maximaal € 9,5 miljoen aan OMALA. 
Vanwege de economische omstandigheden anticiperen wij op mogelijke ontwikkelingen die voor OMALA van belang kunnen 
zijn

G G G

6.5.3 Inspanning Wij blijven deelnemen aan de Alderstafel en dringen aan op de effectuering van de overloopfunctie van de Luchthaven 
Lelystad voor Schiphol met als uitgangspunt minimale overlast en maximale economische effecten G

6.5.4 Inspanning Wij zetten ons met de gemeente Lelystad in om een overloopfunctie van Lelystad te bewerkstelligen N N N

6.6 Noordelijk 
Flevoland Inspanning Wij versterken de sociaal-economische structuur en vergroten de leefbaarheid

6.6.1 Resultaat Mede op basis van de evaluatie van het Economisch Ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland 2007-2010 stellen wij het 
Prorgramma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland op

6.6.2 Resultaat Wij maken een toetsingskader met de criteria waaraan majeure projecten worden getoetst

6.6.3 Resultaat Wij maken werkafspraken met de gemeenten Noordoostpolder en Urk en leggen die vast in een convenant

6.6.4 Resultaat
Wij continueren de gebiedsgerichte aanpak voor Noordelijk Flevoland door de inzet van de ZZL-gelden; verder zetten zij 
actief het ruimtelijk instrumentarium in om projecten en initiatieven te realiseren. We monitoren op basis van een 
nulmeting de outputinidicatoren

N N N

6.6.5 Resultaat We selecteren met de gemeenten Urk en Noordoostpolder projecten die investeren in de gewenste economische structuur-
verbetering van Noordelijk Flevoland; we zetten hiervoor programmamiddelen en private cofinanciering in N N N

6.7 Voorzieningen en 
economie Inspanning Wij willen de achterstand in het voorzieningenniveau t.o.v. de rest van Nederland in deze bestuursperiode terugbrengen tot 10 %

6.7.1 Resultaat Investeringsprogramma Economie en Voorzieningen 

6.7.2 Inspanning Investering in geselecteerde ontwikkelingen op basis van businesscases met vitale coalities

6.7.3 Inspanning Steun aan iniatief Multimodale overslag Lelystad N

7 Financieel kader Wij brengen inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in evenwicht en maken onze keuzes duidelijk zodat sturing en 
beinvloeding mogelijk is

7.1.1 Resultaat Actualiseren financiële kaders 

7.1.2 Resultaat Aanpassing begroting aan intentie Provinciale staten.

7.1.3 Resultaat Evaluatie MRB indexering 

7.1.4 Inspanning Doorlichting posten financieel en inhoudelijk

7.1.5 Resultaat Verdieping Cebeon-rapport stille lasten. Reserveren € 4,5 miljoen vanaf 2014

7.1.6 Inspanning Monitoren ombuigingsoperatie en periodieke rapportage (P en C cyclus)

7.1.7. Resultaat Maatregelen voorkoming tekorten als gevolg van indexeringen 

7.1.8 Resultaat Versterking interne controle. Periodieke bespreking met PS

7.1.9 Inspanning Inzet voor volledige compensatie inkomstenderving door rijksbeleid

8 Transitie Efficiente en op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie
8.1.1 Resultaat Brede transitiedoelstellingen (ombuigingen, kwaliteit en cultuur) in afdelingsplannen

8.1.2 Resultaat Directie en afdelingen geven samenhang en invulling aan de transitieopgave 

8.1.3 Resultaat Realisatie van de plannen 
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IN EEN NIEUW PERSPECTIEF 

Koers van de provincie in nieuw perspectief
In de achterliggende maanden heeft ons college 
zich beraden op de rol en positie van onze provin-
cie in de toekomst. Wij noemen dit Nieuw Perspec-
tief en lichten dit perspectief hierna toe. 
De directe aanleiding hiervoor was de opdracht van 
de coalitiepartijen, verwoord in hun brief van 
31 oktober 2012. Daarin werd de hernieuwde 
politieke samenwerking  gepresenteerd. In die brief 
hebben de coalitiepartijen het Coalitieakkoord 
Flevoland, zelfstandig en uniek uit mei 2011 
herbevestigd als de basis voor hun samenwerking. 
Aan ons college hebben zij de opdracht gegeven dit 
akkoord te herijken en daarvoor de Tussenbalans te 
gebruiken. Naast de formulering van onze visie op 
de toekomstige rol en positie van de provincie 
Flevoland hebben wij op hoofdlijnen keuzes 
gemaakt. De opzet was om dit perspectief ook 
financieel mogelijk te maken. Bovendien hebben 
wij gekeken naar de effecten van het regeerak-
koord van het kabinet Rutte 2.

Tussenbalans: terugkijken en vooruitzien
In het Coalitieakkoord is afgesproken dat we met 
de staten halverwege de collegeperiode de balans 
opmaken van wat wij hebben gerealiseerd van onze 
doelen in het Collegeuitvoeringsprogramma. In de 
Tussenbalans bepalen we de koers voor het tweede 
deel van deze bestuursperiode. Zoals reeds 
gememoreerd, heeft de doorstart van deze coalitie 
de Tussenbalans (ook wel mid-term review ge-
noemd) een extra dimensie gegeven. 

Van Nieuw Perspectief -  de provincie Flevoland 
in 2020 - naar de Tussenbalans 2013
Het Nieuw Perspectief geeft richting aan het 
vervolg van de huidige collegeperiode. Onze visie 
op de toekomst reikt verder dan de komende twee 
jaren. Voor Nieuw Perspectief zijn we uitgegaan 
van het jaar 2020. We hebben nagedacht over wat 
nodig is, om ook op langere termijn een betekenis-
volle rol te kunnen vervullen. Dan hebben we het 
over een rol in de verdere ontwikkeling van dit 
prachtige gebied en ook in het beheer van wat we 
tot nu toe tot stand hebben gebracht. Daarin 
zetten wij de lijn van het Coalitieakkoord voort. 
Vanuit dat perspectief voor de langere termijn 
hebben we ons vervolgens verdiept in de periode 
van de Perspectiefnota (2013 – 2017) en daarna ook 

in de resterende jaren van deze coalitieperiode 
(Tussenbalans). Daarom staan de komende (twee) 
jaren in een nieuw perspectief.

Keuzes op hoofdlijnen
Wij hebben de keuzemogelijkheden voor ombuigin-
gen in kaart laten brengen. Dat hebben we gedaan 
om onze taken adequaat en financieel gezond te 
kunnen blijven uitvoeren. Bovendien willen we in 
deze en in de komende collegeperiode een aantal 
ambitieuze ontwikkelingen voor Flevoland mogelijk 
maken.  Vervolgens hebben wij hieruit op hoofdlij-
nen een aantal keuzes gemaakt. Ombuigingen zijn 
nu eenmaal nodig om onze doelen te bereiken. Wat 
wij hebben gekozen, is uitgewerkt in de Perspectief-
nota 2013.

 - De kosten voor de ambities op het gebied van 
mobiliteit en bereikbaarheid (zowel beheer als 
ontwikkeltaken en inclusief de reservering voor 
stille lasten), kunnen we opvangen binnen de 
voor infrastructuur beschikbare budgetten en 
financieringsbronnen. Dit betekent in concreto 
een herprioritering binnen het Provinciaal 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (PMIRT) , een andere inzet van de 
Brede Doel Uitkering (BDU)en een verhoging van 
de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Hierover stond 
al in het Collegeuitvoeringsprogramma dat we 
opnieuw over de hoogte zouden nadenken als we 
ons zouden voorbereiden op het begrotingsjaar 
2014. Wij gaan uit van een jaarlijkse verhoging 
met 2 % vanaf 2014.

 - Binnen het omgevingsbeleid schrappen we € 1,3 
miljoen aan procesgeld, cofinanciering, provinci-
aal Meerjarenprogramma landelijk gebied (pMJP) 
en programmamanagement. 

 - Op de bedrijfsvoering bezuinigen we € 2,7 
miljoen structureel.

 - Door financieel-administratieve maatregelen te 
nemen, besparen we een totaalbedrag van € 0,9 
miljoen. In de maatschappelijke taken vinden 
wij een verdere korting voorlopig  niet  op zijn 
plaats. Wel laten we onderzoeken  in hoeverre 
de andere provincies  op dit gebied taken 
uitvoeren die niet tot de provinciale kerntaken 
behoren.



4

Stijl 

Krachtige gebiedsregisseur
Hoe wij de rol en taakopvatting van deze provincie 
zien? De zelfstandige provincie Flevoland van de 
toekomst is een krachtige, zelfbewuste en gewaar-
deerde partner van partijen die deze provincie 
verder willen ontwikkelen. Wij maken waardevolle 
projecten van andere partijen mogelijk en dragen 
daar soms aan bij. De nadruk ligt daarbij vooral op 
de ruimtelijk-economische kerntaken, bijvoorbeeld 
via ‘uitnodigingsplanologie’. Vanuit de rol van 
gebiedsregisseur zetten we, waar mogelijk, in op 
samenwerking door cocreatie en cofinanciering in 
vitale coalities. 

Onze kracht zit vooral in de kwaliteit van de 
mensen en de netwerken waarover we beschikken 
en komt niet zozeer voort uit een financiële 
inbreng. Wanneer we financiële bijdragen verstrek-
ken, doen we dat in beginsel niet in de vorm van 
subsidies, maar als risicodragend kapitaal. Door 
slim ontwikkelopgaven te koppelen aan beheerop-
gaven (“meekoppelen”), sectorale belangen aan 
gebiedsbelangen, provinciale belangen aan belan-
gen van derden (zoals het Rijk), bereiken we met 
de beschikbare middelen een maximaal maatschap-
pelijk effect.

Transparantie, vertrouwen en flexibiliteit
Deze rol vraagt een coöperatieve en ondernemen-
de bestuursstijl, die risico’s niet uit de weg gaat. 
Dit vraagt een relatie tussen GS en PS, die is 
gebaseerd op vertrouwen. Een relatie waarin 
ruimte en transparantie worden geboden die nodig 
zijn om beider verantwoordelijkheden te kunnen 
waarmaken. Deze stijl vraagt ook om een kwalita-
tief hoogwaardige organisatie, die ondernemend is, 
flexibel inspeelt op kansen die zich voordoen en 
die integraal kan werken. Een compacte organisa-
tie ook, die niet alle expertise zelf in huis heeft, 
maar die gericht en met behoud van de eigen regie 
externe deskundigen inzet.

De balans 

Verantwoording en ambitie
Vanuit dit nieuwe perspectief hebben wij gespro-
ken over wat we in deze bestuursperiode al hebben 
bereikt, wat we (nog) niet hebben bereikt en wat 
we in deze periode nog denken te kunnen realise-
ren. Daarbij sturen wij met name op ons College-
uitvoeringsprogramma 2011– 2015. In de Tussenba-
lans leggen we verantwoording af over de 
afgelopen twee jaren. In het algemeen hebben we 
de provinciale doelstellingen en ambities realis-
tisch geformuleerd. De meeste doelen voor 2011 en 
2012 hebben we gehaald. Op enkele onderdelen is 
dat niet of nog niet het geval; op andere onderde-
len is zelfs meer bereikt dan gepland. Als gevolg 
van vooral externe factoren, met name als het rijk 
of andere partners niet (langer) bereid blijken te 
zijn samen te werken, worden enkele doelen niet 
bereikt.

Externe ontwikkelingen en oorzaken 
Het belangrijkste voorbeeld is de doelstelling voor 
de aanleg van het OostvaardersWold. Dit doel is 
niet langer actueel. Wij passen het aan op basis 
van de politieke discussie rondom de doelstelling: 
“de ontwikkeling van nieuwe natuur”. Ook de 
doelstelling voor Duurzame Energie- en Ontwikke-
lingsmaatschappij Flevoland (DE-on) herijken wij 
met het oog op het beoogde doel. In het algemeen 
is de afgelopen tijd gebleken dat andere overhe-
den, het rijk, maar ook ondernemers en instellin-
gen minder geld tot hun beschikking hebben. Dit 
heeft tot gevolg dat er een sterke mate van 
risicomijding optreedt. Om die reden komen 
samenwerkingsrelaties niet van de grond. Cofinan-
ciering komt niet rond en er blijft geld over. Dit 
kan leiden tot onderbesteding en dat is eigenlijk 
geen goed teken, omdat we op deze wijze niet de 
maatschappelijk gewenste effecten realiseren. 

Nieuwe inzet gevraagd 
Ondanks de crisis nemen wij ook positieve trends 
waar. Er ontstaan nieuwe ideeën die wij als 
bestuurders zeer de moeite waard vinden. De 
samenleving is creatief. En in Flevoland bieden wij 
ruimte voor oplossingen. Wij pakken deze activitei-
ten op, wanneer we verwachten dat ze aan onze 
doelstellingen bijdragen, ook al kwamen ze niet 



5

voor in het Collegeuitvoeringsprogramma 
2011 – 2015. Voor deze activiteiten zetten wij de 
komende jaren middelen in. In de meeste gevallen 
kunnen we de inzet inpassen, maar er moeten wel 
keuzes worden gemaakt. Voorbeelden zijn de inzet 
voor Floriade Almere en de kuststrookontwikkeling 
in Lelystad.

Koers en ambitie voor komende jaren
De veranderingen die we hebben genoemd worden 
definitief vastgelegd in de Tussenbalans 2013, het 
bijgestelde Collegeuitvoeringsprogramma 2011 – 
2015. Daarmee bepalen wij de koers uit voor de 
komende programmabegrotingen. In het kader van 
de Perspectiefnota willen wij met Provinciale 
Staten van gedachten wisselen over de vraag hoe 
de staten en wij als college deze stijl, onze inzet 
en ambities kunnen verwezenlijken. 

Leeswijzer

Samenvattend, deze Tussenbalans laat zien dat we 
op koers liggen in de uitvoering van het Collegeuit-
voeringsprogramma. De meeste doelen halen we. 
De activiteiten die hieraan bijdragen, leiden tot 
het gewenste resultaat. Op onderdelen hebben we 
besloten - of zijn we door externe ontwikkelingen 
genoodzaakt - om onze doelstellingen aan te 
passen, onze ambities te verlagen of nieuwe 
doelstellingen te formuleren. Allereerst ziet u in 
tabelvorm de Tussenbalans 2013, het bijgestelde 
Collegeuitvoeringsprogramma. Deze tabel is het 
nieuwe uitvoeringsprogramma (UP) voor de periode 
2013 - 2015. Voor de jaren 2011 en 2012 geven we 
aan wat we hebben bereikt en we geven aan wat 
we de komende jaren willen bereiken. 

Legenda

Niet gerealiseerd

Nog niet gerealiseerd, extra inzet nodig

Gerealiseerd

Bestaande planning

G Gewijzigde planning

N Nieuw in het uitvoeringsprogramma

Per thema is aangegeven, wat we hebben bereikt 
in de afgelopen jaren en welke ambities wij 
realiseren in het tweede deel van deze bestuurspe-
riode. Dit is beschrijven we in hoofdstuk 1 van de 
Toelichting op de Tussenbalans. In hoofdstuk 2 van 
deze toelichting gaan we dieper in op iedere 
doelstelling en de activiteiten die we hebben 
ondernomen om de resultaten te bereiken. Daar-
naast hebben wij ook de nieuwe doelen en activi-
teiten toegelicht. In een aantal gevallen zijn dat al 
bestaande activiteiten die nog niet in het College-
uitvoeringsprogramma waren opgenomen. Daarvoor 
is dan ook geen extra inzet nodig. De nieuwe 
teksten zijn cursief aangegeven. Ook de planning 
op ons uitvoeringsprogramma hebben we (in een 
tweede kolom) aangegeven. Bij de Tussenbalans 
staat aangegeven voor welke periode of welk jaar 
wij de activiteiten hebben verwezenlijkt. 

Ten slotte hebben we in bijlage 1 een overzicht van 
de wijzigingen opgenomen ten opzichte van het 
Collegeuitvoeringsprogramma 2011 – 2015. 



