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1 DE PROVINCIE FLEVOLAND IN 2010 

Het is voorjaar 2010; de provincie Flevoland bereidt zich voor op de Algemene Beschouwingen die 
plaatsvinden op 27 mei 2010 in het provinciehuis te Lelystad. Tijdens de Algemene Beschouwingen 
debatteren Provinciale Staten van Flevoland over de voortgang van de lopende begroting en over de 
kaderstelling voor de nieuwe Programmabegroting. Dit doen zij met behulp van sturende 
instrumenten als de Voorjaarsnota 2010 en de Kadernota 2011-2014. Op basis hiervan geven 
Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten de kaders voor bijstelling van de lopende 
Programmabegroting 2010 en de nieuwe Programmabegroting 2011. 

Ontv/ikkelingen in de onzekerheid 
In de Kadernota 2010 en in de Programmabegroting 2010 namen wij op dat over de voornaamste 
provinciale inkomstenbron, het Provinciefonds, nog niet eerder zoveel onzekerheid bestond. In 
structurele zin blijft die onzekerheid voortduren. Voor het jaar 2011 is onlangs wel meer zekerheid 
ontstaan. In hoofdstuk twee van deze nota komen wij hierop terug. 

De onzekerheden doen zich niet alleen voor bij de provinciale inkomsten. Ook in de uitgavensfeer 
bestaat onduidelijkheid zoals bij grote projecten als Schaalsprong Almere of bij de hoge ambitie om 
Flevoland te ontwikkelen. Zeker is ons standpunt 'Zonder extra middelen geen Schaalsprong'. 
De termijn van duidelijkheid omtrent de hoogte van de structurele inkomsten wordt nog mede 
bepaald door de val van het Kabinet. 

Verder hebben wij in de voorbereiding van deze nota een duidelijke keuze moeten maken. De 
verdere ontwikkeling van Flevoland vraagt om extra inzet op tal van terreinen. Deze inzet leidt 
veelal tot verhoging van uitgaven. Gelet op de onduidelijkheid rondom onze inkomsten hebben wij 
ervoor gekozen in de Kadernota 2011 -2014 niet met voorstellen te komen die leiden tot hogere 
uitgaven. 

Na de Algemene Beschouwingen 
Wij gaan na de Algemene Beschouwingen van mei 2010 over tot het opstellen van de Programma
begroting 2011. In de komende periode kunnen zich nog nieuwe ontwikkelingen voordoen in de 
onzekerheden die hierboven en elders in deze nota zijn geschetst en die van invloed zijn op de 
begroting. Deze zullen v>̂ j dan hierin betrekken. 

Leeswijzer 
In deze nota genaamd 'Perspectief 2010-2014' treft u de voorheen afzonderlijke documenten 
Voorjaarsnota en Kadernota gebundeld aan. Met deze bundeling willen v/ij de meerjarige integrale 
benadering van de inhoud bevorderen. Tijdens een begrotingsjaar doen zich verschillende 
ontwikkelingen voor die nopen tot bijstelling van de lopende en/of toekomstige begroting. 
Daarnaast biedt de integrale benadering een beter inzicht in de financiële situatie hetgeen de 
besluitvorming ten goede zou moeten komen. 

De kern van deze notitie bestaat uit zes hoofdstukken waarbij v/ij na de inleiding, ingaan op onze 
uitgangspunten, de Voorjaarsnota 2010, de Kadernota 2011-2014, de risico's en onzekerheden en tot 
slot enkele ontwikkelingen binnen de bedrijfvoering. In de bijlage is de rapportage van de 
Voorjaarsnota 2010 opgenomen. 

Lelystad, 30 maart 2010 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 



2 UITGANGSPUNTEN VAN ONS COLLEGE 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de door ons gehanteerde uitgangspunten. Dit doen wij door eerst 
een korte beschrijving te geven van de ontwikkelingen binnen het middenbestuur. Deze 
ontwikkelingen zijn van grote invloed op onze keuzes voor de komende jaren. Deze keuzes lichten 
wij toe in § 2.2 van dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk eindigt met een opsomming van onze 
uitgangspunten. 

2.1 Ontwikkelingen binnen het middenbestuur 

2.1.1 Drie hoofdlijnen: Financiën, taken en structuur 

Deze nota kwam tot stand in een context waarin de discussie over de toekomst van het 
middenbestuur zowel inhoudelijk als financieel steeds actueler is geworden. De discussie over het 
middenbestuur valt uiteen in drie hoofdlijnen, te weten financiën, taken en structuur. 

Ten aanzien van de financiën speelt de vraag welke heroverwegingen nodig zijn in de 
overheidsfinanciën en welk effect dit heeft op het Provinciefonds. Omtrent de taken speelt de 
vraag welke taken en bevoegdheden het middenbestuur uit dient te oefenen (Loddersdiscussie). De 
3̂  hoofdlijn 'structuur' heeft betrekking op bijvoorbeeld het samenvoegen dan wel opheffen van 
bestuurslagen (waterschappen, provincies e tc ) . 
Het spreekt voor zich dat deze drie hoofdlijnen in de lopende discussie sterk met elkaar 
samenhangen en elkaar wederzijds beïnvloeden. Onze keuzes bij deze drie hoofdlijnen voor de 
Kadernota 2011-2014 hebben we hieronder uitgewerkt. 

2.1.2 Aanleiding 

De discussie over het middenbestuur is in de eerste plaats het gevolg van de noodzaak om in te 
grijpen in de financiën van de overheid en ook in die van de provincies. De grote 
ombuigingsoperatie die momenteel met de brede heroverwegingen vanuit het rijk geïnitieerd is, 
maakt de discussie over het middenbestuur noodzakelijk en geeft daar mede richting aan. Daarnaast 
speelt de aangekondigde korting op het Provinciefonds van € 300 miljoen vanaf 2011 en discussiëren 
de provincies onderling over de herverdeling van het Provinciefonds. 

In de tweede plaats loopt een politieke discussie. De partijen in de Tweede Kamer zijn op dit 
moment sterk betrokken bij deze discussie. Eigenlijk staan alle politieke partijen aanpassing van de 
huidige situatie van het openbaar bestuur voor. De verkiezingsprogramma's met het oog op 9 juni 
2010 -vervroegde Kamerverkiezingen- geven daarover verder uitsluitsel. 

In de derde plaats loopt er al enkele maanden een proces vanuit het IPO om interprovinciaal tot een 
standpunt te komen over de positionering van de provincies en hieraan gekoppeld een financieel 
bod aan het rijk. 

2.1.3 Gevolg 

Het rijk heeft een aantal brede heroverwegingen aangekondigd om te komen tot een bezuiniging 
van € 35 miljard. Twintig ambtelijke werkgroepen zijn gestart en adviseren hierover. Eén van deze 
werkgroepen is de werkgroep Kalden. Zij heeft als opdracht gekregen om voor structureel 20 
procent van de netto uitgaven (€ 1,5 miljard) aan bezuinigingen te adviseren door een andere 
bestuurlijke organisatie van de taken. Behalve de werkgroep Kalden zijn er nog negentien andere 
werkgroepen die adviseren over inhoudelijke dossiers. Het ligt voor de hand dat de provincies te 
maken krijgen met grote bezuinigingen als gevolg van deze heroverweging. Hierbij zal naar 
verwachting ook de discussie over de structuur van het huidige middenbestuur betrokken worden. 
Gezien de recente val van het Kabinet is door het demissionaire Kabinet besloten dat de 
heroverwegingswerkgroepen hun aanbevelingen vervroegd - voor 1 april 2010 -presenteren. Deze 
zullen direct aan de Tweede Kamer gezonden worden, zonder Kabinetsreactie. 



2.2 Onze keuzes 

In deze paragraaf lichten wij onze keuzes binnen de drie hoofdlijnen toe. Daarbij verwoorden wij 
eerst per hoofdlijn ons standpunt en geven vervolgens -op basis van recente informatie- de 
concretisering ervan weer als uitgangspunt voor de Kadernota 2011-2014. 

2.2.1 Financiën 

In de discussie rond het middenbestuur stelt ons college op basis van het Cebeon-rapport dat zij een 
financieel achtergestelde positie heeft ten opzichte van de andere provincies. Dit wordt o.m. 
veroorzaakt doordat bij het ontstaan van Flevoland veel infrastructuur en kunstwerken om niet zijn 
overgedragen aan Flevoland, zonder daarbij Flevoland de financiële mogelijkheden te geven voor 
het vernieuwen van deze zaken adequate reserveringen te treffen. Daarnaast heeft Flevoland te 
maken met achterstanden in voorzieningen als gevolg van de opgetreden snelle groei. De grote 
rijksontwikkeltaken van de provincie Flevoland in de komend decennia komen daar nog bij. Op basis 
van het Cebeon-rapport is becijferd dat Flevoland voor het realiseren en in stand houden van een 
adequaat voorzieningenniveau ongeveer € 35 miljoen tekort komt en voor de rijksontwikkeltaken 
daarnaast nog eens € 74 miljoen. 

Wij zetten op basis van het Cebeon-rapport in op het bereiken van een gelijkwaardige financiële 
positie voor de provincie, waar het gaat om de beschikbaarheid van middelen bij de herverdeling 
van het Provinciefonds. In de discussie over het Provinciefonds wil Flevoland daarom door de andere 
provincies en door het rijk erkend worden voor de achterstand die zij heeft in de uitkering in het 
Provinciefonds. Daarbij moet rekening worden gehouden met de scheve verdeling van inkomsten uit 
vermogen; Flevoland heeft niet de mogelijkheid gehad vermogens op te bouwen (bijvoorbeeld door 
deelnemingen in energiebedrijven) zoals andere provincies dit wel hebben kunnen doen. Flevoland 
wil dat zij volgens dezelfde normen haar deel zal gaan ontvangen uit het Provinciefonds en wordt 
gecompenseerd voor de achterstanden uit het verleden. 

Compromis 2011 
Op het moment dat deze nota door ons werd besproken (30 maart 2010) is duidelijkheid verkregen 
over de hoogte van de Provinciefondsuitkering. Binnen het IPO zijn voor het jaar 2011 afspraken 
gemaakt over de herverdeling van de Provinciefondsuitkering. In hoofdstuk vier lichten wij deze 
afspraken toe. 

Wij hadden in de Programmabegroting 2010 te maken met een structureel tekort in de 
meerjarenraming. In de Programmabegroting 2010 hebben we hierover aangegeven dat wij eerst de 
uitkomst van de herverdeling van het Provinciefonds afwachten voordat v/ij maatregelen nemen om 
de tekorten weg te werken. Zoals hiervoor aangegeven ligt er alleen voor begrotingsjaar 2011 een 
aanbod van de provincies. Structurele duidelijkheid laat op zich wachten. Daarom kiezen wij ervoor 
om een sobere Kadernota 2011-2014 te presenteren die gericht is op de uitvoering van het 
Hoofdlijnenakkoord 2007-2011. Anders dan in voorgaande jaren doen wij geen voorstellen die leiden 
tot hogere uitgaven. In deze Kadernota 2011 -2014 zult u dan ook geen voorgestelde beleidskeuzes 
met inhoudelijke onderbouwingen van ons aantreffen. 

2.2.2 Taken 

Op basis van het rapport Lodders spreken rijk en provincies zich in het bestuursakkoord uit voor een 
sterkere rolprofilering. Het Lodders rolprofiel gaat ervan uit dat de provincies zich concentreren op 
het ruimtelijk-economisch domein en cultuur. Alhoewel het bestuursakkoord richtinggevend is voor 
het rolprofiel van de provincies hecht ons college aan de eigen verantwoordelijkheid van provincies 
om taken op te pakken en andere taken te laten liggen. Flevoland blijft waarde hechten aan haar 
open huishouding, vanwege de noodzaak om in te spelen op specifiek Flevolandse taken. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om de Flevolandse achterstand in het voorzieningenniveau en de opgaven voor de 
ontwikkeling van Alrnere. In het Hoofdlijnenakkoord zijn hiertoe verschillende speerpunten en 
beleidsaccenten opgenomen. Ons college heeft bovendien op basis van het Cebeon-rapport de 
specifiek Flevolandse opgaven inzichtelijk gemaakt. 



