
Woord vooraf 

Het jaarverslag is het formele moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en verantwoording af te 
leggen over wat we hebben gedaan, wat daarmee is bereikt en wat dat heeft gekost. Dat doen wij met 
genoegen; er is veel gerealiseerd in het laatste volledige jaar van onze zittingstermijn. En dat in een turbulent 
decor op mondiaal en nationaal niveau; we hebben het t i j niet bepaald mee. 

Ook in 2010 deed de economische crisis zich nog gelden en ging deze niet aan Flevoland voorbij. Desondanks 
groeide het aantal banen in Flevoland en gaf onze provincie ruimte aan een record aantal startende 
ondernemers. Er zit veel dynamiek in Flevolands economie! 

Op nationaal niveau luidde het aantreden van het nieuwe kabinet een nieuwe fase in in de discussie over het 
middenbestuur. De nadruk ligt daarin bij de bestuurlijke organisatie van de Randstad. Samen met de andere 
Randstadprovincies zijn we hierover in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Voor Flevoland is deze zaak onlosmakelijk verbonden met het verkrijgen van een gelijkwaardige financiële 
uitgangspositie door de herverdeling van het provinciefonds met ingang van 2012. 
Een ander voor Flevoland ingrijpend onderdeel van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte is het schrappen 
van de robuuste verbindingszones. Met de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
(EL&l) wordt overlegd over wat dit betekent voor het project OostvaardersWold. Immers, de provincie en de 
betrokken projectpartners hebben inmiddels al veel grond in het plangebied verworven. Bovendien hebben in 
2010 Provinciale Staten de nieuwe bestemming van het plangebied OostvaardersWold vastgelegd in het 
Provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold. 

In het afgelopen jaar namen we afscheid van de heren Dijksma en Bos als gedeputeerden. We kijken met veel 
waardering terug op hun inzet in de afgelopen jaren voor onze provincie. Veel van de resultaten waarover we 
in dit jaarverslag rapporteren zijn mede door hun inzet tot stand gebracht. Hun functies zijn voortvarend 
overgenomen door de heren Van Diessen en Witteman, zodat ons college met de volle inzet haar 
zittingstermijn kan afronden. 

T. van der Wal, L. Verbeek^ 
Provinciesecretaris Commissa 
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De provincie Flevoland 
 
Flevoland is de jongste provincie van Nederland. De instelling van deze provincie, op 1 januari 1986, is een 
unieke gebeurtenis in de bestuurlijke geschiedenis van ons land. Het is de kroon op een enorme prestatie, de 
inpoldering van de voormalige Zuiderzee. Dit project dat honderd jaar eerder begon, heeft in het 
dichtbevolkte Nederland ruimte geschapen voor grootschalige landbouw, moderne dorpen en steden, natuur en 
recreatie.  
 
De provincie Flevoland telt zes gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Dit 
beperkte aantal maakt het mogelijk langs korte lijnen efficiënt te werken. De provincie ziet erop toe dat de 
gemeenten hun taken uitvoeren. Zij respecteert de beleidsvrijheid van de gemeenten en treedt alleen op als 
er bovenlokale belangen in het geding zijn. 
 
Provinciebestuur 
Provinciale Staten vormen het provinciebestuur. De inwoners van Flevoland kiezen de Statenleden 
rechtstreeks. De voorzitter van Provinciale Staten is de (door de Kroon benoemde) Commissaris van de 
Koningin. De griffier staat Provinciale Staten en de door hen voor belangrijke beleidsterreinen ingestelde 
Statencommissies bij.  
 
Provinciale Staten kiezen het dagelijks bestuur, Gedeputeerde Staten. Voorzitter van Gedeputeerde Staten is 
de Commissaris van de Koningin. Het college van Gedeputeerde Staten bestaat, naast de Commissaris van de 
Koningin, uit vier gedeputeerden. De provinciesecretaris ondersteunt het college, de Commissaris van de 
Koningin en eventuele door Gedeputeerde Staten ingestelde commissies. Als algemeen directeur is de 
provinciesecretaris verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. 
 
De Statencommissies adviseren Provinciale Staten over een voorstel of onderwerp dat gaat over hun 
beleidsterrein. Zij overleggen met Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koningin over het bestuur op 
hun beleidsterreinen.  
 
Sinds 2008 is de heer L. Verbeek benoemd tot Commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland.  
De Commissaris van de Koningin heeft een aantal in de Provinciewet vastgelegde specifieke taken. In zijn rol 
van voorzitter van zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten behartigt hij de belangen van de provincie. Ook 
is hij voorzitter van het Comité van Toezicht Europees Programma voor Flevoland. Daarnaast vertegenwoordigt 
hij de provincie in en buiten rechte. De Commissaris legt regelmatig werkbezoeken af bij de gemeenten in 
Flevoland. 
 
Een andere provinciale taak van de Commissaris is die van verantwoordelijke bij de rampenbestrijding en de 
handhaving van de openbare orde en veiligheid. Naast deze provinciale taken heeft de Commissaris ook een 
aantal taken als rijksorgaan. Deze taken zijn vermeld in de ambtsinstructie van de Commissaris. Voorbeelden 
zijn het bevorderen van de samenwerking tussen de instellingen en organisaties in de provincie en het toezien 
op een ordentelijk verloop van de (her)benoeming van burgemeesters.  
 
Samenstelling college van Gedeputeerde Staten  
 
Naam Portefeuille 

 
Dhr. L. (Leen) Verbeek   
(Commissaris van de Koningin)  
 
 

Voorzitter Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met in portefeuille: 
Bestuurlijke Aangelegenheden, Communicatie, Openbare Orde en Veiligheid, 
Dmitrov, Informatisering en Automatisering (inclusief inkoop, aanbesteding 
en archiefinspectie), Andere Overheid, Comité van Toezicht Europees 
programma voor Flevoland. 
 

Dhr. M.F.A. (Rene) van Diessen 
(VVD) 

Gedeputeerde met in portefeuille: Financiën en Begroting, Wegen en 
Verkeer, Kunst en Cultuur, Europa (Comité van de Regio’s en Interreg), 
Investeringsimpuls Flevoland - Almere, Luchthaven Lelystad. 
 
Per 4 februari 2010 is gedeputeerde Van Diessen de opvolger van H. Dijksma 
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Naam Portefeuille 
 
met dezelfde portefeuille.  
 

Dhr. A. L. (Andries) Greiner (CDA) Gedeputeerde met in portefeuille: Economische Zaken (inclusief Landbouw 
en Visserij), Arbeidsmarkt, Europa - Landsdeelprogramma West, Onderwijs 
(Hoger en Beroeps-), Toerisme en Recreatie,  
Coördinatie Noord-Flevoland, Markermeer/IJmeer. 
 

Dhr. M.J.D. (Marc) Witteman 
(PvdA) 

Vanaf 9 september 2010 gedeputeerde met in portefeuille: Jeugdbeleid en 
Jeugdzorg, Onderwijs (Basis-, Voortgezet en Speciaal), Sport, Water, Welzijn 
en Zorg, Wonen, Facilitaire Zaken, Assemblee van de Europese Regio’s 
(AER), Bestuur Interprovinciaal Overleg (IPO). 
 
Tot 1 september 2010 was J. Bos gedeputeerde voor deze portefeuille.  
 

Mw. A.E. (Anne) Bliek-de Jong 
(VVD) 
 

Gedeputeerde met in portefeuille: Landelijk gebied en Provinciaal 
Meerjarenprogramma (p-MJP), Klimaat en Energie, Natuur, Milieu, Personeel 
en Organisatie, Ruimtelijke Ordening en Archeologie,  
Oostvaarderswold 
 

Dhr. T. (Tjeerd) van der Wal Provinciesecretaris / algemeen directeur 
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Toelichting en leeswijzer  
 
Sluitstuk van een cyclus 
Dit jaarverslag voltooit de planning- en controlcyclus 2010. Deze cyclus is gestart in het voorjaar van 2009 met 
de ontwikkeling van een nieuwe programmabegroting. Nieuw aan deze programmabegroting was de thema-
indeling in aansluiting op het Hoofdlijnenakkoord.  
 
Jaarverslag spiegelt de begroting 
Dit jaarverslag is opgezet volgens dezelfde structuur als de programmabegroting. De beoogde doelstellingen en 
activiteiten uit de programmabegroting en de voor- en najaarsnota  zijn in samengevatte vorm terug te vinden. 
Volgens onderstaand stramien is verantwoording afgelegd over de doelstellingen en activiteiten.  
 

1. Wat willen we bereiken 1. Wat hebben we bereikt 
Verantwoording over de doelstellingen in 2010 

 
2. Wat gaan we daarvoor doen 2. Wat hebben we daarvoor  gedaan 

Verantwoording over de activiteiten in 2010 
 
3. Wat zijn de risico’s 3. Welk risico heeft zich voorgedaan of welke maatregelen zijn genomen om 

de risico’s te voorkomen. 
 
4. Wat heeft het gekost 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
Verklaring resultaat per trema 
Provinciale Staten autoriseren de programmabegroting op het niveau van de themaonderdelen. Daarom zijn in 
de jaarrekening de belangrijkste verschillen tussen raming en realisatie per themaonderdeel toegelicht. De 
verschillenanalyse is opgenomen als integraal onderdeel van de thematoelichtingen.  
 
Apparaatskosten 
Een deel van de verschillen tussen raming en realisatie bij een themaonderdeel is toe te schrijven aan 
de apparaatskosten, ook wel de kosten van bedrijfsvoering genoemd. Deze verschillen ontstaan door 
wijzigingen in de omvang van de totale apparaatskosten en wijzigingen in de verdeling over de 
themaonderdelen (dit laatste leidt tot een veranderde inzet van capaciteit ten opzichte van de 
begroting). In deel IV, hoofdstuk 3 ‘Bedrijfsvoering’ is ingegaan op de methodiek van verdeling. 
 
In de verschillenanalyse bij de themaonderdelen zijn de verschillen tussen geraamde en werkelijke lasten 
toegelicht. De verschillen in de apparaatskosten zijn uitgelegd voor zover deze samenhangen met een 
gewijzigde toerekening. In het onderdeel jaarrekening zijn de verschillen tussen de geraamde en werkelijke 
totale baten en lasten van de bedrijfsvoering verklaard. 
 
Resultaat voor en na bestemming 
Het rekeningresultaat is het saldo van baten en lasten. Er is een resultaat vóór bestemming en een resultaat ná 
bestemming. In het resultaat voor bestemming zijn alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves buiten 
beschouwing gelaten; het resultaat na bestemming is inclusief de mutaties in de reserves.  
  
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het resultaat voor bestemming per programma 
moet worden weergegeven. Alle mutaties in de reserves moeten op één plaats worden gepresenteerd. In veel 
gevallen is er een directe relatie tussen de mutaties in de reserves en de baten en lasten van de programma’s. 
Deze relatie is in het jaarverslag zichtbaar gemaakt. Bij elk programma is zowel het resultaat voor als na 
bestemming weergegeven. Een toelichting op de afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde 
reservemutaties is opgenomen in het onderdeel jaarrekening. 
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1 Jongeren 
 

1.1 Inhoud en reikwijdte van het thema 
 
Jeugdzorg  Provinciaal beleidkader jeugdzorg 2009 – 2010 

Meerjarenbeleidkader jeugdzorg 2009-2012 (landelijk) 
 

Jongerenbeleid en Onderwijs Stagenota 
Convenant Hoger Onderwijs 
Uitwerkingsovereenkomst Convenant Hoger Onderwijs 
Beleidsregel: Stimulering Hoger Onderwijs Flevoland 

1.2 Externe ontwikkelingen 2010 
 
Er hebben zich geen externe ontwikkelingen voorgedaan in 2010 die gevolgen hadden voor het behalen van de 
Flevolandse doelstellingen. 
 

1.3 De focus 2010 uit het Hoofdlijnenakkoord  
 
1. Jongerenbeleid 
 

Wat willen we bereiken 
 
Alle Flevolandse jongeren beschikken in 
2010 over een startkwalificatie voor de 
arbeidsmarkt 
 
Doel is bij Voorjaarsnota 2009 gewijzigd in:  
De provincie streeft ernaar dat alle 
Flevolandse jongeren een startkwalificatie 
halen voor de arbeidsmarkt 

Wat hebben we bereikt 
 
Niet alle Flevolandse jongeren beschikken over een 
startkwalificatie. De primaire verantwoordelijkheid voor het 
aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten ligt bij de 
gemeenten en de scholen. In Flevoland is een intensief 
netwerk opgezet waarin dit wordt bijgehouden. De provincie 
participeert in dit netwerk. Ondanks veel goede acties 
waarbij leerlingen intensief worden gevolgd blijft Flevoland 
achter lopen als het gaat om het bestrijden van Voortijdig 
Schoolverlaten. 
Zie tevens Thema 3: Economie & arbeidsmarkt.  

 
Wat willen we bereiken 
 
De provincie verbetert de aansluiting 
tussen het Flevolandse beroepsonderwijs 
en de Flevolandse arbeidsmarkt 
 

Wat hebben we bereikt 
 
De aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt is 
verbeterd. Zowel de rechtstreeks contacten tussen de ROC’s 
en het bedrijfsleven als intermediairs zoals het 
Technocentrum (sector techniek) en Zowelwerk (sector zorg 
en welzijn), uitgevoerd door het CMO, hebben daaraan 
bijgedragen.  

 
2. Jeugdzorg 
 
Wat willen we bereiken 
 
De provincie vermindert wachtlijsten in de 
jeugdzorg door middel van bevordering van 
preventieve maatregelen om de instroom 
naar zorg terug te brengen 
 

Wat hebben we bereikt 
 
De wachtlijst is  sinds begin 2010 nagenoeg verdwenen. Als 
direct hulp geboden moet worden is er helemaal geen 
wachttijd. Het beroep op de crisishulpverlening is gedaald 
naar onder de 3%. 
Er is met de Flevolandse gemeenten een gezamenlijk agenda 
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vastgesteld voor de uitvoering van het op  vermindering van 
de instroom gerichte landelijke afsprakenkader jeugdzorg 
2010-2011.  
Er zijn in 2010 projecten uitgevoerd om de aansluiting tussen 
gemeentelijke en provinciale zorg te verbeteren, er wordt 
vaker gezamenlijk geïndiceerd en er wordt 
geëxperimenteerd met het beter organiseren van zorg op het 
snijvlak tussen gemeentelijke en provinciale zorg.  

 
 Wat willen we bereiken 
 
De provincie biedt jongeren meer kansen 
om onder andere via sport en cultuur in de 
samenleving te participeren 

Wat hebben we bereikt 
 
Zie Thema 4: Flevolandse samenleving  

 
3. Onderwijs 
 

Wat willen we bereiken 
 
De provincie wil een volledige 
onderwijskolom in Flevoland 
 
Doel is bij Voorjaarsnota 2009 gewijzigd in:  
De provincie wil een breed aanbod aan 
HBO-opleidingen realiseren en streeft naar 
verhoging van het algemeen onderwijs-peil 
in de provincie om op termijn minimaal op 
hetzelfde niveau te komen als Nederland. 

Wat hebben we bereikt 
 
In 2010 zijn afspraken met betrokken partijen gemaakt over 
de wijze waarop de door overheden beschikbaar gestelde 
middelen (72 miljoen) voor de opbouw van Windesheim 
Flevoland door Windesheim jaarlijks zal worden 
verantwoord. In april 2010 zijn de Financieringsafspraken 
ondertekend. Onder de verantwoordelijkheid van 
Windesheim is de HEDB – met Provinciale deelname - 
opgericht welke komende jaren bijdrage zal leveren aan de 
verankering en succes van de Hogeschool.  

 

1.4 Jeugdzorg 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
Alle kinderen die recht op jeugdzorg 
hebben krijgen de jeugdzorg tijdig, 
doelmatig en doeltreffend 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De jeugdzorg is tijdig 
Sinds einde december 2009 zijn er nagenoeg geen kinderen 
meer die langer dan negen weken op zorg wachten. 
 
De jeugdzorg is doelmatig 
De doorstroming naar andere zorgvormen of terug naar huis 
verbeterd door meer te sturen op behandelduur en 
diagnostiek gerichter in te zetten. De kosten van de zorg zijn 
beter in beeld gebracht door de geleidelijke invoering van 
een nieuwe bekostigingssystematiek. Er is een actieplan 
vermindering regeldruk in uitvoering.  
 