6



7

TUSSENBALANS 2013

Doelen en activiteiten 2013 - 2015

Nr. Resultaat - 
inspanning Doelen en activiteiten 2011 - 2015

2011

2012 2013 2014 2015

Thema 1 Bestuursstijl
Ambitie 1. Verbeterde woon-werkbalans 2. Flevolandse identiteit 3.Een financieel gelijkwaardige positie

1.1.1 Inspanning Inzet op extra werkgelegenheid in Flevoland

1.1.2 Inspanning Bij investeringen beoordeling op bijdrage aan 
de Flevolandse identiteit

1.1.3 Inspanning Rijk en derden honoreren de Flevolandse 
opgaven+belangen als nationale vraagstukken 

Bestuurs-
stijl

1. Nieuwe bestuursstijl en toegenomen bestuurskracht in onze regio;
2. Duurzaamheid is integraal onderdeel besluitvorming

1.2.1 Inspanning Duidelijke zelfbewuste en coöperatieve 
bestuursstijl

1.2.2 Inspanning Focus op provinciale kerntaken

1.2.3 Inspanning Periodiek overhedenoverleg binnen provincie; 
Flevolandse agenda

1.2.4 Inspanning Bij besluitvorming vindt duurzaamheidsbeoor-
deling plaats

1.2.5 Inspanning Vitale coalities met name bij ontwikkeltaken

1.2.6 Resultaat Opdracht transitieprogramma voor organisatie

1.2.7 Resultaat Twee verantwoordingsmomenten aan PS
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Thema 2 Ruimte en bereikbaarheid

2.1 Omgevings-
beleid Resultaat Een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van de provincie Flevoland

2.1.1 Beeindigd Resultaat Vastgestelde bestuursopdracht actualisatie 
Omgevingsplan Flevoland 3

2.1.2 Resultaat Inzet landelijke nieuwe instrumenten

2.1.3 Resultaat In Omgevingsagenda wordt de uitwerking van 
gebiedsgerichte thema’s inzichtelijk gemaakt N N N

2.1.4 Resultaat Gebiedsgerichte thema’s met fysieke 
component worden interactief uitgewerkt N N N 

2.1.5 Resultaat Notitie kansrijke oplossingsrichtingen RRAAM 
(Schaalsprong)

2.1.6 Inspanning Bijdrage aan Rijksstructuurvisie RAAM, 
planMER en MKBA G

2.2 Deltapro-
gramma Inspanning De Flevolandse belangen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke functies zijn 

gewaarborgd in de Deltabeslissingen 2015

2.2.1 Inspanning Deelname in Deltaprogramma IJsselmeerge-
bied 

2.2.2 Resultaat Selectie mogelijk strategieën

2.2.3 Resultaat
Bijdrage aan strategieontwikkeling en 
gezamenlijk ruimtelijk-econ. ontwikkelings-
beeld 

2.2.4 Inspanning Ontwikkeling kansrijke strategieën

2.2.5 Resultaat Advisering voorkeursstrategie

2.3 Bereikbaar-
heid Resultaat Een betere bereikbaarheid van Flevoland 

2.3.1.1 Resultaat Verdieping onderzoek stille lasten en opstelling 
kostenefficiënt onderhoudsprogramma infra G

2.3.1.2 Resultaat Opstelling PMIRT G

2.3.2 Inspanning Voorbereiding capaciteitsuitbreiding Hogering 
en Waterlandseweg Almere (SBA)

2.3.3 Inspanning Participatie in Metropoolregio Amsterdam 
(infrastructuur breed)

2.3.4 Inspanning Inzet voor investeringen A27 (AGU) en 
realisatie uitbouw N50

2.3.5 Resultaat Verkenning corridor Roggebot en realisatie 
baanverdubbeling Gooiseweg (Zeewolde) 2016

2.4 Openbaar 
vervoer Resultaat Een sluitend, veilig en efficiënt netwerk openbaar vervoer

2.4.1 Resultaat Goede nieuwe concessie IJsselmond (inclusief 
HOV Lelystad-Emmeloord) G

2.4.2 Inspaning Streven naar een geïntegreerd netwerk van 
hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad 

2.4.3 Resultaat Goed concessiebeheer en het contract met 
Regiotaxi

2.4.4 Resultaat De inrichting van een vraagafhankelijk 
vervoersconcept in het landelijk gebied G

2.4.5 Resultaat Plaatsing dynamische informatiepanelen op 
diverse busstations

2.4.6 Inspaning Inzet op investeringen spoorinfra (SAAL-corri-
dor) met het oog op 2020 spoorboekloosrijden G

2.5 Landelijk 
gebied Resultaat

Een ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied waarin ruimte wordt geboden voor activiteiten die 
bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid, een moderne intensieve veehouderij en kleinschalig 
multifunctioneel gebruik

2.5.1 Resultaat Een opgesteld visiedocument voor het 
landelijk gebied G G

2.5.2 Resultaat Actualisering toepassing regeling voor 
kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.3 Inspanning Ruimte voor samenhangende ontwikkeling van 
landbouw en natuur

2.6 Werkloca-
ties Inspanning Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.1 Inspanning Gemeenten nemen beleid werklocaties op in 
structuurvisie G

2.6.2 Resultaat Beleidsregel herstructurering werklocaties 
wordt uitgevoerd

2.6.3 Resultaat Uitvoering actualisatie Visie Werklokaties en 
regeling herstructurering werklokaties N N



9

Thema 3  Economie, energie en vitaal platteland

3.0 Algemeen Resultaat Herijking economisch beleid en opstelling 
kadernota Economie

3.1 Werkgele-
genheid Inspanning Groei werkgelegenheid met 2% ten opzichte van groei beroepsbevolking 

Inspanning Stevige structuur en verbeterde concurrentiekracht Flevolandse economie

3.1.1 Resultaat Masterplan Composietencluster en de 
uitvoering van dit plan

Inspanning Uitwerking ontwikkelingsmogelijkheden 
Emerging Diseases Campus (life sciences)

Inspanning Ondersteuning ontwikkeling nieuwe agrarische 
productiemethoden

Inspanning Ontwikkeling innovatieve zorgconcepten

Inspanning Zoeken vitale coalities voor cocreatie en 
cofinanciering

3.1.2 Inspanning 
Uitwerking economisch programma Almere ter 
versterking van het profiel bedrijfsleven 
Almere

3.1.3 Resultaat Inzet gebruik Europese programma’s 2014-2020

3.3 Duurzaam-
heid Resultaat Koploper blijven op duurzame ontwikkelingen, m.n. energie en klimaat

Resultaat Flevoland 80% energieneutraal (exclusief vervoer) in 2015 en 100% in 2020

3.3.1 Resultaat Heroriëntatie mogelijke oprichting DE-on G

3.3.2 Resultaat
Met partners afgestemde visie duurzaamheid 
inclusief mobiliteit, inclusief uitvoeringspro-
gramma

G

3.3.3 Inspanning Ruimtelijke visie bevordering energieproductie 
(wind en bioinstallaties) als kostendrager LG G

3.4 Vitaal 
Platteland Inspanning Bevordering van de verbreding van economische dragers van het platteland

3.4.1 Resultaat Integrale visie vitaal platteland, op basis van 
bundeling bestaand beleid G

3.4.2 Resultaat Maatschappelijk debat over de kaders voor 
intensieve veehouderij G
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Thema 4 Samenleving en voorzieningen

4.1 Samenle-
ving Resultaat Een zorgvuldige herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociale beleid

4.1.1 Resultaat Onderzoek naar de aanpak van de thema’s 
ouderen, eenzaamheid en vrijwilligers

4.1.2 Resultaat Aanpak hervorming en professionalisering van 
steunfuncties; aanscherping rol opdrachtgever

4.1.3 Resultaat Analyse uitvoering resterende taken sociaal 
domein 

4.1.3 Resultaat Afbouw exploitatiesubsidies aan de steunfunc-
ties (deels)

4.1.4 Resultaat Afbouw de subsidies (deels)

4.2 Jeugdzorg Resultaat Zorgvuldige voorbereiding op overdracht jeugdzorg naar gemeenten

4.2.1 Resultaat Voorbereiding overgang opdrachtgeverschap 
jeugdzorg (expertise training ondersteuning)

4.2.2 Resultaat Overdracht conform het Toetsingskader 
Overdracht Jeugdzorg (2011)

4.3. Sport Inspanning Zorgvuldige herijking en afbouw sportbeleid

4.3.1 Resultaat Actualisering sportbeleid vanuit economisch 
perspectief

4.3.2 Resultaat
Bevordering bovenlokale sportevenementen 
ter ontwikkeling van de sport en bevordering 
economie

N N

4.3.3 Resultaat Subsidie Sportservice groot deel afgebouwd

4.3.4 Inspanning Ontwikkelingen Olympisch Plan volgen G G G

4.4 Voorzienin-
gen Inspanning Een vermindering van de achterstand van ons voorzieningenniveau tot 10% ten opzichte van het 

gemiddelde in Nederland

4.4.1 Resultaat Ontwikkeling van indicatoren voorzieningen 
(kwantitatief, kwalitatief en bereikbaarheid).

4.4.2 Resultaat Opstelling agenda en plan voor de versterking 
van voorzieningen

4.5

Culturele 
infrastruc-
tuur en 
cultureel 
erfgoed

Inspanning Versterkt Flevolands cultureel erfgoed en culturele infrastructuur

4.5.1 Resultaat Heroverweging rol en positie culturele 
infrastr., voorzieningen en –steunfuncties

4.5.2 Inspanning Overeenstemming over de museale ontwikke-
ling van de Lelystadse kuststrook

4.5.3 Resultaat Herijking cultuurbeleid inclusief instrumenta-
rium en de subsidievoorwaarden

4.5.4 Resultaat
Overeenstemming over de voortzetting 
wetenschappelijke steunfunctie van de 
bibliotheek.

4.5.5 Resultaat Vermindering van subsidies

4.5.6 Resultaat Realisatie van het zevende landschapskunst-
werk

Thema 5 Kwaliteit openbaar bestuur

5.1 Samenwer-
king Inspanning Sterkere bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden

5.1.1 Resultaat Opstelling van (gezamenlijke) Flevolandse 
agenda 

5.1.2 Resultaat Uitwerking (gezamenljike) Flevolandse agenda 
en monitoring  uitvoering

5.2 Lobby en 
netwerken Inspanning Een efficiënt en effectief opererende provincie

5.2.1 Resultaat Evaluatie deelname in IPO

5.2.2 Inspanning Beïnvloeding van rijksbeleid door proactieve 
deelname in IPO-verband.

5.2.3 Inspanning Deelname vooroverleg structuurvisies, wet- en 
regelgeving, beleidsinstrumenten rijk

5.2.4 Inspanning Participatie in relevante (inter)nationale 
(Europese) netwerken
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Thema 6 Investeringsagenda

6.1 Nieuwe 
natuur

Wij komen via een adaptief proces tot een programma nieuwe natuur in Flevoland dat bijdraagt 
aan het streven naar een diverse en toegankelijke natuur; compensatieverplichtingen komen we 
na

6.1.1

Resultaat Overdracht OostvaardersWold en realisatie 
compensatieverplichtingen (6.1.1 en 6.1.3) 

Resultaat
Wij geven uitvoering aan de motie Open 
planproces Nieuwe Natuur van Provinciale 
Staten

N

6.1.2 Resultaat

Wij stellen op basis van het advies van de heer 
Bekker een uitwerking op voor het vervolgpro-
ces (moratorium, compensatieverplichtingen 
en programma nieuwe natuur

N

6.1.3 Resultaat Wij houden de verkregen grond- en vastgoed-
positie in stand N N N

6.2 DE on Inspanning 

1. Flevoland is en blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de energiehuishouding 
door de markt maximaal te stimuleren en aan te jagen

2. Wij investeren € 6,2 miljoen in een vehikel dat de energietransitie aan gaat jagen en 
vergroten daarmee nationaal en internationaal de zichtbaarheid van Flevoland

6.2.1 Resultaat Opstelling businessplan voor de oprichting van 
DE-on

6.2.2 Inspanning 
Levering van een bijdrage aan Masterplan 
verduurzaming energiehuishouding Almere 
(2011)

6.2.3 Inspanning Heroriëntatie DE-on N

6.2.4 Inspanning Implementatie organisatie DE-on G

6.3 Schaal-
sprong /IFA Inspanning 

Wij richten ons op de uitwerking van de afgesproken lijnen voor de drievoudige ambitie in 
bereikbaarheid, verstedelijking en ecologie. Wij investeren in voorzieningen om de kwaliteit van 
de stad te verhogen, bijvoorbeeld in hoger onderwijs

6.3.1 Inspanning Bijdragen aan actualisatie IAK via investerings-
agenda G

6.3.2 Inspanning Opstellen investeringsfonds en investerings-
strategie

6.3.3 Inspanning
Wij continueren de aanpak voor de ontwikke-
ling van het voorzieningenniveau van Almere 
volgens het IFA

N N N

6.3.4 Resultaat

Samen met Almere selecteren wij investerings-
projecten in het gewenste voorzieningenni-
veau van de stad met een minimale cofinancie-
ring van > 50%

N N N

6.3.5 Resultaat Wij stellen een evaluatie IFA 2 op en bereiden 
IFA3 voor

6.4
Marker-
meer/
Ijmeer

Integraal ontwikkelingsperspectief verstedelijking (buitendijks bouwen), T & R; DE, natuurkwali-
teit (Blauwe Hart)

6.4.1 Inspanning Optimalisatie van het TBES binnen de WMIJ

6.4.2 Resultaat Bijdrage € 1,5 miljoen aan de uitvoering van 
een eerste fase van het TBES 

6.4.3 Resultaat Besluitvorming over volgende fase TBES en 
onze bijdrage daaraan

6.4.4 Resultaat Uitwerking juridische strategie natuurinclusief 
ontwerp RRAAM; inbreng Rijksstructuurvisie

6.4.5 Inspanning Bijdrage beheerplan Markermeer-IJmeer RWS

6.5 Luchthaven 
Lelystad Inspanning

1. Lelystad is uitgebreid tot een zakelijke, regionale luchthaven voor niet-mainport gebonden 
luchtverkeer 

2. Wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en ontwikkeling van de luchthaven 
Lelystad binnen de huidige PKB

3. We leveren een bijdrage aan het 100.000 banenplan van de schaalsprong Almere en de 
ontwikkeling van werkgelegenheid in Lelystad

6.5.1 Resultaat
Wij leveren een incidentele financiële bijdrage 
aan de onrendabele top van maximaal
€ 1 miljoen

6.5.2 Inspanning

Wij werken nauw samen met de andere 
aandeelhouders Almere en Lelystad; we lenen 
maximaal € 9,5 miljoen aan OMALA. Vanwege 
de economische omstandigheden anticiperen 
wij op mogelijke ontwikkelingen die voor 
OMALA van belang kunnen zijn

G G G
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Thema 6 Investeringsagenda

6.5.3 Inspanning

Wij blijven deelnemen aan de Alderstafel en 
dringen aan op de effectuering van de 
overloopfunctie van de Luchthaven Lelystad 
voor Schiphol met als uitgangspunt minimale 
overlast en maximale economische effecten

G

6.5.4 Inspanning
Wij zetten ons met de gemeente Lelystad in 
om een overloopfunctie van Lelystad te 
bewerkstelligen

N N N

6.6 Noordelijk 
Flevoland Inspanning Wij versterken de sociaal-economische structuur en vergroten de leefbaarheid

6.6.1 Resultaat

Mede op basis van de evaluatie van het 
Economisch Ontwikkelingspakket Noordelijk 
Flevoland 2007-2010 stellen wij het Prorgram-
ma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland 
op

6.6.2 Resultaat Wij maken een toetsingskader met de criteria 
waaraan majeure projecten worden getoetst

6.6.3 Resultaat
Wij maken werkafspraken met de gemeenten 
Noordoostpolder en Urk en leggen die vast in 
een convenant

6.6.4 Resultaat

Wij continueren de gebiedsgerichte aanpak 
voor Noordelijk Flevoland door de inzet van de 
ZZL-gelden; verder zetten zij actief het 
ruimtelijk instrumentarium in om projecten en 
initiatieven te realiseren. We monitoren op 
basis van een nulmeting de outputinidicatoren

N N N

6.6.5 Resultaat

We selecteren met de gemeenten Urk en 
Noordoostpolder projecten die investeren in 
de gewenste economische structuurverbete-
ring van Noordelijk Flevoland; we zetten 
hiervoor programmamiddelen en private 
cofinanciering in

N N N

6.7
Voorzienin-
gen en 
economie

Inspanning Wij willen de achterstand in het voorzieningenniveau t.o.v. de rest van Nederland in deze 
bestuursperiode terugbrengen tot 10 %

6.7.1 Resultaat Investeringsprogramma Economie en 
Voorzieningen 

6.7.2 Inspanning Investering in geselecteerde ontwikkelingen op 
basis van businesscases met vitale coalities

6.7.3 Inspanning Steun aan iniatief Multimodale overslag 
Lelystad N

7 Financieel kader
Wij brengen inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in
evenwicht en maken onze keuzes duidelijk zodat sturing en 
beinvloeding mogelijk is

7.1.1 Resultaat Actualiseren financiële kaders 

7.1.2 Resultaat Aanpassing begroting aan intentie Provinciale 
staten.

7.1.3 Resultaat Evaluatie MRB indexering 

7.1.4 Inspanning Doorlichting posten financieel en inhoudelijk

7.1.5 Resultaat Verdieping Cebeon-rapport stille lasten. 
Reserveren € 4,5 miljoen vanaf 2014

7.1.6 Inspanning Monitoren ombuigingsoperatie en periodieke 
rapportage (P en C cyclus)

7.1.7. Resultaat Maatregelen voorkoming tekorten als gevolg 
van indexeringen 

7.1.8 Resultaat Versterking interne controle. Periodieke 
bespreking met PS

7.1.9 Inspanning Inzet voor volledige compensatie inkomsten-
derving door rijksbeleid

8 Transitie Efficiente en op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie

8.1.1 Resultaat Brede transitiedoelstellingen (ombuigingen, 
kwaliteit en cultuur) in afdelingsplannen

8.1.2 Resultaat Directie en afdelingen geven samenhang en 
invulling aan de transitieopgave 

8.1.3 Resultaat Realisatie van de plannen 
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WAAR STAAN WE? 

Bij de start van deze coalitieperiode is afgesproken 
dat er een Tussenbalans wordt opgesteld. Zo is het 
ook opgenomen in het Collegeuitvoeringsprogram-
ma (UP) 2011 – 2015 (UP 1.2.7). Wij hebben in kaart 
gebracht wat we in de eerste periode tot stand 
hebben weten te brengen. En we verkennen de rest 
van deze collegeperiode. Waar dat nodig is stellen 
wij ons uitvoeringsprogramma bij. 

Op een paar onderdelen na zijn wij tevreden met 
de tot nu toe behaalde resultaten. Wat ons betreft, 
is in het algemeen geen bijstelling van de doelstel-
lingen nodig. Enkele doelstellingen halen we niet. 
De belangrijkste daarvan is het OostvaardersWold. 
Verder hebben we op een paar onderwerpen 
vertraging opgelopen. Voorbeelden zijn vitaal 
platteland en de oprichting van DE-on. De meeste 
onderwerpen verlopen zoals we hadden ingeschat. 
En er zijn een paar nieuwe vraagstukken op ons 
pad gekomen, waarover in het UP geen afspraken 
waren gemaakt. 

Thema Bestuursstijl 

Vanuit de missie van een zelfstandig en uniek 
Flevoland werken wij aan onze doelstellingen. Dit 
doen we primair in samenwerking met anderen. 
Deze stijl en onze ambities om in samenwerking tot 
resultaat te komen dragen wij uit en dat begint 
vruchten af te werpen. Als provincie worden we 
gewaardeerd vanwege de rol die wij oppakken, de 
verbindingen die we leggen en de open houding 
naar derden. Wij doen dit vanuit de gedachte van 
een lichte provincie. In het vijfde thema werken 
we dit verder uit wat betreft onze samenwerking 
met de gemeenten. 

Thema Ruimte en bereikbaarheid

Wij hebben met het programma Rijk-Regio-Amster-
dam-Almere-Markermeer (RRAAM) mooie resultaten 
geboekt. Nu werken we volop aan het toekomst-
perspectief. Door de weguitbreiding tussen Schip-
hol, Amsterdam en Almere (SAA) is de bereikbaar-
heid via de weg ook voor de lange termijn op orde. 
De bereikbaarheid binnen de Noordelijke Randstad 
is toegenomen doordat gewerkt wordt aan de 
capaciteitsverbetering van de bestaande Rijkswe-
gen en spoorlijnen in de corridor Schiphol, Amster-
dam, Almere en Lelystad (SAAL). Ook de bereik-
baarheid tussen Utrecht en Almere (AGU) wordt 
verbeterd, ook al is er sprake van temporisering op 
onderdelen. 

In het Markermeer-IJmeer hebben we met het 
project Luwtemaatregelen Hoornse Hop de eerste 
stap gezet in de verwezenlijking van het Toekomst-
bestendig ecologisch systeem (TBES). Daarnaast 
hebben we bereikt dat diverse deelnemers, 
waaronder het rijk, voor het project Marker 
Wadden het nodige geld beschikbaar hebben 
gesteld. Hiermee kunnen we belangrijke eerste 
stappen zetten in de verbetering van de ecologi-
sche kwaliteit. 