Vanwege haar specifieke ontwikkeltaken hebben wij heel bewust de keuze gemaakt om ook te 
investeren in bovengemeentelijke sociale ontwikkeltaken. Overeenkomstig dit uitgangspunt zijn ook 
de laatste sportnota en cultuurnota door uw staten vastgesteld. Zolang de ontwikkeling van het 
Flevolandse voorzieningenniveau hierom vraagt, blijft het noodzakelijk om in te zetten op 
bovenlokale sociale ontwikkeltaken. Het ligt in de lijn der verwachting, dat wanneer op termijn het 
Flevolandse voorzieningenniveau op het gewenste niveau is gebracht, deze inzet navenant afneemt. 

Met inachtneming van ons bovenstaande standpunt zullen wij eventuele toekomstige keuzes in onze 
taken langs deze lijn gaan voeren. Wij kiezen ervoor om dit pas te doen nadat definitief 
duidelijkheid verkregen is over de structurele hoogte van het Provinciefonds. 

2.2.3 Structuur 

Naar aanleiding van een in oktober 2005 gepubliceerd manifest van de Holland Acht^ voor een 
slagvaardig bestuur in de Randstad, namen uw staten in september 2006 een motie aan, waarin 
(vooralsnog) wordt gekozen voor een intensivering van de samenwerking met diverse partners 
(Randstadpartners, maar ook partners aan de oostkant van de provinciegrens) om de grote 
maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan te pakken. 

Wij achten het opheffen van de provincie Flevoland in het geheel niet opportuun. Waar het over de 
structuur van het middenbestuur gaat, is het wel van belang dat vaak de behoefte aan differentiatie 
wordt uitgesproken. Oplossingen die voor de Randstad noodzakelijk zouden kunnen zijn, zijn niet 
per definitie geschikt voor andere provincies. 

2.3 Conclusie 

In de discussie rond het middenbestuur zet ons college in op erkenning van de Flevolandse 
achterstand in de uitkering in het Provinciefonds. Wij willen dat Flevoland in een vergelijkbare 
financiële positie als andere provincies wordt gebracht bij de herverdeling van het Provinciefonds. 
Flevoland hecht aan haar open huishouding, vanwege de noodzaak om in te spelen op specifiek 
Flevolandse ontwikkeltaken. Waar het gaat om structuur is maatwerk voor de Randstad van groot 
belang. Het uitgangspunt is (vooralsnog) intensivering van de samenwerking. 

Samengevat hanteren wij daarom de volgende uitgangspunten: 
• Wij houden voor 2011 incidenteel rekening met een hogere uitkering uit het Provinciefonds; het 

uitgangspunt omtrent de structurele doorwerking van de in 2010 ontvangen extra inkomsten van 
€ 5 min. verlaten wi j ; 

• Wij presenteren een Kadernota 2011 -2014 die sober is (geen nieuwe beleidsvoornemens) en 
gericht is op de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011; 

• Eventuele keuzes maken wij nadat definitief duidelijkheid verkregen is over de structurele 
hoogte van het Provinciefonds. 

^ Provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Revoland en de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. 



3 Voorjaarsnota 2010 

In de Voorjaarsnota 2010 rapporteren wij over de uitvoering van de lopende Programmabegroting 
2010 gedurende de eerste drie maanden van 2010. Het is de eerste rapportage over het 
begrotingsjaar 2010; de tweede rapportage betreft de Najaarsnota 2010 die wij in september 
aanbieden aan Provinciale Staten. Van oudsher bevat de Najaarsnota uitgebreidere informatie over 
de voortgang van de begroting dan de Voorjaarsnota. Dit houdt verband met de vroege planning van 
de Voorjaarsnota in de P&C-kalender. 

De Voorjaarsnota 2010 is -zoals afgesproken met Provinciale Staten- een afwijkingenrapportage. De 
daadwerkelijke Voorjaarsnota is als bijlage 1 opgenomen in deze nota. Daarin gaan wij in op 
afwijkingen rondom het bereiken van onze doelen, de geplande activiteiten, de beschikbaar 
gestelde middelen en nieuwe inzichten in de risico's. 

In dit hoofdstuk hebben wij een opsomming opgenomen van de financiële mutaties in de 
Voorjaarsnota 2010. De informatie die wij in dit hoofdstuk presenteren sluit financieel gezien aan 
met de informatie in bijlage 1. 
De Voorjaarsnota 2010 heeft als startpunt de jaarschijf 2010 van de Programmabegroting 2010. 
Vervolgens komen de ontwikkelingen binnen de inkomsten en uitgaven, het saldo en de dekking van 
het saldo aan de orde. 

3.1 Vertrekpunt 2010 

Provinciale Staten van Flevoland stelden in november 2009 de Programmabegroting 2010 vast. Deze 
Programmabegroting sloot op € O mede door het nemen van enkele ruimtegevende maatregelen. 
Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar pagina 159 van de Programmabegroting 2010. 

Na het vaststellen van de Programmabegroting 2010 zijn reeds meerdere begrotingswijzigingen met 
een meerjarig effect door Provinciale Staten vastgesteld. Deze hebben geen gevolgen gehad voor 
het sluitend karakter van de Programmabegroting 2010. 

3.2 Inkomsten 2010 

De provincie kent verschillende soorten inkomsten. De voornaamste zijn algemene uitkeringen 
(Provinciefonds), belastingen, rentebaten en dividenden. Hieronder beschrijven wij de 
ontwikkelingen die zich ten aanzien van de Programmabegroting 2010 binnen deze drie 
inkomstenbronnen voordoen. 

3.2.1 Provinciefonds 

Voor begrotingsjaar 2010 rapporteren v/ij thans geen afwijkingen binnen het Provinciefonds. In 
hoofdstuk 4 'Kadernota 2011 -2014' gaan wij in op de toekomstige ontwikkeling van het dit fonds. 

3.2.2 Opcenten op de motorrijtuigenbelasting 

In de Programmabegroting 2010 hebben wij de inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting 
moeten verlagen. Dit als gevolg van het feit dat zich in 2009 voor het eerst een daling voordeed in 
het aantal auto's waarover de provincie opcenten kan heffen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door 
een lagere dan aangenomen groei van het aantal voertuigen als gevolg van de economische crisis en 
anderzijds door een verschuiving van het autobezit naar de categorie zeer schone auto's. In de 
laatste begrotingsv/ijziging 2009 hebben we de raming voor 2009 om die redenen reeds verlaagd met 
€ 1,0 min. Begin 2010 was de daling van het aantal belastingplichtige voertuigen nog niet geëindigd. 
Voor het gehele jaar 2010 wordt daarom thans rekening gehouden met een verlaging van € 1,35 
min. Deze verlaging hebben wij opgenomen in de Voorjaarsnota 2010. Deze verlaging werkt 
structureel door in de Kadernota 2011-2014 (zie hoofdstuk 4). 



Infrafonds 
Een beperkt deel van de opcenten MRB wordt geheven ten behoeve van de realisatie van 
infrastructurele projecten. Dit deel wordt toegevoegd aan de reserve Infrafonds. Door de lagere 
groei van de opbrengst kan de storting in de reserve Infrafonds ook worden verlaagd. Het effect 
hiervan bedraagt voor 2010 € 100.000. 

Saldo 
Het saldo van de ontwikkeling binnen de opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor de 
Voorjaarsnota 2010 bedraagt met de twee bovenstaande mutaties € 1,25 min. 

3.2.3 Rentebaten 

In de Voorjaarsnota 2010 hebben wij de rentebaten neerwaarts bij moeten stellen met € 100.000. 
Dit is voornamelijk een gevolg van een lagere rentevoet op liquide middelen. In hoofdstuk 4 geven 
wij meer informatie over de ontwikkeling van de rentebaten. 

3.2.4 Dividend 

Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders van NV Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese 
Pad d.d. 17 maart j l . is een dividendvoorstel ter grootte van € 2.000.000, aangenomen. De provincie 
Flevoland heeft een belang van 51% (per saldo € 1.020.000). In de begroting 2010 was een bedrag 
van nihil opgenomen. 

3.2.5 Resumé inkomsten 

In financiële zin zien de ontwikkelingen in de Voorjaarsnota 2010 ten aanzien van de inkomsten er 
als volgt uit: 

1. Provinciefonds € O 
2. Opcenten op de motorrijtuigenbelasting € -/- 1.250.000 
3. Rentebaten € -/- 100.000 
4. Dividend € +/+1.020.000 
Totaal inkomsten VJN 2010 € -/-330.000 

3.3 Uitgaven 2010 

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven is deze Voorjaarsnota 2010 sober en behoudend van karakter. 
Slechts drie mutaties binnen de Voorjaarsnota 2010 hebben betrekking op de uitgaven. Dit betreft 
ten eerste de kosten van de nieuwe huisvesting van het Huis van de Nederlandse provincies in 
Brussel. De extra lasten hiervan bedragen voor 2010 € 55.000. Ten tweede betreft het hogere 
kosten voor de Plan Mer. De kosten bedragen € 60.000, er is rekening gehouden met € 20.000 
waardoor een tekort van € 40.000 ontstaat. Tot slot kan de raming voor proceskosten Luchthaven 
Lelystad verlaagd worden met € 35.000. Het saldo van deze drie mutaties bedraagt dan € 60.000. 
Daarnaast is in de Voorjaarsnota 2010 rekening gehouden met een budgetneutrale wijziging voor het 
p-MJP. 

3.4 Saldo en dekkingsvoorstel 

Op basis van de mutaties in de vorige twee paragrafen is het saldo tussen inkomsten en uitgaven: 
1. Inkomsten mutaties 2010 € -/-330.000 
2. Uitgaven mutaties 2010 € -/- 60.000 
Totaal saldo VJN 2010 € -/- 390.000 

Dit tekort willen wij volledig dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve. In 2011 
compenseren wij deze onttrekking grotendeels. Zie hiertoe hoofdstuk 4 van deze nota. 



4 Kadernota 2011-2014 

In de 'Kadernota 2011-2014' lichten wij onze uitgangspunten en bijstellingen voor de nieuwe 
Programmabegroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 toe. In dit hoofdstuk beschrijven wij 
de ontwikkelingen binnen de middelen in die periode. Hierbij vertrekken wij vanuit de stand van de 
Programmabegroting 2010 en brengen vervolgens de inkomsten, uitgaven en het saldo aan de orde. 

4.1 Het vertrekpunt 

Provinciale Staten van Flevoland stelden in november 2009 de Programmabegroting 2010 vast. Voor 
het eerst in de Flevolandse geschiedenis presenteerden wij in 2009 een Programmabegroting 2010 
die tekorten vertoonde in de meerjarenraming 2011-2013. Deze tekorten in de meerjarenraming 
zijn het vertrekpunt voor deze Kadernota 2011-2014. In de tabel op pagina 159 van de Programma
begroting 2010 zijn deze tekorten weergegeven en hieronder -afgerond- overgenomen. 

2011 2012 2013 2014^ 
Tekort 2011 e.v. 1.950 - 2.700 1.790 - 1.790 

Bedragen x € 1.000 (• = nadelig effect op de ruimte) 

Na het vaststellen van de Programmabegroting 2010 zijn reeds meerdere begrotingsv/ijzigingen met 
een meerjarig effect door Provinciale Staten vastgesteld. Deze hebben geen gevolgen gehad voor 
het sluitend karakter van de Programmabegroting 2010. 

4.2 De inkomsten 

De provincie kent verschillende soorten inkomsten. De voornaamste zijn algemene (Provinciefonds) 
en doeluitkeringen, belastingen, dividenden en rente. In de onderstaande tabel zijn van deze 
inkomstbronnen, de ramingen overgenomen waarmee wij rekening hebben gehouden bij het 
opstellen van de Programmabegroting 2010 (bron: Programmabegroting 2010; pagina 78). Hierbij is 
geabstraheerd van doeluitkeringen in verband met hun specifieke bestedingsdoeleinde. 

Inkomstenbron (e.xd. doeluitkeringen) 2011 2012 2013 
Provinciefonds 
Opcenten Motorrijtuigenbelasting 
Rentebaten en dividend 

54.319 
51.750 
4.958 

54.419 
53.820 
4.958 

54.519 
55.970 
4.965 

Totaal uit Programmabegroting 2010 111.027 113.197 115.454 
Bedragen x € 1.000 (• = nadelig effect op de ruimte) 

De grafiek hiernaast laat zien dat 
het Provinciefonds met 49% de 
belangrijkste inkomstenbron voor 
de provincie is (excl. 
doeluitkeringen). Bijna net zo 
belangrijk zijn de inkomsten uit 
de opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting (47%). 