De jeugdzorg is doeltreffend 
Er wordt meer gewerkt met ‘evidence-based’ programma’s, 
zoals getoetst door het Nederlands Jeugd Instituut.  De 
Flevolandse jeugdzorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg scoren 
goed op de ‘prestatie-indicatoren’ de mate waarin de doelen 
van hulpverleningsplannen zijn behaald en de 
cliënttevredenheid. 
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Het centraal stellen van de cliënt in het 
aanbod van zorg. Vanaf 2009 kunnen 
zorgaanbieders - binnen de grenzen van 
wat in de indicatie is gesteld - zelf bepalen 
welke hulpvorm wordt ingezet. Deze hulp 
gaat zoveel mogelijk uit van de eigen 
kracht van het kind en het gezin, is op tijd 
en op maat. De rechten van de 
minderjarige onder Wet op de 
Jeugdzorg zijn geborgd en  
cliëntenparticipatie wordt bevorderd. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
De cliënt staat centraal en zorg wordt op maat aangeboden. 
Eigen kracht is onderdeel geworden van de 
hulpverleningsplannen. Een grote meerderheid van de ouders 
en jongeren geeft aan dat de jeugdzorg hen heeft geholpen 
op eigen kracht verder te gaan (exit onderzoek bij 
jeugdzorgaanbieder Vitree). 
De informatievoorziening en klachtenafhandeling is op orde. 
Er is een nieuw cliëntenbeleid tot stand gekomen waarin het 
Flevolandse Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
een leidende rol gaat krijgen 

Het financieren en sturen van de 
jeugdzorg zodat optimaal bij de vraag 
wordt aangesloten. Leidend hierbij is het 
door Bureau Jeugdzorg opgestelde 
inkoopadvies, dat aangeeft welke 
zorgvormen uitbreiding of betere spreiding 
over de Provincie behoeven. 
 

Er was sprake van een goede balans tussen vraag en aanbod. 
Dit blijkt uit het feit dat er in 2010 geen sprake was van 
wachtlijsten (>9 weken wachten op zorg) in de Flevolandse 
jeugdzorg. Zorgaanbieders zijn flexibel in hun aanbod. 
Gedurende het jaar koopt de provincie waar nodig nog wat 
zorg extra in. 

Het stimuleren van vernieuwingen in de 
jeugdzorg met als doel de duur en het 
verblijf in de jeugdzorg te 
verkorten. Besluitvorming over inzet 
jeugdbescherming zal worden versneld 
en doorlooptijden verkort. Voor jongeren, 
of groepen jongeren (o.a. tienermoeders, 
minderjarige wetsovertreders) die voor een 
langere periode zorg nodig hebben, bestaat 
speciale aandacht, waarbij ook 
andere instellingen dan de provinciale 
jeugdzorg worden betrokken. 
 

De innovaties werpen vruchten af: Er wordt sneller gewerkt 
in de jeugdzorg. Er wordt gerichter diagnostiek ingezet en 
beter gestuurd op doorstroming. De kwaliteit van de zorg is 
getoetst (externe audit) met een positieve uitkomst. Er zijn 
diverse experimenten uitgevoerd om de aansluiting met 
andere zorgvormen te verbeteren. De ontwikkeling van een 
expertisecentrum kwetsbare meiden en 
weerbaarheidtrainingen voor kwetsbare meiden op VMBO zijn 
gestart via Vitree/Oké op school.  

Het bewaken en verder verbeteren van de 
kwaliteit van de zorg. Hierbij past het 
uitvoeren in Flevoland van het landelijke 
actieplan professionalisering, en landelijke 
opleidingstrajecten op het gebied van 
kindermishandeling, indicatiestelling en 
jeugdreclassering, het stimuleren van het 
gebruik van evidence based programma's 
en de invoering van de prestatie-
indicatoren. 
 

Er is voortgang op alle landelijke verbeteringstrajecten, 
inclusief het landelijk actieplan professionalisering, en de 
invoering van erkende behandelmethodieken. Twee 
landelijke prestatie-indicatoren zijn ingevoerd. Er is 
geïnvesteerd in scholing voor medewerkers van Flevolandse 
jeugdhulpverleningsorganisaties.  

Het gefaseerd invoeren van de sturingsvisie 
jeugdzorg Flevoland. Uitgangspunt is het 
sturen op resultaat. Om vergelijking tussen 
zorgaanbieders en tussen provincies op 
termijn mogelijk te maken is invoering van 
het uniforme bekostingsmodel 
noodzakelijk. De invoering van een uniform 
bekostigingsmodel is een cruciaal 
onderdeel van het nieuwe 
financieringsstelsel in de jeugdzorg (model 
Kaiser). In 2010 moeten de kostprijzen van 
de verschillende 

Als eerste fase van het invoeren van de sturingsvisie hebben 
Jeugdzorgaanbieders het uniforme bekostigingssysteem 
ingevoerd. Het zorgaanbod is nu gecategoriseerd op basis van 
bekostigingseenheden, die de bouwstenen vormen voor 
cliëntentrajecten. De controle op de in 2010 bepaalde 
kostprijzen en gerealiseerde eenheden is in uitvoering.  
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bekostigingseenheden realistisch en 
betrouwbaar in beeld worden gebracht. 
 
Het verder verbeteren van 
beleidsinformatie. Beleidsrapportage 
uitbreiden met instroom, doorstroom en 
uitstroomgegevens, en informatie over de 
prestaties. Het verminderen van de ervaren 
regeldruk bij professionals (doelstelling is 
25% vermindering in 2011). 
 

De beleidsrapportage is uitgebreid met instroom, doorstroom 
en uitstroom gegevens. De informatie is toegankelijker 
geworden. Een plan van aanpak vermindering regeldruk is 
opgesteld. 

3. Wat zijn de risico’s 
 
De provincie riskeert het niet volledig 
kunnen nakomen van de verplichting 
volgend uit de Wet op de jeugdzorg indien 
de vraag groter is dan het aanbod dat 
gefinancierd kan met de doeluitkeringen 
van het Rijk en Provinciale middelen. 
 
De realisatie van de doelstelling vereist een 
adequate financiering van de jeugdzorg 
door het Rijk. De commissie Financiering 
Jeugdzorg krijgt haar advisering voor 2010 
niet rond. Dat betekent dat de provincie 
hier een risico loopt van € 6 mln. Met name 
de recent gerealiseerde residentiële 
plaatsen (€ 1 mln.) moeten worden 
behouden. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
In het afsprakenkader IPO-Rijk 2010-2011 is de hoogte van de 
Rijksbijdrage vastgesteld. Om een adequaat zorgaanbod te 
financieren was een aanvulling met eigen provinciale 
middelen noodzakelijk, structureel met €1,5 miljoen per jaar 
en incidenteel voor de jaren 2010 en 2011 € 3,3 miljoen. 
Door deze bijdrage was het budget in 2010 voldoende om aan 
de doelstellingen te voldoen en heeft dit risico zich niet 
voorgedaan.  
 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

1.1  Jeugdzorg lasten 44.426 41.983 44.804 43.942 862

baten -39.797 -38.419 -38.977 -38.725 -253

saldo 4.629 3.564 5.827 5.218 609

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,86 miljoen lager dan geraamd. 
 
• In de begroting was rekening gehouden met een bijdrage van het Rijk in 2010 voor de Overheidsbijdrage in 

de Arbeidskosten Ontwikkeling (OVA) en de indexering en ophoging van pleegzorgmiddelen voor een 
totaalbedrag van € 0,3 miljoen. Omdat het Rijk, vóór de Najaarsnota 2010, geen duidelijkheid had gegeven 
over de uitkering van de OVA 2010, is de Programmabegroting niet voortijdig bijgesteld. De vermoedelijke 
uitkering varieerde in hoogte (%) en status (incidenteel of structureel). Uiteindelijk is het definitieve 
besluit op 16 december 2010 door het Rijk genomen en is een structureel bedrag van € 0,6 miljoen gestort. 
Door het late besluit van het Rijk kon de provincie enerzijds de begroting niet tijdig aanpassen en 
anderzijds ook niet tijdig beschikken in 2010. Dit bedrag is dus hoger dan oorspronkelijk begroot. In 2011 
zal dit bedrag beschikbaar worden gesteld aan de jeugdzorginstellingen Flevoland. 

• De Provinciale Staten hebben € 3,3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor 2010 en 2011. In de 
oorspronkelijke onderbouwing is ingeschat dat het geld over de jaren als volgt verdeeld zou worden: 
€ 2 miljoen in 2010 en € 1,3 miljoen in 2011.In de praktijk hebben we in 2010 iets minder in kunnen zetten 
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en hebben we in 2011 iets meer nodig. In de loop van 2010 is telkens op maat ingekocht. In de tweede 
helft van 2010 hebben enkele jeugdzorginstellingen de opdracht gekregen hun subsidieverzoek nader te 
onderbouwen. Het betrof nieuwe vormen van intersectorale hulpverlening en in het bijzonder een 
kindgericht aanbod in het  Moeder & Kindhuis. Hierbij was afstemming noodzakelijk tussen wat door de 
AWBZ betaald kon worden en wat t.l.v. de jeugdzorg zou moeten komen. Derhalve kon de 
subsidieaanvraag met betrekking tot deze zorg met een bedrag van € 0,5 miljoen niet meer in 2010 worden 
afgehandeld. Het gevolg is dat het beschikbaar gestelde budget in 2010 niet volledig is benut. Op 2 
december 2010 heeft Provinciale Staten ingestemd om dit soort begrotingswijzigingen te mandateren naar 
Gedeputeerde Staten en is er een voorstel onderweg om deze middelen alsnog in te zetten in 2011. 
Hiermee kunnen we het kindgerichte aanbod in het Moeder & Kindhuis financieren. Ook zijn er nog een 
aantal zogenaamde snijvlakprojecten in de maak. In deze projecten wordt geëxperimenteerd met de 
intersectorale samenwerking tussen gemeentelijke voorzieningen en de overige jeugdzorg (inclusief GGZ 
en LVG). Hiermee wordt de weg bereid voor de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten.  
In het Statenvoorstel van 14-1-2010 was opgenomen dat wanneer extra middelen van de rijksoverheid 
werden verwacht dit in mindering zou worden gebracht op de provinciale middelen. Aangezien de 
doeluitkering voor 2010 met een bedrag van € 0,1 miljoen hoger is uitgevallen, na aftrek van het 
geoormerkte justitiële deel en van de OVA middelen, hebben wij dit bedrag aan provinciale middelen niet 
benut.  

• De onderbesteding is ontstaan op een aantal kleine posten, maar zijn voornamelijk op de posten 
“Interprovinciale afspraken” en “ADD” ontstaan. De reden hiervan is dat wij rekening hadden gehouden 
met diverse bijdragen aan het IPO, voor besluiten waar financiële consequenties aan gekoppeld zijn, die in 
het IPO worden genomen. Aangezien de financiële consequenties dit jaar minder aan de orde zijn geweest, 
is een bedrag van € 0,03 miljoen niet benut. Daarnaast heeft Provincie Flevoland de jeugdzorginstellingen 
de opdracht gegeven om in samenwerking met ADD een jeugdzorgmonitor te ontwikkelen. Aangezien in 
2010 geen verzoek is ingediend voor aanvullend budget is een bedrag van € 0,04 miljoen niet benut. 

• Op de apparaatlasten is € 0,063 miljoen meer uitgegeven dan begroot. De overschrijding is voornamelijk 
veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de overige apparaatlasten. De oorzaak hiervan is 
beschreven in de toelichting bij hoofdstuk 3 in deel IV van het jaarverslag. 

 
De baten zijn € 0,25 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Omdat de definitieve vaststelling van het budget 2010 pas op 16 december 2010 is ontvangen, kon de 

begroting niet tijdig worden bijgesteld (zie ook de toelichtingen onder de lasten).  
 

1.5 Jongerenbeleid 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
1. Optimale jeugdzorg door een correcte 
in- en uitstroom jeugdzorg; 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Het gebruik van jeugdzorg in 2010 lijkt zich te stabiliseren. 
Deelname van Bureau Jeugdzorg in de Centra voor Jeugd en 
Gezin en de Zorg Advies Teams op scholen, en succesvolle 
experimenten met het op- en afschalen van zorgvormen 
hebben hier mogelijk aan bijgedragen. Door verbeteringen in 
de werkwijze en methodieken is de doorstroom en uitstroom 
eveneens verbeterd. Er is meer aandacht nodig voor de 
zorgbehoefte na een jeugdzorgtraject. 
 

2. Een betere maatschappelijke 
participatie door Flevolandse jongeren. 
 
 
 

Er is op een innovatieve en eigentijdse wijze inhoud gegeven 
aan jongerenparticipatie en daarmee is bijgedragen aan de 
Flevolandse “jongerenagenda”. 
Het resultaat “Nu of Nooit”, 5 filmafleveringen die een beeld 
geven van de jeugd in Flevoland. De filmafleveringen geven 
inzicht in wat de Flevolandse jongeren bezighoudt.  
 
De jongeren hebben een platform gekregen waarin zij 
interactief hun behoeften, wensen en belevingswereld in 
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beeld hebben gebracht.  
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Het verder stimuleren van de 
samenwerking tussen de provinciale 
jeugdzorg, gemeentes, de GGD, 
welzijnsinstellingen, jeugd GGZ, politie en 
justitie, zoals door de provincie in het 
GAAF (gemeentelijke actieprogramma 
aansluiting Flevoland) programma 
ontwikkeld.  
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Er is uitvoering gegeven aan het provinciale GAAF 
programma. Hierdoor hebben uitvoerende medewerkers van 
de jeugdzorg en andere zorgvormen elkaar leren kennen, en 
is samenwerking tot stand gebracht. Bureau Jeugdzorg is nu 
actief in het voorveld, en er is jaarlijks € 50.000 per 
gemeente geïnvesteerd in gemeentelijk preventief 
jeugdbeleid.  

Ervoor zorgen dat er voor ieder kind bij de 
start van de hulpverlening één plan is, 
waarbij partners samenwerken voor 
optimale hulp. Het bevorderen van sociale 
vaardigheidstrainingen in zorginstellingen 
(Leef met Stijl afronding).  
 

Er is een gezamenlijke agenda overeengekomen met de 
gemeenten, gerelateerd aan de uitvoering van het 
afsprakenkader IPO-Rijk 2010-2011. Het project Leef met 
Stijl is afgerond.  
 

Mogelijk maken dat jongeren meedoen en 
hun mening kunnen geven: de projecten 
‘Op weg naar het Lagerhuis’, de voorrondes 
van het Nationaal Jeugddebat. 
 

In 2010 heeft jongerendebat ‘Op weg naar het Lagerhuis’ en 
de voorrondes van het Nationale Jeugddebat plaatsgevonden. 
 

Het participatieproject ‘Straatzeep’ 
(voorheen Flevosoap) verder ontwikkelen; 
 

Straatzeep diende als een pilot. Deze is in 2009 uitgevoerd 
en geëvalueerd. Het concept is verder ontwikkeld onder de 
naam ‘Nu of Nooit: Jong in Flevoland’. Het project kreeg in 
deze fase de juiste scherpte en werd uitgevoerd op de wijze 
zoals door ons gewenst. Het project richtte zich op alle 
jongeren in Flevoland en er werden thema’s behandeld die 
alle jongeren aanspreken. 
De filmafleveringen zijn in oktober 2010 op Omroep 
Flevoland uitgezonden. Als input voor de afleveringen zijn er 
enquêtes gehouden onder een groot aantal jongeren. De 
uitkomst daarvan is geanalyseerd en verwerkt tot een 
verslag. De resultaten van het participatieproject zullen als 
onderdeel van de tussenrapportage van 2 jaar Sociale Agenda 
in een boekvorm worden gepresenteerd.  
 

Een monitor speciaal onderwijs opstellen. 
 

Juni 2010 is de Monitor Onderwijs Zorg Primair Onderwijs & 
Voortgezet Onderwijs uitgebracht en gepresenteerd aan de 
Commissie Samenleving. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Het succes van de samenwerking is 
afhankelijk van inspanningen andere 
partijen.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Om het risico van onvoldoende medewerking van andere 
partijen te verminderen, is veel geïnvesteerd in de 
samenwerking vanuit jeugdzorg met partners in de 
zorgketen, vooral de Flevolandse gemeenten. Dit heeft 
geresulteerd in bestuurlijke afspraken over aansluiting en 
samenwerking. Het risico is verder ondervangen door 
regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg, door de GAAF 
conferentie, bestuurlijke werkbezoeken en inhoudelijke 
bijeenkomsten.  
 