Met de groei van Almere zullen ook de stedelijke 
infrastructuur en de groenblauwe structuur 
meegroeien. Tegelijkertijd krijgt Almere langza-
merhand een volwaardig voorzieningenpakket op 
het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, 
cultuur, sport en duurzaamheid. Wij letten er op of 
deze voorzieningen een aanvulling vormen op die 
in de regio. Samen met Almere zijn we er in 
geslaagd de Floriade 2022 naar onze regio te halen. 

1
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Daarmee bereiken wij dat we het imago van deze 
regio kunnen versterken en dat Almere – ook 
internationaal - wordt gezien als aantrekkelijke 
‘green city’.  

De verkenning voor de verdubbeling van de Gooise-
weg bij Zeewolde is opgesteld en we hebben een 
begin gemaakt met de aanbesteding en andere 
voorbereidende werkzaamheden. In deze periode 
wordt de verdubbeling tot stand gebracht. Verder 
zijn we begonnen met de aanleg van recreatie 
en- natuurgebied Hosterwold / Kotterbos. Ook 
onze plannen met het Harderbos / Voorsterbos en 
het Belevenissenbos hebben we in gang gezet. 

Thema Economie en vitaal platteland

De afgelopen jaren hebben we een duidelijke focus 
aangebracht in het economisch beleid van de 
provincie: we noemen dit de economische agenda. 
Daarbij hebben we de keuze gemaakt om ons als 
provincie specifiek te richten op het uitbouwen 
van de Flevolandse kenniseconomie en het investe-
ren in de vrijetijdseconomie. Met de gemeenten 
hebben wij intensief overlegd over de ontwikkeling 
van de economie. Eén van de gebieden waarover 
wij afspraken hebben gemaakt, is de regionale 
afstemming voor de aanleg van bedrijventerreinen. 
Met alle gemeenten hebben we een Convenant 
bedrijventerreinen afgesloten. Zo monitoren en 
reguleren wij samen de ontwikkeling van bedrij-
venterreinen. 

Op het gebied van duurzaamheid en innovatie 
hebben we de TMI-regeling (Technologische en 
Milieu- Innovatie) in het leven kunnen roepen. Met 
deze extra activiteit willen wij het MKB stimuleren 
op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Voor 
deze regeling hebben we € 4.4 miljoen beschik-
baar. Een ander succes op het gebied van duur-
zaamheid is dat de provincie Flevoland Green 
Deal-gelden heeft kunnen binnenhalen voor 
innovatieve duurzaamheidprojecten. De komende 
jaren gaan we deze middelen inzetten. Ten slotte 
noemen wij als extra activiteit om innovatie in 
Flevoland te bevorderen onze bijdrage voor ‘les-

plaats Lelystad’. Dit geld is bedoeld om het middel-
baar beroepsonderwijs op het gebied van compo-
sieten te intensiveren. 

Voor het landelijk gebied is er nog veel onduide-
lijkheid in wetgeving. Omdat die duidelijkheid van 
de wetgever uitblijft, hebben we besloten onze 
visie op de ontwikkeling van het landelijk gebied 
de komende tijd op te pakken. 

Thema Samenleving

Om de culturele identiteit van Flevoland te 
ontwikkelen en versterken, participeren wij in het 
project Batavialand. In het UP hebben wij deze 
ontwikkeling niet geprogrammeerd. Voor ons tellen 
twee aspecten mee: de mogelijkheid om het 
cultureel erfgoed van het nieuwe land te ontwik-
kelen en de museale functies aan de kust te 
bundelen en de mogelijkheid om daarbij met alle 
relevante partijen samen te werken. Vandaar dat 
we deze kansen met beide handen hebben aange-
grepen.

Omdat wij als provinciale overheid onze focus 
aanbrengen op kerntaken, hebben wij ons de 
eerste twee jaren geconcentreerd op de herijking 
van onze aandacht voor de sociale beleidsvelden. 
We hebben beleid geformuleerd voor gebieden als 
sport, cultuur en zorg. Bij de overdracht van de 
jeugdzorg aan de gemeenten hebben we intensief 
samengewerkt en met de gemeenten een Samen-
werkingsovereenkomst gesloten. En vooruitlopend 
op de nieuwe situatie stellen we nu al 3% van het 
budget beschikbaar om voor te sorteren op de 
nieuwe situatie. We hebben besloten voor 2015 
budget beschikbaar te houden. 

Op dit terrein hebben we forse ombuigingen 
toegepast. Bovendien gaan wij bij de verlening van 
subsidies in brede zin uit van het beginsel van 
‘beter benutten’. Dit betekent dat wij prestaties 
afspreken en volgen of deze worden gehaald. Ook 
voor de subsidieontvangers betekent dit een 
andere manier van samenwerken met de provincie 
en tegelijk bijdragen aan provinciale doelen. 
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Thema Kwaliteit openbaar bestuur

Samenwerking is één van de hoofdbegrippen uit 
het coalitieakkoord Zelfstandig en uniek. In de 
afgelopen periode hebben wij dat ook in praktijk 
gebracht. Zo hebben we met succes een regionale 
Omgevingsdienst kunnen opzetten. Deze omge-
vingsdienst is in deze vorm de eerste in Nederland. 
We werken daarin samen met 16 overheden, 
provincies en gemeenten, bij de uitvoering van een 
groot aantal (wettelijke) taken. Ook in bredere zin 
is de samenwerking met de gemeenten verbeterd. 
Wij hebben een gezamenlijke Flevolandse agenda 
opgesteld. Met de gemeenten hebben wij intensief 
gesproken over allerlei ontwikkelingen. Daaruit is 
het initiatief ontstaan voor de organisatie van 
periodieke Flevolandse bestuurdersdagen. 

Investeringsagenda

Als provincie investeren we in een aantal ontwik-
kelingen. Deze hebben we in beeld gebracht in de 
Omgevingsagenda. Zo willen we de samenhang en 
mogelijke dwarsverbanden tussen deze ontwikke-
lingen laten zien. De Investeringsagenda is daarvan 
de financiële vertaling. Dergelijke ontwikkelingen 
komen tot stand in samenwerking met anderen. 
Ook andere partners dragen bij aan de verwezenlij-
king van deze doelen. 

In sommige gevallen is het de afgelopen jaren niet 
gelukt om de geplande ontwikkeling van de grond 
te krijgen. De samenwerking om met andere 
partijen het OostvaardersWold te realiseren is tot 
stand gekomen. Het rijk heeft echter besloten van 
financiering van dit project af te zien. 
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Daarom is dit project beëindigd. Op basis van de 
uitspraak van Provinciale Staten werken wij nu aan 
een open planproces om te komen tot nieuwe 
natuur. Een ander project dat anders verloopt dan 
gepland, is DE-on. De oprichting van deze onderne-
ming met een groot aantal partners is niet tot 
stand gekomen. Na dit project te hebben herijkt, 
besluiten we welke nieuwe aanpak nodig is. 
Maatschappelijk en politiek is er voldoende draag-
vlak voor het project DE-on. Daarom werken wij de 
komende maanden de plannen uit die moeten 
leiden tot het bereiken van onze doelstellingen.
Een positieve ontwikkeling zien we bij de Luchtha-
ven Lelystad. Deze staat landelijk op de agenda. 
De uitspraken van de Alderstafel versterken deze 
ontwikkeling. De verwachting is dat een uitbreiding 
van de luchthavenactiviteiten leidt tot jaarlijks 
25.000 vliegbewegingen en op termijn zelfs 45.000 
Voor dit luchtverkeer is een concept-routestructuur 
gepubliceerd. Wij hebben dan ook in onze priorite-
ring de ontsluiting van de Luchthaven daarbij 
aangepast. 

Verder hebben we de afgelopen jaren vooruitgang 
geboekt in Noordelijk Flevoland. Samen met de 
gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben we een 
convenant Noordelijk Flevoland gesloten. Daarbij is 
ook het bedrijfsleven betrokken. Onderdeel 
daarvan is de start van het project CompoWorld. 
Een ander traject waarmee wij bij de opstelling 
van het Collegeuitvoeringsprogramma geen reke-
ning hebben gehouden en waarvan wij positieve 
verwachtingen hebben, is het begin van de High 
Containment Unit (HCU) in Lelystad. Hetzelfde 

geldt voor een Emerging Disease Campus. Ook niet 
gepland, maar een uitgelezen kans voor de hele 
regio, is de komst van de Floriade 2022 naar 
Almere. Daarvan kan de hele regio profiteren. De 
komst van dit evenement leidt tot een versterking 
van onze economische structuur en verbetering van 
het imago van deze regio als woon- en werkgebied. 

Financiën en transitie

Ten slotte de financiële positie van de provincie: 
we hebben flink ons best gedaan om de begrotin-
gen sluitend te krijgen. De opdracht in de coalitie-
afspraken om € 14 miljoen om te buigen realiseren 
wij conform de afgesproken koers. Voor de komen-
de jaren hebben we aanvullende keuzes gemaakt in 
de Perspectiefnota 2013, als gevolg van nieuwe 
kortingen van het rijk en andere afnemende 
inkomsten. 

Verder hebben we de leesbaarheid van de begro-
ting verbeterd. Ze is inzichtelijk en begrijpelijk 
opgesteld. Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd 
dat we risico’s beter kunnen beheersen, zowel in 
de organisatie als bij het bestuur. In brede zin 
komen we tot ombuigingen door te kiezen. 
We verminderen taken of houden ermee op. 
De doelstellingen en rol van de provincie verande-
ren, waardoor ook de organisatie zich moet 
aanpassen. We hebben een transitieprogramma 
opgezet, dat leidt tot veranderingen in de organi-
satie, in de bedrijfsvoering en in de noodzakelijke 
kwaliteiten van de medewerkers. 
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DE BALANS TOEGELICHT

In dit hoofdstuk gaan we uit van de doelen en 
activiteiten die in het Collegeuitvoeringsprogram-
ma 2011 – 2015 Ruimte voor Flevoland zijn opgeno-
men. En daarbij vermelden wij de huidige stand 
van zaken: wat is er tot nu toe gerealiseerd en wat 
hebben we gedaan om het omschreven doel te 
bereiken? Met een korte toelichting per thema 
leggen we verantwoording af over het bereikte 
resultaat. Tegelijkertijd bieden we inzicht in de 
wijze waarop wij denken de nog niet (volledig) 
behaalde doelstellingen – al dan niet bijgesteld – 
in de periode 2013-2015 te realiseren. 

2.1  Thema 1 Visie en bestuursstijl 

Ambitie

Maatschappelijk 
effect

Flevoland ontwikkelt zich zelfbewust en 
evenwichtig 

1.1 
Wat willen we 
bereiken 

1. Verbeterde woon-werkbalans 
2. Versterkte Flevolandse identiteit 
3. Een financiële gelijkwaardige positie 

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma 

1.1.1 Wij zetten in op extra werkgelegen-
heid in Flevoland 2011-2015

1.1.2
Bij investeringen en projecten 
beoordelen wij of ze bijdragen aan de 
Flevolandse identiteit

2011-2015

1.1.3

Wij zetten ons ervoor in dat het rijk 
en derden de Flevolandse opgaven en 
belangen honoreren als oplossing voor 
nationale vraagstukken

2011-2015

Verbeterde woon-werkbalans
Om de woon-werkbalans te verbeteren, is het 
noodzakelijk dat er in Flevoland meer werkgele-
genheid komt, zodat een groter aandeel van de 

beroepsbevolking in Flevoland werk kan vinden. 
Het scheppen van banen is een afgeleid effect van 
ons provinciale doel om Flevoland als woon- en 
werkgebied te ontwikkelen. We versterken de 
economie om daardoor meer werkgelegenheid te 
scheppen. Voor een toelichting op onze resultaten 
op dit terrein over de afgelopen twee jaar verwij-
zen we naar de tekst onder Thema 3 Economie, 
energie en vitaal platteland (paragraaf 2.3).

De Investeringsagenda
Wij hebben een Investeringsagenda opgesteld. 
De Investeringsagenda maakt deel uit van de 
Omgevingsagenda. De bedragen in de Investerings-
agenda hebben betrekking op de belangrijke en 
grootschalige ontwikkelingen in Flevoland. 
Daarbij zijn de investeringen in een aantal gevallen 
gekoppeld aan de inbreng van middelen door 
derden (cofinanciering). Op deze agenda gaan we 
in paragraaf 2.6 Thema 6 Investeringsagenda van 
dit hoofdstuk nader in. 

Onze inzet voor Flevolandse belangen
In het Coalitieakkoord staat dat de provincie alleen 
taken voor het rijk uitvoert, als het rijk daarvoor 
de middelen beschikbaar stelt. De herverdelings-
discussie met het rijk heeft echter niet opgeleverd 
wat wij als provincie daarvan hadden verwacht. 
Het rijk heeft minder middelen beschikbaar gesteld 
dan noodzakelijk voor de ontwikkeling van ons 
gebied. Ontwikkelingen worden dan ook later of 
niet uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is de 
ontwikkeling van het OostvaardersWold, die moet 
worden gestaakt. Intussen spannen wij ons be-
stuurlijk en ambtelijk in om dit onderwerp aan te 
kaarten en voor Flevoland de middelen te vragen 
die nodig zijn voor deze opgaven. Deze lobby heeft 
tot nu toe geen vorderingen gemaakt. De prioritei-
ten van het kabinet liggen vooral op de beoogde 
samenvoeging van provincies.

2
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Bestuursstijl

Maatschappelijk effect Flevoland wordt goed bestuurd 

1.2 Wat willen we bereiken 1. Nieuwe bestuursstijl en toegenomen bestuurskracht in onze regio
2. Duurzaamheid is integraal onderdeel besluitvorming

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

1.2.1 Wij hanteren een duidelijke, zelfbewuste en coöperatieve bestuursstijl 2011-2015 2011-2015

1.2.2 We concentreren ons op onze provinciale kerntaken en richten ons vooral op ruimte, 
economie, bereikbaarheid en bovenlokale cultuur 2011-2015 2011-2015

1.2.3 We organiseren een periodiek overhedenoverleg binnen de provincie; we stellen een 
gezamenlijke Flevolandse agenda op en voeren deze uit 2011-2015 2011-2015

1.2.4 Bij besluitvorming over inkoop en aanbesteding beoordelen we op het criterium 
duurzaamheid 2011-2015 2011-2015

1.2.5 We werken op basis van vitale coalities; bij de ontwikkeltaken waarvoor wij verantwoordelijk 
zijn, onderzoeken wij of een vitale coalitie mogelijk is 2011-2015 2011-2015

1.2.6 We geven de organisatie opdracht om dankzij een transitieprogramma te komen tot een 
ambtelijk apparaat dat op de nieuwe rollen toegesneden is 2011-2015 2011-2015

1.2.7 Wij leggen tijdens deze collegeperiode op twee momenten verantwoording af over de 
verwezenlijking van dit collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 2011-2015

Bestuursstijl en rolopvatting
Dit college - zowel in de samenstelling vóór als na 
oktober 2012 - stuurt op basis van het College-
uitvoeringsprogramma 2011-2015. Wij spannen ons 
in om de opdrachten van Provinciale Staten (PS) uit 
te voeren. Op twee momenten leggen wij verant-
woording af over het halen van deze doelstellin-
gen. Deze Tussenbalans vormt de verantwoording 
halverwege de coalitieperiode. De Eindbalans 
zullen we eind 2014 aan u voorleggen. 

De uitvoering van dit collegeprogramma vraagt om 
een intensieve samenwerking tussen GS en PS. Ons 
college zet bovendien in op de bestuursstijl 
“samenwerking” om de provinciale doelstellingen 
te verwezenlijken en de samenleving te ontwikke-
len. Samenwerking zien wij als middel om onze 
doelen beter te bereiken. 

Bij de vorming van de huidige coalitie hebben we 
ervoor gekozen om ons aan te sluiten bij het 
Profiel Provincies (juli 2010) en om ons grotendeels 
te beperken tot de kerntaken. Maar daarbij 
verliezen we een aantal onderwerpen in het 

sociale domein niet uit het oog. De specifieke 
Flevolandse situatie van een samenleving die nog 
sterk in ontwikkeling is en van sociale structuren 
die in opbouw zijn, vraagt om provinciale inzet. In 
paragraaf 2.4 Thema 4 Samenleving gaan wij nader 
in op onze nieuwe rolopvatting voor het sociaal 
domein.

Samenwerking
De eerste helft van deze collegeperiode kenmerkt 
zich door een sterke focus op samenwerking met 
andere partijen. Wij constateren dat die samen-
werking sterk is toegenomen. Wij zijn meer dan 
voorheen naar buiten gericht, zijn voortdurend op 
zoek naar kansen om samen met anderen te 
werken aan onze doelen. Zowel bestuurlijk als 
ambtelijk zijn we intensief met samenwerking 
bezig. 
Voor de samenwerking met de andere decentrale 
overheden zetten wij het instrument van de 
Flevolandse Agenda in. Deze agenda beoogt de 
Flevolandse overheden (gemeenten, provincie en 
waterschap) efficiënt en effectief samen te laten 
werken. Een belangrijke stap die wij daarin in 2012 
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hebben gezet, is het initiatief van een periodieke 
Flevomeeting. Meer hierover kunt u lezen in 
paragraaf 2.5 Kwaliteit openbaar bestuur.

Ons uitgangspunt en ambitie aan het begin van 
deze collegeperiode was om, waar mogelijk, samen 
te werken op basis van cocreatie en cofinanciering. 
Hierin zijn we ten dele geslaagd. We hebben 
gemerkt dat onze potentiële samenwerkingspart-
ners net als wijzelf minder geld tot hun beschik-
king hebben. Dit heeft tot gevolg dat er een sterke 
mate van risicomijding optreedt. Daardoor komen 
goede ideeën en samenwerkingsrelaties niet van de 
grond. Cofinanciering komt niet rond en projecten 
worden afgeblazen. De gewenste maatschappelijke 
investeringen blijven uit, deels door het uitgangs-
punt dat er sprake moet zijn van cocreatie en 
cofinanciering. Op deze wijze halen we maatschap-

pelijk gewenste effecten niet. Daarom investeren 
wij in samenwerking waar dat tot resultaten kan 
leiden. 
 
Transitie van de organisatie en duurzaamheid-
toets
Het college heeft een opdracht vastgesteld voor 
het transitieprogramma. Hierover melden wij meer 
in paragraaf 2.8 over de Transitie. Inkoop en 
aanbesteding worden duurzaam uitgevoerd. Het 
college heeft er niet voor gekozen alle besluiten te 
onderwerpen aan een duurzaamheidtoets. Wij 
spitsen activiteit 1.2.4 toe: ‘Bij besluitvorming over 
inkoop en aanbesteding vindt een duurzaamheid-
beoordeling plaats’.