Dividend 
0% 

' Dit is een geëxtrapoleerd bedrag vanuit de kolom 2013. 

mimmm 
Provinciefonds 

49% 



Hieronder beschrijven wij de ontwikkelingen die zich binnen deze drie inkomstenbronnen voordoen 
ten tijde van het schrijven van deze Kadernota 2011-2014. 

4.2.1 Provinciefonds 

Vorig jaar is bereikt dat Flevoland door de andere provincies vrijwillig voor € 5 min. gecompenseerd 
wordt als erkenning van de financiële achterstandpositie bij de verdeling van het Provinciefonds. 
Deze afspraak geldt tot de invoering van een nieuw verdeelmodel. Dit bedrag hebben v/ij 
structureel opgenomen in de Programmabegroting 2010. 

Onlangs heeft het IPO aan het Ministerie van BZK een nieuw herverdelingsvoorstel gedaan voor 
uitsluitend het jaar 2011. Dit voorstel zal naar verwachting verwerkt worden in de meicirculaire 
2010 van het Provinciefonds. Flevoland ondervindt in dit voorstel geen gevolgen van de ombuiging 
van € 300 min. op het Provinciefonds waartoe het Kabinet had besloten. 

In het nieuwe herverdelingsvoorstel kunnen wij voor 2011 rekenen op een extra bedrag van € 8,83 
min. in plaats van het bedrag van € 5 min. waarmee reeds rekening hadden gehouden in onze 
begroting. Per saldo is dus sprake van een toename van afgerond € 3,83 min. Dit bedrag verwerken 
wij incidenteel in de schijf 2011 van de Kadernota 2011-2014. 

Het mag duidelijk zijn dat v/ij niet tevreden zijn met deze uitkomst tegen de achtergrond van de 
bedragen die nodig zijn op basis van het Cebeon-rapport. Cebeon had de financiële positie van 
Flevoland op de langere termijn in kaart gebracht, zowel met als zonder schaalsprong. De 
uitkomsten hiervan zouden als referentie gebruikt worden bij de Flevolandse inzet in het kader van 
de herverdeling van het Provinciefonds. Het aanbod van de provincies aan de Staatssecretaris blijft 
hier ver van verwijderd. Wij zijn hierin teleurgesteld. Wij hebben er bij de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op aangedrongen om nu voortvarend aan de slag te gaan 
met een nieuw verdeelmodel, zodat Flevoland vanaf 2012 in een gelijkwaardige financiële positie 
met andere provincies wordt gebracht. 

Wij nemen het extra bedrag om bovenstaande redenen niet structureel in de Kadernota 2011-2014 
op. Tevens hebben wij besloten om op basis van dit compromis ons uitgangspunt ten aanzien van de 
structurele doorwerking van de in 2010 opgenomen bijdrage van € 5 min. te herzien. 

4.2.2 Opcenten op de motorrijtuigenbelasting 

In de Programmabegroting 2010 hebben wij de inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting 
moeten verlagen. Dit als gevolg van het feit dat zich in 2009 voor het eerst een daling voordeed in 
het aantal auto's waarover de provincie opcenten kan heffen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door 
een daling van het aantal voertuigen als gevolg van de economische crisis en anderzijds door een 
verschuiving van het autobezit naar de categorie zeer schone auto's. In de laatste begrotings
wijziging 2009 hebben we de raming voor 2009 om die redenen reeds verlaagd met € 1,0 min. Begin 
2010 was de daling van het aantal belastingplichtige voertuigen nog niet geëindigd. Voor het gehele 
jaar 2010 wordt daarom thans rekening gehouden met een verlaging van € 1,35 min. Deze verlaging 
hebben wij opgenomen in de Voorjaarsnota 2010. Deze verlaging werkt structureel door in de 
Kadernota 2011-2014 en neemt toe tot € 2,2 min. in 2012. Wij bevriezen dit bedrag voor de jaren 
2013 en 2014 op het niveau van 2012. 

Prognoses Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting 
Twee keer per jaar wordt informatie ontvangen van het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting 
over de ontwikkeling van het voertuigenpark. Op basis van deze gegevens wordt een actualisatie 
van de raming opgesteld. 

Voor de raming 2010 wordt uitgegaan van de situatie op 1 januari 2010. Daarbij wordt verondersteld 
dat het aantal geregistreerde belastingplichtige voertuigen op die datum maatgevend is voor het 
gemiddelde aantal voertuigen over 2010 (dus geen groei of krimp in 2010 t.o.v. de situatie op 1 
januari 2010). 
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In de huidige meerjarenraming is een trendmatige groei van het voertuigvolume verondersteld. 
Gelet op de ontwikkelingen in 2009 gaan w i j -volgens onderstaand schema- uit van een lagere groei, 
die w i j vanaf 2013 terugbrengen naar nihi l . 

Groei 
Was 
Wordt 

2010 
1% 
0% 

2011 
1,5% 

1% 

2012 
2% 
1% 

2013 
2% 
0% 

2014 
2% 
0% 

Daarnaast wordt vooralsnog uitgegaan van een tariefsti jging van 2% per jaar vanaf 2011 i .v.m. 
en prijsontwikkelingen, een en ander overeenkomstig de huidige meerjarenraming. Ook deze 
tariefsti jging hebben wi j vanaf 2013 teruggebracht naar nihi l . 

loon-

Infrafonds 
Een beperkt deel van de opcenten MRB wordt geheven ten behoeve van de realisatie van 
infrastructurele projecten. Dit deel wordt toegevoegd aan de reserve Infrafonds. Door de lagere 
groei van de opbrengst kan de storting in de reserve Infrafonds ook worden verlaagd. Het effect 
hiervan bedraagt € 130.000 (2011) groeiend to t € 170.000 (2012 e.v.). 

Saldo 
Hieronder is het gecombineerde effect aangegeven ten opzichte van de ramingen in de Programma
begroting 2010. 

Lagere inkomsten uit opcenten MRB 
Lagere toevoeging Infrafonds 
Totaal 

2011 
- 1.630 

130 
-1.500 

2012 
-2.190 

170 
- 2.020 

2013 
-2.190 

170 
- 2.020 

2014 
-2.190 

170 
- 2.020 

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte) 

Rekeningrijden 
Mogelijk zal in de periode 2012-2016 de invoering van het rekeningrijden leiden tot het afschaffen 
van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Het Kabinet zal dan een alternatieve provinciale 
belasting instellen. De budgettaire effecten daarvan zijn nu nog niet aan te geven. Uitgegaan is 
derhalve van continuering van het huidige belastinggebied. De val van het Kabinet heeft de 
onzekerheden op dit punt verder vergroot. 

4.2.3 Rentebaten en dividend 

In de Voorjaarsnota 2010 hebben w i j de rentebaten neerwaarts bi j moeten stellen met € 100.000. 
Dit, voornamelijk als gevolg van een lagere rentevoet op liquide middelen. 

In de Programmabegroting 2010 hielden wi j ook al rekening met verlaging van de rentebaten. Nu de 
cijfers over 2009 ook bekend zijn (Jaarrekening 2009) kunnen w i j een grafiek presenteren van de 
ontwikkeling in de rentebaten over de afgelopen vi j f jaar. Deze is hierna weergegeven. 

Rentebaten (EUR 1.000) 

6.000 

2006 2007 2008 2009 PB2010 VJN2010 
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Zoals de grafiek laat zien is sinds 2008 sprake van een terugval van de rentebaten. Deze wordt 
onder andere veroorzaakt door de hoogte van de rentestand, waarvan de ontwikkeling in 
onderstaande grafiek is weergegeven. Een andere factor is de gemiddelde hoeveelheid liquide 
middelen. Ook hiervan is hieronder een grafiek opgenomen. 

Rente % 

2006 2007 2008 2009 PB2010 VJN2010 

Gemiddeld hoeveelheid liquide middelen (EUR 1.000) 

120.000 

100.000 

60.000 

40.000 

20.000 

2006 2007 2008 2009 FB2010 VJN2010 

4.2.4 Resumé inkomsten 

In financiële zin zien de ontwikkelingen in het meerjarenperspectief ten aanzien van de inkomsten 
er als volgt uit. 

Provinciefonds 
Opcenten Motorrijtuigenbelasting 
Rentebaten en dividend 
Totaal 

2011 
3.830 

-1.500 
- 100 

2.230 

2012 
- 5.000 
- 2.020 

- 100 
-7.120 

2013 
- 5.000 
- 2.020 

- 100 
-7.120 

2014 
- 5.000 
- 2.020 

-100 
-7.120 

Bedragen x € 1.000 (• = nadelig effect op de ruimte) 
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4.3 De uitgaven 

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven is deze Kadernota 2011-2014 sober en behoudend van karakter. 
Anders dan in voorgaande jaren zien wij -gelet op de onzekere situatie ten aanzien van de 
inkomsten- geen mogelijkheden om nieuwe lastenverhogende voornemens te presenteren. Hoewel 
deze keuze zeer bewust door ons is gemaakt, was het geen eenvoudige afweging. 

Bij het opstellen van deze Kadernota 2011 -2014 doen zich op tal van terreinen ontwikkelingen voor 
waar wij normaliter als college in een kadernota met initiatiefvoorstellen gekomen zouden zijn. In 
plaats daarvan houden wij deze voorstellen aan tot meer duidelijkheid verkregen is rondom onze 
inkomsten. Hierbij moet gedacht worden aan ontwikkelingen rondom grote projecten als de 
Schaalsprong en Noordelijk Flevoland of rondom de versterking van topsportinfrastructuur en 
kennisinfrastructuur. 

In de Voorjaarsnota zijn enkele mutaties opgenomen die doorwerken in 2011 en volgende jaren. 
Deze mutaties zijn gering, bedragen in totaliteit € 60.000. Bij het opstellen van de 
Programmabegroting 2011 zullen wij deze in de ramingen verwerken. 

4.4 Saldo 

Op basis van de voorstellen in de vorige twee paragrafen is het saldo tussen inkomsten en uitgaven: 

Vertrekpunt Programmabegr. 2010 
Mutaties inkomsten 
Mutaties uitgaven 
Saldo 

2011 
-1.950 

2.230 
0 

280 

2012 
- 2.700 
-7.120 

0 
- 9.820 

2013 
- 1.790 
-7.120 

0 
-8.910 

2014 
- 1.790 
-7.120 

0 
-8.910 

Bedragen x € 1.000 (• = nadelig effect op de ruimte) 

Zoals uit bovenstaande overzicht blijkt, is sprake van een licht overschot in 2011 van € 280.000 en 
tekorten in 2012 en verdere jaren. 

Het overschot in 2011 willen v/ij toevoegen aan de Algemene reserve ter compensatie van het tekort 
in de Voorjaarsnota 2010. Het saldo tussen de onttrekking aan de Algemene reserve in de 
Voorjaarsnota 2010 en de storting in de Algemene reserve in de Kadernota 2011 bedraagt € 110.000 
nadelig. 

Voor de tekorten in de jaren 2012 - 2014 presenteren wij vooralsnog geen maatregelen. Wij doen dit 
pas nadat duidelijkheid is verkregen over de structurele herverdeling van het Provinciefonds. 
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5 Onzekerheden en risico's 

In dit hoofdstuk gaan v/ij in op de onzekerheden en risico's waarbinnen het proces van de 
Voorjaarsnota 2010 en de kadernota 2011-2014 werd voltooid. Dit doen wij in lijn met de informatie 
die wij Provinciale Staten gaven bij de vorige Kadernota 2010-2013 en de Programmabegroting 
2010. Inhoudelijk borduren wij hierbij door op ons gekozen uitgangspunt van soberheid, die zowel 
voor onze inkomsten als onze uitgaven gelden. 