Te weinig animo bij jongeren om mee te 
doen met een door de Provincie opgezet 

De provincie is naar de jongeren toe gegaan om deel te 
nemen aan het project. Er is veel gebruik gemaakt van de 
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evenement. 
 
 
 

sociale media zoals Hyves, Youtube, jongerenforums. Verder 
is aangehaakt op een lopend project op Groenhorst College 
in Almere. 

Onvoldoende rijks- en gemeentelijke 
middelen voor voorzieningen speciaal 
onderwijs. 
 

In 2010 deed zich een dreigend faillissement voor van de 
Eduvier Onderwijs Groep - de grootste aanbieder van 
speciaal onderwijs voor cluster 4. De provincie heeft het 
initiatief genomen om de drie overheden (Rijk, provincie en 
gemeenten) te verbinden op dit dossier. Inmiddels heeft het 
Ministerie van OC&W maatregelen genomen om de kwaliteit 
en financiële basis te versterken. 

 
4. Wat heeft het gekost  
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

1.2  Jongerenbeleid lasten 1.535 1.151 1.151 1.142 9

baten 0 0 0 0

saldo 1.535 1.151 1.151 1.142 9

0

(bedragen x € 1.000) 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De afwijking is vanwege de geringe omvang niet toegelicht. 
 

1.6 Onderwijs 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
Een breed aanbod aan hoger onderwijs in 
Flevoland 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
In 2010 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de start 
van de volgende onderwijsvoorzieningen: 
• hogeschool Windesheim Flevoland in Almere en Lelystad 
• de hogeschool CAH Almere 
• de Roy Heiner Academy in Lelystad 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Eén wetenschappelijke connectie realiseren 
per bedrijven cluster. Gedacht wordt aan 
de volgende clusters: geomatica, medische 
technologie, life sciences, ICT, 
water/duurzame energie, composieten. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Per bedrijvencluster is 1 wetenschappelijke connectie 
gerealiseerd. 

Bijdragen aan het idee van het 
bedrijfsleven om samen met (buitenlandse) 
universiteiten uitbreiding van 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
in Flevoland te realiseren. 
 

In het kader van de Stuurgroep Internationalisering heeft 
onder regie van de gemeente Almere, met betrokkenheid van 
Nederlandse en buitenlandse onderwijsinstellingen, een 
eerste Summerschool 2010 in Almere plaatsgevonden. Ook is 
met de internationale MBA La Salle een intentieverklaring 
ondertekend voor een vestiging van La Salle in Almere. 
 

Realisatie businesscase Windesheim en in 
het verlengde daarvan uitwerking geven 
aan de structuur en randvoorwaarden 
waaronder de Hogeschool Flevoland 
gerealiseerd kan worden. 

In april 2010 zijn onder regie van de Provincie de 
financieringsafspraken Windesheim Flevoland door betrokken 
partijen Almere, Lelystad, Provincie, Rijk en Windesheim 
ondertekend. De Staten hebben op basis hiervan het finale 
akkoord gegeven voor toekenning van de 20 miljoen uit IFA 
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 als Provinciale bijdrage voor de opbouw van de Hogeschool 
Windesheim Flevoland. 
 

Het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt 
(PPA) richt zich o.a. door uitvoering van de 
Stagenota op een  betere aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt en het realiseren 
van meer goede stageplaatsen. Onder 
thema 3 ‘Economie en  Arbeidsmarkt’ 
wordt hier nader op ingegaan.  
 

De behaalde resultaten staan beschreven in Thema 3: 
Economie & Arbeidsmarkt. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Voor de opbouw en uitvoering van de 
Hogeschool Flevoland wordt een risico-
paragraaf nader uitgewerkt. 
 
 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
In het geval de treasury van de gemeente Almere 
onvoldoende renteopbrengst genereert, alsook in het geval 
de hogeschool sterker groeit dan in het businessplan 
geprognosticeerd, zal het tekort onderwerp van gesprek zijn 
tussen Windesheim en financiers. 
Bij achterblijvende groei van studenten zal een situatie 
kunnen ontstaan waarin de Hogeschool Flevoland 
onvoldoende levensvatbaar wordt. In dat geval zijn 
investeringen gedaan zonder dat het beoogd resultaat wordt 
behaald. De voortgang van de Hogeschool wordt 2x per jaar 
tussen Windesheim en financiers besproken. 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

1.3  Onderwijs lasten 959 356 2.379 449 1.930

baten -15 0 0 0

saldo 944 356 2.379 449 1.930

0

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 1,93 miljoen lager dan geraamd. 
 
• De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de subsidieverlening aan de Roy Heiner Academy ad 

€ 1,9 miljoen niet in 2010 heeft kunnen plaatsvinden. Nog niet alle afspraken waren in 2010 afgerond om 
tot subsidieverlening over te kunnen gaan. De dekking vindt plaats door onttrekking aan de reserve STROP. 
Het niet benutte bedrag blijft geoormerkt in de reserve STROP. 

• Daarnaast wordt de afwijking voor € 0,08 miljoen verklaard door Hogeschool Flevoland. Het budget was 
bestemd voor inhuur van ondersteuning en gespecialiseerde expertise Hoger Onderwijs. Hier is minder 
beroep op gedaan. De dekking vindt plaats door onttrekking aan de reserve STROP. Het niet benutte 
bedrag blijft geoormerkt in de reserve STROP voor Hoger Onderwijs. 
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1.7 Totale baten en lasten thema 1 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als geheel anderzijds. De autorisatie door de Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

1.1  Jeugdzorg lasten 44.426 41.983 44.804 43.942 862

baten -39.797 -38.419 -38.977 -38.725 -253

saldo 4.629 3.564 5.827 5.218 609

1.2  Jongerenbeleid lasten 1.535 1.151 1.151 1.142 9

baten 0 0 0 0

saldo 1.535 1.151 1.151 1.142 9

1.3  Onderwijs lasten 959 356 2.379 449 1.930

baten -15 0 0 0

saldo 944 356 2.379 449 1.930

 Totaal Thema 1 Jongeren lasten 46.920 43.490 48.334 45.534 2.801

baten -39.812 -38.419 -38.977 -38.725 -253

saldo 7.108 5.071 9.357 6.809 2.548

0

0

(bedragen x € 1.000) 
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2 Verkeer van mensen, producten en diensten 
 

2.1 Inhoud en reikwijdte van het thema 
 
Een intensief verkeer van mensen, producten en diensten is onlosmakelijk verbonden met Flevoland: Centraal 
in Nederland gelegen, levensader voor de Noordvleugel van de Randstad, schakel naar het Noorden en Oosten 
van ons land. Het is zaak al dit verkeer, inclusief openbaar vervoer, zodanig te stroomlijnen dat de benodigde 
economische ontwikkeling en leefbaarheid versterkt kan worden.  
 
Het thema Verkeer van mensen, producten en diensten omvat de themaonderdelen Mobiliteit, 
Verkeersveiligheid en Openbaar vervoer alsmede Wegen en Vaarwegen. Ook in andere documenten is beleid 
uitgewerkt en zijn doelstellingen geformuleerd. Deze worden hieronder per themaonderdeel genoemd. 
 
Mobiliteit Nota Mobiliteit Flevoland 
 
Wegen en Vaarwegen 

 
Uitvoeringsprogramma PMIT (Provinciaal Meerjaren programma 
Infrastructuur en Transport) 2010-2014  

 

2.2 Externe ontwikkelingen 2010 
 
De economische recessie heeft invloed gehad op de mobiliteit. De sterke mobiliteitsgroei in Flevoland is 
afgezwakt (auto) of over gegaan in een daling (openbaar vervoer en fiets). 
De vertraagde bevolkingsontwikkeling is hier mede oorzaak van. 
 
Cijfers over 2010 zijn nog niet beschikbaar, maar het is niet te verwachten dat het beeld veel zal wijzigen. Ook 
landelijk zijn deze ontwikkelingen merkbaar. 
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 Toelichting: 
Auto: aantal kilometers verreden op provinciale wegen (Bron: provincie Flevoland) 
Bus: aantal reizigerskilometers per bus in Flevoland (Bron: NVS-bewerking) 
Trein: aantal in- en uitstappers op de Flevolandse stations (Bron: NS) 
Fiets aantal kilometers gefietst door inwoners van Flevoland (Bron: MON) 
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2.3 De focus 2010 uit het Hoofdlijnenakkoord  
 
1. Ontsluiting Flevoland 
 

Wat willen we bereiken 
 
Een betere ontsluiting van Almere vanuit 
Flevoland en de Randstad over de weg en 
met het openbaar vervoer. Het beoogde 
resultaat is dat het Rijk, in samenspraak 
met de provincie Flevoland en de 
gemeente Almere, volgens een 
afgesproken planning een onherroepelijk 
besluit heeft genomen over het 
schaalsprong programma Almere, 
onderdeel mobiliteit (A6, Flevolijn en 
IJmeerverbinding (OV-SAAL), A27, 
stedelijke infrastructuur Almere). 
 

Wat hebben we bereikt 
 
OV-SAAL (OV-Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) korte 
termijn:  
het rijk heeft besloten de Flevolijn niet te verdubbelen, maar 
te kiezen voor een betere benutting van het bestaande spoor 
(Kort Volgen). De capaciteit van het spoor zal hierdoor 
toenemen. 
De provincie heeft met een actieve lobby richting de Tweede 
Kamer getracht om toch te komen tot een spoorverdubbeling 
van de Flevolijn, omdat deze oplossing robuuster lijkt. Moties 
die hierover door de Kamer zijn ingediend zijn aangehouden of 
verworpen. 
 
OV-SAAL middellange termijn: 
Een adequate oplossing blijkt niet mogelijk te zijn binnen het 
budget. In de tweede helft van 2010 is een aanvullende studie 
uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn inmiddels opgeleverd. 
Een besluit over de te nemen middellange termijn maatregelen 
wordt begin 2011 verwacht. De provincie is betrokken geweest 
bij deze onderzoeken.  
 
Verkenning Stedelijke Bereikbaarheid Almere:  
de verkenning is in 2010 vastgesteld. 
 
SAA:  
eind 2010 is het Tracébesluit ondertekend. Naast vergroting 
wegcapaciteit heeft de provincie bereikt dat er voorzieningen 
komen ten behoeve van de hoogwaardige OV verbinding 
Almere-Amsterdam. 

 
2. Betere vervoersinfrastructuur 
 

Wat willen we bereiken 
 
De provincie wil de doorstroming op de 
provinciale wegen en in de vaarwegen 
verbeteren. En tegelijkertijd de 
verkeersveiligheid waarborgen 

Wat hebben we bereikt 
 
Gooiseweg:  
Er is uitvoering gegeven aan het Hoofdlijnenakkoord om te 
werken aan een carré van 2x2 rijstroken/wegen rondom 
Luchthaven Lelystad. Voor de Gooiseweg betekent dit een door 
de provincie vastgesteld planningschema waarmee de 
Gooiseweg gefaseerd de komende jaren zal worden 
verdubbeld.  
 
Glasvezel: 
Er is een besluit genomen over de aanleg van een glasvezelnet 
(o.a. de bruggen en sluizen van de provincie op afstand te 
bedienen). Hierdoor is het mogelijk om voor de beroeps / 
recreatievaart een beter product te leveren.  
 
Vollehoverbrug: 
De aanleg van een nieuwe Vollehoverbrug gaat in 2011 van 
start. Daarmee zal de doorstroming aanzienlijk verbeteren. Ook 
het bedrijf Huisman Shipyard kan haar concurrentiepositie 
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verbeteren.  
 
Waarborgen verkeersveiligheid 
In 2010 is de verkeersveiligheid gewaarborgd door een 
combinatie van duurzaam veilige inframaatregelen (o.a. aanleg 
rotondes, aanbrengen kantstrookverruwing) en maatregelen 
gericht op gedragsbeïnvloeding (publiekscampagnes, 
voorlichting en verkeerseducatie). 

 
3. Openbaar vervoer  
 

Wat willen we bereiken 
 
Adequaat OV-systeem, mede om extra 
groei automobiliteit te beperken 
 
De provincie is eindverantwoordelijk voor 
al het openbaar streekvervoer in 
Flevoland en de Regiotaxi in de 
gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde 
en Noordoostpolder. De provincie heeft 
het stadsvervoer in Almere en Lelystad 
aan deze steden gedelegeerd. De 
provinciale verantwoordelijkheid voor dit 
stadsvervoer beperkt zich tot het 
toezicht op de juiste naleving van de 
rijksregels voor de besteding en 
verantwoording van de aan de 
gemeenten toegekende brede 
doeluitkering (BDU). De provincie is niet 
verantwoordelijk voor de 
treinverbindingen. 

Wat hebben we bereikt 
 
De pilot gratis OV Oostrand (verlengde Walibi Express) is in 
2010 uitgevoerd. In tegenstelling tot 2009 was, na afstemming 
met de Statencommissie Werk, deze verbinding niet gratis voor 
de reizigers. Daarnaast is medio 2010, in samenwerking met de 
Eemhof, een proef gestart met een busverbinding tussen 
Almere, de Eemhof en Nijkerk. 
 
Per 1 januari 2010 heeft de provincie het streekvervoer Almere 
gedelegeerd aan de gemeente Almere.  
 
Met ingang van april 2010 heeft de nieuwe aanbesteding 
plaatsgevonden voor de Regiotaxi Flevoland. De aanbesteding 
voor het streekvervoer IJsselmond heeft plaatsgevonden maar 
heeft niet geleid tot een gunningbesluit omdat dit tot een 
budgetoverschrijding zou leiden. Deze aanbesteding zal 
opnieuw moeten plaatsvinden medio 2011.  

 

2.4 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer 
 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
1. Het Rijk heeft voor de korte termijn 
(2010) een tracébesluit genomen over de 
uitbreiding van de Flevolijn (OV-SAAL) en 
is voor de middellange termijn een 
planstudie gestart voor maatregelen op 
de Flevolijn. 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Besluitvorming OV-SAAL is vertraagd doordat er onvoldoende 
middelen blijken te zijn. Uiteindelijk is er voor de korte 
termijn een besluit genomen om het spoor niet te verdubbelen 
maar te kiezen voor Kort Volgen (meer treinen over hetzelfde 
spoor). Eind 2010 zijn de onderzoeken voor de middellange 
termijn opgeleverd.  
 

2. Het Rijk is een Verkenning gestart voor 
de corridor Almere-Gooi-Utrecht (AGU). 
 

Het Rijk is nog geen verkenning gestart naar de corridor 
Almere-Gooi-Utrecht (AGU) vanwege het ontbreken van 
financiële middelen.  
 

3. Een betere interne ontsluiting van de 
gemeente Almere door afspraken te 
maken met het Rijk en de gemeente 
Almere in samenhang met het proces van 
de Schaalsprong Almere. 
 
 

In 2010 is het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport (MIRT) Verkenning Stedelijke Bereikbaarheid Almere 
vastgesteld. 
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
1. Om de ontsluiting van de provincie 
Flevoland te verbeteren wordt gelobbyd 
tijdens diverse overlegstructuren op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau om 
de voortgang van projecten positief te 
beïnvloeden. Dit gebeurt door 
onderwerpen die de bereikbaarheid 
positief beïnvloeden op de agenda te 
krijgen en te houden. Daarnaast werkt de 
provincie, als volwaardig partner, mee 
aan projecten door een financiële – en 
inhoudelijke bijdrage te leveren.  
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
De provincie heeft ambtelijk geparticipeerd in een regionale 
begeleidingsgroep voor het project OV-SAAL. Daarnaast zijn er 
directe ambtelijke en bestuurlijke contacten met de 
spoorsector en het Rijk (minister en kamerleden) waarin de 
provincie aandacht heeft gevraagd voor de problematiek op de 
Flevolijn. De provincie heeft een financiële bijdrage geleverd 
in de plankosten.  
 

