Schriftelijke beantwoording vragen Zomernota 2015
Bij de bespreking van de Zomernota 2015 in de Commissie Bestuur op 14 oktober jl. is een
drietal vragen gesteld waarvoor schriftelijke beantwoording is toegezegd:
IFA2
Vraag PVV:
Voor lopende projecten in het kader van IFA2 wordt circa € 1 mln. vastgehouden. Waarom
is dat nodig en worden we hierover nog geïnformeerd?
Antwoord:
Er wordt geen bedrag ‘vastgehouden’. Het betreft hier bestaande verplichtingen van reeds
lopende projecten die (deels) doorschuiven naar het volgende begrotingsjaar omdat de
voortgang lager is dan oorspronkelijk voorzien. Dit bedrag wordt dus uitgegeven in 2016 en
niet in 2015. Mocht het onverhoopt uiteindelijk toch niet worden uitgegeven (lagere kosten)
dan worden Provinciale Staten daarover geïnformeerd en besluiten Provinciale Staten over
de besteding van deze vrijvallende middelen.
Overigens worden Provinciale Staten twee keer per jaar via de IFA-(half)jaarrapportage
geïnformeerd over de voortgang van individuele projecten, eventuele vrijval van middelen
en daarmee het restant van het nog te besteden bedrag.
Fonds transitie visserij
Vraag SGP:
Er is naar verluid een nieuwe verdeelsleutel voor de rijksmiddelen voor de beroepsvisserij;
is hierover meer informatie te geven?
Antwoord:
De verdeelsleutel heeft betrekking op de compensatie die het ministerie van EZ de vissers
heeft geboden voor de vangstbeperkingen voor schubvis, die dit jaar zijn opgelegd. Vissers
moeten het bedrag van het ministerie onderling verdelen en komen daar, naar wij hebben
begrepen van de Producenten Organisatie, niet goed uit. De provincie heeft daar echter
geen rol in.
Het in de provinciebegroting geraamde bedrag is voor de transitie naar duurzame visserij.
Deze bijdrage is bedoeld om projecten te ondersteunen die in overleg met vissers worden
gestart door een nieuw opgerichte Stichting. De Stichting heeft wensen van vissers
geïnventariseerd en komt later dit jaar of begin volgend jaar met een werkplan.
Wateroverlast
Vraag GroenLinks:
Het beleid inzake wateroverlast wordt herijkt. Is aan te geven wat we gaan doen. Wanneer
krijgen Provinciale Staten de uitkomsten van de herijking?
Antwoord:
Het beleid inzake wateroverlast is opgenomen in hoofdstuk 4.3 van de partiële herziening
Omgevingsplan Flevoland water 2015. We hebben daar op 7 oktober uitgebreid over
gesproken in de commissie Ruimte. Wij verwachten u in de 2e helft van 2016 de resultaten
van de evaluatie te kunnen presenteren.