5.1 Inkomsten 

Strategische onzekerheden: 
A. Wij hebben in de bijlage bij het Statenvoorstel bij de Programmabegroting 2010 de 

onzekerheden rondom de herverdeling van de bijdrage uit het Provinciefonds opgenomen. 
Die onzekerheid blijft aan de orde; 

B. In 2011 zal er een korting van € 300 min. op het Provinciefonds worden doorgevoerd, maar 
onze (realistische) inzet is dat Flevoland daar buiten blijft. Over hoe het er na 2011 uit zal 
zien willen wij niet vooruitlopen; 

C. We blijven rekening houden met beperking van de accressen van het Provinciefonds tot en 
met 2011 en met een O-groei voor de jaren daarna. Afhankelijk van de ontwikkelingen van 
de Rijksbegroting ten gevolge van de economische crisis kan nog meer van provincies 
gevraagd worden. De diverse verkiezingsprogramma's kunnen hierop van invloed zijn; 

D. De inkomsten via RAAM-brief blijven onzeker. Het onderwerp is door het demissionaire 
Kabinet niet als controversieel bestempeld, maar dat betekent niet dat het demissionaire 
Kabinet een keuze maakt. Deze onzekerheid houdt ook verband met de hierboven 
beschreven onzekerheid A.; 

E. De wagenparkontwikkeling van Flevoland blijft net als in 2009 achter. We hebben in 
hoofdstuk 4 'Kadernota 2011 -2014' aangegeven dat wij onze prognoses in 2010 moeten 
bijstellen tot 0% (groei was 1%). De opbrengst MRB kan verder tegenvallen, ook door 
toename van het aantal zuinige auto's met een lagere MRB-opbrengst; 

F. De systematiek van liquiditeitsbegroting biedt nog onzekerheid voor de rentebaten. 
Zekerheid wordt verkregen door de ontwikkeling van een Meerjarenbegrotingmodel met 
daarbinnen een financieringsmodule. Met deze module kunnen rentepercentages en 
hoeveelheid liquide middelen goed gemonitord worden; 

G. Rondom rekeningrijden wordt vermeld dat de onzekerheid voorlopig van de baan is maar dat 
niet zeker is of een nieuw Kabinet het onderwerp opnieuw aan zal snijden; 

H. De opbrengst van de verkoop van de energieaandelen (€ 6,1 miljoen) is toegevoegd aan de 
algemene reserve. Deze opbrengst is beschikbaar voor de instelling van een revolving fund. 
Met dit stimuleringsfonds kunnen initiatieven mede gefinancierd worden, die gericht zijn op 
het verduurzamen en/of innovatie op het gebied van duurzame energie en technieken 
alsmede om de Flevolandse economie te ondersteunen en te versterken (motie U - Algemene 
Beschouwingen 2009). In de Kadernota 2011-2014 zijn hiertoe geen beleidsvoornemens 
opgenomen. 

Operationele onzekerheden op korte termijn: 
I. De inhoud van de junicirculaire is op dit moment onbekend, maar biedt een risico voor de 

bestedingsruimte voor 2010 en 2011. Gebruikelijk is dat de effecten ervan worden verwerkt 
in de begrotingswijzigingen, in de Najaarsnota 2010 of in de Programmabegroting 2011; 

J. Bij de bepaling van het toezichtregime voor de Programmabegroting 2010 heeft de 
toezichthouder (de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) verzocht 
in de Voorjaarsnota 2010 en het Kader 2011- 2014 de ombuigingsmaatregelen - zoals die als 
stelposten zijn opgenomen in de Programmabegroting 2010 - te concretiseren. De huidige 
voorstellen voorzien daar nog niet in. Het risico is dat de toezichthouder ons in 2011 onder 
preventief toezicht stelt. Dat risico vervalt als de primitieve (meerjaren) Programma
begroting 2011-2014 structureel sluitend is. 
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5.2 Uitgaven 

Een aantal onzekerheden uit de Programmabegroting 2010 is gebleven: 
K. Uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord vraagt grote personele inzet, dat in de 

Programmabegroting 2010 doorvertaald is in hogere doelmatigheid. Uitgangspunt is dat de 
ambities ten minste gelijk blijven. Wij zijn van oordeel dat er geen ruimte is voor 
verbetering van doelmatigheid, mede ingegeven door de onzekerheden aan de 
inkomstenkant; 

L. Grote projecten zijn in voorbereiding. In de Programmabegroting 2010 en de Voorjaarsnota 
2010 doen zich verschillende onzekerheden voor; 

M. Er vallen nauwelijks of geen (deel)taken weg; 
N. In de Programmabegroting 2010 is rekening gehouden met een aanvullende 

doelmatigheidstaakstelling van € 950.000 m.i.v. 2010 op formatie en inhuur. Acties zijn 
inmiddels geïntensiveerd, waarbij rekening gehouden moet worden met doorlopende 
contracten, en in sommige situaties krapte op de arbeidsmarkt in termen van capaciteit en 
kwaliteit; 

O. In de Programmabegroting 2010 is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten 
t.g.v. de nieuw af te sluiten CAO (periode 1-7-2009 tot 1-7-2011) van 2,14%. Andere 
provincies hanteren wisselende uitgangspunten. Uitgangspunt is dat de werkelijke verhoging 
niet gecompenseerd wordt in een verhoging vanuit het Provinciefonds. De verhoging kent 
een terugwerkende kracht tot 1-7-2009; 

P. In de Programmabegroting is voor het meerjarenonderhoud van het provinciehuis rekening 
gehouden met de kapitaallasten van € 2,5 min. voor investeringen met economisch nut 
(investeringen t.b.v. de bedrijfsvoering); een meerjareninvesteringsplan voor de 
vervangingsinvesteringen van installaties en meubilair is aanwezig. Wat nog ontbreekt is een 
vergelijkbaar plan voor uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen 
automatisering; 

Q. In 2010 wordt de midterm review (MTR) voor het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) 
uitgevoerd. In de MTR wordt de stand van zaken gegeven van de uitgaven en de behaalde 
prestaties zoals deze zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst ILG tussen provincie en 
rijk. De landelijke MTR wordt medio juli 2010 door het Kabinet aangeboden aan de Tweede 
Kamer. De behandeling van de MTR kan mogelijke financiële consequenties voor 2011 en 
verder opleveren; 

R. Uit een overzicht van alle projecten in voorbereiding binnen het pMJP, blijkt dat er bij de 
Europese budgetten (POP as 3 Plattelandsontwikkeling en as 4 Leader) meer plannen zijn 
dan waarvoor het budget toereikend is. Om het risico te beperken dat Europese middelen 
niet besteed worden en derhalve terugvloeien naar Brussel, kan de provincie (met haar 
bestuurlijke partners) kiezen voor overcommittering. Dit is al eerder toegepast bij Europese 
Programma's. Een en ander kan niet zonder besluitvorming over een reserve om de risico's 
van overbesteding op te vangen. De bestaande reserve kan ontoereikend zijn. Deze 
mogelijkheid wordt in juni 2010 besproken in het Bestuurlijk Overleg pMJP. Het advies van 
het Bestuurlijk Overleg zal ter besluitvorming door het college van Gedeputeerde Staten aan 
Provinciale Staten worden voorgelegd; 

S. CMO Flevoland (fusie Axion en Zorgbelang Flevoland) is in 2010 een feit. Er is een 
bestuurlijke intentie uitgesproken dat de provincie een deel van de frictiekosten voor zijn 
rekening neemt; 

T. De organisatie bereidt zich voor op de vorming van een regionale uitvoeringsdienst voor de 
provincie Flevoland, mogelijk uitgebreid met het Gewest Gooi en Vechtstreek. In een 
regionale uitvoeringsdienst (RUD) worden alle provinciale taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving ondergebracht. Om goed voorbereid te zijn is 
een reorganisatie van de betreffende afdeling nodig. Hier zijn kosten meegemoeid. De 
reorganisatiekosten hebben betrekking op frictiekosten bij de plaatsing van personeel en 
competentieontwikkeling van medewerkers. Verwacht wordt dat het Rijk tegemoet komt in 
(een deel van) deze kosten; 

U. Bij de aanleg van de N23 is de provincie gestuit op archeologische vondsten. Het is niet 
ondenkbaar dat bij de toekomstige aanleg van nieuwe wegen soortgelijke vondsten worden 
gedaan. Met de kosten hiervan houdt de provincie geen rekening. Mocht zich een 
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archeologische vondst voordoen, dan wordt op dat moment de dekking bepaald van de extra 
kosten; 

V. Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening hebben Provinciale Staten een verordening 
vastgesteld die voorziet in de instelling van een planschadebeoordelingscommissie. Deze 
onafhankelijke commissie wordt ingeschakeld om het college te adviseren over 
planschadeverzoeken als bedoeld in artikel 6.1 van de nWro. Daarbij gaat het om 
inkomstenderving of een vermindering van waarde van een onroerende zaak (als gevolg van 
bijvoorbeeld het vaststellen van een inpassingplan, een reactieve aanwijzing of bepaling in 
een provinciale (ruimtelijke) verordening) die redelijkerwijs niet voor rekening van de 
aanvrager behoort te blijven en die anderszins niet voldoende is verzekerd. Voor het 
voldoen aan betaalverplichtingen van terecht ingediende schadeclaims kan geen exact 
bedrag worden opgenomen. Dit is afhankelijk van het plan en het gebied en de aard en 
grootte van veroorzaakte schade; 

W. Uit de Crisis en Herstelwet blijkt dat initiatiefnemers plannen voor windmolenopstellingen 
bij de provincie kunnen aanmelden. Indien PS er voor kiest om gebruik te willen maken van 
deze mogelijkheid dan dient de provincie hiertoe ook de kosten voor haar rekening te 
nemen. De provincie kan er ook voor kiezen in principe geen gebruik te willen maken van de 
mogelijkheid die de crisis en herstelwet biedt, omdat PS ook een inpassingplan vanuit het 
bestaande wettelijke kader (nWro) kan laten opstellen en vaststellen. In het kader van de 
crisis en herstelwet worden medeoverheden buitengesloten. Afhankelijk van het aantal 
initiatiefnemers dat het verzoek tot een inpassingplan indient kunnen kosten hoger of lager 
zijn. De projecten kunnen van grotere en kleinere omvang zijn. Indien PS uitspreekt deze 
mogelijkheid in het kader van de CHW niet te willen benutten omdat zij reeds voldoet aan 
de rijkstaakstelling dan zal de onzekerheid omtrent de benodigde financiële bijdrage 
gereduceerd worden. 

5.3 Risicomanagement 

Risicomanagement is het systematisch en regelmatig onderzoek doen naar risico's, en de 
formulering en implementering van beleid waarmee deze risico's tegemoet worden getreden. 
Hierdoor worden onzekerheden tijdig ingeschat en worden passende maatregelen genomen. 
Als provincie zijn we, evenals andere provincies, bezig te groeien in risicomanagement. In dit 
groeiproces gebruiken we instrumenten ter beheersing van de organisatie: Van periodieke risico
inventarisatie (statisch proces) tot aan continu risicomanagement (dynamisch proces). 
De complexer wordende buitenwereld, de snelheid van veranderingen (economisch, sociaal, 
technologisch et al) benadrukken de noodzaak van continu risicomanagement, tegelijkertijd vormen 
zij ook een bedreiging. Het klinkt bijna als een cliché maar de onzekerheden zijn de afgelopen 
jaren alleen maar groter geworden. De provincie bevindt zich in een turbulente t i jd. De ambitie 
neemt toe en de opgaven worden groter. Risico's zijn altijd aanwezig, risicomanagement is nooit af. 

Waar staat de provincie Flevoland in dit dynamische proces? 
De provincie is steeds meer en ook anders betrokken bij verbonden partijen om haar ambities waar 
te kunnen maken (in 2009 o.m. 0/AALA, Hogeschool Flevoland, Roy Heiner Zeilacademie, Agrarische 
Hogeschool, werkmaatschappijen in het kader van de Schaalsprong). Risico's zijn niet meer alleen 
gekoppeld aan de eigen provinciale organisatie, maar de dimensie van bestuurlijke, 
maatschappelijke en politieke risico's van het handelen van verbonden partijen vergt een bredere 
benadering van risicomanagement. 
Overheden, ook de provincie Flevoland, worstelen met de in risicomanagement noodzakelijke stap 
van het bepalen van de risicotolerantie (in welke situatie willen we welk risico nemen). Dit is geen 
lineair ontwikkelproces. Waar risico's van lopende activiteiten, projecten en programma's 
financieel vertaald kunnen en vergeleken met het beschikbare weerstandsvermogen (zie de 
weerstandsparagraaf in de Jaarrekening), is dit voor strategische risico's, maatschappelijke, 
politieke en bestuurlijke risico's een dilemma. 