2. Naast lobby activiteiten is Flevoland 
namens regionale overheden, de duo 
partij naast het Rijk in deze te starten 
Verkenning; 
 
 

Gedurende 2010 zijn lobby activiteiten uitgevoerd. Daarnaast 
heeft Flevoland als regionale duo partij in 2010 het accent 
gelegd op concrete verbeteringen voor de A27. Deze lijn werd 
door de regio ondersteund. Het Rijk heeft geen besluit 
genomen om deze korte termijn maatregel uit te voeren.  

3. Uitvoering geven aan het vervolg van 
de Verkenning Stedelijke Bereikbaarheid 
Almere (VSBA). 
 

Door vertraagde vaststelling en omdat er nog geen besluit is 
genomen over de financiering van de 1e uitvoeringsfase is er 
nog geen vervolg gegeven aan de VSBA.  

3. Wat zijn de risico’s 
 
1. en 2. Door geen uitvoering te geven 
aan genoemde maatregelen zal de 
bereikbaarheid verslechteren door meer 
stagnatie van autoverkeer en zal een 
goed OV-alternatief ontbreken. 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
OV-SAAL: Het rijk heeft geen extra middelen beschikbaar 
gesteld voor de spooruitbreiding op de Flevolijn. 
 
Wel heeft het rijk aangegeven dat met beperkte maatregelen 
op de Flevolijn, de capaciteit van de infrastructuur tot circa 
2020 voldoende is. 
 

3. Stagnatie van de ontwikkeling van 
Zuidelijk Flevoland dat een negatief 
effect heeft op de ambities van de 
provincie (luchthaven Lelystad). 
 

AGU: Het Rijk heeft nog niet willen instemmen met het starten 
van de verkenning omdat hiervoor nog geen financiële 
middelen beschikbaar zijn. Om de risico’s te voorkomen 
worden de onderwerpen prominent op de agenda gezet in het 
Bestuurlijk Overleg met de minister.  

 
1. Wat willen we bereiken 
 
1. Het Rijk neemt een besluit over korte 
termijn maatregelen om de capaciteit 
van de A27 Almere-Eemnes te vergroten 
en om een hoogwaardige openbaar 
vervoervoorziening (HOV) tot stand te 
brengen tussen Almere en ’t Gooi (in het 
kader van het RAAM-besluit 
Schaalsprong) 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
In het bestuurlijk overleg MIRT heeft het Rijk hiertoe niet 
besloten ondanks Flevolandse en regionale inzet. 
 
 
 

2. Het Rijk heeft een realisatiebesluit 
genomen om de ontsluiting van de N50 te 
verbeteren (onderdeel van het Regio 
Specifiek Pakket) 
 

In het Bestuurlijk Overleg MIRT (najaar 2010) is 
overeengekomen om een startbeslissing te nemen over de N50 
Emmeloord-Ens voor het uitvoeren van een verkenning door de 
provincie Flevoland. Het gedeelte N50 Ens-Ramspol is in 2010 
door het Rijk in uitvoering genomen. 
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
1. Lobbyactiviteiten om de aanpak van 
verkeersproblematiek in deze corridor op 
de agenda te zetten en het Rijk te 
steunen in de ontwikkeling van de korte 
termijnmaatregelen. 
 
2. Lobby activiteiten; het project wordt 
voorbereid, met Flevoland als regisseur, 
voor het deel N50 Emmeloord-Ens. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
We hebben uitvoering gegeven aan wat we volgens de 
begroting zouden doen. 

3. Wat zijn de risico’s 
 
1. Negatief effect op de bereikbaarheid 
als dit project onvoldoende prioriteit 
krijgt. 
 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Ondanks de economische crisis heeft het kabinet vastgehouden 
aan de ambities voor de Schaalsprong Almere. Met betrekking 
tot Luchthaven Lelystad zijn de ontwikkelingen minder snel 
gegaan dan eerder gedacht.  

2. De bereikbaarheid van dit tracé 
verslechtert als er geen invulling wordt 
gegeven aan deze maatregel. Tevens 
wordt de toegezegde geoormerkte 
rijksbijdrage van € 10 mln. niet besteed. 

Dit risico is een lange termijn risico en blijft actueel.  
 
Door de startbeslissing kan verder gewerkt worden. Het risico 
blijft actueel totdat daadwerkelijk het realisatiebesluit is 
genomen. 

 
1. Wat willen we bereiken 
 
Een kostendekkend openbaar 
vervoernetwerk, dat voorziet in een 
basismobiliteit voor iedereen en een 
belangrijke bijdrage levert aan de 
bereikbaarheid van de steden, 
voorzieningen en werklocaties 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Elke locatie in de provincie die bereikbaar is over de weg, is 
bereikbaar met een vorm van openbaar vervoer (inclusief de 
Regiotaxi). Op de hoofdassen worden snelle busverbindingen 
geboden. In samenwerking met belanghebbenden zijn pilots 
met busverbindingen op maat gerealiseerd (bv. verlengde 
Walibi Express en Eemhof). 
 

Streefcijfer Sociale veiligheid openbaar 
vervoer op basis van de Kpvv 
klantenbarometer bedraagt voor de 
concessie Almere Streek en IJsselmond 
7,8 en voor de concessie Almere-Stad en 
Lelystad 7,5 
 
 

De in maart 2010 bekendgemaakte scores voor sociale 
veiligheid voor de Flevolandse concessies over 2009 zijn (de 
cijfers voor 2010 zijn nog niet bekend):  
• Stadsvervoer Almere 7,2 
• Streekvervoer Almere 7,9 
• Stadsvervoer Lelystad 7,6 
• IJsselmond 7,8 
• HOV-verbinding Lelystad-Emmeloord-Groningen (Qliner) 

7,9 
 
De concessie stadsvervoer Almere voldoet niet aan het 
vastgestelde streefcijfer en kampt al enkele jaren met 
problemen op het gebied van sociale veiligheid. Voor de 
overige concessies is het streefcijfer wel gehaald. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
1.1 Tot stand brengen aanbesteding en 
gunning van de concessies IJsselmond 
(incl. stadsvervoer Lelystad) en 315. 
 

2. Wat hebben we ervoor gedaan  
 
De aanbesteding van de concessie IJsselmond heeft niet tot 
gunning geleid, omdat de door de inschrijvers gevraagde 
exploitatiesubsidie het beschikbare budget ruim te boven gaat. 
Voor de aanbesteding van de Qliner zijn het programma van 
eisen en bestek opgesteld en gepubliceerd. Gunning is voorzien 
in januari 2011.  
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1.2 Implementeren nieuw contract 
Regiotaxi Flevoland, in samenwerking 
met de gemeenten Lelystad, Dronten, 
NOP en Zeewolde. Tevens het beheren 
van het nieuwe contract Regiotaxi door 
o.a. het meten van de klanttevredenheid 
en inrichten van een onafhankelijk 
klachtenportaal. 
 

De aanbesteding en implementatie van de Regiotaxi zijn 
succesvol afgerond. Beheer vindt nu plaats. In het laatste 
kwartaal van 2010 heeft een klanttevredenheidsmeting 
plaatsgevonden, bestaande uit een schriftelijke enquête en een 
mysterieguest onderzoek. De resultaten zijn begin 2011 
bekend. 

1.3 Voltooien invoering OV-chipkaart in 
heel Flevoland, inclusief nieuwe tarieven 
structuur.  
 

De OV-chipkaart is overal te gebruiken. Als gevolg van 
landelijke ontwikkelingen zijn de strippenkaart en 
abonnementen daarnaast nog geldig tot in 2011. 

1.4 Voortzetten van de pilot gratis OV 
Oostrand (verlengde Walibi Express) door 
de pilot te faciliteren en stimuleren door 
een financiële en inhoudelijke bijdrage, 
te lobbyen dat de pilot wordt opgenomen 
in het subsidieprogramma ‘experimenten 
gratis OV’ van het Ministerie V&W en het 
realiseren van tijdelijke halte 
voorzieningen; 
 

De pilot gratis OV Oostrand is ook in 2010 uitgevoerd, zij het na 
afstemming met de Statencommissie Werk niet gratis voor de 
reizigers. Daarnaast is, in samenwerking met de Eemhof, een 
proef gestart met een busverbinding tussen Almere, de Eemhof 
en Nijkerk. 
 

2. Maatregelen (monitoren en bijsturen) 
zodat de beoogde streefcijfers worden 
behaald. 
 
 

In het reguliere concessiebeheer wordt toegezien op naleving 
door de concessiehouder van de verplichtingen zoals 
voortvloeien uit de concessievoorschriften.  
 
In het programma van eisen voor de aanbesteding van de 
nieuwe concessie IJsselmond is aangesloten bij de op dat 
moment bekende stand betreffende de conclusies van de 
taskforce veiliger OV.  
 
Door de delegatie van de verantwoordelijkheid voor het 
openbaar vervoer in Almere is ook de gemeente Almere zelf 
verantwoordelijk voor de sociale veiligheid. Het onderwerp 
staat vast op de agenda van het overleg tussen de vervoerder 
en de gemeente Almere. In 2010 is in de gemeente Almere 
zwaarder ingezet op het reeds bestaande 
veiligheidarrangement. Verder wordt opnieuw nagegaan waar 
verbeteringen langs de busbaan mogelijk zijn. Ten slotte sluit 
de gemeente Almere zich aan bij de pilot voor de inzet van 
ambulant controlepersoneel (concept spoorwegpolitie) in het 
openbaar vervoer, hetgeen een initiatief is vanuit de landelijke 
Taskforce Veiliger Openbaar vervoer.  
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
1.1 Het aanbesteding resultaat 
overschrijdt het OV budget. Risico is dat 
er dan minder OV (kwalitatief en 
kwantitatief) wordt aangeboden dan 
beoogd. 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Bij de aanbesteding van de concessie IJsselmond heeft het 
risico zich in zodanige mate voorgedaan dat niet tot gunning is 
overgegaan. Voor de aanbesteding van de Qliner blijft het 
risico actueel. 

1.2 Achterblijvende kwaliteit van nieuwe 
vervoerder waardoor afnemend gebruik 
en lage klanttevredenheid. Risico is 
imago schade provincie. 
 

Doordat de zittende vervoerder de aanbesteding van de 
Regiotaxi heeft gewonnen, zijn de risico’s op 
kwaliteitsvermindering niet opgetreden. 
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1.3 Risico is dat het chipkaart systeem 
onvoldoende betrouwbaar is, met als 
gevolg uitstel, lage klantacceptatie en 
tegenvallende opbrengsten. Ander risico 
is dat het distributienetwerk niet tijdig 
op orde is. 
 

Het distributienetwerk voor de OV-chipkaart was tijdig op orde. 
Nog te vaak checken reizigers onjuist in- en uit, wat leidt tot 
incomplete transacties. De hiermee gepaard gaande kosten 
voor de reiziger leiden tot weerstand bij de klant. In de 
communicatie wordt veel aandacht besteed aan het 
terugdringen van incomplete transacties. 

1.4 Risico is dat pilot mislukt door te 
weinig extra reizigers of te weinig 
informatie oplevert om in de toekomst 
invulling te geven aan (structureel) gratis 
OV in de provincie Flevoland. 
 

De reizigersaantallen zijn teruggelopen ten opzichte van 2009, 
waar een stijging noodzakelijk is voor structurele inzet van 
deze OV-verbinding. Bezien wordt of voortzetting van de pilot 
in 2011 zinvol is. 

2. Onvoldoende sociale veiligheid in het 
OV heeft een navenant effect op de 
beleving van de klant. Risico is een 
afnemend gebruik, lage klanttevreden-
heid en eventuele imago schade 
provincie. 

Het risico blijft actueel, vooral in Almere. In het overleg met 
de gemeente is sociale veiligheid een vast agendapunt. 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

2.1  Mobiliteit, verkeer en lasten 27.952 32.917 35.735 32.424 3.311

 vervoer baten -26.342 -31.168 -33.748 -29.224 -4.524

saldo 1.610 1.749 1.987 3.200 -1.213

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 3,3 miljoen lager dan geraamd. Het restant wordt opgenomen of in het BDU-saldo of in het 
Infrafonds. 
 
• Er is aan intensivering fietsbeleid een bedrag van € 0,20 miljoen minder besteed dan begroot. De 

gemeenten hebben in 2010 geen werkplan ingediend. Daardoor hebben de gemeenten geen BDU-bijdrage 
ontvangen.  

• Aan de preverkenning vanuit het infrafonds is € 0,09 miljoen minder besteed doordat projecten allerlei 
proces vertragingen (onderzoeken, overleggen, externe partijen, etc.) hebben opgelopen.   

• De bijdrage aan de Regionale taskforce Mobiliteitsmanagement Metropoolregio Amsterdam (MRA) van 
€ 0,28 miljoen is nog niet betaald. Dit komt omdat de factuur niet conform afspraak ontvangen is in 2010. 
De aangepaste factuur wordt in 2011 ten laste van de BDU betaalbaar gesteld.  

• De gemeente Almere heeft in 2010 geen plan ingediend waardoor de bijdrage uit de BDU voor 
verkeersveiligheid aan de gemeente Almere (€ 0,10 miljoen) niet is uitgekeerd. 

• De kosten van het project Walibi Express zijn lager uitgevallen. Dit komt doordat de reizigersaantallen 
lager zijn dan verwacht. De totale projectkosten vallen € 0,05 miljoen lager uit.  

• Op de post Bijdrage Openbaar Vervoer is € 2,09 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt onder 
andere door:  
o Vertraging doordat een aantal haltevoorzieningen in de PMIT projecten 

(Vogelweg/Roerdompweg) vertraging hebben opgelopen doordat het oorspronkelijke ontwerp is 
aangepast (€ 0,31 miljoen).  

o De verdere implementatie van de OV chipkaart is uitgesteld waardoor een bedrag van € 0,09 miljoen 
minder is uitgegeven dan geraamd, dit heeft te maken met de landelijke ontwikkelingen.  

o De eindafrekening Almerestreek 2008 en 2009 geeft een positief resultaat van € 0,03 miljoen, dit komt 
door de opgelegde malussen.   
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o Voor het Halteplan zijn niet alle bijdragen van voorgaande jaren verantwoord. Hierdoor is gekozen om 
niet alle gemeenten een voorschot te verstrekken. Het totale geraamde maar niet verstrekte 
voorschot bedraagt € 1,33 miljoen.  

o Een aantal knooppunten in het Halteplan zijn niet gestart omdat er nog geen plan voor is ingediend 
(€ 0,26 miljoen).  

• Op de post Stimulering Openbaar Vervoer is € 0,12 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt door: 
o De bijdrage aan de provincie Gelderland voor project ’t Harde-Elburg-Dronten van € 0,04 miljoen is 

komen te vervallen omdat de provincie Gelderland het project niet heeft uitgevoerd.  
o Minder onderzoeken zijn uitgevoerd voor het monitoren en het beheren van het openbaar vervoer dan 

vooraf gedacht (€ 0,04 miljoen).  
o Na afronding van het project Grenzeloze openbaar vervoer informatie (Govi) blijkt dat de 

projectkosten € 0,04 miljoen lager zijn.     
• Afwikkelingsverschil Openbaar vervoer voorgaande jaren voordeel van 0,33 miljoen. Na de eindafrekening 

blijkt dat de werkelijke bestedingen lager zijn dan de opgenomen TRS posten.  
 
De baten zijn € 4,5  miljoen lager dan geraamd. 
 
• Op basis van de onder de lasten aangegeven redenen met betrekking tot Mobiliteit, Verkeersveiligheid en 

Openbaar Vervoer zijn de verantwoorde BDU-baten verlaagd tot het werkelijk uitgegeven bedrag in 2010. 
Het verschil bedraagt € 4,27 miljoen wat minder benodigd is dan geraamd.  

• In verband met een herstelboeking met betrekking tot de BDU voorgaande jaren is een verschil ontstaan 
van € 0,38 miljoen.  

• Omdat het vervoer met Regiotaxi zich anders heeft ontwikkeld dan verwacht is de bijdrage Regiotaxi van 
Flevolandse gemeenten € 0,11 miljoen hoger dan geraamd. Dit komt doordat de inkomsten jaarlijks 
worden geschat. Wanneer er meer gebruikt wordt gemaakt van de Regiotaxi zullen de inkomsten ook hoger 
zijn. 

