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Ontwerp-begroting 2014 

Uw kenrnerk Ons kenmerk 
1529527 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij bieden wij u de ontwerp-Programmabegroting 2014 aan, inclusief een doorkijk naar de jaren 
tot en met 2017. Tevens ontvangt u ter kennisname de Productenraming 2014. De begroting is net 
als voorgaande jaren ook beschikbaar in een online versie. Deze kunt u inzien via 
www.flevoland.nl/begroting. 

De ontwerp-Programmabegroting 2014 is de derde begroting in de bestuursperiode 2011-2015. Wij 
bieden u een begroting 2014 aan met een positief resultaat, en ook de meerjarenraming geeft een 
positief beeld. De begroting is vanzelfsprekend gebaseerd op uw eerdere besluitvorming bij de 
Perspectiefnota 2013-2017. Bovendien zien we ruimte om tegemoet te kunnen komen aan uw 
nadrukkelijke wens om lastenverzwaring voor onze inwoners voor het komende begrotingsjaar te 
voorkomen. Daardoor stellen wij u in de begroting voor om de voorgenomen indexering van de 
motorrijtuigenbelasting met 2% niet in 2014, maar pas in 2015 in te laten gaan. 

Voor de behandeling van de ontwerp-Programmabegroting 2014 door Provinciale Staten is het 
onderstaande schema voorzien: 

Woensdag 25 september 
Woensdag 16 oktober 
Woensdag 13 november 

Panoramaronde (ambtelijke presentatie) 
Opinieronde 
Besluitvorming 

P-MIRT 
Bij de begrotingsstukken ontvangt u het voorstel voor het provinciaal meerjarenprogramma 
infrastructuur, ruimte en transport (p-MIRT) 2014-2018. In het p-MIRT concretiseert Gedeputeerde 
Staten de voornemens voor de komende vijf jaar die het heeft voor de investeringen op de thema's 
ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, natuur en landschap en geeft een doorkijk voor de 
komende 10 jaar. Ook zijn projecten op het gebied van niet jaarlijks onderhoud opgenomen. 

Investeringsagenda 2013-2022 
In 2011 is voor het eerst de investeringsagenda voor de komende 10 jaar opgesteld. Bij de begroting 
ontvangt u de geactualiseerde investeringsagenda, die een doorkijk biedt tot 2022. De 
Investeringsagenda biedt inzicht in het totaal van de voorgenomen provinciale investeringen in 
genoemde periode, met uitzondering van investeringen in de bedrijfsvoering (zoals huisvesting en 
automatisering). In de Investeringsagenda zijn geprogrammeerde en agendazettende programma's 
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en thema's opgenomen. De geprogrammeerde investeringen zijn door u reeds geautoriseerd; de 
agendazettende onderdelen zullen op een later moment via bestuursopdrachten aan u worden 
voorgelegd. I 

Drie keer onlinej 
Dit jaar is opnieuw aandacht besteedt aan het digitaal ontsluiten van de begroting, p-MIRT en 
Investeringsagenda. Wij doen dat in de overtuiging dat een digitale presentatie de inzichtelijkheid 
en toegankelijkheid van de informatie enorm vergroot ten opzichte van de ouderwetse uitgave op 
pafDier. 

öegrot/ng: 
Op www.flevoland.nl/begroting kunt u op diverse manieren inzoomen op de verschillende 
onderdelen van de begroting. Op de website hebben we bovendien een instructiefilmpje 
toegevoegd, met tips voor het gebruik van deze tooi. 

pMIRT: I 
Ook het p-MIRT staat op onze website, waarbij u op de kaart van Flevoland kunt doorklikken naar de  
verschillende projecten per regio: www.flevoland.nl/pmirt. 

/nvester/ngsogenda; 
De omgevingsagenda is een handig digitaal instrument dat is ontwikkeld door de provincie Flevoland 
voor het optimaliseren van de uitvoeringsopgave. U vind de Investeringsagenda onder de Tab 
Financien op www.flevoland.nl/omgevingsagenda. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,. de voorzitter. 
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