De provincie is dus op weg naar continu risicomanagement en zet hiervoor de komende ti jd 
verschillende instrumenten in: 

• Actuele risico-inventarisatie als onderdeel van verschillende P&C documenten, daarbij 
scheiding aan brengend tussen operationele risico's en strategische risico's; 
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De Staten meenemen via jaarlijkse bespreking van Risico inventarisatie in de commissie 
Bestuur; 
Actualisatie van het beleid inzake verbonden partijen en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (governance); 
Risico's bij programma doelen expliciet formuleren; 
Aanscherpen van de risicoparagraaf in Kadernota en Programmabegroting, en versterken van 
de paragraaf weerstandsvermogen in de Jaarrekening; 
Bij besluitvorming omtrent strategische projecten en programma's, in het bijzonder waar 
sprake is van verbonden partijen, expliciet een risicoparagraaf op te nemen. 
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6 Ontwikkelingen bedrijfsvoering 

In dit hoofdstuk komen twee bedrijfsvoeringaspecten aan de orde. Het gaat enerzijds om een nieuw 
instrument binnen de P&C-cyclus, de zogenaamde Meerjarenbegrotingmodule. Anderzijds willen v/ij 
antwoord geven op de vraag wat voor type organisatie Flevoland nodig heeft, wil zij de toekomstige 
opgave waar kunnen maken. 

6.1 Meerjarenbegrotingmodule 

Tot nu toe hanteerden wij een meerjarenbegrotingmethodiek die drie jaren vooruitkeek, waarbij 
deze systematiek veelal incrementeel van aard was. Met de nieuwe Meerjarenbegrotingmodule 
gebruiken wij een instrument dat over een periode van 20 jaar inzicht geeft in de gewenste en 
geplande investeringen en uitgaven. Op basis van dit model kunnen wij gerichte keuzes maken die 
vervolgens omgezet worden naar een reguliere Programmabegroting. 

6.2 Organisatie van Flevoland 

Wij hebben in het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011 een aantal strategische speerpunten vastgelegd 
waarin wij de ontwikkeling van Flevoland ter hand willen nemen. Een programmatische aanpak 
vraagt om een ander type organisatie die meer dan in het verleden bestaat uit programmamanagers 
en projectleiders. Sinds 2007 groeit onze organisatie toe naar dit type matrixorganisatie. 

Dit betekent dat de inhoudelijke beleidsprioriteiten en de allocatie van personele inzet van de 
lijnafdelingen zijn afgestemd op het ondersteunen van de programma's. Daarmee fungeren zij ten 
opzichte van de programma's als eerstelijns stafdelingen die leverancier zijn van beleidskaders en 
specialistische kennis. Ook leveren zij waarnodig de projectleiders en -medewerkers voor de 
programma's. Dit laat echter onverlet dat beleidsafdelingen, op grond van eigenstandige 
bestuurlijke, kaderstellende of wettelijke taken, een nevengeschikte of bovengeschikte (c.q. 
opdrachtgevende) positie ten opzichte van programma's kunnen hebben. 

In de commissie Bestuur zal binnenkort een presentatie worden gegeven over de voortgang van de 
organisatieontwikkeling. 
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BIJLAGE 1. VOORJAARSRAPPORTAGE 2010 
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INLEIDING 

Provinciale Staten van Flevoland hebben in november 2009 de Programmabegroting 2010 
vastgesteld. De Voorjaarsnota 2010 is het eerste moment waarop ons college aan Provinciale Staten 
rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2010. Dit doen wij in 
de vorm van een afwijkingenrapportage. Dit wil zeggen dat wij alleen rapporteren over onderdelen 
waarop zich afwijkingen voordoen. 

Leeswijzer 
De structuur van de Voorjaarsnota 2010 sluit aan met de structuur van de Programmabegroting 
2010. Dit betekent dat wij gerapporteerd hebben vanaf het thema Jongeren tot en met de 
Speerpunten. 

De rapportage kent voor ieder hoofdstuk dezelfde structuur. Eerst lichten wij per hoofdstuk (de 
thema's uit de Programmabegroting 2010) de afwijkingen op de door Provinciale Staten 
geautoriseerde themaonderdelen toe. Daarbij hanteren wij de onderstaande structuur. 

Doelstelling 2010 Ligt het doelbereik op schema (1 " W-vraas) 

Liggen de activiteiten op schema (2" W-vraag) 

Wijken de middelen af (3" W-vraag) 

Zijn er risico-ontwikkelingen 

In het grijs gearceerde gebied is de door Provinciale Staten vastgestelde doelstelling uit de 
begroting 2010 opgenomen. Daarnaast is de (verwachte) afwijking gerapporteerd over de door 
Provinciale Staten vastgestelde 3 W-vragen (Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen. 
Wat mag het kosten). 
In de Programmabegroting 2010 hebben v/ij voor het eerst per doelstelling weergegeven welke 
risico's er spelen. Indien zich binnen deze risico's nieuwe ontv/ikkelingen voordoen, melden v/ij dit 
ook in deze Voorjaarsnota. 
leder hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de wijziging in de lasten en baten, die eveneens 
vertaald is in een begrotingswijziging. 

In bijlage 2 is de actualisatie van het PMIT opgenomen. 
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1 JONGEREN 

Dit thema bestaat uit drie themaonderdelen: 
1. Jeugdzorg; 
2. Jongerenbeleid; 
3. Onderwijs. 

Binnen deze drie themaonderdelen rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 
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2 VERKEER VAN MENSEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN 

Dit thema bestaat uit twee themaonderdelen: 
1. Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer; 
2. Wegen en vaarwegen. 

2.1 Themaonderdelen 

2.1.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer 

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 

2.1.2 Wegen en vaarwegen (exclusief p-MJP) 

1 De reistijd op de provinciale 
wegen is van deur tot deur in 
de spits niet langer dan 1,2.5 
keer de reistijd buiten de 
spits; 
2 Een vaarwegennet dat 
voldoende bereikbaar is voor 
de beroeps- en recreatievaart. 
Dit vaarwegennet moet aan de 
veiligheidseisen voldoen en 
aaitiekkelijk zijn voor 
toc-risino. iev:iealie en natuur. 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Binnen de uitvoeringsprogramma's van het PMIT (NJO en 
investeringen wegen en vaarwegen) zijn enkele wijzigingen 
voorgesteld waardoor PMIT-kredieten zijn geactualiseerd. Deze 
wijziging is van invloed op de raamkredieten. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar bijlage 2 van de Voorjaarsnota 
2010. 

Wijken de middelen a f 
Investeringen 
Het bruto raamkrediet investeringen wegen dient met € 586.000 
te worden verhoogd tot €16.776.000. Door de stijging van de 
bijdragen derden met € 666.000 daalt het netto investerings
volume ter bepaling van de kapitaallasten met € 80.000 tot 
€ 6.080.000. 

Niet jaarlijks onderhoud 
Het bruto raamkrediet NJO wegen dient te worden verhoogd met 
€ 715.000 tot € 7.290.000 en het raamkrediet NJO vaarwegen 
dien te worden verhoogd met € 300.000 tot € 2.385.000. 
Voornaamste oorzaak is het naar voren halen van werken 
waardoor de extra onttrekkingen meerjarig bezien geen 
financiële consequenties hebben. 

Het raamkrediet investeringen vaarwegen blijft ongewijzigd. 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

2.2 Lasten en baten 

Enkele raamkredieten dienen aangepast te worden. Dit zijn: 
• Bruto raamkrediet investeringen wegen verhogen met € 586.000 tot € 16.776.000. 
• Bruto raamkrediet NJO wegen verhogen met € 715.000 tot € 7.290.000; 
• Raamkrediet NJO vaarwegen verhogen met € 300.000 tot € 2.385.000. 

Voor meer informatie over de mutaties van de afzonderlijke werken, verwijzen wij u naar bijlage 2 
van de Voorjaarsnota 2010. 

23 



3 ECONOMIE EN ARBEIDSAAARKT 

Dit thema bestaat uit vier themaonderdelen: 
1. Werken en ondernemen; 
2. Toerisme en recreatie; 
3. Landbouw en visserij; 
4. Europese programma's. 

3.1 Themaonderdelen 

3.1.1 Werken en ondernemen (exclusief p-MJP) 

Een op de vraag afgestemd 
aanbod van werklocaties 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
De besluitvorming inzake de Flevokust vindt niet plaats in 2010 
omdat de planologische voorbereiding vertraging heeft 
opgelopen. 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

1 Optimale inzet van ons 
arbeidspotentieel; 
2 Verhogen participatie 
(moeilijke groepen) op de 
arbeidsmarkt; 
3 Afname moeilijk in te vullen 
vacatures; 
4 Behoud van bestaande 
werkgelegenheid. 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen a f 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Naast risico's inzake cofinanciering derden, animo kwetsbare 
groepen en bedrijven, medewerking ondernemers vormt ook het 
uitblijven van economisch herstel een extra risico. 

3.1.2 Toerisme en Recreatie (exclusief p-MJP) 

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 

3.1.3 Landbouw en visserij 

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 

3.1.4 Europese Programma's 

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 

3.2 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van dit onderdeel rapporteren v/ij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 
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4 FLEVOLANDSE SAMENLEVING 

Dit thema bestaat uit zes themaonderdelen: 
1. Zorg en sociale kwaliteit; 
2. Sport; 
3. Cultuur; 
4. Omroep Flevoland; 
5. Wonen; 
6. Ruimtelijke planning. 

4.1 Themaonderdelen 

4.1.1 Zorg en sociale kwaliteit (exclusief p-AAJP) 

1 H-'ogere maatschappelijke 
pa tiripatie kwetsbare 
groepen: 
2 -icn storko zoig-
infiastriicti.ur 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
IFA/Almere Health City: er is een voorstel aan de colleges van 
GS en B&W van Almere in de maak om de beschikbaarstelling van 
de middelen uit de projectovereenkomst meerjarig te spreiden 
tot 2013. 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Er is nog steeds sprake van een achterstand in intramurale 
voorzieningen in Flevoland. Voor Noordelijk Flevoland is 
aandacht vereist voor het behouden van een goed peil aan 
ziekenhuisvoorzieningen. 
Door middel van overleg met meest betrokken partijen worden 
de risico's gemonitord. 

4.1.2 Sport 

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 

4.1.3 Cultuur (exclusief p-AAJP) 

1 Een sterke culturele 
infrnslructuui; 
2 Vcrhoogdo c ulUiielc 
paititipatie viiii jongeren. 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
De archeologische opgraving bij de N23 ondervindt vertraging 
i.v.m. problemen met de bronnering (mededeling commissie 
Samenleving 27 januari 2010). 
De uitbreiding van de landschapskunstwerken in de gemeente 
Noordoostpolder staat ter discussie (schriftelijke mededeling cie 
Samenleving en ter bespreking in april 2010). 

Wijken de middelen af 
Nee; de resterende middelen uit 2009 voor de opgraving worden 
nog via een voorstel voor een algemene begrotingswijziging 2010 
toegevoegd aan de raming 2010. 
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Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

4.1.4 Omroep Flevoland 

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 

4.1.5 Wonen 

Alle Flevolandse gemeenten 
vo.doen voUediî  ran de 
tai'kstelling vooi do huisvesting 
V&W statushouders 

Ligt het doelbereik op schema 
Het is niet te verwachten dat Urk dit jaar volledig aan haar 
taakstelling, inclusief de achterstand voldoet. Er zijn 
bestuurlijke afspraken met Urk gemaakt. Zonodig zal de 
provincie dit jaar in de plaats moeten treden. 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen a f 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

4.1.6 Ruimtelijke planning (exclusief speerpunten) 

Correcte vertaling van de rijks 
AMvB Ruimte naar provinciaal 
en gemeentelijk ruimtelijk 
beleid zodat wordt aangesloten 
op de Flevolandse werkwijze 
en beleid. 