2.2  Thema 2 Ruimte en bereikbaarheid

Omgevingsbeleid

Maatschappelijk effect De Flevolandse ruimte is provinciebreed evenwichtig en duurzaam ingericht, waarbij we 
rekening houden met de verscheidenheid die onze provincie zo aantrekkelijk maakt 

2.1 Wat willen we bereiken Een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van de provincie Flevoland

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

2.1.1 Activiteit beëindigd zonder realisatie 2012 --

2.1.2 Wij integreren nieuwe landelijke instrumenten in onze werkwijze en spelen in op de landelijke 
ontwikkelingen door ook beleidsterreinen verder te integreren 2014 2014

2.1.3 Wij coördineren de uitwerking van de gebiedgerichte thema’s met een fysieke component via 
de Omgevingsagenda -- 2011 - 2015

2.1.4 Gebiedsgerichte thema’s met een fysieke component worden interactief uitgewerkt -- 2011 - 2015

2.1.5 Op basis van de resultaten van vier werkmaatschappijen en het woningbehoeftenonderzoek 
wordt voor het RRAAM een notitie ‘kansrijke oplossingsrichtingen’ opgesteld 2011 2011

2.1.6
Wij werken mee aan de totstandkoming van de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-
Markermeer. Daartoe worden een PlanMER en een Maatschappelijke kosten-baten analyse 
(MKBA) opgesteld

2012 2013
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Omgevingsvisie Flevoland en ruimtelijk instru-
mentarium
Bij het opstellen van het UP waren wij van plan 
direct te starten met de bestuursopdracht voor het 
opstellen van een nieuw Omgevingsplan. Door de 
voorgenomen verandering in het stelsel van het 
omgevingsrecht zien wij daarvan af. In deze tijd 
past een allesomvattend Omgevingsplan niet dat 
voor minimaal 6 jaar vastlegt wat er ruimtelijk 
mogelijk is. Daarom willen wij, net als het rijk, in 
de toekomst werken met een kaderstellende 
Omgevingsvisie. Voor specifieke onderwerpen of 
gebieden stellen we structuurvisies op, waar dit 
noodzakelijk of wenselijk is. Voorbeelden zijn 
onder andere de Structuurvisie Werklocaties en de 
ruimtelijke inpassing van duurzame energieproduc-
tie. Zo geven we als provincie daadwerkelijk invul-
ling aan ontwikkelings- en uitnodigingsplanologie. 

Naar verwachting wordt de nieuwe Omgevingswet 
na 2016 van kracht. Na vaststelling van het lande-
lijk instrumentarium gaan wij na welke aanpassing 
voor het provinciaal instrumentarium nodig is. De 
Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR) regelt 
de nieuwe taakinvulling van het Rijk, waarbij 
vooral de Ladder voor Duurzame Verstedelijking 
een instrument is dat in provinciaal beleid moet 
worden verankerd. De uitwerking van de thema’s 
kan leiden tot provinciale structuurvisies, onder 
meer naar aanleiding van RRAAM - Oosterwold, de 
Rijksstructuurvisie Wind op Land en het Decentrali-
satieakkoord Natuur.  

Omgevingsagenda
De Omgevingsagenda is een instrument dat inzich-
telijk maakt met welke thema’s wij als provincie 

bezig zijn en hoe die zich onderling tot elkaar 
verhouden op de aspecten financiën, samenwer-
kingsrelaties, planning en instrumentarium. Dit 
instrument helpt zowel PS als ons college om regie 
te kunnen voeren op een integrale aanpak van 
provinciale doelen. Daarnaast is het ook een 
instrument om afwegingen te maken voor de inzet 
van middelen. Via de Omgevingsagenda worden de 
gebiedsgerichte thema’s met een fysieke compo-
nent in onderlinge samenhang weergegeven. Ook 
de sectorale beleidsnotities sport, zorg, cultuur, 
economie en voorzieningen maken deel uit van de 
Omgevingsagenda. 

RRAAM
Voor de ontwikkelopgave van Almere in verstedelij-
king, bereikbaarheid en ecologie wordt de struc-
tuurvisie Rijk-regio Amsterdam, Almere, Marker-
meer (RRAAM) ontwikkeld. Als belangrijke stap 
hiernaar toe is de notitie Kansrijke oplossingsrich-
tingen volgens planning december 2011 vastge-
steld. Hierin is voor de verschillende opgaven 
(verstedelijking, bereikbaarheid en ecologie) 
vastgesteld wat de meest kansrijke varianten zijn 
voor de opgaven. Het planMER en de MKBA zijn als 
bouwstenen voor de structuurvisie RRAAM conform 
planning op 1 juli 2012 opgeleverd. Op basis van 
deze onderzoeken is een consultatienotitie ter 
visie gelegd. Ook wij hebben als provincie een 
uitgebreide reactie gestuurd. De Rijksstructuurvi-
sie wordt op basis van al deze documenten voorbe-
reid. Binnen het project RRAAM was de planning 
dat het kabinet in december 2012 een concept 
Rijksstructuurvisie zou vaststellen. Dit is uitgesteld 
tot het tweede kwartaal 2013.
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Delta-programma

Maatschappelijk effect Een watersysteem van het IJsselmeergebied, waarbinnen regionale ontwikkelingen mogelijk 
zijn en waarmee de opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden opgelost 

2.2 Wat willen we bereiken De Flevolandse belangen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke functies zijn 
gewaarborgd in de Deltabeslissingen 2015

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

2.2.1 We participeren intensief en sturen in het Deltaprogramma IJsselmeergebied 2011-2014 2011-2014

2.2.2 We selecteren mogelijke kansrijke strategieën 2012 2012 

2.2.3 We dragen bij aan de strategieontwikkeling binnen het Deltaprogramma, onder andere door 
met andere provincies een gezamenlijk ruimtelijk-economisch ontwikkelingsbeeld op te stellen 2012 2012 

2.2.4 We ontwikkelen kansrijke strategieën 2013 2013

2.2.5 We adviseren over de voorkeursstrategie 2014 2014

Deelprogramma’s
Het Deltaprogramma is opgedeeld in verschillende 
regionale en thematische deelprogramma’s. De 
Provincie Flevoland is betrokken bij zowel het 
deelprogramma IJsselmeergebied als bij het 
deelprogramma Zoetwater. De mogelijke strate-
gieën voor beide deelprogramma’s hebben we in 
beeld gebracht. 

Deelprogramma IJsselmeergebied
Samen met de andere IJsselmeerprovincies hebben 
we de ruimtelijk-economische gevolgen van het 
Deltaprogramma voor dit gebied in kaart gebracht. 
De betrokken colleges hebben het Ruimtelijk-Eco-
nomisch OntwikkelingsBeeld (REOB) vastgesteld. 
Onze participatie in het deelprogramma IJsselmeer 
heeft er mede toe geleid dat een extreme peilstij-
ging van het IJsselmeer van tafel is. 

De landelijke discussie over de veiligheidsnormen 
voor de dijken is vertaald naar de Flevolandse 
situatie. Hieruit blijkt dat er aanleiding is om de 
veiligheid van de dijken voor heel Flevoland 
(dijkring 7 en 8) nader te onderzoeken. 

Deelprogramma Zoetwater
Voor het deelprogramma Zoetwater is de lange 
termijn behoefte aan zoetwater voor Flevoland in 
beeld gebracht. Gebleken is dat voor de provincie 
Flevoland voldoende zoetwater beschikbaar is. 
Daarbij is het uitgangspunt dat het verbruik niet 
toeneemt en we in de toekomst efficiënter met 
zoetwater omgaan. 

Vervolg
Wij hebben in oktober 2012 het eerste Flevolandse 
Deltacongres georganiseerd. Dit heeft de inhoude-
lijke basis gelegd voor het regionaal bestuurlijk 
vervolgproces. De ontwikkeling van kansrijke 
strategieën is gestart. Dit staat gepland voor 2013. 
In 2014 stelt het kabinet de voorkeursstrategie vast 
en wordt deze voorgelegd aan de Tweede Kamer. 
De Deltabeslissing staat gepland voor september 
2014 waarna vanaf 2015 de uitvoering van deze 
beslissing ter hand wordt genomen. 
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Bereikbaarheid

Maatschappelijk effect Flevoland is van alle zijden goed bereikbaar voor inwoners, passanten en bedrijven

2.3 Wat willen we bereiken Een betere bereikbaarheid van Flevoland

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

2.3.1 

We voeren een verdiepingsslag uit naar het beheer van de Flevolandse infrastructuur (stille 
lastenproblematiek)  en programmeren voor 2014 het onderhoud van onze bezittingen zodanig 
dat zij op de meest kostenefficiënte wijze in stand kunnen worden gehouden

-- 2013

We stellen het PMIRT op en we realiseren hiermee de projecten uit het Collegeuitvoeringspro-
gramma met de afgesproken scope en planning 2012 2012 

2.3.2 Wij bereiden de capaciteitsvergroting van de Hogering en de Waterlandseweg voor in het kader 
van Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA), een RRAAM project 2012 -2015 2012 - 2015

2.3.3 Wij participeren in de overlegstructuur van de Metropoolregio Amsterdam, waarbij afspraken 
worden gemaakt over de infrastructuur in brede zin (wegen, spoor en openbaar vervoer) 2012 - 2015 2012 - 2015

2.3.4 Wij maken ons sterk voor investeringen in de A27 (Project Almere-Gooi-Utrecht (AGU) en de 
realisatie van de uitbouw van de N50 2012 - 2015 2012 – 2015

2.3.5 Wij verkennen de capaciteitsuitbreiding van de corridor bij Roggebot en bereiden de 
baanverdubbeling Gooiseweg voor en voeren die uit 2012 -2015 2012 - 2016

Verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland
Wij hebben de afgelopen jaren intensief geïnves-
teerd in de verbetering van de bereikbaarheid. Zo 
nemen wij actief deel aan het bestuurlijk platform 
Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam. Doel is 
samen de positie van de regio in relatie tot het rijk 
te versterken. Het rijk erkent het belang van de 
MRA in economisch opzicht, gezien de vele investe-
ringen in het gebied, zoals het tracébesluit Schip-
hol, Amsterdam, Almere (SAA), OV SAAL (OV-ver-
binding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) en 
de stedelijke bereikbaarheid Almere (SBA). Op 
basis van het convenant met het rijk voor de SBA 
(Almere, rijk en provincie) zijn we begonnen met 
de voorbereidingen om de Hogering en de Water-
landseweg uit te breiden. Het rijk en de gemeente 
Almere dragen bij aan de bekostiging hiervan.

Het is tot op heden niet gelukt de A27 (Almere-
Eemnes) in het uitvoeringsprogramma te krijgen 
van het meerjaren investeringsprogramma infra-
structuur, ruimte en transport (MIRT) tot en met 

2022. We zijn er wel in geslaagd om het Rijk als 
ambitie te laten uitspreken dat op langere termijn 
voor de A27 tussen Almere en Eemnes uitbreiding 
nodig is naar 2x3 rijstroken plus een parallelle 
verbinding. Wij zetten ons in om dit zo spoedig 
mogelijk te realiseren. Over de HOV-verbinding 
(hoogwaardig openbaar vervoer) langs de A27 is 
wel overeenstemming.  

Eind 2012 hebben we het eerste onderdeel van de 
uitbouw van de N50 in Flevoland voltooid. Het 
gedeelte N50 Ens - Ramspol is nu 2x2-autoweg, 
inclusief een nieuwe hogere Ramspolbrug. Begin 
2012 hebben we een convenant met het rijk 
gesloten om het aansluitende gedeelte N50 Emme-
loord-Ens uit te bouwen. Hierin staat dat de 
uitvoering in 2014/2015 plaatsvindt. Door de 
bezuinigingen die het rijk heeft aangekondigd op 
het MIRT-budget is de aanpak van het N50-traject 
Kampen - Kampen-Zuid in Overijssel op losse 
schroeven komen te staan. Wij zijn met het rijk in 
discussie over de aangekondigde bezuinigingen. 
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De verkenning N307 Roggebot-Kampen is begonnen 
en wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2013. 
Het vervolg op deze verkenning is ook onzeker 
geworden door de onlangs aangekondigde bezuini-
gingen door het rijk. Het rijk vindt dat verbetering 
van de N23, tracé Dronten – Kampen, onvoldoende 
bijdraagt aan de landelijke bereikbaarheidsnorm. 
De aanpassing van de rotonde bij de Roggebotsluis 
kan wel doorgang vinden, omdat wij die vanuit 
provinciale middelen bekostigen. De uitvoering van 
werkzaamheden aan de Gooiseweg begint in 2013; 
de totale baanverdubbeling wordt opgeleverd in 
2016.

Investeringen in en beheer en onderhoud van 
provinciale wegen
Wij hebben het PMIRT 2013-2017 vastgesteld 
(inclusief de ruimtelijke component) waarin we een 

integrale afweging hebben gemaakt van alle 
investeringen in de fysieke leefomgeving. 
De Investeringsagenda is leidend geweest voor het 
opstellen van het PMIRT. Door rijksbezuinigingen 
staan de geplande investeringen onder druk. 
Mogelijk moeten we prioriteiten stellen.

De eerste onderzoeksresultaten naar de stille-las-
tenproblematiek hebben wij gepresenteerd aan PS. 
De voorlopige uitkomst is dat er € 66 miljoen nodig 
is voor de komende tien jaar. De strategische 
uitvoeringsplannen, waarbij de afschrijvingstermij-
nen en de kwaliteitsniveaus van het onderhoud 
worden bepaald, leggen we medio 2013 aan PS 
voor. Eind 2013 kunnen PS besluiten nemen over 
een integraal beheerplan. Vanaf 2014 verloopt de 
programmering volgens de nieuwe systematiek. 

Openbaar vervoer

Maatschappelijk effect Flevoland heeft een kwalitatief toereikend openbaar vervoer (OV)

2.4 Wat willen we bereiken Een sluitend, veilig en efficiënt netwerk openbaar vervoer

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

2.4.1 We zorgen voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe concessie IJsselmond 
(inclusief Hoogwaardig Openbaar Vervoer Lelystad-Emmeloord) 2012 2013

2.4.2 Met de partners in de Randstad werken we toe naar een geïntegreerd netwerk van Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer in samenhang met de hele reisketen en de ruimtelijke omgeving 2012–2015 2012–2015

2.4.3 We zorgen voor een goed beheer van de concessies en van het contract met Regiotaxi 2011-2015 2011-2015

2.4.4 Op het platteland zorgen we voor de inrichting van een vraagafhankelijk vervoersconcept 2012-2015 2013 – 2015

2.4.5 Wij plaatsen op diverse busstations dynamische informatiepanelen 2013 2013

2.4.6
Samen met andere partijen in de Metropoolregio Amsterdam bewerkstelligen we dat er 
geïnvesteerd wordt in het spoor op de SAAL-corridor, zodat vanaf 2020 spoorboekloos rijden 
mogelijk is

2012 2013
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Openbaar Vervoer algemeen
De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het 
gebied van openbaar vervoer. 
 - In 2012 is de aanleg van de Hanzelijn tussen 

Lelystad en Zwolle afgerond en in december 
2012 is de lijn in gebruik genomen. Deze verbin-
ding draagt bij aan de economische en sociale 
ontsluiting van Flevoland richting het oosten, 
het noorden en het westen. De komst van de 
Hanzelijn heeft vanaf december 2012 aanzien-
lijke veranderingen gebracht in het openbaar 
vervoer rond Lelystad en Dronten in de richting 
van Overijssel. Daarnaast heeft de Hanzelijn 
positieve gevolgen voor de economische en 
sociale ontsluiting van Flevoland. 

 - Binnen de Noordvleugel participeren wij als 
medeopdrachtgever voor Randstad-net (R-net). 
In het OV Bureau Randstad werken de Randstad-
partners (provincies Noord-Holland, Zuid 
Holland, Utrecht, Stadsregio Amsterdam, 
Bestuur Regio Utrecht, Stadsgewest Haaglanden, 
Stadsregio Rotterdam) samen aan een geïnte-
greerd netwerk van hoogwaardig openbaar 
vervoer in samenhang met de hele reisketen en 
de ruimtelijke omgeving. Flevoland was één van 
de eerste regio’s waar R-net werd geïntrodu-
ceerd (streekvervoer Almere-Amsterdam).  
In 2015 voldoen we volledig  aan de R-netnorm. 
De resultaatverplichting ligt bij Almere.

 - De OV-chipkaart is ingevoerd in Flevoland. 
In onze netwerken blijven wij bepleiten dat de 
vervoerders goede OV-chipproducten aanbieden, 
zodat de abonnementen goed worden vervan-
gen. We letten goed op de dienstverlening door 
de Regiotaxi, met name in de landelijke gebie-
den. Wij evalueren het regiotaxicontract in de 
aanloop naar een nieuw contract. Daarbij maken 
we gebruik van klanttevredenheidsonderzoeken. 

 - De plaatsing van de dynamische informatiepane-
len wordt in het eerste kwartaal van 2013 
afgerond. Hierdoor is de reisinformatie bij de 
busstations in Dronten, Emmeloord, Lelystad en 
Marknesse verbeterd.

Aanbesteding IJsselmond
De aanbesteding van het regionaal openbaar 
vervoer in IJsselmond is in 2012 niet gelukt. 
Met de vervoerder hebben wij opnieuw een 
verlenging afgesproken voor de periode van één 
jaar. De kosten daarvan vallen voor de provincie 
aanzienlijk hoger uit. Dit hebben wij opgevangen 
door gebruik te maken van het positieve saldo van 
de Brede Doeluitkering (BDU). Het BDU-saldo 
neemt daardoor versneld af. Daarom herijken we 
de komende tijd ons OV-beleid. De inrichting van 
een vraagafhankelijk vervoersconcept hangt samen 
met de aanbesteding van de concessie IJsselmond. 
In aanvulling op het aanbod van de Regiotaxi krijgt 
de vervoerder de mogelijkheid verschillende typen 
materieel in te zetten in het landelijk gebied. 
Ook de inzet van buurtbussen wordt mogelijk 
gemaakt. Door het mislukken van de aanbesteding 
wordt het realiseren van dit concept met een jaar 
uitgesteld.