 

2.5 Wegen en vaarwegen 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
1. De reistijd op de provinciale wegen is 
van deur tot deur in de spits niet langer 
dan 1,25 keer de reistijd buiten de spits 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Op vrijwel het gehele provinciale wegennet wordt deze norm 
gehaald. Problemen doen zich voor bij de aansluitingen op het 
rijkswegennet (met name Hogering-A6 en Waterlandseweg-A27). 
 

2. Een vaarwegennet dat voldoende 
bereikbaar is voor de beroeps- en 
recreatievaart. Dit vaarwegennet moet 
aan de veiligheidseisen voldoen en 
aantrekkelijk zijn voor toerisme, 
recreatie en natuur. 
 

Door uitvoering te geven aan het project afstandbediening 
vaarwegobjecten worden de openingstijden verruimd waardoor 
de bereikbaarheid van de vaarwegen verbetert. In 2010 is de 
aanbesteding gegund en de financiering is rond. Hierdoor kan in 
de komende jaren gewerkt worden aan de realisering van het 
glasvezelnet.  
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
De werkzaamheden die de provincie aan 
het provinciale wegen en vaarwegennet 
verricht om de vervoersinfrastructuur te 
verbeteren, waarbij rekening wordt 
gehouden met staat van onderhoud, 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en 
duurzaamheid, bestaan uit: 
• investeringen, zoals de aanleg van 

nieuwe wegen (landzijdige 
ontsluiting van luchthaven Lelystad), 
kruispunten en natuurvriendelijke 
oevers (PMJP); 

2. Wat hebben we ervoor gedaan 
 
In 2010 is het weg- en vaarwegprogramma (PMIT 2010-2014) in 
uitvoering genomen. 
 
In 2010 zijn de volgende noemenswaardige projecten voorbereid 
of uitgevoerd: 
• Aanleg parallelweg langs een gedeelte van de Hanzeweg. 
• Diverse (archeologische) werkzaamheden als gevolg van de 

aanleg N23 tussen Lelystad en Dronten. 
• Reconstructie aansluiting A6 met de Tussenring en de A6 

met de Waterlandseweg. 
• Groot onderhoud aan de verharding van diverse weg tracés 

Gooiseweg en Oldebroekerweg. 
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• niet-jaarlijks onderhoud, zoals het 
groot onderhoud aan de provinciale 
wegen, kunstwerken, sluisobjecten 
en oeverinrichting; 

• jaarlijks onderhoud, zoals kleine 
reparaties aan de provinciale wegen, 
maaien van bermen en sloten, 
snoeien en vervangen van 
wegbeplanting (bomen en struiken), 
gladheidbestrijding, bedienen van 
sluizen en bruggen en de dagelijkse 
inspectie van de vaarten. 

 
De exacte programmering van werken is 
verwerkt in het PMIT 2010-2014. 
 
Naar aanleiding van het rapport van de 
Randstedelijke Rekenkamer uit 2009 zal 
in 2010 extra aandacht worden besteed 
aan het verbeteren van het planmatig 
beheer en onderhoud van o.a. 
kunstwerken. 
 
 

• Aanleg rotonde Zuiderring / Drietorenweg, inclusief 
maatregelen aan de Baan te Ens. 

• Groot onderhoud aan de Noordersluis. 
 
Daarnaast heeft de provincie Flevoland gedurende 2010 veel 
acties uitgevoerd om de gladheid te bestrijden en is er klein 
(jaarlijks) onderhoud uitgevoerd aan het provinciale wegen- en 
vaarwegennet om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te 
verbeteren.  
 
Ondanks dat er een groot aantal projecten gedurende 2010 zijn 
voorbereid en uitgevoerd is de voortgang van een aantal 
projecten gestagneerd om diverse redenen. 
• I.v.m. een vertraging in de verwerving van de grond is de 

aanleg parallelweg langs de Marknesserweg in 2010 niet in 
uitvoering genomen.  

• bijdrage ten behoeve van de aanleg van de busbaan 
Pampusweg-Hollandsebrug is niet verstrekt omdat de 
stedelijke ontwikkeling ten opzichte van de planning 
achterblijft. 

• ter voorkoming van kapitaalvernietiging is het groot 
onderhoud aan de verharding van de Vogelweg (gepland 
voor 2010) uitgesteld omdat door spoedreparaties eind 2009 
de scheurvorming en verzakkingen zijn hersteld. 

• de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Lage Vaart 
(deel Swifterringweg-Dronten) is uitgesteld omdat nog geen 
bestemming is gevonden voor de vrijkomende grond. 
Ondanks de vertraging zal het einddoel om in 2021 te 
voldoen aan de norm Kader Richtlijn Water niet in gevaar 
komen.  

 
3. Wat zijn de risico’s 
 
Onvoldoende onderhoud en aanpassingen 
aan de infrastructuur heeft de volgende 
gevolgen: 
• meer verkeersslachtoffers; 
• meer schadeclaims en 

aansprakelijkheid stellingen; 
• op termijn hogere kosten voor 

noodzakelijk herstel; 
• bereikbaarheid zal verslechteren 

waardoor of bedrijven weggaan uit 
Flevoland of niet komen. Dit heeft 
een nadelig effect op de economische 
ontwikkeling van de provincie; 

• minder aantrekkelijk gebied voor de 
recreatievaart. Dit heeft gevolgen 
voor de economische ontwikkeling van 
aan recreatie gelieerde bedrijven en 
op het imago van de provincie. 

 
Bereikbaarheid voor de beroepsvaart zal 
verslechteren waardoor meer transporten 
over de weg plaatsvinden met een 
nadelig effect op de verkeersveiligheid, 
milieu en bereikbaarheid (1 schip = 60 
vrachtauto’s). 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Er wordt structureel geïnvesteerd en onderhoud gepleegd aan de 
provinciale infrastructuur op het gebied van wegen en vaarwegen 
(PMIT 2010-2014) ter beheersing van de risico’s. 
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1. Wat willen we bereiken 
 
De provincie wil in 2010 behoren tot de 
top 3 van de veiligste provincies in 
Nederland. Het streefbeeld voor 2010 is 
maximaal 94 ernstige slachtoffers (doden 
en ziekenhuisgewonden) per 100.000 
inwoners en in 2020 maximaal 66 
ernstige slachtoffers per 100.000 
inwoners. 
 
 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Uit de laatst beschikbare cijfers van het ministerie van Infra en 
Milieu blijkt dat het geregistreerde aantal ernstige 
verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners in Flevoland in 2009 is 
gedaald ten opzichte van 2008 van 36 naar 34. Daarmee 
handhaaft Flevoland zich in de topdrie van de veiligste provincies 
in Nederland. 
 
Ongevalcijfers van de Flevolandse politie laten zien dat het 
aantal verkeersdoden in 2010 tot en met de maand november 
(16) hoger ligt ten opzichte van 2009 (11). Het aantal 
aanrijdingen met letsel dat door de politie tot en met november 
2010 is geregistreerd (453), daalde licht ten opzichte van 2009 
(467). 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
De provincie wil dit bereiken door het 
vergroten van de veiligheid van de infra-
structuur (uitvoering geven aan de PMIT-
projecten) en door een verbetering van 
het verkeersgedrag middels educatie, 
voorlichting (thema’s landelijke 
meerjaren campagnes zijn: alcohol, 
landbouwverkeer, snelheid en 
onaangepast rijgedrag) en handhaving. 
 

2. Wat hebben we ervoor gedaan 
 
Ter bevordering van een duurzaam veilige infrastructuur zijn in 
2010 verscheidene projecten aan provinciale wegen in uitvoering 
genomen en/of afgerond die (mede) gunstige effecten beogen op 
de verkeersveiligheid. Het betrof onder andere de overlaging van 
de Waterlandseweg en de Gooiseweg, bochtmaatregelen aan de 
Oldebroekerweg, reconstructie van De Baan in Ens en de aanleg 
van de rotonde Zuiderringweg-Drietorensweg.  
 
Daarnaast zijn een aantal andere wegen voorzien van nieuwe 
duurzaam veilige markering. Tevens is op deze wegen 
kantstrookverruwing aangebracht en zijn glasbollen aangebracht 
die zorgen voor een betere geleiding bij duisternis. Dit soort 
maatregelen kunnen eenzijdige ongevallen voorkomen. 
 
Op het gebied van voorlichting en educatie zijn diverse 
campagnes uitgevoerd zoals veilig fietsen, alcohol en verkeer, 
snelheid, landbouwverkeer en fietsverlichting. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Stagnatie bij de uitvoering heeft een 
negatief effect op verkeersveiligheid. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Er hebben zich geen stagnaties voorgedaan 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

2.2  Wegen en vaarwegen lasten 41.265 42.698 35.046 34.525 521

baten -14.057 -16.382 -11.390 -11.203 -187

saldo 27.207 26.316 23.656 23.322 334

(bedragen x € 1.000) 
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5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,5  miljoen lager dan geraamd. 
 
• Op de post gladheidbestrijding is 1,35 miljoen meer uitgegeven dan begroot door de noodzakelijke 

strooiacties in verband met de winterse omstandigheden. Door tijdig ingrijpen van de afdeling in 
samenspraak met het bestuur is er op een aantal posten een overschot gerealiseerd (totaal € 0,81 miljoen) 
waarmee een groot deel van de extra kosten voor de gladheid gedekt kunnen worden. Hierdoor wordt het 
tekort binnen dit thema beperkt. Daarvoor zijn wel een aantal keuzes gemaakt. Onder andere: 

o Een jaarlijks onderhoud bestek beplanting is niet uitgevoerd in 2010 maar doorgeschoven naar 
2011 (€ 0,09 miljoen). Gevolg is achterstand qua onderhoud en een verhoogd risico bij mogelijke 
stormen. Dit risico heeft zicht niet voorgedaan.  

o Een deel van de onderhoudswerkzaamheden aan provinciale bewegwijzering is doorgeschoven 
naar 2011 (€ 0,11 miljoen). Gevolg is dat de zichtbaarheid van de bebording in de (donkere) 
periode beneden het gewenste niveau daalt. Dit is een aanvaardbaar risico maar komt de 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid niet ten goede.  

o Een deel van de onderhoudswerkzaamheden aan de oevervoorzieningen is doorgeschoven naar 
2011 (€ 0,09 miljoen) waardoor achterstallig onderhoud ontstaat en geen preventief onderhoud 
wordt uitgevoerd. Dit kan instabiliteit aan de oevers veroorzaken met een geringe kans op 
verzakkingen en hinder voor het scheepvaart verkeer. Dit risico heeft zicht niet voorgedaan.   

o Tevens zijn de onderuitputtingen op de posten kleine investeringen wegen en vaarwegen, 
afwikkelingsverschillen, wegmarkeringen en inhuur brugbediening voor een totaalbedrag van € 
0,52 miljoen ingezet als dekking voor de overschrijding op de post gladheidbestrijding.  

• Op de post bijdrage aan provinciale projecten is € 0,95 miljoen meer uitgegeven dan geraamd. Dit komt 
hoofdzakelijk doordat projecten van voorgaande jaren welke vertraging hebben opgelopen in 2010 zijn 
uitgevoerd.   

• Doordat het aantal strooimomenten groter is dan geraamd is ook het onderhoud toegenomen. Op de post 
onderhoud materiaal ontstaat hierdoor een overschrijding van € 0,13 miljoen.  

• Het project afstandbediening bruggen en sluizen heeft nog niet tot uitgaven geleid. De provinciale 
middelen die voor dit project beschikbaar zijn ad € 1,6 miljoen worden via de reserve p-MJP overgeheveld 
naar 2011.  

• Doordat het realisatie van een aantal PMIT-projecten niet geheel in de pas loopt met de programmering is 
voor een bedrag van € 0,10 miljoen minder aan kapitaallasten investeringen wegen besteed dan geraamd. 
De niet benutte middelen vallen vrij in het rekeningresultaat.  

• De kleine verschillen bij instandhouding vaarwegen geven in totaal € 0,14 miljoen lagere lasten dan 
geraamd.  

• Zie ook de algemene toelichting bij de jaarrekening 2010 toerekening overige apparaatskosten. Hierdoor 
zijn de apparaatlasten € 0,11 miljoen lager dan geraamd.   

• Het PMJP project aanleg Natuur Vriendelijke Oevers Lage Vaart is vertraagd doordat er geen bestemming 
is voor gevonden voor de vrijkomende grond. Lagere lasten van € 0,17 miljoen.  

 
De baten zijn € 0,19 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Op basis van de onder de lasten aangegeven redenen met betrekking tot Investering Landwegen zijn de 

verantwoorde BDU baten verlaagd tot het werkelijke uitgegeven bedrag in 2010. Het verschil bedraagt € 
1,40 miljoen. 

• Abusievelijk is op begrotingsbasis de bijdrage van DLG als negatieve inkomst geboekt. De bijdrage is voor 
de aanleg van de Natuur Vriendelijke Oever Lage Vaart van € 0,15 miljoen is niet ontvangen omdat het 
werk is vertraagd doordat er geen bestemming is voor de vrijkomende grond.  

• Bij het opstellen van de jaarrekening 2010 is duidelijk wat de exacte rentevordering op de inliggende 
gemeenten is ten aanzien van de niet-benutte BDU-middelen. Daarnaast is een herstelboeking uigevoerd 
met betrekking tot voorgaande jaren. Totaal hogere baten van € 1,12 miljoen.  
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2.6 Totale lasten en baten thema 2 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als geheel anderzijds. De autorisatie door de Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

2.1  Mobiliteit, verkeer lasten 27.952 32.917 35.735 32.424 3.311

en vervoer baten -26.342 -31.168 -33.748 -29.224 -4.524

saldo 1.610 1.749 1.987 3.200 -1.213

2.2  Wegen en vaarwegen lasten 41.265 42.698 35.046 34.525 521

baten -14.057 -16.382 -11.390 -11.203 -187

saldo 27.207 26.316 23.656 23.322 334

Totaal Thema 2 lasten 69.217 75.616 70.781 66.949 3.832
producten baten -40.400 -47.551 -45.138 -40.427 -4.711

diensten saldo 28.817 28.065 25.643 26.521 -879

(bedragen x € 1.000) 
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3 Economie en arbeidsmarkt 
 

3.1 Inhoud en reikwijdte van het thema 
 
Flevoland is een jonge, dynamische provincie. Het aantal ondernemingen, de werkgelegenheid en de bevolking 
zijn de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Ondanks de forse groei is de kloof tussen het aantal banen in 
Flevoland en de omvang van de beroepsbevolking nog steeds groot. Het hebben van een baan is voor een ieder 
belangrijk, het is de beste garantie voor sociale integratie en ontwikkeling. Het hebben van voldoende 
bedrijvigheid en werkgelegenheid is uiteindelijk van belang voor het niveau van de welvaart in onze regio.  
 
Het thema Economie & arbeidsmarkt omvat de themaonderdelen Werken en ondernemen, Toerisme en 
recreatie, Landbouw en visserij alsmede de Europese programma’s. Ook in andere documenten is beleid 
uitgewerkt en zijn doelstellingen geformuleerd. Deze zijn hieronder per themaonderdeel genoemd. 
 
Werken en ondernemen  Uitvoeringsprogramma Economie ‘25.000’ & Beleidsplan Starters 

 
Toerisme en recreatie Uitvoeringsprogramma Economie ‘25.000’ & Beleids- en Actieplan Recreatie en 

Toerisme 
 

Landbouw en visserij Uitvoeringsprogramma Economie ‘25.000’ & Nota Landbouwontwikkeling in 
Flevoland  
 

Europese programma’s Operationeel programma landsdeel West 2007-2013 “Kansen voor Flevoland” 
Operationeel programma Europese Visserijfonds “Duurzame ontwikkeling 
visserijgebieden Flevoland” 
Provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied Flevoland 
Operationeel programma Interreg IV 

 
Bovendien is het goed vast te stellen dat een niet onbelangrijk deel van de uitvoering van het economisch 
beleid plaatsvindt via onze OntwikkelingsMaatschappij Flevoland (OMFL). De OMFL gebruikt de bijdrage van de 
provincie Flevoland onder meer als basis voor de financiering van diverse projecten. Aanvullend wordt gezocht 
naar partijen die ook middelen – al dan niet in de vorm van subsidiegelden – willen investeren in deze 
projecten. Zo creëert de OMFL een hefboomeffect: een multiplier op iedere door de provincie Flevoland 
geïnvesteerde Euro.  
 