Ligt het doelbereik op schema 
Er is een zienswijze tegen het ontwerp van de AMvB ingediend, 
om maatwerk te kunnen blijven bieden en een keuze uit de 
nWro-instrumenten te behouden. Dat geldt vooral voor het 
locatiebeleid, verstedelijking en ruimte voor activiteiten in het 
landelijk gebied. Het IPO ondersteunt de roep om maatwerk. De 
minister heeft echter aangegeven dat zij landelijk eenzelfde 
regime wil voeren en wil dat alle provincies voor dit beleid 
nWro-verordeningen opstellen. 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

In 2013 dient minimaal 60% van 
de totale Flevolandse 
energiebehoefte uic duurzame 
bronnen te komen. 
Windenergie draagt hier voor 
ca. 90% aan bij. Het doel voor-
duurzame energie uit wind in 
2013 is 750 MW windenergie. 
Het einddoel voor 2015 is, 
1200MW. in 2.010 zijn de 
planprocessen voor 
windenergie in Zeewolde en 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Uit de op 17 maart 2010 door de eerste Kamer vastgestelde Crisis 
en Herstelwet blijkt dat initiatiefnemers plannen voor 
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Noordoostpolder in 
vergevorderd stadium richting 
uitvoering gebracht (formele 
ontwerpplannen/MER). Tevens 
zijn concrete initiatieven voor 
opschaling en sanering op gang 
gebracht. Naast de geschetste 
kwantitatieve opgave wordt 
ingezet op een kwalitatieve 
ambitie volgens het 
beleidsadagium 'opschalen en 
saneren'. Het herstel van het 
oorspronkelijke open 
Flevolandse landschap wordt 
bevorderd door met minder 
molens meer duurzame energie 
op te wekken. 

windmolenopstellingen bij de provincie kunnen aanmelden. PS 
krijgt de bevoegdheid om ten behoeve van deze plannen een 
inpassingplan op te stellen en de kosten hiervoor te dragen. De 
crisis en herstelwet heeft hierbij bepaald dat dit niet geldt, als 
er geen procesversnelling wordt gerealiseerd en voor provincies 
die reeds voldoen aan de taakstelling op het gebied van 
windenergie. Flevoland voldoet hier naar verwachting aan. Mocht 
onverhoopt blijken dat ook Flevoland hiertoe inpassingplannen 
dient op te stellen dan zullen de kosten kunnen oplopen tot 
(orde grootte) € 100.000 per plan. 

Helderheid over de kaders voor 
intensieve veehouderij in 
Flevoland. 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
De doorlooptijd van de benodigde Plan Mer zal er mogelijk toe 
leiden dat de finale vaststelling niet eind 2010 maar begin 2011 
zal plaatsvinden. 

Wijken de middelen af 
De kosten van de benodigde Plan Mer waren bij het opstellen van 
de Programmabegroting 2010 nog niet voorzien. De kosten 
bedragen € 60.000 waardoor een tekort van € 40.000 ontstaat. 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

4.2 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren v/ij per 01-04-2010 de onderstaande 
wijziging voor de Programmabegroting 2010. 

Themaonderdeel 
4.1.6 Ruimtelijke planning 
Totaal 

Omschrijving 
Plan Mer 

Lasten (€) 
40.000 

40.000 

Baten (€) 

j 
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5 DUURZAAMHEID, KLIAAAAT, WATER EN NATUUR 

Dit thema bestaat uit vijf themaonderdelen: 
1. Water; 
2. Milieu; 
3. Afronding SGB-regeling; 
4. Duurzame ontwikkeling; 
5. Natuur- en landschapsbeleid. 

5.1 Themaonderdelen 

5.1.1 Water (exclusief p-MJP) 

Beschermen tegen 
overstromingen: beleid voor 
waterveiligheid actualiseren en 
in overeenstem-ming met de 
nieuwe Watui-wcl maken. 

Ligt het doelbereik op schema 
In de kader van bezuinigingen heeft het Ministerie van V&W 
besloten om de verbetering van de Houtribdijk uit te stellen. Wij 
gaan hierover in gesprek met het Ministerie. 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

Regionale belangen inzake 
peilbesluit IJsselmeer-
Markcr moer i'tomi'lisiic 
Veerman) zij'i doogewerkt in 
het Rijksbeleid 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
In het Nationaal Waterplan staat dat de peilen van het 
Markermeer en de Veluwerandmeren niet zullen stijgen. Dit 
wordt regelmatig door verschillende partijen ter discussie 
gesteld. Deze beleidslijn moeten we bewaken in verband met de 
mogelijkheden van buitendijkse ontwikkelingen en daarmee 
gepaard gaande natuurcompensaties. 

5.1.2 Milieu 

Milieubelasting beperken tot 
de wettelijke kaders en 
provinciale beleids
doelstellingen, waardoor dit 
geen belemmering is voor 
ruimtelijke en infrastructurele 
ontv/ikkelingen. 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
Nee 
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Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

Ondertekende bestuurlijke 
overeenkomst regionale 
uitvoeringsorganisatie. Klaar 
zijn voor de samenwerking in 
regionale 
uitvoeringsorganisatie. 

è' : 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Het in de Programmabegroting 2010 opgenomen risico wordt 
vervangen door het volgende risico. 
Er worden door de partners te weinig taken in de RUD 
ondergebracht, waardoor geen levensvatbare RUD kan worden 
gevormd. 

5.1.3 Afronding SGB-regeling (exclusief p-AAJP) 

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 

5.1.4 Duurzame ontwikkel ing (exclusief p-AAJP) 

Het doel is in 2013 60% 
duurzame energie te behalen. 
Dit is een doel op lange 
termijn, om hiervoor op 
schema te liggen moeten de 
onderstaande processtappen in 
2010 zijn genomen. 

Zicht op de meest 
kosteneffectieve opties naar 
een klimaatneutraal Flevoland 
(100% duurzame energie). 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Het programma Leren voor Duurzame Ontv/ikkeling is bijna 
halverwege. Op dit moment wordt samen met Agentschap NL en 
gemeenten een aantal kansrijke projecten ontwikkeld. Verwacht 
wordt dat binnenkort subsidies kunnen worden verstrekt. 

Het deels mislukken van de klimaattop in Kopenhagen (december 
2009) zorgt voor een afwachtende houding bij grote 
investeerders uit het bedrijfsleven. 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

5.1.5 Natuur- en landschapsbeleid (exclusief p-AAJP en speerpunten) 

Een beleidslijn wordt 
ontwikkeld hoe om te gaan 
met tijdelijke natuur 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Er wordt vooralsnog voor gekozen het onderwerp te 
temporiseren. 

Wijken de middelen af 
Nee 
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zi jn er risico-ontwikkelingen 
Ja 

5.2 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 geen 
afwijkingen. 
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6 BESTUUR EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 

Dit thema bestaat uit vijf themaonderdelen: 
1. Bestuur; 
2. Openbare orde en veiligheid; 
3. Omgevingsplan; 
4. Algemene dekkingsmiddelen en reserves; 
5. Onvoorzien en stelposten. 

6.1 Themaonderdelen 

6.1.1 Bestuur 

De zichtbaarheid van de 
provincie binnen en buiten 
de provincie vergroten; 
De betrokkenheid van 
burgers bij provincie 
vergroten. 

Ligt het doelbereik op schema 
Uit het imago-onderzoek is gebleken dat de zichtbaarheid en 
herkenbaarheid van de provincie (en de bestuurders) laag is en 
het imago niet overeenkomst met het gewenste beeld. 

Liggen de activiteiten op schema 
Op dit moment wordt een corporate communicatieplan 
ontwikkeld en een plan voor de (gebieds)campagnes. 

Dit jaar gaan wij de ondersteuning richting organisatie 
versterken door de inzet van communicatieadviseurs en 
redacteuren. Bovendien wordt onderzocht of er een kerngroep 
communicatiedeskundigen kan worden samengesteld voor de 
speerpuntprojecten. Daarmee worden kosten bespaard, omdat er 
dan minder hoeft te worden ingehuurd. Bovendien houden we de 
kennis in huis en zal er meer regie zijn op de corporate 
uitgangspunten. 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Zonder intensivering van de corporate communicatie zal de 
zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie laag blijven en 
het imago achterblijven ten opzichte van het gewenste imago. 
Dit zal onder meer effect hebben op de opkomst van de 
verkiezingen. Maar ook op het draagvlak voor de provincie. 

Zonder handboek gebiedspromotie zal er geen samenhang komen 
in de verschillende 'gebiedscampagnes' die binnen de provincie 
worden ontwikkeld. 

De samenwerking 
interprovinciaal en in 
Randstadverband verbeteren. 

De lobby richting Den Haag en 
Brussel versterken. 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
In verband met het aflopen van het huurcontract van het pand 
waarin het Huis der Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel is 
gevestigd, is besloten tot verhuizing naar een nieuw pand, dat 
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bovendien dichterbij en daarmee strategischer ligt ten opzichte 
van de Europese instellingen. Thans worden onderhandelingen 
gevoerd over een ander pand. De economische omstandigheden 
zijn gunstig in die zin dat voor relatief lage extra (huur)kosten 
een ander pand kan worden gehuurd. De extra kosten in 2010 
(verhuizing, verbouwing) worden voor Flevoland thans begroot 
op eenmalig € 55.000. Vanaf 2011 zal naar verwachting de 
jaarlijkse maximale kostenstijging € 12.000 zijn voor de nieuwe 
HNP-huisvesting. In 2010 zal naar verwachting geen sprake zijn 
van dubbele huurlasten. 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

Vergroten en borgen van 
effectiviteit, zichtbaarheio en 
kwaliteit van het provinciaal 
bestuur in zijn provinciale en 
(interjnationalc omgeving 

Ligt het doelbereik op schema 
Mede in het licht van de ontwikkelingen op het terrein van het 
binnenlands bestuur (denk ondermeer aan het rapport van de 
heroverwegingscommissie Kalden en het rapport van de ROB), 
worden, in vervolg op de conferentie Middenbestuur (16 februari 
2010), enkele bijeenkomsten belegd met het maatschappelijk 
middenveld en bedrijfsleven waarin de samenwerking met de 
provincie Flevoland alsmede de rol en positie van de provincie in 
het middenbestuur centraal staan. 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

6.1.2 Openbare orde en veiligheid 

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 

6.1.3 Omgevingsplan 

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 

6.1.4 Algemene dekkingsmiddelen en reserves 

Opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting; 
Dividend en 
Res.'ives 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
Opcenten op de motorrijtuigenbelasting 
In 2009 heeft zich voor het eerst een daling voorgedaan in het 
aantal auto's waarover de provincie opcenten kan heffen. Dit 
wordt enerzijds veroorzaakt door een daling van het aantal 
voertuigen als gevolg van de economische crisis en anderzijds 
door een verschuiving van het autobezit naar de categorie zeer 
schone auto's. Bij de 11^ wijziging 2009 is de raming voor 2009 
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om die redenen reeds verlaagd met € 1,0 min. Begin 2010 was de 
daling van het aantal belastingplichtige voertuigen nog niet 
geëindigd. Voor het gehele jaar 2010 wordt daarom thans 
rekening gehouden met een verlaging van € 1,35 min. 

Jaarlijks wordt een deel van de ontvangen opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting toegevoegd aan het Infrafonds. Omdat 
naar huidige inzichten de opbrengst uit opcenten € 1,35 min. 
tegenvalt, kan de toevoeging aan het Infrafonds worden verlaagd 
met€ 100.000. 

Dividend 
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV 
Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad d.d. 17 maart a.s. is een 
dividendvoorstel ter grootte van € 2.000.000, geagendeerd. De 
Provincie heeft een belang van 51% (per saldo € 1.020.000). In de 
begroting 2010 is een bedrag van nihil opgenomen. 

Rentebaten 
De verwachte ontwikkeling van het rentepercentage is lager dan 
begroot. Verwacht effect is €100.000. 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 

6.1.5 Onvoorzien/stelposten 

Binnen dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 

6.1.6 Reserves 

Om de Voorjaarsnota 2010 sluitend te krijgen, wordt een beroep gedaan op de Algemene reserve 
voor een bedrag van € 390.000. 

6.2 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 de onderstaande 
wijziging voor de Programmabegroting 2010. 