Uitbreiding spoorcapaciteit tussen Schiphol en 
Lelystad
Op ons aandringen heeft het Rijk besloten om 
vanaf 2013 de capaciteit op de SAAL-corridor 
(Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) uit te 
breiden. Daarbij kiest het Rijk voor de introductie 
van kort volgen, zodat er meer treinen kunnen 
rijden over het zelfde spoor. Het besluit voor de 
middellange termijn over spoorboekloos rijden 
(2020) is uitgesteld tot de zomer van 2013.
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Landelijk gebied

Maatschappelijk effect Een vitaal, leefbaar en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, werken en 
recreëren is

2.5 Wat willen we bereiken 
Een ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied waarin ruimte wordt geboden voor activiteiten die 
bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid, een moderne intensieve veehouderij en kleinschalig 
multifunctioneel gebruik

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

2.5.1 Een visiedocument waarin het beleid dat van toepassing is op het landelijk gebied is 
gebundeld 2012 2013 – 2014

2.5.2
Wij actualiseren de beleidsregel voor kleinschalig multifunctioneel gebruik van het landelijk 
gebied om bij te dragen aan het in balans houden en brengen van economische ontwikkelin-
gen, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

2014 2014

2.5.3 In ons beleid bieden we volop ruimte voor een samenhangende ontwikkeling van landbouw en 
natuur 2014 2014

Visie op het landelijk gebied
Bij het opstellen van het Collegeuitvoeringspro-
gramma was het onze intentie om de kaders voor 
ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied 
te herzien. Aanleiding hiervoor was de wens om 
meer ruimte te bieden voor kleinschalige ontwik-
kelingen en om het beleid voor intensieve veehou-
derij te actualiseren. Voor dat laatste is het 
noodzakelijk dat de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) bekend is. 

Dit rijksbeleid heeft vertraging opgelopen en wordt 
naar verwachting eind 2013 of begin 2014 afgerond. 
Wij hebben besloten onze visie op de ruimtelijke 
kaders voor het landelijk gebied vooruitlopend op 
dit rijksbeleid te ontwikkelen. Hiervoor leggen wij 
in 2013 een bestuursopdracht voor aan PS. Op basis 
van de vastgestelde visie zullen wij de beleidsregel 
voor kleinschalig multifunctioneel gebruik van het 
landelijk gebied actualiseren.

Werklocaties

Maatschappelijk effect Slim en zuinig ruimtegebruik van kantorenlocaties en bedrijventerreinen 

2.6 Wat willen we bereiken Doorwerking van provinciaal beleid voor de vestiging van werklocaties in het gemeentelijk beleid

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

2.6.1 We zien erop toe dat de gemeenten ons beleid voor werklocaties opnemen in een (gemeente-
lijke) structuurvisie 2012 2013

2.6.2 We geven uitvoering aan de beleidsregel voor de herstructurering werklocaties 2012-2015 2012 - 2015

2.6.3 De actualisatie Visie Werklocaties vierde kwartaal 2013 en de regeling herstructurering 
werklocaties wordt uitgevoerd -- 2013 – 2014
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Slim en zuinig ruimtegebruik
Voor het slim en zuinig gebruik van de beschikbare 
ruimte in Flevoland moeten de overheden samen 
sturing geven aan de aanleg en uitgifte van kanto-
renlocaties en bedrijventerreinen. Wij werken hier-
voor samen met de gemeenten. In hoofdstuk 1 is 
het convenant Voorraadbeheersing en afstemming 
werklocaties aan de orde gesteld. Samen kunnen 
we sturing geven aan voldoende voorraad van de 
gewenste typen werklocaties op de juiste plek en 
het juiste moment. Alle gemeenten hebben in 2012 
voorbereidingen getroffen om het provinciale 
beleid voor de vestigingslocaties in hun beleid op 
te nemen en hebben data vastgesteld waarop ze 
dat beleid in 2013 hebben aangepast. Verder 
hebben we binnen de Metropoolregio Amsterdam 

(MRA) afspraken gemaakt over het locatiebeleid in 
het Plabeka-overleg (Platform Bedrijven Kantoren 
Metropoolregio Amsterdam). Hiermee wordt de 
planvoorraad voor kantoren en bedrijfslocaties ook 
op MRA-niveau inzichtelijk gemaakt en gemonitord.

Voor de herstructurering van werklocaties kunnen 
gemeenten op basis van de regeling projectvoor-
stellen indienen. In 2012 hebben we de gemeenten 
hieraan herinnerd. Uit overleg met de gemeenten 
blijkt dat enkele de gevraagde cofinanciering in de 
huidige financiële situatie moeilijk kunnen opbren-
gen. Wij onderzoeken of we de investeringsvereis-
ten en cofinancieringseisen kunnen verruimen om 
te komen tot concrete herstructureringsprojecten.

2.3 Thema 3 Economie, energie en vitaal platteland

Algemeen

3.0  Wat willen we bereiken Herijking economisch beleid en opstelling kadernota Economie 2012

Economisch beleid en werkgelegenheid
Als provincie Flevoland kunnen wij bijdragen aan 
het creëren van goede randvoorwaarden voor de 
beoogde groei van de werkgelegenheid. Of de 
werkgelegenheid daadwerkelijk groeit, is afhanke-
lijk van veel factoren waarop provinciaal beleid 
geen of nauwelijks invloed heeft, zoals het interna-
tionale economische klimaat. De afgelopen jaren 
hebben we intensief met stakeholders en overhe-
den gesproken over de koers van het provinciaal 
economisch beleid. Wij richten ons op de boven-

lokale en regionale economie. Ons economisch 
beleid is nauw verbonden met de Omgevingsagenda 
en vraagt om een integrale afweging van belangen 
en duidelijke keuzes. Deze keuzes hebben we 
vastgelegd in de Economische Agenda die op 
6 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale 
Staten. Door een krachtige regie dragen de ge-
biedsgerichte thema’s van de Omgevingsagenda er 
eveneens aan bij dat we de doelstellingen van de 
Economische Agenda halen. 
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Werkgelegenheid

Maatschappelijk effect Flevoland kenmerkt zich door een innovatieve economie en de werkgelegenheid is toegenomen 

3.1 Wat willen we bereiken 1. De werkgelegenheid stijgt met 2% ten opzichte van de groei van de beroepsbevolking
2. Stevige structuur en verbeterde concurrentiekracht Flevolandse economie

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

3.1.1

a.  Wij ontwikkelen samen met de deelnemende partijen een masterplan voor de ontwikkeling 
van het Composietencluster. Na besluitvorming gaan wij over tot uitvoering

b.  Wij werken uit hoe we komen tot ontwikkeling van de Emerging Diseases Campus op het 
gebied van Life Sciences. Hierbij horen ook de voorwaarden voor het MKB om gebruik te 
maken van de geboden faciliteiten

c.  Voor het cluster Agribusiness ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe agrarische 
productiemethoden zodat met minder meer kan worden geproduceerd, zoals beschreven 
in het Uitvoeringsprogramma Showcase Flevoland

d.  We stimuleren innovatieve zorgconcepten onder andere door instellingen en bedrijven 
oplossingen te laten bedenken voor vraagstukken uit de zorg

e.  Daarbij zetten wij in op vitale coalities tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders, bedrijven 
en overheden om de ruimte in regelgeving en de financiële ruimte voor de ontwikkeling en 
uitvoering van zorgexperimenten te vergroten

2012-2014 2012-2014

3.1.2
We werken ten behoeve van de economische paragraaf van het Integraal Afsprakenkader een 
economisch programma uit om het groeipotentieel van het al in Almere gevestigde bedrijfsle-
ven beter te benutten en wij geven hier uitvoering aan

2012–2013 2012–2013

3.1.3 Wij zetten ons in op gebruikmaking van de Europese programma’s 2014-2020, waarbij wij met 
ons name richten op de relatie met provinciale doelstellingen 2011-2013 2011-2013

Versterken economische structuur en aansluiten 
op het topsectorenbeleid van het rijk
Het economisch beleid van de Provincie Flevoland 
is gericht op de versterking van de economische 
structuur in het gebied. Hier werken wij op 
verschillende manieren aan, zowel in ons eigen 
beleid als in samenwerking binnen de Metropool 
Regio Amsterdam. Er is een economische agenda 
van de Noordvleugel ontwikkeld met vijf program-
malijnen. Flevoland is hierin trekker van het 
onderdeel Life science. De Economische Agenda 
Flevoland is opgeleverd, evenals een aanzet voor 
het economisch programma Floriade. 

Topsectorenbeleid
Het rijk richt zijn economisch beleid op die secto-
ren waarin Nederland uitblinkt: de topsectoren. 
Voor Flevoland is het belangrijk dat we de kansen 
die dit topsectorenbeleid biedt te benutten. 

De strategische hoofdlijnen van het topsectorenbe-
leid zijn vertaald naar de Flevolandse situatie. Voor 
Flevoland liggen die kansen in de sectoren Agri & 
Food, Tuinbouw & uitgangsmaterialen, Life science 
& health en Hightech-systemen & -materialen. Het 
beleid voor deze sectoren is onder andere uitge-
werkt in de Economische Agenda en het bidbook 
Floriade. In navolging hiervan bieden we de 
uitvoeringsstrategie Showcase Flevoland voor 
hoogwaardige en duurzame landbouw begin 2013 
aan PS aan. Een businesscase is in voorbereiding.
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Composieten
Om de economische structuur voor de topsector 
Hightech-systemen en materialen te versterken, 
hebben wij in samenwerking met de markt een 
composietencluster bijeengebracht. Dit is geborgd 
in de vorm van de stichting Compoworld. Deze 
stichting heeft de opdracht om te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om composieten toe 
te passen en kansrijke composieten te ontwikke-
len. Daarnaast moet zij de kennis over composieten 
bundelen en koppelen aan composietbedrijven. 

Life science
Een van de topsectoren waarvoor wij - evenals het 
rijk - kiezen, is Life science. Flevoland heeft op dat 
gebied vele mogelijkheden. Zowel bij de uitbrei-
ding van de High Containment Unit (HCU) als de 
ontwikkeling van de Emerging Disease Campus 
(EDC) hebben we in 2012 goede stappen gezet. In 
2012 zijn we begonnen met de bouw van de HCU en 
bij de EDC zijn we gestart met het marktgericht 
valoriseren van kennis die is ontwikkeld binnen het 
Centraal Veterinair Instituut (CVI).

Zorginnovatie
Zorginnovatie hebben we in samenhang met de 
herijking van het sociaal beleid uitgewerkt in het 
beleidskader zorg, zorginnovatie en herijkt sociaal 
beleid ‘een nieuw verzorgd Flevoland’. Dit beleid is 
op 6 februari 2013 door PS vastgesteld. De Flevo-
landse zorginnovatiewedstrijd is van start gegaan.

Vooruitblik
Op basis van de kaders in de economische agenda 
werken we aan een aantal consortia rond de 
thema’s Life science, Agrofood en composieten. 
Het composietencluster is een voorbeeld van een 

succesvolle coalitie door de oprichting van de 
hiervoor al genoemde stichting Compoworld. Het 
blijkt in de huidige economische tijd niet eenvou-
dig om coalities voor cofinanciering en cocreatie te 
vinden. Mogelijke partners worden ook met 
bezuinigingen geconfronteerd. In de clusters 
Agribusiness, Life science en Zorg werken we 
verder aan coalitievorming.

De activiteiten van het IAK (Integraal Afsprakenka-
der) komen ook in thema 6.3 (paragraaf 2.6 van dit 
hoofdstuk) aan de orde (IFA). In de IAK-samenwer-
king tussen rijk, Almere en Flevoland is afgespro-
ken dat de provincie Flevoland de uitwerking van 
het ‘excellent gastheerschap’ op zich neemt. Nu de 
aanpassing van het Provinciefonds die we in het 
IAK hebben afgesproken, niet de financiële ruimte 
biedt om deze bijdrage substantieel te laten zijn, 
verleggen we onze focus naar excellent gastheer-
schap voor de internationale en bovenregionale 
aspecten van de economie. Daarbij zetten we in op 
de ‘making of’ van de Floriade 2022 via de thema’s 
Feeding, Greening, Energizing en Healthying. 

In 2011 hebben wij met het Rijk een discussie 
gevoerd over het behoud van rijkswerkplekken in 
Flevoland. Dit heeft er onder meer toe geleid dat 
in Lelystad het Watermanagementcentrum Neder-
land is gehuisvest. In interprovinciaal verband, als 
ook in P4-verband, hebben wij ons ingezet om 
duidelijkheid te krijgen van de rijksoverheid over 
het POP3-programma/EFRO-programma voor de 
periode 2014-2020. Die duidelijkheid is er nog niet. 
De Flevolandse economische belangen zijn zo goed 
mogelijk geborgd in de S3-strategie, die is afge-
stemd met de P4 en de G4 partners (zie ook hierna 
onder Duurzaamheid).
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Duurzaamheid

Maatschappelijk effect Flevoland is een duurzame provincie en daardoor groeien werkgelegenheid, investeringsbereid-
heid en concurrentiekracht van de economie

3.3 Wat willen we bereiken 

1. Behoud van de koploperspositie op het gebied van duurzame ontwikkelingen, met name op het 
gebied van energie en klimaat.

2. Flevoland is energieneutraal (exclusief vervoer) 80% energieneutraal (exclusief vervoer) in 2015 
en 100% in 2020

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

3.3.1 Wij voeren een heroriëntatie uit over de mogelijkheden om DE-on op te richten -- 2013

3.3.2
We presenteren een visie op Duurzaamheid en een integraal uitvoeringsstrategie Duurzaam 
Flevoland. Ook duurzame mobiliteit wordt hierin betrokken. We stemmen de visie en de uitvoering 
er van af met Flevolandse partijen, partners in de Metropoolregio Amsterdam en het rijk

2012-2013 2013

3.3.3 We maken een ruimtelijke visie voor de inpassing van energieproductie. Daarmee bevorderen 
we energieproductie met wind en bio-energie als kostendrager van het landelijk gebied 2012-2013 2013

DE-on en Green Deal
Het Businessplan DE-on is volgens planning in 2012 
opgesteld. De besluitvorming over de oprichting is 
echter anders verlopen dan wij hadden voorzien. 
Wij hebben in samenwerking met de partners 
besluitvorming voorbereid over de oprichting van 
DE-on. Een groot deel van de partners heeft echter 
besloten niet deel te willen nemen aan DE-on in de 
huidige constructie. Belangrijkste obstakel daarbij 
is de financiële inbreng voor deelname. Dit maakte 
eind 2012 een heroriëntatie op de oprichting van 
DE-on noodzakelijk. Deze voeren we in 2013 uit. 
In 2012 hebben we met het ministerie van EZ een 
Green Deal gesloten. Een deel van de daaraan 
verbonden middelen hebben we gebruikt voor de 
start van drie projecten uit het portfolio van DE-on 
i.o..

Uitvoeringsstrategie Duurzaam Flevoland
De uitvoeringsstrategie Duurzaam Flevoland is 
voorbereid en omvat een visie, een netwerkanalyse 
en een marketingstrategie. Wij waren van plan PS 
eerst een houtskoolschets voor te leggen, maar de 
nieuwe portefeuillehouder heeft intussen besloten 
direct met PS een discussie te voeren over het 
concept van de uitvoeringsstrategie. Dit gebeurt in 
het derde kwartaal van 2013. In het concept staan 
de keuzes voor de thema’s en onderwerpen waarop 
Flevoland het best kan inzetten. Onze inzet hierbij 

is dat gemeenten en provincie samen optrekken en 
de uitvoeringsstrategie samen vaststellen. Zo 
verwachten we door draagvlak te creëren de 
verwezenlijking van projecten te versnellen.

Windenergie
Ook op het gebied van windenergie hebben we 
vooruitgang geboekt. Om ons beleid voor opschalen 
en saneren te ontwikkelen (minder molens met 
meer vermogen) hebben we onze een extra 
inspanning geleverd om een Regioplan Windenergie 
Zuidelijke en Oostelijke Flevoland op te stellen. De 
uitvoering staat gepland voor na 2013 Vanuit de 
provincie zorgen wij voor communicatie en bij de 
uitvoering van projecten maken we gebruik van de 
deskundigheid van derden, zoals de Dienst Lande-
lijk Gebied.

Andere programma’s met bijdragen aan duur-
zaamheid
Ook andere programma’s (Leren voor Duurzame 
Ontwikkeling en Interreg IV en Interreg V dragen 
bij aan de duurzaamheiddoelstellingen, respectie-
velijk op het gebied van natuur en milieu en op 
vergroening en verduurzaming van de economie. 
Wij benutten de mogelijkheden die deze program-
ma’s bieden. Het nieuwe EFRO-programma 
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dat 
in voorbereiding is voor de periode 2014-2020, 
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biedt naast mogelijkheden voor werkgelegenheid 
ook kansen voor duurzaamheid. Om een bijdrage 
uit de Structuurfondsen te krijgen is de regio 
verplicht een zogenoemde ‘Smart Specialisation 
Strategy’ (S3) te ontwikkelen op het gebied van 
innovatie en duurzaamheid. Wij hebben deze 
strategie opgesteld samen met veel organisaties, 
bedrijven en overheden in de Randstad (G4 en P4). 
Dit is de basis voor het nieuwe Operationele 
Programma Landsdeel West 2014 - 2020. Wij 
hebben de speerpunten van onze Economische 
Agenda en van onze doelstellingen op het gebied 

van Duurzaamheid zoveel mogelijk in deze S3 
verwerkt. In november 2012 hebben wij PS daar-
over geïnformeerd. In de loop van 2013 wordt 
duidelijk hoeveel middelen er naar Nederland 
komen voor de nieuwe EFRO-programma’s, onder 
andere voor Landsdeel West. Ondertussen werken 
wij met de partners het Operationele Programma 
Landsdeel West 2014 - 2020 verder uit. Dit pro-
gramma moet in het najaar van 2013 via het 
Ministerie van Economische Zaken aan de Europese 
Commissie worden aangeboden. 

Vitaal platteland

Maatschappelijk effect Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, werken en recreëren is

3.4 Wat willen we bereiken Verbreding van de economische dragers van het platteland en verduurzaming van landbouw, 
intensieve veehouderij en visserij 

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

3.4.1

We stellen een visienota Vitaal Platteland op waarin geldend beleid o.a. op het gebied van 
economie, recreatie, cultuur, zorg, verduurzaming van de landbouw, visserij, natuurontwikke-
ling, het Europees landbouw- of visserijbeleid en de ruimtelijke regelgeving worden opgeno-
men

2012 2013

3.4.2 Wij organiseren een maatschappelijk debat en stellen mede op basis daarvan kaders op voor 
intensieve veehouderij 2012 2013

Vitaal Platteland
We zijn in afwachting van meer duidelijkheid 
vanuit het Rijk en Europa over de regelingen voor 
het landelijk gebied (GLB/POP3), de Economische 
Agenda en het beleidskader Zorg, zorginnovatie en 
herijkt sociaal beleid. Zolang hebben wij het 
opstellen van de nota Vitaal platteland uitgesteld. 
Dit gebeurt alsnog in 2013. De pijlers waaraan we 
inhoudelijk denken zijn de verbreding en verdie-
ping van bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden daarvan 
zijn: ruimte voor recreatie en toerisme, zorg en 
het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten, zoals 
distributie, opslag en handel (zie hieronder in 
paragraaf 2.5.1). 