3.2 Externe ontwikkelingen 2010 
 
De in 2009 al ingezette wereldwijde kredietcrisis heeft zich ook in 2010 doorgezet. In de verschillende 
economische sectoren worden de effecten in volle omvang duidelijk merkbaar. Met name in de bouw en de 
industrie zijn veel banen verloren gegaan. De groei van de werkgelegenheid was beduidend minder groot dan 
voorgaande jaren, het aantal bedrijfsopheffingen nam toe en het ondernemersvertrouwen af. Ondanks deze 
tegenzittende economische conjunctuur houden wij onverkort vast aan onze ambitie om de kloof tussen de 
omvang van onze beroepsbevolking en het aantal beschikbare banen te dichten. Het maatregelenpakket uit het 
Uitvoeringsprogramma Economie is dan ook volledig ingezet. Maar natuurlijk sluiten we onze ogen niet voor de 
realiteit en anticiperen wij zo goed als mogelijk op de conjunctuur. Naast onze inzet gericht op het creëren 
van banen wordt nu ook ingezet op het behoud van werk. Hiervoor is een Flevolands Mobiliteitscentrum 
opgezet, een scholingsoffensief ingericht, zijn kredietregelingen gepresenteerd en wordt door tal van partijen 
met diverse stimulerings- en ondersteuningregelingen de economische terugval in Flevoland bestreden.  
 
Duidelijk is dat bedrijven minder makkelijk geld kunnen lenen en dat investeringen worden uitgesteld. Positief 
is dat ondanks de recessie het afgelopen jaar veel nieuwe bedrijven zijn gestart, samen goed voor een saldo 
van ruim 2000 banen. Uiteindelijk zal ondernemerschap en consumentenvertrouwen doorslaggevend zijn voor 
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onze economische groei. Op het moment dat de economie weer aantrekt dienen de voorwaarden die binnen 
ons vermogen liggen om deze groei te faciliteren optimaal klaar te staan! 
 

3.3 De focus 2010 uit het Hoofdlijnenakkoord  
 

Wat willen we bereiken 
 
In de periode 2007-2011 25000 banen 
erbij. 
 
Het concrete doel is het verhogen 
van de werkgelegenheidsgraad tot 90 
procent in 2010 en het in deze 
collegeperiode creëren van 25.000 
arbeidsplaatsen. 
 
 

Wat hebben we bereikt 
 
Banengroei Flevoland ondanks recessie. De Flevolandse economie is 
in 2010 gegroeid met 750 banen. In de eerste twee jaar van deze 
collegeperiode zijn er 11.600 banen bijgekomen. Ook in het derde 
jaar, met veel economische tegenwind, is er nog steeds sprake van 
een banengroei. Het saldo staat nu op een netto groei van 12.350 
banen. Het is niet reëel, gelet op de huidige recessie, dat het 
gestelde doel van 25.000 banen in 2011 volledig zal worden 
behaald. Al met al is de werkgelegenheidsgraad gestegen van 69 in 
2006 naar 73 in 2010. 
 
Op basis van de prognose van het CPB en de groeicijfers van het CBS 
van het tweede en derde kwartaal van 2010 voor Nederland 
verwachten we voor Flevoland voor de periode april 2010-april 2011 
een groei van 0,25 %, circa 400 extra banen. Voor de periode 2007-
2011 komt het totaal dan op 12.750 banen. Hiermee wordt dan 51% 
van de doelstelling gehaald. Een toename van het aantal banen met 
8% in 4 jaar tijd van 161.500 tot 174.500. 

 

3.4 Werken en ondernemen 
 
Optimaliseren vestigingsklimaat 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
Een op de vraag afgestemd aanbod 
van werklocaties 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De provincie heeft goed inzicht in de toekomstige vraag naar- en 
aanbod van werklocaties als ijk- en referentiepunt voor het 
monitoren van vraag en aanbod.  
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Provinciaal beleid bedrijventerreinen 
De laatste inzichten uit de 
Ruimtelijk Economische Visie 
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 
laten zien dat de Visie Werklocaties 
uit 2004, als beleidskader, toe is aan 
een actualisatie. Tegelijkertijd zal 
een goed monitoringsysteem en een 
strakke regie op de ontwikkeling van 
werklocaties ervoor moeten zorgen 
dat er geen overschotsituatie 
ontstaat. Ook zal een plan van 
aanpak voor de overigens beperkte 
herstructureringsopgave worden 
opgezet. 
 
 
 

2. Wat hebben we ervoor gedaan 
 
Provinciaal beleid bedrijventerreinen 
De Visie Werklocaties Flevoland is in concept geactualiseerd. Een 
set werkafspraken over de ontwikkeling van nieuwe werklocaties 
met de gemeenten is in voorbereiding op basis van een met de 
gemeenten oriënterend besproken notitie over de 
sturingsfilosofie. In het voorjaar hebben GS het Provinciaal 
Herstructurering Programma (PHP) - Flevoland vastgesteld, onder 
voorbehoud van instemming door PS met de nieuwe Visie 
Werklocaties Flevoland. 
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Glasvezel  
Vraagbundeling glasvezel ’fiber to 
the business’ buitengebied Zeewolde 
en Lelystad.  
 
 
 
 
 

Glasvezel 
Samen met de OMFL heeft de provincie de aanleg van glasvezel in 
het buitengebied van Zeewolde, Lelystad en de Noordoostpolder 
aanbesteed. De definitieve gunning heeft plaatsgevonden; realisatie 
volgt in 2011. Er ligt dan een duidelijke ‘backbone’ van waaruit 
verdere vertakking van breedbandig internet in geheel Flevoland 
kan plaatsvinden. Glasvezel is steeds meer een basisvoorziening en 
vestigingsplaatsfactor van betekenis voor het bedrijfsleven. 
 

PRES  
Vertegenwoordiging in het Platform 
Regionaal Economische 
Samenwerking (PRES). De provincie 
Flevoland is vertegenwoordigd in het 
PRES, het overleg binnen de 
Metropoolregio Amsterdam dat 
verantwoordelijk is voor het 
gezamenlijk economisch beleid en in 
dat verband ook voor de afstemming 
en planning van werklocaties 
(Plabeka). 
 

PRES 
Eind 2009 is een Economische agenda voor de Mertropoolregio 
Amsterdam (MRA) overeengekomen. Op basis hiervan zijn 
verschillende uitvoeringsprogramma’s voorbereid. Er is een 
convenant opgesteld voor kennis- en innovatieve ontwikkelingen 
waarbij een Economic Development Board Amsterdam wordt 
ingesteld met  vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, wetenschap en 
overheid.  
Voor de Plabeka-MRA is een nieuwe ruimtebehoefte raming 
werklocaties gemaakt voor de periode 2010-2040, inclusief de 
overloop van de rest van de MRA naar Flevoland. Op basis van deze 
raming wordt de Uitvoeringstrategie Plabeka in 2011 herzien.  
 

Multimodale overslag 
Wij sturen aan op besluitvorming 
vóór 2012 over tenminste twee 
definitieve overslagmogelijkheden in 
Flevoland: ‘Flevokust’ in Lelystad 
(2010) en ‘Stichtse Kant’ in Almere.  
 
 
 
 

Multimodale overslag 
Onder voorzitterschap van de provincie is in de Stuurgroep 
Containeroverslag hard gewerkt aan mogelijkheden in Flevoland 
voor multimodale overslag. Onlangs hebben de gemeenten Lelystad 
en Amsterdam, de Haven Amsterdam samen met een 
projectontwikkelaar een intentieovereenkomst getekend om tot 
een businessplan te komen voor ‘Flevokust’.  
 
Ook het door private partijen geëntameerde project "Blocq van 
Kuffeler" heeft een breed draagvlak gekregen. Naast de provincie 
en Rijkswaterstaat maken de gemeente Almere en het Waterschap 
nu ook deel uit van de ‘Haventafel BvK’. Het project ‘Stichtse Kant’ 
laat vooralsnog weinig vooruitgang zien.  
 

Lelystad Airport  
Bijdragen aan de ontwikkeling 
Lelystad Airport / OMALA. Regionale 
coördinatie van de ontwikkeling van 
een bovenregionale bedrijventerrein 
gerelateerd aan de luchthaven. 
 
 
 
 
 

Lelystad Airport 
Met de luchthaven, Schiphol en gemeente Lelystad is een 
stappenplan voor fasegewijze ontwikkeling van de luchthaven 
afgesproken. 
In opdracht van PS is op 11 november een succesvol symposium 
duurzame luchthaven georganiseerd. 
Met verschillende partijen is inhoud gegeven aan het versterken van 
onderhoud en onderwijs op de luchthaven. 
In verband met vaststelling van een nieuwe routestructuur en 
voorbereiden van luchtverkeersleiding is deelgenomen aan 
werkgroepen van het min van V&W. 
 

Schaalsprong Almere  
Bijdragen aan de Schaalsprong 
Almere. Ondersteunen Almere, mede 
vanuit provinciale visie en belang, 
bij opzet economisch programma ten 
behoeve van de ‘Economische 
schaalsprong / 100.000 banen’. 
 

Schaalsprong Almere  
In 2010 is gewerkt aan het opstellen van een 100.000 
banenprogramma, conform de afspraken in het IAK. Verwacht wordt 
dat tot afronding gekomen kan worden in de eerste twee maanden 
van 2011. Tegelijkertijd is in 2010, eveneens conform de afspraken 
in het IAK, een daadwerkelijke start gemaakt met de Economic 
Development Board Almere, waarin de provincie vertegenwoordigd 
is in de persoon van de portefeuillehouder EZ, en de daaronder 
ressorterende investeringstafels rond speerpuntclusters. Inmiddels 
zijn in dat kader tal van businesscases ontwikkeld en ter tafel 
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gekomen. Bij deze investeringstafels is de provincie ambtelijk 
betrokken. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
• Uitstel of vertraging 

besluitvorming Rijk toekomst 
Lelystad Airport.  

• Onvoldoende bereidheid 
Schiphol Groep tot investeren in 
Lelystad.  

• Uitstel of vertraging 
besluitvorming Rijk over 
randvoorwaarden Schaalsprong 
Almere.  

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
• Er is druk op Min V&W uitgeoefend gericht op het  vaststellen van 

de routestructuur (nodig om vergunning voor luchthaven vast te 
stellen) en uitwerken van een goed plan van aanpak 
luchtverkeersleiding. 

• Met de Schiphol Group is een concreet stappenplan 
overeengekomen gericht op fasegewijze ontwikkeling van de 
luchthaven. 

 
Verbetering functioneren arbeidsmarkt 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
1. Optimale inzet van ons 
arbeidspotentieel 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Het aantal werkzoekenden in Flevoland is in 2010 in 
overeenstemming met de landelijke trend heel licht gedaald. Het 
percentage werkzoekenden was in Flevoland groter dan in 
Nederland (ca. 7% vs. ca. 6%).  
 

2. Verhogen participatie (moeilijke 
groepen) op de arbeidsmarkt 

De jeugdwerkloosheid is met 1% gedaald. De werkloosheid onder 45-
pussers is met 0,1% gestegen. Het aantal werkzoekenden dat langer 
dan 6 maanden op zoek is naar werk is in 2010 niet noemenswaardig 
gewijzigd.  
 

3. Afname moeilijk in te vullen 
vacatures 

 
4. Behoud van bestaande 

werkgelegenheid 
 

Het aantal bij het UWV openstaande vacatures is in 2010 sterk 
gedaald. Dit betekent dat de arbeidsmarkt in Flevoland in 2010 als 
zeer ruim gekarakteriseerd moest worden (veel werkzoekenden 
tegenover weinig vacatures).  

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Arbeidsmarktbeleid Provinciaal 
Platform Arbeidsmarkt (PPA) 
 
Verzamelen en ordenen 
arbeidsmarktinformatie, 
ontwikkeling en afstemming 
regionaal arbeidsmarktbeleid, 
uitvoeren Stagenota, vervolg project 
Flevotalent ‘Leren & Werken’, het 
initiëren van arbeidsmarktprojecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Arbeidsmarktbeleid Provinciaal Platform Arbeidsmarkt (PPA) 
 
Het PPA heeft gekozen voor een koerswijziging en zal de komende 
periode zich niet primair opstellen als een projectenorganisatie zijn 
maar als een strategisch beraad en marktplein, waar de 
deelnemende partijen hun agenda’s op elkaar afstemmen.  
 
De stagenota nadert het einde van haar looptijd (maart 2011). In het 
eerste half jaar van 2010 waren er gemiddeld 3000 leerlingen op 
stage. Opvallend is dat de kans op een stageplaats over het 
algemeen in 2010 beter was dan in 2009.  
 
Het project Flevotalent is in Flevoland, in navolging van het 
landelijk gebruik, voortgezet onder de naam Leren en Werken. De 
doelstellingen voor de duale trajecten (500 te realiseren duale 
trajecten) zijn ruimschoots gehaald (1200), waarbij de resultaten bij 
werkende jongeren zonder startkwalificatie in Flevoland 
aanmerkelijk hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Het resultaat 
bij de Eerder Verworven Compententies (EVC’s) is achtergebleven 
bij de ambities. Ook landelijk is dit het geval. 
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Op grond van een landelijke beleidswijziging is in 2010 de aandacht 
gedeeltelijk verschoven naar de inrichting van een Leerwerkloket 
c.q. een loopbaancentrum, gekoppeld aan de Werkpleinen. In 
Flevoland is het Leerwerkloket op 24 november officieel van start 
gegaan.  
 
Arbeidsmarktprojecten. Met de gewijzigde doelstelling van het PPA 
staan projecten minder centraal in de uitvoering en hebben een 
ander karakter. Het moet om pilots gaan die geïntegreerd kunnen 
worden in reguliere taken van organisaties die daar de 
verantwoordelijkheid voor dragen.  

Flevolands Mobiliteitscentrum 
 
Centrum om snelle acties mogelijk 
te maken bij personele problemen 
bij bedrijven die een gevolg zijn van 
de economische crisis. De 
activiteiten richten zich op het 
voorkomen van werkloosheid door bij 
werkloosheidbedreigingen te 
begeleiden naar nieuw werk. 
 

Flevolands Mobiliteitscentrum 
 
Het Flevolands mobiliteitscentrum (FMC) heeft een belangrijke rol 
gespeeld bij de begeleiding van werknemers van werk naar werk en 
bij faillissementen. Het centrum bespreekt met werkgevers 
mogelijkheden als detachering of scholing, als ze door de crisis 
gedwongen worden medewerkers te ontslaan of daarvoor tijdelijk 
geen werk hebben. In de periode mei 2009 – november 2010 heeft 
het mobiliteitscentrum voor 783 medewerkers 
bemiddelingswerkzaamheden verricht. Dit heeft geleid tot 507 
herplaatsingen.  
 

Scholingsoffensief 
Bijdrage aan kort-cyclische 
opleidingen gericht op de invulling 
van vacatures, activiteiten gericht 
op het tegengaan van voortijdig 
schoolverlaten (V)MBO, participatie 
in landelijke projecten gericht op 
kwaliteits- en 
rendementsverbetering MBO. 
 

Scholingsoffensief 
In aanvulling op het project Leren en Werken Flevoland heeft de 
provincie een Scholingsoffensief ‘Scholen is bijblijven’ opgezet 
(2010-2011). Dit scholingsoffensief kent 4 onderdelen: de 
scholingsmakelaar (start begin 2011), scholingsvouchers voor kader 
in het MKB en voor zelfstandigen (ZZP-ers) en een database met 
scholingsinformatieDe scholingsvouchers zijn in september 2010 
gelanceerd en blijken een groot succes te zijn. Circa 20% van het 
beschikbare budget is al toegekend. De vouchers moeten besteed 
worden bij Flevolandse scholingsaanbieders.  
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Mate van cofinanciering derden, 
animo kwetsbare groepen, animo 
bedrijven, medewerking 
ondernemers.  

Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Risico’s zijn niet opgetreden. 

 
Ondernemerschap starters 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Stimuleren en begeleiden van 
startende ondernemers door het 
aanbieden van een ‘rugzakje’ gevuld 
met coaching, training, opleiding, 
netwerkvorming e.d. (conform een 
Statenbreed aanvaarde motie over 
dit onderwerp tijdens de Algemene 
Beschouwingen 18 juni 2009). 
 