Themaonderdeel 
6.1.1 Bestuur 
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen 
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen 
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen 
6.1.4 Alg. dekkingsmiddelen 
6.1.6 Reserves 
Totaal 

Omschrijving 
Huis der Nederlandse Provincies 
Opcenten MRB 
Lagere Rentebaten 
Lagere Storting Infrafonds 
Dividend Friese Pad 
Onttrekking Algemene reserve 

Lasten (€) 
55.000 

1.350.000 

- 100.000 

1.305.000 

Baten(€) 

- 100.000 

1.020.000 
390.000 

1.310.000 
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7 SPEERPUNTEN EN GROTE PROJECTEN 

Dit hoofdstuk bestaat uit vijf speerpunten/grote projecten: 
1. Markermeer/IJmeer; 
2. Oostvaarderswold; 
3. Luchthaven Lelystad; 
4. Schaalsprong / IFA; 
5. Noordelijk Flevoland. 

7.1 Markermeer/IJmeer 

Afspraken met Rijk en regio 
over het oppakken van het 
vervolgproces richting 
realisatie van het 
Toekomstbestendig ecologisch 
systeem n.a.v. de besluit
vorming door het Rijk in 
oktober 2009. 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
De producten die als voorbeeld zijn genoemd lijken niet meer 
van toepassing te zijn. Er wordt op dit moment door 
kwartiermakers van rijk en regio gewerkt aan een plan van 
aanpak. 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Inmiddels zijn door het Kabinet de Rijksbesluiten Amsterdam-
Almere-Markermeer (RAAM) vastgesteld. De daarop betrekking 
hebbende risico's zijn niet meer van toepassing. 

7.2 Luchthaven Lelystad 

Aan de randvoorwaarden voor 
uitbreiding van de luchthaven 
en ontwikkeling van de 
gronden van OMALA, voor zover 
beïnvloedbaar door de 
provincie, is voldaan. 
In 2010: 
• Zijn de procedurele 

voorwaarden voor een 
positieve investerings
beslissing van de Schiphol 
Group binnen de PKB 
afgerond; 

• Verloopt de planvorming 
voor de ruimtelijke 
inbedding, waaronder ook 
de bereikbaarheid, van de 
luchthaven volgens 
planning; 

• Is voor de maatschappelijke 
inbedding van de luchthaven 
is een goede organisatie 
opgezet. 

Ligt het doelbereik op schema 
De SchipholGroup gaat niet op korte termijn investeren in 
baanverlenging en een terminal. Wel werken ze mee om te 
komen tot een business airport met volwaardige 
luchtverkeersleiding (per medio 2011) en uitbreiding 
onderwijsvoorzieningen. 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
Voor onderzoek werd rekening gehouden met € 70.000. Deze 
raming kan worden gehalveerd. Het restant is in de 
Voorjaarsnota 2010 aangewend ter dekking van de extra 
uitgaven. 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 
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7.3 Oostvaarderswold 

Besluitvorming over nacere 
uitwerking van de 
structuurvisie in de vorrn 
van een besternmingsplan; 
Verwerving van gronden die 
voor verkoop beschikbaar 
komen; 
Voor bei e ding van delen van 
de inr ichting vciri het 
OostVfiaider-,sWold 
(vervroegde uitvoering); 
Besteksvcorbeieitling 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
In de Programmabegroting 2010 zijn de volgende twee risico's 
voor OostvaardersWold opgenomen: 
• De financieringsafspraken met één of meerdere partijen 

kunnen niet volledig worden vastgelegd in de 
realisatieovereenkomst. Dit kan consequenties hebben voor 
de fasering van het project. 

• Het bestemmingsplan, of een ander gepland product, is niet 
tijdig gereed. 

De overgang van de planvormingfase naar de realisatiefase kan 
leiden tot wijziging van bestaande risico's, of tot het optreden 
van nieuwe risico's. In februari 2010 is daarom een nieuwe 
risicosessie gehouden waarbij de risicomatrix voor 
OostvaardersWold is geactualiseerd. In de voortgangsrapportage 
aan PS voor OostvaardersWold, die tegelijkertijd met de 
Voorjaarsnota door PS wordt vastgesteld, is een weergave van de 
actuele projectrisico's opgenomen. De financiële consequenties 
van deze risico's zullen worden doorberekend in de SSK-raming 
voor OostvaardersWold. 

7.4 Schaalsprong / IFA 

• Versterking economische 
structuur 

• Kwaliteitslag groen blauwe 
stad 

• Versterking 
voorzieningenstructuur 

• Versterking hoger 
onderwijs en mbo 

• Infrastructurele knelpunten 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
De 1^ tranche is op € 0,5 min. na uitgeput, daarom wordt in 2010 
niet meer actief gezocht naar nieuwe projecten. 
De evaluatie IFA is naar voren gehaald en wordt het 1^ kwartaal 
uitgevoerd. De verwachting is dat Provinciale Staten over de 
resultaten hiervan rond de zomer wordt geïnformeerd. 

Wijken de middelen a f 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
In verband met het ondertekenen van het lAK is onzekerheid 
hierover als risico komen te vervallen. 

7.5 Noordelijk Flevoland 

Binnen deze speerpunt rapporteren wij per 01-04-2010 geen afwijkingen. 
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7.6 Lasten en baten 

Binnen de lasten en baten van de Speerpunten rapporteren wij per 01-04-2010 de onderstaande 
wijziging voor de Programmabegroting 2010. 

Themaonderdeel 
7.2 Luchthaven Lelystad 

ITotaal 

Omschrijving 
Onderzoeksmiddelen 

Lasten (€) 
-35.000 

-35.000 

Baten(€) 
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8 P-MJP 

Dit hoofdstuk bestaat de onderstaande deelterreinen: 
1. Natuur; 
2. Recreatie en Toerisme; 
3. Landschap; 
4. Landbouw; 
5. Water; 
6. Leefbaarheid; 
7. Milieu; 
8. Leader; 
9. POP Technische bijstand. 

Wij rapporteren binnen deze deelterreinen de volgende afwijkingen per 01-04-2010. 

Het verwerven gronden t.b.v. 
de EHS (Ecologische 
Hoofdstructuur). 

Het; uiteindelijke doel is dat 
alle verworven gronden ook 
worden ingericht. Welke 
afgeleide doelen en prestaties 
in 2010 en de jaren daai na 
kunnen worden behaald, is 
afhankelijk van de voortgang 
van de minnelijke 
grondverwerving. 

Ligt het doelbereik op schema 
Ja 

Liggen de activiteiten op schema 
Ja 

Wijken de middelen af 
Nee 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Voor een toelichting wordt verwezen naar de verantwoording 
voor het speerpunt OostvaardersWold. 

Het in sociaal en economische 
opzicht (kwalitatief) 
ontwikkelen en vernieuwen van 
het landelijk gebied op de 
thema' s 'Bevorderen 
leefbaarheid', 'Toeristisch-
recreatieve faciliteiten' en 
"Kleinschalige economische 
oiitwikkelintjen'. 

Ligt het doelbereik op schema 
De provincie is bezig met een inhaalslag, er liggen veel (grote) 
projecten klaar om ingediend en/of beschikt te worden. 
Daarmee is een bedrag gemoeid dat het beschikbare budget in 
2010 overstijgt. 

Liggen de activiteiten op schema 
De geplande activiteiten verlopen vlotter dan verwacht. Dit 
hangt onder andere samen met de verkorte doorlooptijd, 
omvangrijkere projecten en beschikbaarheid van cofinanciering. 

Wijken de middelen af 
Er is te weinig budget voor de projecten waarover dit jaar 
beschikt zal worden. Voorgesteld wordt de begroting budgettair 
neutraal te wijzigen (zowel baten van derden als lasten) door 
een bedrag van € 1,3 min. toe te voegen aan het budget voor 
2010, onder gelijktijdige verlaging van het budget voor 2012 
met € 0,4 min. en het budget voor 2013 met € 0,9 min. 

Zijn er risico-ontwikkelingen 
Nee 
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Binnen de lasten en baten van dit themaonderdeel rapporteren wij per 01-04-2010 de onderstaande 
wijziging voor de Programmabegroting 2010. 

Themaonderdeel 
p-MJP 
Totaal 

Omsctirijving 
Projectbudgetten 2010 

Lasten (€) 
1.300.000 

1.300.000 

B a t e ^ ^ 
1.300.000 

1.300.000 1 

Effect 2012-2013 

Themaonderdeel 
p-MJP 
p-MJP 
Totaal 

Omschrijving 
Projectbudgetten 2012 
Projectbudgetten 2013 

Lasten (€) 
- 400.000 
- 900.000 

-1.300,000 

Baten(€) 1 
- 400.000 
- 900.000 

-1.300.000 ] 
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FINANCIEEL TOTAALOVERZICHT 

9.1 Exploitatiebegroting 

In de onderstaande tabel wordt per thema het totaaloverzicht gegeven van de financiële mutaties 
binnen de Voorjaarsnota 2010. 

*niemaonderdeel 
Thema 1: Jongeren 
Thema 2: Verkeer van mensen, producten en diensten 
Thema 3: Economie en arbeidsmarkt 
Thema 4: Flevolandse samenleving 
Thema 5: Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 
Thema 6: Bestuur 
Speerpunten 
Grote projecten 
p-MJP 

Totaal 

Lasten (€) 
0 
0 
0 

40.000 
0 

1.305.000 
-35.000 

0 
1.300.000 

2.610.000 

Baten(€) l j 
0 
0 
0 
0 
0 

1.310.000 
0 
0 

1.300.000 

,.,.2.imM 

9.2 Balans 

Enkele raamkredieten binnen thema 2 dienen aangepast te worden. Dit zijn: 
• Bruto raamkrediet investeringen wegen verhogen met € 586.000 tot € 16.776.000. 
• Bruto raamkrediet NJO wegen verhogen met € 715.000 tot € 7.290.000; 
• Raamkrediet NJO vaarwegen verhogen met € 300.000 tot € 2.385.000. 

Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de exploitatielasten van de Programmabegroting 
2010. 

Tevens dient € 390.000 te worden onttrokken aan de Algemene reserve voor de dekking van het 
tekort van de Voorjaarsnota 2010. 
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BIJLAGE 2: ACTUALISATIE PMIT 
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Project

nr: 

i l 101 

10118 

10305 

10119 

10203 

N u m project 

WEGEN 

NOOROELUK FLEVOUND 

WARKNESSERWEGKEMMELOOROSEWEG reconstnjctie kruispunt 

WESTERRINGWEG (rotonde ïspel 'orotonde 'Cretri onderb. verharding rijbaan 

HALTE ESPEL EN CREIL aanpassen 

LEEMRINGWEG» ENSER VAART onderti. kunstwerken [belde bruggen) 

ZUIDERRINGWEGxDRIETORENWEG rotonde, Incl maatregelen de Baan 

NOORDERRINGWEG vervangen bomen (PMJP) 

SUBTOTAAL NOORDEUJK FLEVOLANO 

PMIT 2010 

n]o 

860 

70 

200 

1.130 

investe-rtigen 

3.500 

150 

70 

500 

60 

4.280 

MUTATIE 

n]o 

0 

i iveitc-f ingen 

1.000-

-1.000 

ACTUALBATIE VOORJAARSMOTA 

njo 

860 

70 

200 

1.130 

inves te-ringen 

2.500 

150 

70 

500 

60 

3.280 

TOELICHTING VOORJAARSNOTA 2010 

Werkzaamheden lopen achter doordat nog niet alle benodigde grond In het bezit van de 

provincie is. Dertialve dienen een aantal percelen onteigend te worden en zal een deel van de 

weritzaamheden uitgevoerd wonden In 2011, 

Ï8133 

10111 

103W 

11119 

10124 

10125 

17101 

10201 

10110 

10116 

10303 

10202 

10117 

10122 

10129 

OOSTEUJK FLEVOLANO 

HANZEWEG (Biddlngringv^goRoggebotslsl aanleg parallelweg 

OLDEBROEKERWEG (Olstefweg*>Obufgerweg| onderfi. verharding rijbaan 

HARDERDIJK (Spijk weg "Harderbos weg) onderh. verharding fietspad 

LARSERWEG aanleg Tovergroen bl) verkeerslichten 

HOUTRIBWEG (Parlaan"Overstagl aanleg fietspad 

GANZENWEG (turborotonde KnandIJk) veriieersmaatregelen 

HANZEWEG (Roggebotsls) verbeteren doorstroming 

HOUTRIBWEGxNOORDERTOCHT onderiioud kunstwerk 

N23 (Leiystad"Dronten) aanleg autoweg 

DRONTERRINGWEG/BREMERBERGWEG vervangen beplanting 

SUBTOTAAL OOSTEUJK FLEVOLAND 

680 

110 

45 

80 

915 

2.100 

150 

120 

250 

50 

150 

6.265 

9.085 

ZUIDELIJK FLEVOLAND 

A6xTUSSEHRtNG recomtructte aansluiting 

HOGERING (Tussenring) reconstructie aansluiting 

TUSSENRING vervanging beplanting 

h+OG ERING/TUSSENRING aanbrengen gelukfecherm hoek Hogering/Tussen ring 

TUSSENRING NB (Vrijheidsdreef "Hogering/Bul ten ring) en ZB (Hogering/BuftenringoBultenhoutsedreefl 

onderhoud verharding rijbaan 

A6xWATERLANDSEWEG reconstructie aansluiting 

VOGELWEG (Roerdompweg"Knardijk) onderhoud verharding rijbaan 

HALTE VOGawEG aanpassen 

VOGELWEG (div.wegvakken nv A27 - Roerdompweg) onderh.verharding rijbaan 

SLINGERWEG (Sch tl lin k w e g " Winkelweg) en BIDDINGRINGWEG (Dronterweg" Elburgerweg) dunning beplanting 