Het visiedocument Vitaal Platteland en de visie op 
het landelijk gebied uit paragraaf 2.2.5 hebben 
verschillende raakvlakken. Wij zullen in het derde 

kwartaal van 2013 een bestuursopdracht voorleg-
gen aan PS met daarin de onderlinge verbanden en 
afbakening.

Intensieve veehouderij
De mogelijkheden om het beleid voor intensieve 
veehouderij te ontwikkelen, worden beperkt door 
de stikstofproblematiek. Het rijk is bezig met een 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De opleve-
ring van de PAS is al een aantal malen uitgesteld 
en de verwachting is dat zeker niet voor 2014 zal 
worden afgerond. De PAS zal het kader bepalen 
waarbinnen het provinciale beleid kan worden 
ontwikkeld. Het heeft geen zin een maatschappe-
lijk debat te starten over intensieve veehouderij, 
als er geen ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor 
die sector. Daarom zien wij ons genoodzaakt dit 
onderwerp uit te stellen tot 2015.
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2.4 Thema 4 Samenleving en voorzieningen

Samenleving

Maatschappelijk effect Een zorgvuldige herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociale beleid

4.1  Wat willen we bereiken We onderzoeken in overleg met gemeenten de mogelijke rol van de provincie op de thema’s 
ouderen, eenzaamheid en vrijwilligers

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

4.1.1 We onderzoeken in overleg met gemeenten de mogelijke rol van de provincie op de thema’s 
ouderen, eenzaamheid en vrijwilligers 2011-2012 2011-2012

4.1.2

We stellen een plan op ten behoeve van de hervorming en professionalisering van de 
provinciale organisaties op het gebied van Cultuur, Sport en Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Daarbij verbeteren we ons opdrachtgeverschap door een scherper sturingskader te hanteren 
waarbij we de mogelijkheden van marktwerking onderzoeken

2011-2012 2011-2012

4.1.3 We analyseren hoe we de resterende taken binnen het sociale domein het beste kunnen 
beleggen 2012 2012

4.1.4 We bouwen de exploitatiesubsidie aan CMO Flevoland deels af 2013-2014 2013-2014

4.1.5 We bouwen overige subsidies (deels) af 2012-2014 2012-2014

Herijking, overdracht en afbouw van het 
provinciale sociaal beleid
Een groot deel van de taken in het sociale domein 
bouwen wij af, maar op enkele onderdelen zetten 
wij ze voort. Daarbij zorgen we, naast de uitvoe-
ring van ombuigingstaakstellingen bij gesubsidi-
eerde instellingen, voor een meer economische 
benadering van de sociale taken. Onze inzet 
concentreert zich op de bovenlokale en regionale 
elementen van deze taken, om te vermijden dat 
provincie en de gemeenten zich met dezelfde 
taken bezighouden. 

Naast de herijking, overdracht en afbouw van het 
provinciale sociaal beleid, hebben wij op verzoek 
van PS onderzocht wat een mogelijke provinciale 
rol zou kunnen zijn bij de thema’s ouderen, 
eenzaamheid en vrijwilligers. Met de belangrijkste 
stakeholders hebben we gesproken over deze 
thema’s. De uitkomsten hebben we verwerkt in het 
beleidskader Zorg, zorginnovatie en herijkt sociaal 
domein ‘Een nieuw verzorgd Flevoland’ dat PS op 6 
februari 2013 hebben vastgesteld. Ouderen, 
chronisch zieken, gehandicapten en vrijwilligers en 
mantelzorgers zijn de profijtgroepen van de 

Flevolandse zorginnovatiewedstrijd. Ook innovaties 
om eenzaamheid tegen te gaan passen hierbij. Tot 
en met 2015 geven wij uitvoering aan dit beleids-
kader. 

Hervorming en professionalisering provinciale 
organisaties
Wij hebben stappen gezet om de provinciaal 
werkende instellingen voor cultuur, sport en 
maatschappelijke ontwikkeling meer prestatiege-
richt te gaan subsidiëren. Dit wordt zichtbaar in de 
subsidiebeschikkingen aan de steunfuncties. In 
2012 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een 
onderzoek en een handreiking gepubliceerd om de 
doeltreffendheid van subsidies te kunnen evalue-
ren. De aanbevelingen uit deze handreiking 
integreren wij in het traject om meer prestatiege-
richt te subsidiëren. 

Door de dialoog met de meeste steunfuncties is 
ook bij hen een cultuuromslag gaande. Een voor-
beeld hiervan is de transitie die het Centrum voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO 
Flevoland) heeft ingezet in 2012. In nauw overleg 
met de provincie sluit het jaarplan CMO 2013 aan 
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op de doelen, zoals geformuleerd in het beleidska-
der Zorg, zorginnovatie en herijkt sociaal beleid. 
Het deels afbouwen van de subsidies aan de 
verschillende steunfuncties loopt volgens planning 

en is verwerkt in de jaarlijkse programmabegro-
ting. Wij spreken intensief met deze instellingen 
over deze ombuigingen en de gewenste veranderin-
gen. 

Jeugdzorg

Maatschappelijk effect Flevolandse jongeren krijgen tijdens de voorbereiding op de overdracht van de jeugdzorg naar 
de gemeenten adequate zorg 

4.2  Wat willen we bereiken Een zorgvuldige voorbereiding op de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

4.2.1 We bereiden ons samen met de gemeenten voor op de overdracht en bieden expertise, training 
en ondersteuning aan bij de toekomstige rol van opdrachtgever jeugdzorg 2012 2012

4.2.2 De overdracht aan gemeenten vindt plaats aan de hand van het Toetsingskader Overdracht 
Jeugdzorg (2011) 2012-2014 2012-2014

In de aanloop naar de transitie hebben we afspra-
ken gemaakt met de gemeenten. In 2013 kunnen 
we beginnen met 3% van de jeugdzorg onder 
opdrachtgeverschap van de gemeenten te brengen. 
Ook hebben we in 2012 een convenant gesloten 

met de gemeenten en het toetsingskader Transitie 
jeugdzorg aangescherpt. De verantwoordelijkheid 
van de jeugdzorg dragen wij naar verwachting per 
1 januari 2015 over aan de gemeenten. 
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Sport

Maatschappelijk effect Flevoland onderscheidt zich met sporten die bijdragen aan haar economische ontwikkeling en 
identiteit 

4.3  Wat willen we bereiken Een zorgvuldige herijking en afbouw sportbeleid

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

4.3.1 We actualiseren, monitoren en evalueren ons sportbeleid vanuit een economisch perspectief 2012-2014 2012-2014

4.3.2

Wij ondersteunen en stimuleren (bovenregionale) sportevenementen. Dit levert een zichtbare 
bijdrage aan de ontwikkeling van de sport in Flevoland. Evenementen leveren een economi-
sche impuls op en vormen een aantrekkelijk instrument voor het realiseren van vitale 
coalities tussen sport en andere economische sectoren

-- 2012-2014

4.3.3 We bouwen de subsidie aan Sportservice Flevoland voor een belangrijk deel af 2012-2014 2012-2014

4.3.4 Wij volgen passief de ontwikkelingen
met betrekking tot het Olympisch Plan 2028 2012-2015 2012-2015

De nota Sport leggen we in het tweede kwartaal 
van 2013 aan PS ter besluitvorming voor. Het 
herijkte sportbeleid krijgt een meer economische 
insteek. Wij ondersteunen en stimuleren (bovenre-
gionale) sportevenementen. Dit levert een zicht-
bare bijdrage aan de ontwikkeling van de sport in 
Flevoland. Evenementen leveren een economische 
impuls op en vormen een aantrekkelijk instrument 
om vitale coalities tussen sport en andere econo-

mische sectoren te sluiten. Het deels afbouwen 
van de subsidies aan Sportservice Flevoland loopt 
volgens planning en in overeenstemming met de 
meerjarenbegroting 2013-2015. Daarover hebben 
we intensief overleg gevoerd met betrokkenen. Als 
provincie nemen wij in overeenstemming met het 
huidige rijksbeleid passief positie in binnen het 
Olympisch Plan 2028.

Voorzieningen

Maatschappelijk effect Flevoland kent een kwalitatief en kwantitatief toereikend of passend voorzieningenniveau

4.4  Wat willen we bereiken Een vermindering van de achterstand van ons voorzieningenniveau tot 10% ten opzichte van het 
gemiddelde in Nederland

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

4.4.1 We ontwikkelen nieuwe indicatoren die niet alleen de kwantiteit van de voorzieningen maar 
ook de kwaliteit en bereikbaarheid inzichtelijk maken 2012 2012

4.4.2 We stellen een agenda en plan op voor het versterken van voorzieningen, in nauw overleg met 
gemeenten en betrokken instellingen 2012 2012

De nota Sturen op Voorzieningen hebben wij op 
6 november 2012 vastgesteld en voorgelegd aan PS. 
Wij hebben daarin een beeld geschetst van het 
voorzieningenniveau, de ontwikkelingen die 

gevolgen hebben voor het toekomstig voorzienin-
genniveau en de taak- en rolverdeling binnen de 
sector. Waar de provincie een rol heeft, geven wij 
aan hoe de provincie een bijdrage levert en zal 
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leveren om het voorzieningenniveau in Flevoland te 
versterken Deze nota bevat geen nieuw beleid, 
maar legt verbindingen tussen het huidige voorzie-
ningenniveau, de gebiedsgerichte thema’s, de 
subsidieprogramma’s en de sectorale beleidsnotities.

Voor de versterking van het voorzieningenniveau 
levert de provincie een bijdrage via de specifieke 
beleidsnotities op het gebied van zorginnovatie, 
cultuur, sport en de Economische Agenda voor wat 

betreft recreatie/toerisme. Verder leveren we een 
bijdrage via gebiedsgerichte programma’s als 
Almere 2.0 en Noordelijk Flevoland, via subsidie-
programma’s als het Investeringsprogramma Almere 
Flevoland (IFA), Zuiderzeelijngelden, Leader+, 
pMJP en het EFRO-programma Kansen voor Flevo-
land en via de fiche Economie en Voorzieningen in 
de Investeringsagenda. Hierbij betrekken we de 
gemeenten en het maatschappelijk middenveld 
intensief. 

Culturele infrastructuur en cultureel erfgoed

Maatschappelijk effect Flevoland heeft een sterke eigen culturele identiteit 

4.5  Wat willen we bereiken Een versterkt Flevolands cultureel erfgoed en culturele infrastructuur

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

4.5.1 Wij heroverwegen onze rol en positie in diverse culturele voorzieningen en steunfuncties 2012 2012

4.5.2 Wij maken afspraken met partners over de museale ontwikkeling van de Lelystadse kuststrook 
als onderdeel van het versterken van het voorzieningenniveau 2012 2012

4.5.3 Wij herijken ons cultuurbeleid, het bijbehorende instrumentarium en de subsidievoorwaarden 2012 2012

4.5.4 We maken afspraken met partners over de voortzetting en financiering van de wetenschappe-
lijke steunfunctie van de bibliotheek 2012 2012

4.5.5
De komende periode worden subsidies verminderd, waarbij zorgvuldig met de ontvangers 
wordt omgegaan. Wij onderzoeken een aanpassing van de subsidierelatie met Omroep 
Flevoland om tot een ombuiging te komen

2014 2014

4.5.5
De komende periode worden subsidies verminderd, waarbij zorgvuldig met de ontvangers 
wordt omgegaan. Wij onderzoeken een aanpassing van de subsidierelatie met Omroep 
Flevoland om tot een ombuiging te komen

2014 2014
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De activiteiten die aan dit doel bijdragen, verlopen 
volgens verwachting. Wij hebben het cultuurbeleid 
herijkt en in de Cultuurnota 2013-2016 ‘Cultuur op 
Koers in Flevoland’ vastgelegd. Wij hebben de 
vermindering van subsidies uitgewerkt in de 
Cultuurnota in overeenstemming met  coalitieak-
koord en meerjarenbegroting. Op 12 december 
2012 hebben PS de Cultuurnota vastgesteld. In 
overleg met de Wetenschappelijke Steunfunctie 
Flevoland (WSF) hebben we gekeken hoe de WSF 
tot een toekomstbestendig bedrijfsmodel kan 
komen. De WSF onderzoekt dit verder en komt in 

de eerste helft van 2013 met een concreet plan. 

Voor de ontwikkeling van erfgoedpark Batavialand 
hebben we het definitieve plan ontvangen. Over dit 
project nemen wij in 2013 een besluit. In 2012 
hebben we opdracht gegeven voor een verkenning 
van de mogelijkheden voor de aanleg van het 7e en 
laatste landschapskunstwerk in de gemeente 
Noordoostpolder. Inmiddels zijn de resultaten 
hiervan bekend. We verwachten in de loop van 
2013 een besluit te kunnen nemen over de locatie 
en uitwerking van dit kunstwerk.

2.5 Thema 5 Kwaliteit openbaar bestuur

Samenwerking

Maatschappelijk effect Grotere gezamenlijke slagkracht van de Flevolandse overheden (gemeenten, waterschap, 
provincie)

5.1  Wat willen we bereiken Sterkere bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

5.1.1 We stellen een agenda op van onderwerpen waaraan we gezamenlijk gaan werken 2012 2012

5.1.2 We werken de onderwerpen in onderling overleg uit en monitoren de voortgang van de 
uitvoering 2012-2015 2012-2015

Om de bestuurlijke samenwerking te versterken, 
hebben we de afgelopen twee jaren intensief met 
de gemeentebestuurders gesproken. We erkennen 
dat het belangrijk is in de regio goed samen te 
werken, elk vanuit de eigen verantwoordelijkhe-
den. Vanuit dat vertrekpunt hebben we periodiek 
overleg gehad over een gezamenlijke regionale 
Flevolandse agenda. In hoofdstuk 1 zijn we daar al 
op ingegaan. Dat overleg heeft een groot aantal 
onderwerpen van gezamenlijk overleg opgeleverd. 

Vanuit onze verschillende belangen intensiveren we 
de samenwerking. Zoeken welke meerwaarde de 
elkaar aanvullende samenwerking met zich mee-
brengt en het respecteren van elkaars positie kost 
tijd. Gemeenten zijn goed in staat zelfstandig hun 
taken uit te voeren en de meerwaarde zit dan ook 
in de bovenlokale afstemming en regionale 
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belangenbehartiging. Deze investeringen in de 
onderlinge relatie hebben naar onze overtuiging 
- en ook volgens de VNG-Flevoland – gezorgd voor 
een goede verstandhouding en samenwerking 
tussen provincie en gemeenten.

Deze Flevolandse agenda bespreken we de komen-
de jaren periodiek met de andere overheden. De 
Flevomeeting (2013) is daarvoor een prima manier: 

de diverse bestuurlijke overleggen (portefeuille-
houderoverleggen) in Flevoland worden geconcen-
treerd op één dag en plaats. Bovendien is er op 
deze manier een platform voor bestuurders. Daar 
kunnen zij elkaar in een formele en informele 
context ontmoeten en spreken over zaken die voor 
Flevoland van belang zijn. Zo’n platform draagt bij 
aan een efficiënter bestuur en aan het verbeteren 
van ‘sfeer en gevoel’. 

Lobby en netwerken

Maatschappelijk effect Een optimale benutting van bestaande kennis en ervaring in het middenbestuur en een optimale 
belangenbehartiging van Flevoland 

5.2  Wat willen we bereiken Een efficiënt en effectief opererende provincie

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

5.2.1 Wij evalueren onze deelname in IPO 2012 2013

5.2.2
We stellen ons proactief op om te bewerkstelligen dat de gezamenlijke invloedsfeer van 
provincies binnen het IPO zo goed mogelijk wordt benut om rijksbeleid in een vroeg stadium te 
beïnvloeden

2012-2015 2012-2015

5.2.3 Deelnemen aan ambtelijk vooroverleg over nieuwe structuurvisies, wet- en regelgeving en 
andere beleidsinstrumenten van het Rijk 2012-2015 2012-2015

5.2.4 Wij participeren voor zover het belang van onze provincie daarmee is gediend, in nationale en 
internationale - vooral Europese - netwerken 2012-2015 2012-2015

De IPO-organisatie is behoorlijk veranderd. De 
bestuurlijke en ambtelijke structuur is de afgelo-
pen jaren aangepast, waarbij veel overleggen zijn 
vervallen. Momenteel voeren wij volgens afspraak 
zelf een evaluatie uit waarover wij begin 2013 een 
besluit nemen. Het IPO-bestuur wordt regelmatig 
gevraagd als gesprekspartner op ministerieel 
niveau. Via die lijn proberen wij “Den Haag” mede 
te beïnvloeden op relevante beleidsterreinen. Via 
de portefeuillehouder IPO wordt regelmatig 
overlegd, ook over de strategie die het IPO volgt 
wat betreft de bestuurlijke indeling van dit land. 

Verder beïnvloeden wij de inhoud van beleid door 
actief deel te nemen aan de voorbereiding van 
bijvoorbeeld de nieuwe Rijksstructuurvisie, wet- en 
regelgeving en andere beleidsinstrumenten.  
Voorbeelden zijn de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte, de Structuurvisie Wind op Land en de 
Omgevingswet. Wij participeren om Flevolandse 
belangen vroegtijdig onder de aandacht brengen 
van het rijk. Ook zijn wij als Flevolandse bestuur-
ders actief in diverse Europese gremia met de 
opzet om Flevolandse doelstellingen te halen. 
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2.6 Thema 6 Investeringsagenda

Nieuwe natuur

Maatschappelijk effect De realisatie van nieuwe natuur die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbetert, met 
een maximale benutting van de ecologische en economische potenties

6.1  Wat willen we bereiken 

Wij willen de aangegane compensatieverplichtingen realiseren en bijdragen aan de vergroting van 
de natuurdiversiteit en beleefbaarheid van de natuur in Flevoland waarbij de kosten voor de 
inwoners van Flevoland niet toenemen.