 
 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Het aantal starters dat in 2010 een eigen bedrijf is begonnen heeft 
een nieuw record bereikt met ruim 3400.  
 

 40 



2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Opzet en implementatie van een 
nieuw uitvoeringsprogramma starters 
voor de periode 2010-2012 (2013) 
waarin uitwerking wordt gegeven 
aan o.a. de volgende onderdelen:  
• Stimuleren ondernemerschap 

binnen het onderwijs. 
• Begeleiding starters met 

coaching, training, opleiding en 
netwerkvorming.  

• Een cliëntvolgsysteem.  
• Promotie ondernemerschap & 

starters.  
• Één loket functie.  
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Na vaststelling van het ‘Uitvoeringsprogramma Ondernemersbeleid 
provincie Flevoland’ in juni 2010 is een nieuw 
uitvoeringsprogramma starters geïmplementeerd via de introductie 
van het Ondernemerspunt Flevoland. Het Zelfstandigenloket 
Flevoland (samenwerkingsverband van de zes Flevolandse 
gemeenten) is de uitvoerende partij. Tevens is een start gemaakt 
met het project ‘Ik start smart’ waarbij de Kamer van Koophandel 
de uitvoerende partij is.   
Daarnaast zijn diverse op starters gerichte projecten geïnitieerd 
(‘College4business, ‘Kids in Bizz,  Zomerondernemer, ‘Flevopenning 
Startende Onderneming’). 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Geen 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Niet van toepassing 

 
Versterken regionale innovatiekracht 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
In 2010 groeit het percentage 
innoverende bedrijven met 2%. In 
2005 lag het percentage innoverende 
bedrijven in onze provincie op 35%. 
In 2012 moet dit percentage op 50% 
liggen. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Ons percentage innoverende bedrijven bedroeg bij de laatste 
meting in 2009 39%. Voor 2010 zijn nog geen cijfers bekend. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Ondersteuning ontwikkeling van 
kennisclusters (o.a. geomatica, life 
sciences, Zorg, Creatieve industrie, 
composieten) met inzet gelden van 
OP West, Pieken in de Delta, IFA en 
FES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
• Er is een besluit genomen inzake de cofinanciering voor de 

upgrading van de high containment unit. Hiermee is een 
belangrijke stap gezet voor het versterken van het Life-
sciences cluster rond het Centraal Veterinair Instituut.  

• De Creatieve industrie is versterkt d.m.v. het financieren van 
de stichting Flowland en het project Creatieve Beroepen in de 
Groei.  

• Er is een verkenning uitgevoerd naar het 
ontwikkelingsperspectief van een composietencluster in de 
Noordoostpolder, in nauwe samenwerking met de gemeente 
Noordoostpolder, het NLR, Fokker Landing Gear, Windesheim 
en de OMFL. 

• Onder de noemer Showcase Flevoland is een 
samenwerkingsverband tussen de provincie Flevoland, 
Wageningen UR, LTO-Noord en de CAH-Dronten opgestart, 
gericht op innovatie in de Flevolandse landbouw. 

• De IFA/PiD projecten Exser en Turing Institute zijn in 2010 
gemonitord. De voortgang van Exser is dusdanig gebleken dat 
dit project per 31 december 2010 is gestopt met haar 
activiteiten. Turing Institute is later gestart en ligt op schema 
t.o.v. haar doelstellingen. 

• Aan het Pieken in de Delta project “Vipps” (de opvolger van 
Immuno Valley), is een subsidie verstrekt van € 250.000,--. 
Vipps voorziet in het verder versterken van de integratie van 
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humane en veterinaire geneeskunde bij het bestrijden van 
infectieziekten. 

• De voortgang van en synergie binnen het meerjarig project 
Geo-Valley is periodiek besproken in de Regiegroep GBP, 
onder voorzitterschap van de provincie. 

• Ondersteuning van Energierijk, een programma van 
Accres/WUR gericht op duurzame energie. 

In samenhang met de ontwikkeling 
van deze kennisclusters worden 
minimaal 3 innovatieve projecten 
geïnitieerd vanuit c.q. met het MKB 
die bijdragen aan de groei van de 
werkgelegenheid en het profiel van 
de economische structuur, projecten 
die op zichzelf inspirerend zijn voor 
andere innovaties in en door het 
MKB. 
 

Er zijn 3 nieuwe innovatieve projecten gestart:  Immuno Valley-II 
Vipps (life sciences), het ICT-project SwitchXS (nog in behandeling) 
en het medisch-technologische project Pontus Medical-II.  
 
 
 

Inzet TMI regeling en Technofonds 
Flevoland. 
 

Zie paragraaf over Europese Programma’s. 

Regiegroep Accelereren door 
Innovatie (RADI). Als voorzitter en 
secretaris van deze Regiegroep 
brengen wij de stakeholders uit onze 
regio bij elkaar die een rol spelen bij 
het stimuleren van innovatie. In 2010 
wordt in samenspraak met deze 
stakeholders een inspirerende actie- 
en uitvoeringsgerichte agenda 
opgesteld, analoog aan de aanpak 
van het landelijke Innovatie-
platform. 
 

De Regiegroep Accelereren door Innovatie is vijf maal bijeen 
geweest. Er is een SWOT analyse opgesteld en er is een keuze 
gemaakt uit de kennisclusters die in Flevoland kansrijk zijn; 
Composieten, Life-sciences en Agribusiness. De voorbereiding van 
genoemde agenda is in voorbereiding. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Beschikbaarheid co-financiering 
projecten. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Met de bezuinigingstaakstelling van het nieuwe Kabinet is duidelijk 
dat wel de taken van het regionaal-economisch beleid worden 
gedecentraliseerd maar niet/nauwelijks de middelen. In IPO-
verband wordt hierop een gerichte lobby gevoerd. 

 
Vergroten internationale oriëntatie 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
In 2010 zal een  vergroting van de 
internationale oriëntatie leiden tot 
een groei van 500 banen.  
 
In de periode tot 2013 moet het 
aandeel exporterende bedrijven in 
Flevoland gegroeid zijn van 15 naar 
18%, het aandeel van de export in de 
omzet zal zich moeten handhaven op 
het huidige niveau (8%) ruim boven 
het Nederlands gemiddelde (3%). Dit 
zal dienen te resulteren in een groei 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De geformuleerde doelstelling werd in het verleden gemonitord via 
het ERBO onderzoek van de Kamers van Koophandel. Dit onderzoek 
wordt niet meer uitgevoerd, zodat deze gegevens niet meer 
voorhanden zijn. 
  
Als alternatief wordt nu het aantal Flevolandse bedrijven dat 
internationaal actief is gemonitord. In 2008 (nulmeting) was dat 
19%. Gebleken is dat er nog een potentie ligt van ca. 4% bedrijven, 
die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor 
internationale activiteiten. Gestreefd wordt om in 2013 de helft 
van dit potentieel te hebben benaderd en geholpen in hun 
internationale ambities. Een meting in 2013 moet dan leiden tot 
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van de werkgelegenheid met ruim 
3000 banen in 6 jaar. 
 

een percentage internationaal actieve bedrijven van 21%. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Als voorzitter van de Regiegroep 
Internationalisering wordt sturing 
gegeven aan de uitvoering van een 
gezamenlijk plan van aanpak tot 
2013 langs drie actielijnen:  
• Exportbevordering,  
• Het aantrekken van buitenlandse 

bedrijven en  
• Grensoverschrijdende 

samenwerkingsprojecten.  
 
Het betreft hier de organisatie van 
handelsmissies, buitenlandse 
acquisitie inspanningen samen met 
CBIN, OMFL en gemeenten maar ook 
het initiëren van projecten gericht 
op kennisuitwisseling en 
samenwerking binnen het MKB en 
acquisitie van buitenlandse 
bedrijven (Mini Europe, 
Hansepassage II (Interreg)). 
 
In 2010 zal onze inzet vooral gericht 
zijn op de voorbereiding World Expo 
Shanghai 2010, de uitvoering van het 
project Mini Europe en de monitoring 
en sturing van het gezamenlijk plan 
van aanpak Internationalisering (incl. 
IFA-project met WTC, uit te bouwen 
via OP West) via een op te zetten 
Raad van Advies. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Conform afspraken met de deelnemende regio’s, gemeenten en 
rijksoverheid in het HBPO heeft Flevoland vier seminars en twee 
handelsmissies georganiseerd naar China. De handelsmissie in mei 
betrof een combinatie van de sector landbouw en een gemengde 
Flevolandse missie. De tweede handelsmissie in september betrof 
een missie op de terreinen Composieten en Geomatica. 
 
Het WTC voert het programma Economische Internationalisering 
(2008-2013) uit. Dit wordt via IFA voorzien van een provinciale 
bijdrage van in totaal 3,3 miljoen euro over een maximale looptijd 
van 6 jaar. Inmiddels zijn de 5 subprogramma's, te weten het 
International Business Network Program, het Business Information 
Center, het Expat Services Center, het Incubator Center en de 
International Business Academy opgestart.  
 
Mini Europe: zie Ondernemerschap & starters. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Effecten van recessie. 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
De invloed van de recessie doet zich goed voelen in de bereidheid 
van bedrijven om te investeren in het acquireren van nieuwe 
handelscontacten. Er is hard gewerkt om een kwalitatief en 
kwantitatief voldoende missie te organiseren. Acquisitie van 
deelnemers aan de handelsmissies is dankzij vele persoonlijke 
bezoeken van de OMFL en het matchmakingsbureau gelukt.  

 
Gebiedspromotie 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
Grotere bekendheid Flevoland als 
vestigingsplaats, versterking 
Flevolands imago bij niet-
Flevolandse bedrijven en 
instellingen. 
 
 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Bij de start van de campagne is er een nulmeting uitgevoerd. Een 
effectmeting als gevolg van de campagne Gebiedspromotie moet 
nog worden uitgevoerd. Wel zijn inmiddels drie nieuwe vestigingen 
het directe gevolg van de campagne alsmede diverse uitingen in de 
regionale en landelijke pers. 
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Campagne gebiedspromotie 
‘Flevoland, omdat je wilt groeien’. 
Door een slimme opzet wordt zoveel 
als mogelijk ingespeeld op bestaande 
initiatieven om zo gezamenlijk meer 
effect te bereiken. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Er zijn drie evenementen (Donkervoort-event,  Powervrouwen 
Event, Ondernemers-Ontmoeten-Ondernemers). Daarnaast is 
meegewerkt aan het landelijke jaarcongres van de Junior Kamer en 
het jaarcongres van Exser. Dit heeft geresulteerd in diverse uitingen 
in de pers en publiciteit waaronder participatie Regio Business 
Magazine op RTL7. 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Beperkte bereidheid bij potentiële 
partners tot samenwerken. 
Daarnaast effecten van recessie. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Risico’s hebben zich niet voorgedaan. 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

3.1  Werken en ondernemen lasten 9.128 10.706 27.345 20.082 7.263

baten -197 -70 -1.287 -671 -616

saldo 8.931 10.635 26.058 19.411 6.647  
(bedragen x € 1.000) 

 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 7,3 miljoen lager dan geraamd. 

 
• De lasten voor het speerpunt IFA zijn in 2010 € 6,2 miljoen lager dan geraamd. De verklaring hierbij is 

weergegeven binnen onderdeel B van dit jaarverslag. 
• Bij aanvang van deze collegeperiode hebben de Staten € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van de Stagenota (2008-2011). De in enig jaar niet uitgegeven middelen worden daarna weer 
beschikbaar gesteld. Op de raming voor 2010 van € 0,23 miljoen, zijnde de resterende middelen uit 2009, 
resteerde ultimo 2010 € 0,16 miljoen. Voor het aanwenden van deze middelen in 2011 wordt aan de Staten 
een begrotingswijziging voorgelegd.     

• Het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt heeft medio 2010 de keuze gemaakt om zich meer te concentreren 
op strategische agendavorming en het aangaan van strategische allianties en minder te investeren in de 
directe uitvoering van arbeidsmarktprojecten. Hierdoor zijn de beschikbaar gestelde middelen van € 0,1 
miljoen niet aangewend. 

• De Staten hebben budget beschikbaar gesteld voor een meerjarig scholingsoffensief als onderdeel van de 
getroffen maatregelen en antwoord op de kredietcrisis. Dit scholingsoffensief bestrijkt de periode 2010-
2012. De activiteiten in het kader van het scholingsoffensief zijn gestart in 2010. De onderuitputting van € 
52.000 in 2010 is te verklaren doordat een aantal projecten een zodanige aanlooptijd kende, dat pas begin 
2011 met de uitvoering gestart kan worden. 

• Hiervoor is bij ‘Wat hebben we gedaan’ onder Scholingsoffensief het succes van dit project toegelicht. Dit 
uitstekende resultaat is behaald met minder middelen (€ 0,1 miljoen) dan geraamd (zie ook de toelichting 
bij de baten). 

• Voor Noordvleugel Fast Forward doet zich een onderuitputting voor van bijna € 0,5 miljoen. Dit is een 
gevolg van een vertraagde start van het project door een langer dan verwachte doorlooptijd van het 
aanbestedingsproces (Europees onderhands aanbesteed met voorselectie). Omdat de uitgaven gedekt 
worden uit baten zijnde overlopende passiva, dient het restant budget overgeheveld te worden naar 2011.    

• De kosten van de twee missies naar China zijn € 70.000 lager uitgevallen omdat de provinciale delegatie 
(de Commissaris van de Koningin met ambtelijke ondersteuning) aanzienlijk beperkter was dan de 
oorspronkelijk geplande delegatie (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Directieleden). Tevens zijn 
de kosten van sprekers in China lager uitgevallen dan begroot. 

 

 44 



De baten zijn € 0,6  miljoen lager dan geraamd. 
 

• Ten behoeve van het project Noordvleugel Fast Forward is in de begroting een bedrag van € 0,7 miljoen 
aan inkomsten geraamd. In 2010 bedroegen de kosten € 0,26 miljoen welke zijn gedekt uit de overlopende 
passiva (jaarafsluiting 2009). Het restant bedraagt € 0,5 mln. Dit bedrag dient als overlopende passiva 
overgeheveld te worden naar 2011.  

 

3.5 Toerisme en recreatie 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
Verhoudingsgewijs zal de sector 
toerisme & recreatie ca. 4 - 5 % van de 
beoogde 25.000 banen moeten 
leveren. Dit betekent ruim 1000 banen 
in 5 jaar. Voor 2010 komt dit neer op 
een werkgelegenheidsdoelstelling van 
ca. 200 banen. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De cijfers over de werkgelegenheid over 2010 zijn medio april 
2011 beschikbaar. Volgens de Monitor Toerisme & Recreatie 2010 
is de werkgelegenheid in 2009 met 7,4% toegenomen ten opzichte 
van 2008; het aantal banen binnen de toeristisch-recreatieve 
sector nam toe van 5.273 naar 5.664 (+ circa 390). Deze toename 
ligt ruimschoots boven de doelstelling van gemiddeld 200 banen 
per jaar.     

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Verbeteren van de basiscondities door 
vergroting van de hotelcapaciteit, 
uitbouw fietspadenstructuur, 
wandelroutes en vaarroutes, 
realisering van attractieve stranden, 
bossen en toegankelijke 
natuurgebieden. 
 
Versterking van de 
productontwikkeling door de 
introductie van nieuwe wellness- en 
leisureconcepten, organisatie van 
congressen en outdoor-activiteiten. 
Hierbij wordt in 2010 het accent 
gelegd op de ontwikkeling van 
mogelijkheden om grotere 
gebiedsgerichte projecten als 
Oostvaardersland, IJmeer/Markermeer 
maar ook de Randmeren te 
‘economiseren’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Toegankelijke natuurgebieden: Momenteel wordt bezien of het 
Natuuractiviteitencentrum (NAC) Oostvaardersland – een 
initiatief/plan van Staatsbosbeheer - kan worden gerealiseerd in 
het bos Hollandse Hout in 2012. 
 
De provincie heeft in samenwerking met de gemeenten Almere & 
Zeewolde en RVOB een verkenning in uitvoering naar de 
organisatie van de Floriade 2022. 
 
Oostvaarderswold/-land: een onderzoek naar de economische 
kansen van Oostvaardersland is eind november door Atelier 
Tordoir afgerond. 
 