ALMERE POORT busbaan Pampusweg-Hollandse brug 

GOOISEWEG (turborot.NIJkefkerweg'"GooimeerdiJk) onderh .verharding rijbaan 

GOOISEWEG (Spiekweg " turbo-rotonde 'Nijkerkerweg') onderhoud verharding rijbaan 

SPIEKWEG vervanging populieren fietspad 

50 

925 

615 

1.055 

20 

975 

20 

500 

200 

50 

800 

150 

240 

300 

50 

0 

220 

800-

760 

20-

0 

100-

75 

516 

100 

680 

110 

45 

80 

915 

50 

1.145 

615 

255 

20 

975 

760 

2.100 

150 

120 

250 

50 

150 

6.265 

9.085 

400 

75 

200 

50 

1.316 

150 

240 

300 

50 

100 

De uitvoeringskosten blijken op basfs van de meest actuele raming lager dan In eerste geraamd. Het 

project wordt geheel gefinancieerd uit rijksbijdrage Mobftttelbaanpak. 

N.a.v. een nadere project definiëring wordt voorgesteld uit efficiency redenen een deel van de 

werkzaamheden gepland voor 2014 naar voren te halen. 

Uit nadere analyse bl i jkt dat ter plaatse sprake is van emstige scheurvorming waardoor extra 

maatregelen noodzakelijk zi jn. Tevens wordt voorgesteld het duurder? geluidsreducerend asfalt aan 

te brengen. 

De projectkosten zijn hoger uitgevallen door een aantal tegenvallers en extra weri<zaam- heden. Eén 

van de extra wertaaamheden betrof het overlagen van het gehele kruispunt door plaatselijk emstige 

spoorvorming. Het project vrordt geheel gefinancieerd uit de rijksbijdrage Mobiliteltsaanpak. 

Door het uitvoeren eind 2009 van spoedreparatfes aan de verharding i.v.m. emstige scheur

vomiing en verrakkingen kan het voor 2010 geplande groot onderhoud worden doorgeschoven 

naar 2012. ln 2010 worden maatregelen getroffen om verzakkingen en scheurvormingen te voorkomen 

door een kunststofscherm in de wegbenn te plaatsen om wateremttrekking door de bomen onder de 

verharding te vooritomen. 

De onderhoudstoestand is meer vefslechterd dan verwacht, mede doorde afgelopen winterperiode. 

Het kappen van de populieren zal In het voorjaar van 2011 plaatsvinden in combinatie met 

onderhoudsweriaaamheden aan het fietspad langs de Spiekweg. 



Project

nr: 

11101 

09310 

10304 

10304 

09113 

09114 

10002 

10401 

K M m project 

WEGEN 

NOORDELUK FLEVOLAND 

MARK NESSE RWEGxEMMELOORDSEW EG reconstructie kruispunt 

MARKNESSERWEG (Lindeweg"Emmeloortseweg) aanleg parallelweg 

HALTE STICHTSE BRUG aanpassen knooppunt OV 

WATERLANDSEWEG aanleg bushalte STICHTSEKANT en NEDERSTICHTSELAAN 

WATERLANDSEWEG (Stichtse Kant*.Vogelweg) onderhoud verhardingen rijbaan 

SUBTOTAAL ZUtDELUK FLEVOLAND 

ALGEMEEN 

VRI/Openbare verlichting uitvoeren mechanische testen/conserve ren en vervangen detectielussen 

Vervangen VRI (Elburgerweg/Drontermeerdijk en Larserweg/Vogelweg) 

Vervangen openbare verlichting 

Engineering PMIT-projecten 

Vervangen veriichting VRI's In LED's 

Verbeteren markering fietspaden 

Pilot verkeersmanagement 

SUBTOTAAL ALGEMEEN 

TOTAAL (BRUTO): 

BDU (provinciaal deel Infrastructuur) 

BDU Impuls vergroting verkeersveiligheid provinciaal wegennet 

BDU (specifieke projecten) N2i Ie fase 

BDU (specifieke projecten) parallelwegen Martmesserweg 

BDU (specifieke projecten) parallelwegen Hanzeweg 

BDU (specifieke projecten) Busbaan Almere Poort (Pampusweg-Hollandsebrug) 

BDU OV-haltevooRieningen (incl. toegankelijkheid en knooppunten) 

Bijdrage Rijk Moblliteitsaanpak (aansl. A6-Tussenring en A6-Wateriandseweg) 

Bijdrage BON-Route (busbaan Almere Poort-Hol la ndseb rag) 

Bijdrage gemeente Almere aanleg bushalte STICHTSEKANT en NEDERSTICHTSELAAN 

Bijdrage gemeente LelysUd N23 Ie fase 

Bijdrage gemeente Lelystad HOUTRIBWEG (Parlaan'^Overstag) aanleg fietspad 

Bijdrage PMJP N23 Ie fase 

Bijdrage PMJP HOUTRIBWEG (Pariaan<>Overstag) aanleg fietspad 

Bijdrage PMJP ontwfckelen en herstellen beplanting (TTKI. 50* cofin. Provincie) 

TOTAAI BUDRAOtM DCRDEH 

TOTAAL (NETTO): 

PMIT 2010 

njo 

3 .MO 

40 

220 

610 

«70 

6.573 

6 .575 

Investe-ringen 

3.500 

2.290 

295 

70 

50 

50 

70 

535 

16.190 

775 

255 

1.935 

1.750 

1.050 

150 

230 

370 

1.250 

150 

1.300 

755 

60 

1 0 0 3 0 

6 . 1 6 0 

MUTATIE 

n jo 

555 

715 

0 

715 

715 

Investe-ringen 

1.000-

20 

525 

too 

50 

1,286 

300 

300 

586 

5O0-

100 

466 

525 

25 

50 

666 

so. 

ACTUALISATIE VOORJAARSNOTA TOELICKTING VOORJAARSNOTA 2010 

njo 

555 

4.375 

40 

220 

610 

870 

7 , 2 » 

7.290 

investe - ringen 

2.500 

20 

525 

100 

50 

3.576 

595 

70 

50 

50 

70 

635 

16.776 

775 

255 

1.935 

1.250 

1.050 

150 

330 

370 

1.716 

150 

525 

1,300 

25 

755 

50 

60 

10.696 

6.080 

Wertaaamheden lopen achter doordat nog niet alle benodigde grorwj in he l bezit van de 

provincie Is, Derhalve dienen een aantal percelen onteigend te worden en zal een deel van de 

•werkzaamheden uitgevoerd worden in 2011. 

Voorstel is de aanleg van deze halte te verschuiven van 2011 naar 2010 om deze in combirvitie m e t d e 

aanleg van andere haltes langs de Waterlandsweg te realiseren. 

De aanleg van de bushaltes wordt geïntegreerd uitgevoerd met de overige werkzaamheden aan de 

Waterlandseweg, De gemeente Almere betalen alle pnsjectkosten. 

N,a.v. een tweetal ernstige ongevallen op de Waterlandsev«g woni t voorgesteld een krediet 

beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van kantstrookverruwing. glasbollen, berm versteviging, 

Om de overiast voor het verkeer zoveel mogeli jk te beperken z i jn een aantal werkzaamheden aan de 

Waterlandseweg meer op elkaar afgestemd. Voorstel is dan ook het groot onderhoud aan de 

verharding van 2012 naar 2010 te verschuiven. 

Alsgevolg vande versnelde uitvoering van projecten i .v.m. de kredietcrisis (HB 782261), de 

overcommitering van het PMIT-programma (HB 781265) en de actualisatie van het programma voor 

Zuidelijk Revoland, waardoor een aantal werken eerder voorbereid moeten worden, Is extra Inhuur 

en uitbestedina van werkzaamheden noodzakeliik. 

Door verlaging van het krediet wordt de BDU-bijdrage evenredig verlaagd. 

De actualisatie voor het programma ZO-Revoland is van invloed op de BOU-bijdrage aan OV-

h alt evoorzien Ingen. 

De actualisatie voor het programma ZO-Revoland is van invtoed op de rijksbijdrage voor de 

verbetering van de mobi l i tei t . Hiertoe is een overeenkomst gesloten. 

De aanleg van de bushaltes wordt geïntegreerd uitgevoerd met de overige werkzaamheden aan de 

De gemeente lelystad is bereid een financiële bijdrage beschikbaar te stellen. 

De aanleg van het fietspad komt tn aanmerking voor een bijdrage vanuit het PMJP. 



Proiect

nr: 

Nwm projsct 

VAARWEGEN 

NOORDEUJK FLEVOUND 

NVO's NOORDOOSTPOLDER (locatie nader te bepalen) 

VOORSTERSLUIS (realiseren uniforme bediening) 

SUBTOTAAL NOORDELUK FLEVOUND 

PMIT 2010 

njo 

0 

investe-ringen 

200 

200 

MUTATIE 

njo 

300 

300 

09103 

10312 

10313 

11124 

OOSTELIJK FLEVOUND 

NVO LAGE VAART (Swifterrinsweg-Dronten) 

NOORDERSLUIS (vervangen afsluitboomlasten, schilderen, vervangen sluisdeuren, schilderen 

brugklap, remmingwerlien en steigers 

KAMPERSLUIS (vervangen afsluitboomltasten, schilderen, conserveren beton, renovatie 

bedieningsgebouw, conserveren staal en vervangen trappen), KETELSLUIS (revisie cylinders, 

installatie hydroliek deuren, schilderen, vervangen hydr. schuiven, vervangen steigers, 

conserveren stalen damv/and en brugklap) 

ELBURGERBRUG uitbreiding wachtvoorzieningen 

SUBTOTAAL OOSTELIJK FLEVOUND 

720 

940 

100 

1.760 

551 

551 0 

investe-ringen 

0 

ACTUALISATIE VOORJAARSNOTA TOELICHTING VOORJAARSNOTA 2010 

njo 

300 

30O 

investe-ringen 

200 

200 

Ter voorbereiding op het op afstand bedienen van vaarv/egobjecten dient de 

Voorstersluis aangepast te worden. 

0 

ZUIDELIJK FLEVOLAND 

SUBTOTAAL ZUIDELIJK FLEVOUND 0 0 0 0 

720 

940 

100 

1.760 

0 

551 

551 

0 

10311 

10127 

06321 

ALGEMEEN 

Baggeren (locatie nader te bepalen) 

Schilderen sluis / brug 

Vervangen hectometrering langs vaarten 

Inzet structurele bezuiniging tbv OPF 

Project afstandbediening vaarwegobjecten 

SUBTOTAAL ALGEMEEN 

TOTAAL (BRUTO); 

2a 
75 

50 

325 

100 

554 

654 0 0 

200 

75 

50 

325 

100 

554 

654 

2,0851 1,4051 3001 - | 2,385 ( 1.4051 | 

Bijdragen PMJP (project afstandbediening vaarwegobjecten) 

Bijdrage DLG (project 09103/10103) 

Besparing door afstandbediening vaawegobjecten 

TOTAAL BIJDRAGEN OERDEN 

pm 

145 

554 

699 - -

145 

554 

699 

t ^ ^ " 1 TOTAAL (NETTO): 2.085 I 706 