Wij komen via een adaptief proces tot een programma nieuwe natuur in Flevoland dat bijdraagt 
aan het streven naar een diverse en toegankelijke natuur

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

6.1.1

De overdracht van de uitvoering OostvaardersWold wordt uitgewerkt en (6.1.3) voorbereiding 
en realisatie van compensatieverplichtingen 2012 --

Wij hebben uitvoering gegeven aan de motie Open planproces Nieuwe Natuur van Provinciale 
Staten -- 2012

6.1.2 Wij stellen op basis van het advies van de heer Bekker een uitwerking op voor het 
vervolgproces (moratorium, compensatieverplichtingen en programma nieuwe natuur) -- 2012-2013

6.1.3 Wij houden de verkregen grond- en vastgoedpositie in stand. -- 2012-2015

OostvaardersWold
Nadat het kabinet Rutte I ons zijn standpunt heeft 
bekend gemaakt, hebben we ons erop gericht de 
uitvoering van het OostvaardersWold over te 
dragen (6.1.1). Hiervoor hebben enkele partijen 
een consortium opgericht. Begin 2012 hebben wij 
een overdrachtsovereenkomst op hoofdlijnen in 
concept voorgelegd aan PS. Als gevolg van de 
vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan is 
dit proces stopgezet. Wij hebben na consultatie 
van PS besloten niet verder te gaan met juridische 
procedures richting het rijk. Provinciale Staten 
hebben de procesgang van het OostvaardersWold 
onderzocht. Op 3 oktober 2012 hebben PS het 
bevindingenrapport vastgesteld. Naar aanleiding 
van dit rapport zijn vier gedeputeerden afgetreden.

Open plan proces Nieuwe Natuur
De discussie over mogelijke scenario’s en ontwik-
kelrichtingen heeft er toe geleid dat een motie 
“Open plan proces” is aangenomen. Begin 2013 
heeft een onafhankelijke commissie over dit open 
planproces een eindrapport aangeboden (6.1.1 
nieuw). Zeer recent hebben PS onze visie onder-
steund. Dit houdt in dat de verbindingsfunctie van 
het OostvaardersWold wordt losgelaten en dat 
ingezet wordt op de aanleg van een programma 
Nieuwe Natuur met een veelheid van initiatieven. 
Specifieke aandacht wordt besteed aan de natuur-
ontwikkeling dichtbij grotere stedelijke concentra-
ties. Voor de verbindingszone nemen wij een 
tijdelijk moratorium in acht, waarbij we een 
uitzondering maken voor de noodzakelijke compen-
satieverplichtingen. Zo krijgen we de tijd om het 
OostvaardersWold af te wikkelen en om het 
stappenplan Nieuwe Natuur uit te werken en te 
overleggen met het rijk.
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DE on

Maatschappelijk effect Duurzaam Flevoland: dit houdt in dat de Flevolandse energiebehoefte wordt gedekt uit 
niet-fossiele bronnen (exclusief transport)

6.2  Wat willen we bereiken 

levoland is en blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de energiehuishouding door 
de markt maximaal te stimuleren en aan te jagen

Wij investeren € 6,2 miljoen in de Duurzame Energie-onderneming (voorheen vehikel) die de 
energietransitie aan gaat jagen en vergroten daarmee nationaal en internationaal de zichtbaarheid 
van Flevoland

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

6.2.1 We stellen een businessplan op om de oprichting van een Duurzame Energie- en Ontwikkelings-
maatschappij (DE-on) te onderzoeken 2012 2012

6.2.2 We dragen bij aan het opstellen van een masterplan verduurzaming energiehuishouding voor 
Almere 2011 2011

6.2.3 We voeren heroriëntatie uit op de vorm waarin we DE-on gaan organiseren. -- 2013

6.2.4 Na de afronding van de heroriëntatie implementeren we de nieuwe organisatiestructuur van 
DE-on -- 2014

Op het gebied van duurzaamheid hebben we in de 
eerste twee jaren van deze periode intensief 
gewerkt aan de ontwikkeling van een Duurzame 
Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on). Zie 

ook hiervoor in dit hoofdstuk paragraaf 2.3 (doel-
stelling 3.3). Op basis van de heroriëntatie zullen 
wij een nieuwe doelstelling formuleren om duur-
zaamheidprojecten aan te jagen. 
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Schaalsprong / IFA

Maatschappelijk effect

Almere moet zich kunnen ontwikkelingen tot een aantrekkelijke en vitale stad in de Noordvleu-
gel van de Randstad, met een breed aanbod aan woonmilieus. Almere draagt zo bij aan het 
versterken van de internationale concurrentiepositie

De schaalsprong van Almere gaat gepaard met het borgen van de kwaliteit van de bestaande 
stad en de groei van het voorzieningenniveau

6.3  Wat willen we bereiken Wij richten ons op de uitwerking van de afgesproken lijnen voor de drievoudige ambitie in 
bereikbaarheid, verstedelijking en ecologie

OUD Wij investeren via IFA in betekenisvolle projecten die de kwaliteit van de bestaande stad verbete-
ren. De focus ligt op voorzieningen en hoger- en beroepsonderwijs

NIEUW Wij investeren in voorzieningen om de kwaliteit van de stad te verhogen, bijvoorbeeld in hoger 
onderwijs

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

6.3.1 Wij dragen, onder meer via onze Investeringsagenda, bij aan de actualisatie van het IAK 2012 2012

6.3.2 Wij stellen op basis van de Investeringsagenda 2011 – 2015 een investeringsfonds en een 
investeringsstrategie op 2012 2012

6.3.3 Wij continueren de aanpak voor de ontwikkeling van het voorzieningenniveau van Almere 
volgens het IFA. -- 2015

6.3.4 Samen met Almere selecteren wij investeringsprojecten in het gewenste voorzieningenniveau 
van de stad met een minimale cofinanciering van > 50%. -- 2012-2015

6.3.5 Wij stellen een evaluatie IFA-2 op en bereiden IFA-3 voor 2015 2015
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Het rijk wil graag met alle relevante regionale 
partijen een bestuursovereenkomst sluiten. Daarom 
sloten in januari 2010 het rijk, Almere en Flevoland 
al het Integraal Afsprakenkader (IAK). In dat IAK 
staat dat eind 2012, bij de verschijning van de 
concept-Rijksstructuurvisie, het IAK geactualiseerd 
wordt. Inmiddels heeft de uitwerking van het IAK 
diverse vervolgovereenkomsten opgeleverd voor 
Duurzaamheid, Sport, Cultuur, Almere Werkt!, 
Stedelijke Bereikbaarheid Almere. Overwogen 
wordt om de afgesproken actualisatie van het IAK 
en de door het Rijk beoogde bestuursovereenkomst 
in elkaar te schuiven. Onze financiële bijdrage stel-
len wij via de provinciale Investeringsagenda ter 
beschikking. Nu de herverdeling van het provincie-

fonds voor ons teleurstellend is verlopen, kan onze 
bijdrage slechts beperkt zijn. Op basis van het IAK 
wordt deze strategie uitgewerkt. De provinciale 
Investeringsagenda is hiervoor de basis. 

In de tweede tranche van het IFA zijn, naast de 
reeds beschikte subsidie (€ 9 miljoen) voor Hoge-
school Windesheim in Almere, voor circa € 3 
miljoen subsidies beschikt in Boshart Almeerder 
Hout, Bidbook Floriade en het Jan van Es Instituut. 
Voor de Floriade is € 10 miljoen geoormerkt. Het is 
nog niet bekend wanneer aanspraak op dit oormerk 
gedaan wordt. In juli 2012 hebben GS en PS nadere 
werkafspraken gemaakt over het goedkeuren van 
projectideeën. 

Markermeer / IJmeer

Maatschappelijk effect Een economisch en ecologisch vitaal Blauw Hart

6.4  Wat willen we bereiken 
Wij stellen een ontwikkelingsperspectief op voor het Markermeer en IJmeer voor verstedelijking 
(bijvoorbeeld buitendijks bouwen), toerisme en recreatie, beroeps- en sportvisserij en duurzame 
energie in samenhang met versterking van de natuurkwaliteit (Blauwe Hart van de Randstad)

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

6.4.1 Binnen de WMIJ onderzoeken wij de optimalisatie van het TBES 2012 2012

6.4.2 Wij dragen € 1,5 miljoen bij aan de uitvoering van een eerste fase van het TBES 2012-2014 2012-2014

6.4.3
Op basis van de monitoring van het effect van de eerste fase TBES en het advies over het 
keren van de autonome neergaande trend nemen wij een besluit over een volgende fase TBES 
en onze bijdrage daaraan

2014 2014

6.4.4 Wij werken de juridische strategie voor het natuurinclusieve ontwerp van RRAAM uit en 
brengen dat in bij de Rijksstructuurvisie 2014 2014

6.4.5 Wij dragen bij aan de totstandkoming van het beheerplan Markermeer-IJmeer van Rijkswater-
staat 2012 2012

In het eerste deel van deze collegeperiode heeft 
de Werkmaatschappij Markermeer IJmeer de 
kosten  voor het Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem (TBES) teruggebracht van € 1 miljard naar 
€ 350 – 520 miljoen. Deze optimalisatie is afhanke-
lijk van de te kiezen uitvoeringsvariant. De resulta-
ten worden verwerkt in de structuurvisie Rijk-regio 
Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM). Provinci-
ale Staten hebben in juli 2012 ingestemd met het 
beschikbaar stellen van de gevraagde bijdrage aan 

de realisatie van de eerste fase van het TBES. De 
structuurvisie RRAAM leidt tot besluitvorming over 
de volgende fase. We verwachten dat deze visie in 
2014 wordt afgerond. 
De werkmaatschappij Markermeer IJmeer heeft de 
juridische strategie voor RRAAM in september 2012 
opgeleverd aan de Stuurgroep RRAAM. Deze 
strategie wordt de komende tijd verder uitgewerkt 
in een ‘boekhoudsystematiek’ voor natuur en 
ruimtelijk ontwikkeling. De provinciale bijdrage 
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aan het beheerplan voor het Markermeer-IJmeer 
hebben wij conform de gevraagde inzet geleverd. 

Het beheerplan voor het IJsselmeergebied heeft 
Rijkswaterstaat nog niet vastgesteld. 

Luchthaven Lelystad

Maatschappelijk effect Luchthaven Lelystad levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Flevoland en 
verbetert de (internationale) bereikbaarheid

6.5  Wat willen we bereiken 

1.  Lelystad is uitgebreid tot een zakelijke, regionale luchthaven voor niet-mainport gebonden 
luchtverkeer.  

2.  Wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en ontwikkeling van de luchthaven 
Lelystad binnen de huidige PKB. 

3.  We leveren een bijdrage aan het 100.000 banenplan van de schaalsprong Almere en de 
ontwikkeling van werkgelegenheid in Lelystad

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

6.5.1 Wij leveren een incidentele financiële bijdrage aan de onrendabele top van maximaal 
€ 1,1 miljoen 2012 2012

6.5.2
Wij werken nauw samen met de andere aandeelhouders Almere en Lelystad; we lenen 
maximaal € 9,5 miljoen aan OMALA. Vanwege de economische omstandigheden anticiperen wij 
op mogelijke ontwikkelingen die voor OMALA van belang kunnen zijn

2012 2012-2015

6.5.3 Wij blijven deelnemen aan de ‘Alderstafel’ en dringen er op aan om de overloopfunctie van de 
Luchthaven Lelystad voor Schiphol van de grond te krijgen 2012 -2015 2013-2015

6.5.4 Wij zetten ons met de gemeente Lelystad in om een overloopfunctie van Lelystad te 
bewerkstelligen 2012-2015 2013-2015

6.4.5 Wij dragen bij aan de totstandkoming van het beheerplan Markermeer-IJmeer van Rijkswater-
staat 2012 2012

Positieve ontwikkeling luchthaven
In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van de 
luchthaven een impuls gekregen door de adviezen 
van de ‘Alderstafel’. In 2012 heeft Alders het advies 
opgeleverd om de Luchthaven Lelystad te laten 
groeien met 25.000 vliegbewegingen en na een 
positieve evaluatie een doorgroei naar 45.000 
vliegbewegingen mogelijk te maken. Hierbij is het 
regionale kader volledig overgenomen. Het kabinet 
heeft positief gereageerd op het Aldersadvies. 
Het werkt nu toe naar een Luchthavenbesluit per 
1 november 2014. Wij richten onze provinciale 
inzet vooral op de regionale regie en op deelname 
aan de ‘Alderstafel’. Daarbij hanteren wij als 
uitgangspunten: minimale overlast en maximale 
economische effecten. 
De provinciale bijdrage in de Investeringagenda 
hebben we inmiddels gehalveerd (€ 0,55 mln). 
Doordat het proces over het Aldersadvies meer tijd 
heeft gekost, hebben we deze middelen die 
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bedoeld zijn voor de onrendabele top op de 
investeringen op dit moment nog niet ingezet. 
De oorspronkelijke doelstelling 6.5.4 had tot doel 
dat er een Planologische Kernbeslissing (PKB) zou 
zijn genomen. Dit doel is vervallen en vervangen 
omdat de rechter heeft besloten dat deze PKB niet 
meer rechtsgeldig is. 

Bedrijvenlocatie OMALA
Onze bedoeling was de afgelopen tijd om een 
businessplan OMALA op te stellen. Dit doel hebben 

wij verlaten en wij richten ons nu vooral op 
intensieve samenwerking. In de afgelopen periode 
hebben wij de samenwerking met andere aandeel-
houders gecontinueerd en geïntensiveerd. 
Met name op het vlak van risicobeperking hebben 
de aandeelhouders en de directie van OMALA 
afspraken gemaakt. Ze hebben gekozen voor een 
zogenaamde ‘cash flow’-benadering. Daarbinnen 
zetten zij in op de acquisitie van toekomstige 
grondafnemers.

Noordelijk Flevoland

Maatschappelijk effect Verbeterde leefbaarheid in dit gebied en een goede balans in de provincie

6.6  Wat willen we bereiken Wij versterken de sociaal-economische structuur en vergroten de leefbaarheid

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

6.6.1 Mede op basis van de evaluatie van het Economisch Ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland 
2007-2010 stellen wij het Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland op 2012 2012

6.6.2 Wij maken een toetsingskader met de criteria waaraan majeure projecten worden getoetst 2012 2012

6.6.3 Wij maken werkafspraken met de gemeenten Noordoostpolder en Urk en leggen die vast in een 
convenant 2012 2012

6.6.4
Wij continueren de gebiedsgerichte aanpak voor Noordelijk Flevoland door de inzet van 
ZZL-gelden; verder zetten wij actief het ruimtelijk instrumentarium in om projecten en 
initiatieven te realiseren. We monitoren op basis van een nulmeting de outputindicatoren

-- 2013

6.6.5
We selecteren met NOP en Urk projecten die investeren in de gewenste economische 
structuurverbetering van Noordelijk Flevoland; we zetten hiervoor programmamiddelen en 
private cofinanciering in

-- 2013

In de eerste jaren van deze bestuursperiode 
hebben we goede voortgang geboekt. In het eerste 
hoofdstuk hebben we dit al geschreven. In maart 
2012 hebben PS en de beide gemeentebesturen van 
Urk en Noordoostpolder het programma voor 
Noordelijk Flevoland vastgesteld. Vervolgens 
hebben wij het toetsingskader geformuleerd, 
waarna het herziene convenant ‘Zuiderzeelijngel-
den Noordelijk Flevoland’ ondertekend is door ons 
College van Gedeputeerde Staten en de Colleges 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeen-

ten Urk en Noordoostpolder. Ook hebben wij het 
afgelopen jaar de indicatoren voor het programma 
vastgesteld. Met de gezamenlijke overheden 
begeleiden wij het door het consortium voorge-
legde initiatief voor een buitendijkse haven Urk. 
Dit initiatief moet leiden tot een concrete busines-
scase. Het eerste project waarvoor vanuit het 
programma Zuiderzeelijnen gelden is beschikt, is 
Compoworld. In 2012 hebben wij hiervoor ruim 
€ 650.000 beschikt. 
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Voorzieningen en economie

Maatschappelijk effect Het bevorderen van de regionale economie door het bieden van een uitstekend vestigingskli-
maat en productiemilieu

6.7  Wat willen we bereiken Wij willen de achterstand in het voorzieningenniveau ten opzichte van de rest van Nederland in 
deze bestuursperiode terugbrengen tot 10%

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

6.7.1 Wij stellen een gericht investeringsprogramma Economie & Voorzieningen op in 2012 2012 2012

6.7.2
We investeren met partners in geselecteerde ontwikkelingen (op basis van businesscases). Wij 
zoeken daarbij initiatieven met partners en financieringsvormen die recht doen aan het begrip 
‘vitale coalitie’

2012-2015 2012-2015

6.7.3 Wij ondersteunen de initiatiefnemers om in 2014 een multimodale overslaghaven bij Lelystad 
te realiseren -- 2013 -2015

In het Coalitieakkoord hebben we in de Investe-
ringsagenda € 4 miljoen gereserveerd voor econo-
mie en voorzieningen. Wij hebben het afgelopen 
jaar de kaders voor dit investeringsprogramma 
beschreven en  uitgewerkt in de Economische 
Agenda. Op basis van de kaders in deze agenda 
wordt gewerkt aan een aantal consortia rond de 
thema’s Life science en Agrofood.

In de afgelopen jaren zijn wij betrokken bij de 
totstandkoming van een multimodale overslagmo-
gelijkheid in Lelystad. Daarvoor heeft een aantal 

partijen een businesscase voorbereid en wij 
hebben het advies gegeven om deze businesscase 
te verbeteren. Met succes hebben wij een financi-
ele bijdrage van het rijk aangevraagd. Voor dit 
project zijn we bereid een substantieel bedrag vrij 
te maken. Bovendien ondersteunen we het proces 
van de gewenste dijkomlegging. Het komende jaar 
verwachten wij besluitvorming over dit project 
omdat de haalbaarheid en realisatie van dit project 
dan in kaart is gebracht. Daarbij nemen wij een 
besluit over de provinciale inbreng in dit project. 
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2.7  Thema 7 Financieel kader

Maatschappelijk effect Een solide financieel beleid waarmee de provincie financieel gezond blijft 

7.1  Wat willen we bereiken Wij brengen inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in evenwicht en maken onze keuzes 
duidelijk zodat sturing en beïnvloeding mogelijk is

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

7.1.1 We actualiseren de financiële kaders  waaronder de financiële verordening 2012 2012

7.1.2 Onze begroting passen we zo aan dat het een vertaling is van de intenties van Provinciale 
staten 2012 2012

7.1.3 We evalueren de indexering van de MRB opcenten vanaf 2014 2013 2013

7.1.4 Bij de opstelling van de begrotingen worden de posten financieel en inhoudelijk doorgelicht 2012 2012

7.1.5
Wij gebruiken de periode 2012-2013 om het inzicht uit het Cebeon-rapport verder te 
verdiepen. Vanaf 2014 hebben wij om de stille lasten problematiek op te lossen € 4,5 miljoen 
per jaar opgenomen

2013 2013

7.1.6 Wij monitoren de ombuigingsoperatie en rapporteren daarover periodiek aan Provinciale 
Staten in het kader van P- en C-cyclus 2012-2015 2012-2015

7.1.7 We nemen verscherpte maatregelen om tekorten als gevolg van indexeringen te voorkomen 2012-2015 2012-2015

7.1.8 We versterken de interne controlling door maatregelen te nemen voor een betere interne 
beheersing. De voortgang wordt periodiek aan Provinciale staten kenbaar gemaakt 2012-2015 2012-2015

7.1.9
We zetten ons in voor volledige compensatie voor Flevoland voor het verlies aan inkomsten als 
gevolg van het rijksbeleid, zoals bij de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting van schone 
leaseauto’s

2012-2015 2012-2015

De financiële afspraken uit het Coalitieakkoord 
(verwoord in) thema 7 van het Collegeuitvoerings-
programma 2011 – 2015 hebben wij verder uitge-
werkt. Zij vormen het kader om de provinciale 
financiën structureel op orde te houden. Deze 
uitwerking heeft betrekking op de financiële 
positie van Flevoland, de provinciale begroting, de 
financiële kaders en de interne beheersing. 
Hieronder zetten we uiteen welke resultaten we 
hebben behaald en maken we (indien van toepas-
sing) een doorkijk naar de hele bestuursperiode.

Financiële positie
We zijn er in geslaagd om zowel voor 2012 als voor 
2013 een sluitende begroting aan Provinciale Staten 
aan te bieden. De keuzes die daarvoor noodzakelijk 
zijn, hebben we verwoord in de Perspectiefnota 
2012-2016 en de betreffende begrotingen. Uit een 
financiële diagnose blijkt dat Flevoland een goede 

financiële positie heeft. Deze diagnose is structu-
reel opgenomen in de begroting.

Voor de komende jaren zijn we begin 2013 een 
strategische discussie begonnen over het toekom-
stig profiel van de provincie (zingeving en richting) 
voor de langere termijn, geplaatst in relatie tot 
noodzakelijke nieuwe ombuigingen. Dit Nieuw 
Perspectief zoals we het hebben genoemd, moet 
leiden tot een sluitende meerjarenraming. Daarbij 
houden wij rekening met de gevolgen van het 
regeerakkoord (2012). De evaluatie van de indexe-
ring van de opcenten MRB (vanaf 2014) maakt 
onderdeel uit van de Perspectiefnota 2013-2017. 
In het coalitieakkoord werd al een versobering met 
betrekking tot loon- en prijscompensatie aangekon-
digd. Provinciale Staten hebben onze voorstellen 
overgenomen om voor de begrotingsjaren 2012 en 
2013 geen prijscompensatie toe te passen 
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(in respectievelijk de Kadernota 2011 en de 
Perspectiefnota 2012). Wij hebben de door ons 
gesubsidieerde instellingen in 2011 hierover 
geïnformeerd. Daarbij hebben wij duidelijk aange-
geven dat - voor zo ver op hen van toepassing - de 
uitbetaling van loon- en prijscompensatie met 
ingang van 1 januari 2013 eindigt.

Indien rijksbeleid nadelige financiële effecten 
heeft, speelt dit veelal bij alle provincies. Voor-
beeld daarvan is de belastingvrijstelling van schone 
auto’s. In IPO-verband zetten wij ons dan in voor 
compensatie. Het IPO treedt daarbij samen op met 
de VNG en UVW. Voorbeelden daarvan zijn het 
verplichte schatkistbankieren, de afschaffing van 
het BTW-compensatiefonds en de Wet Hof. Inmid-
dels is er op laatstgenoemde onderwerpen een 
onderhandelingsakkoord tussen de betrokken 
partijen (package deal).

Provinciale begroting
De opzet van de begroting is veranderd ten opzich-
te van begrotingen in de vorige bestuursperiode. In 
aansluiting op het Collegeuitvoeringsprogramma 
hebben we gekozen voor een indeling in zes 
programma’s: Ruimte, Bereikbaarheid, Economie, 
Samenleving, Investeringsagenda en Bestuur. Ieder 
programma wordt jaarlijks uitgewerkt (via pro-
grammaonderdelen) met daarin in ieder geval 
opgenomen de doelen en activiteiten uit het 
Collegeuitvoeringsprogramma voor het betreffende 
jaar. Het in 2011 samengestelde pakket aan 
maatregelen (ombuigingen) is vertaald in onze 
provinciale begroting. In elk document van de 
‘Planning- en controlcyclus’ zijn en worden PS over 
de voortgang van de ombuigingsoperatie geïnfor-
meerd. Tot nu toe verlopen deze ombuigingen 
volgens planning. We blijven monitoren en zullen 
PS informeren over de voortgang.

De financieel technische doorlichting van de 
begroting hebben wij eind 2012 afgerond. We 
hebben Provinciale Staten daarover geïnformeerd. 
Over de uitkomsten leggen we verantwoording af 
via de Perspectiefnota 2014-2017. Verder hebben 
we het begrotingsproces aangepast. We kijken 

namelijk bij de jaarlijkse begrotingsopstelling naar 
de onderbouwing (en noodzaak) van het budget. 
Toenemend (Incrementeel) ramen doen we (ook de 
aankomende jaren) niet meer.

Financiële kaders
Om een strak financieel regime in lijn met het 
coalitieakkoord uit te oefenen hebben we (aanvul-
lende) afspraken gemaakt. Deze zijn in 2011 
vastgelegd in de ‘Bestuurlijke afspraken op financi-
eel terrein’. Daarnaast was een integrale herzie-
ning van de financiële kaders noodzakelijk. De 
belangrijkste reden was dat de “Financiële veror-
dening” niet meer aansloot op de praktijk. De 
besluitvorming hierover door PS vindt begin 2013 
plaats. Verder hebben wij de kaders opgesteld en 
geactualiseerd op het terrein van het financieel 
beheer, de treasury en de interne controle. 

Interne beheersing
We hebben in oktober 2011 het programmaplan 
“Verbetering interne beheersing” voor de jaren 
2011-2015 vastgesteld en daarna met de Staten-
werkgroep Planning en Control besproken. De 
voortgang wordt gemeld in de paragraaf bedrijfs-
voering van de begroting en jaarrekening. De 
accountant constateert in zijn bevindingen bij de 
Jaarrekening 2011 dat de kwaliteit van de financi-
ele verslaglegging aanzienlijk is verbeterd en dat 
er op het gebied van Risicomanagement en Plan-
ning en Control duidelijke stappen zijn gezet. De 
voortgang van het plan van aanpak ligt grosso 
modo op schema. 

Overige
Wij hebben de afgelopen tijd intensief onderzoek 
gedaan naar de provinciale infrastructuur en de 
benodigde vervangingsinvesteringen voor de 
komende tien jaren. Vorig jaar hebben wij PS 
gevraagd middelen beschikbaar te stellen voor dit 
onderzoek. De infrastructuur is geheel in kaart 
gebracht. Om de vervanginginvesteringen zo laag 
mogelijk te houden, is een bepaald niveau van 
beheer nodig. In de loop van 2013 werken we 
voorstellen voor een uitvoeringsstrategie uit.  
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2.8 Thema 8 Transitie

Maatschappelijk effect

8.1  Wat willen we bereiken Efficiënte en op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie

Wat doen we daarvoor  Uitvoerings-
programma Tussenbalans

8.1.1 In de afdelingsplannen operationaliseren we de brede transitiedoelstellingen (ombuigingen, 
kwaliteit en cultuur) 2012 2012

8.1.2 Directie en afdelingen geven invulling aan de transitieopgave en er is samenhang in de 
uitkomsten 2013 2013

8.1.3 De plannen worden uitgevoerd en de brede doelstellingen van de transitie worden in praktijk 
gebracht 2014 2014

Drie thema’s
In het Collegeuitvoeringsprogramma hebben wij 
aangegeven dat een Transitieprogramma wordt 
opgesteld. Dit programma hebben wij in hoofdlij-
nen met Provinciale Staten besproken. De uitvoe-
ring van het programma is inmiddels ter hand 
genomen. Deze transitie zorgt er voor dat het 
ambtelijk apparaat een efficiënte en op samenwer-
king gerichte organisatie wordt. Drie thema’s staan 
daarin centraal: 
1. efficiënt en resultaatgericht 
2. modern werkgeverschap en 
3. vitale coalities. 

Ontwikkeling van de organisatie
Het transitieprogramma combineert de ontwikke-
ling van de drie inhoudelijke sporen met de de 
kwaliteitsverbetering van de organisatie in termen 
van processen, samenwerking en leiderschap. In 
het eerste jaar van dit programma zijn verkennin-
gen uitgevoerd naar modern werkgeverschap,  
externe samenwerkingsverbanden en efficiënt en 
resultaatgericht werken. In de afgelopen periode 
zijn metingen gedaan over de huidige kwaliteit van 
de organisatie. Daarnaast is een Management 
Development traject gestart, evenals het waarde-
rend ontwikkelen, een traject dat zich op alle 
medewerkers richt, en met de Flevo Inspiratie 
Tour. Ten slotte zijn waarderende audits uitgevoerd 
naar de kwaliteit van de externe samenwerkings-
verbanden en de organisatiekwaliteit conform het 
Overheids Ontwikkel Model (OOM). 

Kwaliteitsverbetering
De opbrengsten uit de verkenningen en audits 
hebben geleid tot een integrale programmering 
voor het jaar 2013 met een doorkijkje naar 2014. 
Hierin staat kwaliteitsverbetering centraal met 
inzet op het herontwerp van een aantal bedrijfs-
voeringprocessen, het verbeteren van het informa-
tie management, het doorvoeren van flexwerk-
concepten en het vergroten van de interne- en 
externe mobiliteit van het personeel. Met deze 
kwaliteitsverbetering wordt beoogd dat de organi-
satie de bestuurlijke doelstellingen nu en in de 
toekomst kan behalen, zoals verwoord in onder 
andere Nieuw Perspectief. 
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BIJLAGE 1
WIJZIGINGEN IN TUSSENBALANS 2013 VERGELEKEN MET 
COLLEGEUITVOERINGSPROGRAMMA 2011 – 2015

Collegeuitvoeringsprogramma 2011– 2015 Tussenbalans 2013 

Thema 2 Ruimte en bereikbaarheid

Activiteit 2.1.1
Wij stellen de bestuursopdracht voor de 
actualisatie van het Omgevingsplan 
Flevoland vast

2012 Activiteit beëindigd zonder realisatie 

Activiteit 2.1.3 Toegevoegde activiteit --
Wij coördineren de uitwerking van de 
gebiedgerichte thema’s met een fysieke 
component via de Omgevingsagenda

2011-2015

Activiteit 2.1.4

We stellen het derde Omgevingsplan 
Flevoland op in de vorm van een structuurvi-
sie, in samenspraak met de direct betrokken 
overheden en andere partners en leggen dit 
ter vaststelling voor aan Provinciale Staten

2015 Gebiedsgerichte thema’s met een fysieke 
component worden interactief uitgewerkt 2011– 2015

Activiteit 2.3.1

Wij leggen een integrale heroverweging van 
het PMIT (Provinciaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur en Transport) aan Provinciale 
Staten voor

2012

We voeren een verdiepingsslag uit naar het 
beheer van de Flevolandse infrastructuur 
(stille lastenproblematiek)  en programmeren 
voor 2014 het onderhoud van onze bezittingen 
zodanig dat zij op de meest kostenefficiënte 
wijze in stand kunnen worden gehouden

2013

Activiteit 2.5.1
Wij stellen kaders op voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen in het landelijk gebied ten 
behoeve van de actualisatie van het 
omgevingsplan

2012-2013
Een visiedocument waarin het beleid dat van 
toepassing is op het landelijk gebied is 
gebundeld

2013– 2014

Activiteit 2.6.3 Als activiteit toegevoegd aan collegeuitvoe-
ringsprogramma in Tussenbalans --

De actualisatie Visie Werklocaties vierde 
kwartaal 2013 en de regeling herstructurering 
werklocaties wordt uitgevoerd

2013– 2014

Thema 3 Economie, duurzaamheid en vitaal platteland

Doel 3.1

1. Een werkgelegenheidsgraad van 75% in 
2015

2. Stevige structuur en verbeterde 
concurrentiekracht Flevolandse 
economie

1. De werkgelegenheid stijgt met 2% ten 
opzichte van de groei van de beroeps-
bevolking

2. Stevige structuur en verbeterde 
concurrentiekracht Flevolandse 
economie

Activiteit 3.3.1
We stellen een businessplan op en besluiten 
met onze partners op basis daarvan over de 
oprichting van DE-on als vitale coalitie

2012 Wij voeren een heroriëntatie uit over de 
mogelijkheden om DE-on op te richten

2013

Thema 4 Voorzieningen

Activiteit 4.3.2 Als activiteit toegevoegd aan collegeuitvoe-
ringsprogramma in Tussenbalans 2012-2014

Wij ondersteunen en stimuleren (bovenregio-
nale) sportevenementen. Dit levert een 
zichtbare bijdrage aan de ontwikkeling van 
de sport in Flevoland. Evenementen leveren 
een economische impuls op en vormen een 
aantrekkelijk instrument voor het realiseren 
van vitale coalities tussen sport en andere 
economische sectoren

2012-2014

Activiteit 4.3.4 Wij participeren in de ontwikkeling van het 
Olympisch Plan 2028 2012-2015 Wij volgen passief de ontwikkelingen

met betrekking tot het Olympisch Plan 2028 2012-2015
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Collegeuitvoeringsprogramma 2011– 2015 Tussenbalans 2013 

Thema 6 Investeringsagenda

Doel 6.1
Wij willen een overeenkomst aangaan met 
een consortium dat het OostvaardersWold 
realiseert

 - Wij willen de aangegane compensatie-
verplichtingen realiseren en bijdragen 
aan de vergroting van de natuurdiversi-
teit en beleefbaarheid van de natuur in 
Flevoland waarbij de kosten voor de 
inwoners van Flevoland niet toenemen.

 - Wij komen via een adaptief proces tot 
een programma nieuwe natuur in 
Flevoland dat bijdraagt aan het streven 
naar een diverse en toegankelijke natuur

Activiteit 6.1.1
De overeenkomst van de overdracht van de 
uitvoering van het OostvaardersWold wordt 
uitgewerkt

2012

 - De overdracht van de uitvoering 
OostvaardersWold wordt uitgewerkt en 
(6.1.3) voorbereiding en realisatie van 
compensatieverplichtingen 

 - Wij hebben uitvoering gegeven aan de 
motie Open planproces Nieuwe Natuur 
van Provinciale Staten

2012

Activiteit 6.1.2

Op basis van (nakoming van) eerdere 
overeenkomsten worden met het Rijk 
afspraken gemaakt over de realisatie van 
OostvaardersWold

2014

Wij stellen op basis van het advies van de 
heer Bekker een uitwerking op voor het 
vervolgproces (moratorium, compensatiever-
plichtingen en programma nieuwe natuur)

2012-2013

Activiteit 6.1.3
Wij bereiden de overeengekomen compensa-
tie-verplichtingen voor en zorgen voor 
realisatie daarvan door derden

2012 Wij houden de verkregen grond- en 
vastgoedpositie in stand 2012-2015

Activiteit 6.1.4

Uiterlijk op 1 januari 2014 moet er volledige 
duidelijkheid zijn over de wijze waarop het 
OostvaardersWold door een consortium 
wordt gerealiseerd

2014 Activiteit is beëindigd

Activiteit 6.2.3
We bereiden in samenwerking met de 
partners gedegen besluitvorming over tot de 
oprichting van DE-on

We voeren heroriëntatie uit op de vorm 
waarin we DE-on gaan organiseren. 2013

Activiteit 6.2.4 We starten op basis van de besluitvorming 
over het businessplan de uitwerking

Na de afronding van de heroriëntatie 
implementeren we de nieuwe organisatie-
structuur van DE-on

2014

Doel 6.3

 - Wij richten ons op de uitwerking van de 
afgesproken lijnen voor de drievoudige 
ambitie in bereikbaarheid, verstedelij-
king en ecologie 

 - Wij investeren via IFA in betekenisvolle 
projecten die de kwaliteit van de 
bestaande stad verbeteren. De focus ligt 
op voorzieningen en hoger- en beroepson-
derwijs

 - Wij richten ons op de uitwerking van de 
afgesproken lijnen voor de drievoudige 
ambitie in bereikbaarheid, verstedelij-
king en ecologie 

 - Wij investeren in voorzieningen om de 
kwaliteit van de stad te verhogen, 
bijvoorbeeld in hoger onderwijs

Activiteit 6.3.3 Als activiteit toegevoegd aan collegeuitvoe-
ringsprogramma in Tussenbalans

Wij continueren de aanpak voor de 
ontwikkeling van het voorzieningenniveau 
van Almere volgens het IFA

2015

Activiteit 6.3.4 Als activiteit toegevoegd aan collegeuitvoe-
ringsprogramma in Tussenbalans

Samen met Almere selecteren wij investe-
ringsprojecten in het gewenste voorzienin-
genniveau van de stad met een minimale 
cofinanciering van > 50%

2012-2015

Activiteit 6.5.2

Wij stimuleren het bedrijfsleven te 
participeren in het businessplan en zetten in 
op de duurzame, innovatieve en economi-
sche doorontwikkeling van luchtvaartgebon-
den sectoren

2012

Wij werken nauw samen met de andere 
aandeelhouders Almere en Lelystad; we lenen 
maximaal € 9,5 miljoen aan OMALA. Vanwege 
de economische omstandigheden anticiperen 
wij op mogelijke ontwikkelingen die voor 
OMALA van belang kunnen zijn 

2012-2015

Activiteit 6.5.3

Wij zetten ons aan de “Alderstafel” in voor 
maximale werkgelegenheid tegen zo min 
mogelijk overlast en de ontwikkeling van de 
luchthaven binnen de grenzen van de PKB

2012-2015

Wij blijven deelnemen aan de ‘Alderstafel’ 
en dringen er op aan om de overloopfunctie 
van de Luchthaven Lelystad voor Schiphol van 
de grond te krijgen

2013-2015

Activiteit 6.6.4 Als activiteit toegevoegd aan collegeuitvoe-
ringsprogramma in Tussenbalans

Wij continueren de gebiedsgerichte aanpak 
voor Noordelijk Flevoland door de inzet van 
ZZL-gelden; verder zetten wij actief het 
ruimtelijk instrumentarium in om projecten 
en initiatieven te realiseren. We monitoren 
op basis van een nulmeting de outputindica-
toren

2013

Activiteit 6.6.5 Als activiteit toegevoegd aan collegeuitvoe-
ringsprogramma in Tussenbalans

We selecteren met NOP en Urk projecten die 
investeren in de gewenste economische 
structuurverbetering van Noordelijk 
Flevoland; we zetten hiervoor programma-
middelen en private cofinanciering in

2013

Activiteit 6.7.3 Nieuwe activiteit
Wij ondersteunen de initiatiefnemers om in 
2014 een multimodale overslaghaven bij 
Lelystad te realiseren

2013 -2015
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