IJmeer/Markermeer: voor het vervolg op het Toekomst 
Markermeer-IJmeer is een beknopt plan van aanpak opgesteld 
voor de nadere uitwerking van het onderdeel toerisme & 
recreatie. De recentelijk opgerichte werkmaatschappij 
Markermeer-IJmeer (WMIJ) gaat begin 2011 hiermee aan de slag. 
 
Schaalsprong Almere: wij hebben ervoor gezorgd dat toeristische 
voorzieningen onderdeel vormen van het 100.000 banenplan en 
IFA 2e tranche (afzonderlijke actie-/programmalijn).  
 
‘Economiseren’ Randmeren: in 2010 hebben wij een belangrijke 
stap gemaakt ten aanzien van het vervolg op de IIVR-periode die 
in 2011 afloopt, namelijk een inventarisatie van mogelijkheden 
om tot een recreatieschap te komen (ten behoeve van beheer). 
 
NORT Flevoland. Nort is een initiatief van de branche-organisaties 
en richt haar activiteiten/inzet op de toeristisch-recreatieve 
ondernemer. 2010 was het voorlaatste uitvoeringsjaar voor NORT 
periode 2008 - 2011. Over het vervolg van NORT na 2011 heeft 
met alle betrokken partijen overleg plaatsgevonden. Een schets 
voor een vervolgproject NORT  komt binnenkort beschikbaar. 
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Toerisme Flevoland, als onderdeel van de OMFL, is als 
uitvoeringsorganisatie nadrukkelijk ingezet voor de toeristische 
gebiedspromotie. Deze inzet is gericht op de consument. Samen 
met Nort Flevoland heeft Toerisme Flevoland de Flevius Award 
verzorgd, een prijs voor de beste toeristisch-recreatieve 
ondernemer in Flevoland. 
 
Omdat de MER voor het Nationaal Evenemententerrein (NEt) rond 
is, is in 2010 een begin worden gemaakt met de uitvoering van 
het project. De gemeente Dronten heeft hierin het voortouw, 
maar de provincie Flevoland speelt een rol die gericht is op 
versnelling van de uitvoering. De inbreng vanuit de Europese 
programma’s maakt dit mogelijk. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Effecten recessie, bijv. tijdelijk 
verminderde planontwikkeling vanuit 
marktsector (en vanuit gemeenten). 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Vanwege de economische crisis is besloten om in 2010 geen 2e 
editie van het Hotelevent Flevoland te organiseren (de 1ste editie 
vond plaats in mei 2009). 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

3.2  Toerisme en recreatie lasten 7.467 3.839 7.859 2.022 5.836

baten -6.479 -2.641 -6.114 -1.031 -5.083

saldo 988 1.198 1.745 991 753  
(bedragen x € 1.000) 

 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 5,8 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 2,1 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de baten is dit budgettair neutraal.  
• Het overcommitteringsbudget voor POP as 3 van in totaal € 3,0 miljoen wordt gebruikt voor het project 

Corridor Noordoostpolder en projecten van de Terrein Beherende Organisaties. De subsidieaanvragen voor 
deze projecten zijn niet in 2010 ontvangen, de deadline voor ontvangst van de aanvragen is gesteld op 1 
juli 2011. 

• Met het vorenstaande gebruik van het overcommitteringsbudget, is € 0,7 miljoen provinciale cofinanciering 
nog niet aangewend. Deze middelen worden via de reserve overgeheveld naar 2011. 
 

De baten zijn € 5,1 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 2,1 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de lasten is dit budgettair neutraal. 
• Het overcommitteringsbudget voor POP as 3 van in totaal € 3,0 miljoen is in 2010 nog niet aangewend.  
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3.6 Landbouw en visserij 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
Initiëren van nieuwe vormen van 
werkgelegenheid die zich in latere 
jaren kunnen vertalen in een 
substantiële bijdrage aan de 
werkgelegenheidsdoelstelling. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Nieuwe vormen van werkgelegenheid kunnen op termijn 
voortkomen uit het project Kennisagenda Agroproduktie 21e eeuw 
en laten zich nu niet vertalen in deze jaarlijkse verantwoording.  

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Opstellen ‘Beleidsbrief Landbouw’ als 
actualisering, herijking van de Nota 
Landbouw. 
 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
In 2010 is een Agrokalender opgesteld welke een overzicht geeft 
van de diverse plannen en projecten binnen deze sector. Meer 
beleids- en agendavor-mend wordt gewerkt aan de Kennisagenda 
Agroproduktie 21e eeuw (zie hieronder Showcase Flevoland). 

Uitvoering geven aan de 
Samenwerkings-overeenkomst met de 
Wageningen UR: oprichten 
kennisnetwerk, voorbereidingen 
pilotbedrijf Groenland. 
 

Om uitvoering te geven aan de Samenwerkings-overeenkomst is 
het project “Showcase Flevoland’ geïntroduceerd. Daarbij is in 
nauwe samenwerking met Wageningen UR, LTO-Noord en de CAH 
Dronten een projectplan opgesteld en in september 2010 door 
Provinciale Staten goedgekeurd.  

Energiebesparing Glastuinbouw 
Noordoostpolder. 
 
 
 
 

Er is een onderzoek naar levering van CO2 uitgevoerd. Tuinders 
hebben investeringen gedaan in nieuwe verwarmingssystemen. 
Onder leiding van de Wageningen Universiteit is een studiegroep 
gefinancierd die nieuwe energiesystemen bestudeert om deze in 
het eigen bedrijf te integreren. 

Als onderdeel van de p-MJP 
doelstelling om in de periode tot 2013 
te komen tot ca. 7.000 ha agrarische 
structuurversterking wordt hierin in 
2010 voor 300 ha voorzien.  
 

Voor verantwoording zie pMJP. 
 
 
 
 

Stimuleren en ondersteunen van 
projecten gericht op samenwerking, 
innovatie, verduurzaming en 
concurrentiekracht in de agro- en de 
visserijsector. 
 

Zie project ‘Showcase Flevoland’ en bijdragen vanuit het pMJP en 
cofinanciering vanuit het Europees Visserij Fonds. Idem de 
verwijzing naar Noordelijk Flevoland o.a. de projecten ‘Cradle-
to-Cradle / Agropark Noordoostpolder’ en ‘Etnic Food’.  

Stimulering van de  biologisch 
landbouw en veehouderij (conform een 
aanvaarde motie over dit onderwerp 
tijdens de Algemene Beschouwingen 18 
juni 2009). 
 

Ter afhandeling van de motie is er een notitie opgesteld waarin 
de biologische landbouw in Flevoland uitgebreid is beschreven en 
welke rol de provincie daarbij tot op heden speelt. Deze notitie is 
ter kennisname gebracht van de Commissie Werk waarmee de 
motie is afgehandeld. 

3. Wat zijn de risico’s 
 
P-MJP/agrarische structuurversterking: 
grote afhankelijk van de interesse 
vanuit de agrarische sector, de mate 
waarin gronden worden ingebracht.  

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Zie p-MJP 
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4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

3.3  Landbouw en visserij lasten 1.229 2.196 8.881 -861 9.742

baten -557 -1.627 -7.550 1.348 -8.897

saldo 672 569 1.331 486 845  
(bedragen x € 1.000) 

 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 9,7 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 2,7 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de baten is dit budgettair neutraal.   
• In oktober 2010 waren 3 grote projecten nagenoeg klaar voor besluitvorming: kavelruil, verbetering 

agrarische ontsluiting Zuidelijk Flevoland en akkerranden. Het totaal van de projecten bedraagt € 6,5 
miljoen. Vanwege de Blekerbrief zijn deze projecten niet beschikt.  

• In 2010 is € 0,5 miljoen provinciale cofinanciering voor verbetering ruimtelijke structuur nog niet 
aangewend. Deze middelen worden via de reserve overgeheveld naar 2011. 
 

De baten zijn € 8,9 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 2,7 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de lasten is dit budgettair neutraal. 
• Door de Blekerbrief zijn 3 grote projecten niet beschikt. De rijksbaten en Europese baten van deze 

projecten bedragen € 6,2 miljoen.  
 

3.7 Europese programma’s 
 
De Europese programma’s die in de provincie Flevoland worden uitgevoerd, dragen bij aan de realisering van 
de diverse (thema)doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord en de doelstellingen van het p-MJP. De Europese 
programma’s zijn - in brede zin - gericht op economische componenten en zijn om die reden ondergebracht bij 
het thema Economie & arbeidsmarkt. Met behulp van Europese fondsen worden onder (gedeeltelijke) ver-
antwoordelijkheid van de provincie de meerjarenprogramma's ‘Operationeel Programma Landsdeel West 
Nederland’ (OP-West) en ‘p-MJP’ uitgevoerd. Ook is Flevoland in meer of mindere mate betrokken bij de door 
het Rijk gecoördineerde Europese programma's ‘Interreg IV’ en ‘Operationeel Programma Visserij’.  
 
Operationeel programma West-Regio 2007-2013 “Kansen voor Flevoland” (OP-
west) 
 
Hoofddoelstelling van het programma: 
Het OP-West heeft als centrale doelstelling het versterken van de internationale concurrentiekracht van de 
Randstad en het stimuleren van een economisch sterke Randstad. Het versterken van de innovatiekracht en het 
ondernemerschap leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Het OP-West kent drie prioriteiten:  

• Kennis, innovatie en ondernemerschap; 
• attractieve regio’s; 
• attractieve steden.  

 
1. Wat willen we bereiken 
 
1. Stimuleren van de economie onder 
andere door de ondersteuning van het 
bedrijfsleven en toerisme met 

1. Wat hebben we bereikt 
 
In het kader van de Doorstart Technofonds Flevoland B.V., zijn in 
2010 22 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd en hebben 6 startende 
bedrijven gebruik gemaakt van dit fonds. 
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investeringen; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eind oktober heeft het ministerie van EL&I aangegeven een 
bedrag van 5 miljoen euro voor de High Containment Unit ter 
beschikking te stellen. PS heeft op 2 december besloten dat de 
provincie een cofinanciering van 3  miljoen euro kan aanbieden. 
 
De uitvoering van de projecten “Duurzame groei door innovatie 
en kenniscirculatie en ondersteuning ondernemerschap Flevoland 
waarvan OMFL en Syntens de aanvrager zijn verlopen volgens 
planning. In 2010 zijn ca. 300 MKB-bedrijven ondersteund. 
 

2. Realiseren van verbeteringen op 
gebied van leefbaarheid, milieu en 
natuur; 
 
 
 

Als gevolg van de uitvoering van het project Kwaliteitsimpuls 
ontwikkeling Kuststrook Lelystad zijn steigers aangelegd  en is de 
boulevard geheel nieuw ingericht. 
 
In het kader van het project Atolplaza motor voor kwaliteit te 
Lelystad wordt de mogelijkheid geboden om leerwerkbanen en 
participatiebanen te creëren.  
 
In het kader van het project Integrale Inrichting Veluwe 
Randmeren 2 (IIVR) zijn langs de Flevolandse oever diverse 
natuurontwikkelingsprojecten afgerond. De aanleg van het 
recreatiegebied Bremerberg is gestart.  
 
Het doelgroepenbad, onderdeel van het project  Zorg en 
doelgroepenbad Hanzeborg te Lelystad, 
is in gebruik genomen.  
 

3. Stimuleren en ontwikkelen van de 
kenniseconomie. 

Het project Geo-Valley heeft bewerkstelligd dat in 2010 in totaal 
15 arbeidsplaatsen zijn gecreëerd. 
 
Met het project EnergieRijk zijn in 2010 7 nieuwe arbeidsplaatsen 
gecreëerd en zijn 7 nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. 
 
Tengevolge van het project CrossMedia Expertisecentrum zijn in 
2010 4 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. De helft van het aantal 
samenwerkingsverbanden (2) is inmiddels aangegaan. 
 
Begin 2010 bleek dat de Regeling Technologie Milieu Innovatie 
(TMI) zeer succesvol was. De Management Autoriteit Rotterdam 
heeft er in toegestemd om een extra bedrag van ruim 1,3  
miljoen euro toe te voegen aan het TMI-budget. De provincie 
heeft een bedrag van 660.000,- euro extra vrij gemaakt, 
waardoor in totaal 5 miljoen euro beschikbaar is. In totaal zijn er 
23 projecten ingediend, waarvan 14 in 2010. In 2010 zijn 9 
projecten goedgekeurd, 4 projectaanvragen zijn nog in 
behandeling en 1 project is ingetrokken. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Projecten initiëren; 
• Aanvragen beoordelen; 
• Bewaken van de voortgang, naar 

aanleiding van voortgangsverslagen 
en eindverslagen; 

• Externe communicatie. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
De uitvoering van vrijwel alle projecten verloopt volgens 
planning. Er worden echter in prioriteit 3 (attractieve steden) 
minder projecten ingediend dan verwacht, waardoor de uitgaven 
achterlopen bij de planning. Waar een achterstand is 
geconstateerd kan die in de volgende periode worden ingehaald. 
Verder is de voortgang bewaakt door middel van de 
voortgangsverslagen en is er extern gecommuniceerd.  
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3. Wat zijn de risico’s 
 
Het niet volledig benutten van de 
beschikbaar gestelde budgetten. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Er hebben zich geen risico’s voorgedaan. 

 
Interreg programma 
 
Hoofddoelstelling van het programma:  
Door interregionale of transnationale samenwerking in Europa op het brede terrein van ruimtelijke 
ontwikkeling en economie van elkaar te leren en de regio’s te versterken. De belangrijkste thema’s zijn 
innovatie en milieu. Binnen het Interreg programma zijn wij leadpartner van twee en partner van twee 
projecten: 
• Project MINI-Europe; 
• Project MORE4NRG; 
• Project SAWA; 
• Project E-Citizen II 
 
Project MINI-Europe 
 
Hoofddoelstelling van het project: Versterken van de dienstverlening aan en vergroten van de marktpositie van 
MKB-bedrijven in 8 Europese regio’s.  
 

1. Wat willen we bereiken 
 
1. De uitwisseling en implementatie 

van 16 good practices op het 
gebied van innovatie en 
ondernemerschap. 

2. Ontwikkelen en in 2011 afronden 
project en plan voor integreren 
van de resultaten in de 
hoofdprogramma's. 

 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Aan het einde van dit project heeft Flevoland er een aantal 
nieuwe instrumenten bij die innovatie en ondernemerschap in de 
regio bevordert. Op haar beurt heeft Flevoland andere regio’s 
aan vernieuwende projecten geholpen. Door lead-partner te zijn 
heeft Flevoland bovendien bijgedragen aan het intensiveren van 
de samenwerking tussen de regio’s in Europa.  
Het project Mini-Europe zal in 2011 worden afgerond, 
voortbouwend op wat is bereikt wordt momenteel gewerkt aan 
de opzet van een nieuw project, Smart-Europe. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Grensoverschrijdende 

samenwerking aangaan; 
• transnationale samenwerking 

organiseren; 
• interregionale samenwerking 

organiseren; 
• uitvoeren programma 

secretariaat; 
• contracten sluiten met de 

deelnemende partners 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
De provincie heeft diversie conferenties in verschillende Oost-
Europese landen georganiseerd. Ook is een uitwisseling aan de 
gang tussen het Flevolandse Netwerk van Zakenvrouwen met de 
vrouwennetwerken uit diverse Mini Europe regio’s.  
In totaal zijn 16 uitwisselingen begeleid van good practices tussen 
de deelnemende regio’s. 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Het project komt onvoldoende tot 
ontwikkeling. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Het risico heeft zich niet voorgedaan. 
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Project MORE4NRG 
 
Hoofddoelstelling van het project: Aanscherpen van het energiebeleid in 11 Europese regio's.  

 
1. Wat willen we bereiken 
 
• Ontwikkelen 5 regionale 

actieplannen voor duurzame 
energie en toolkit met o.a. 
monitoringtool om effect van 
beleid te meten; 

Ontwikkelen en in 2011 afronden 
project en plan voor integreren van de 
resultaten in de hoofdprogramma's. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Flevoland heeft met haar kennis van duurzame energie 
bijgedragen aan het opzetten van regionaal beleid in andere 
landen. Op haar beurt heeft Flevoland nieuwe kennis vergaard, 
die kan worden gebruikt in ons beleid.  
Het project More4NRG zal in 2011 worden afgerond, 
voortbouwend op wat is bereikt wordt momenteel gewerkt aan 
de opzet van een nieuw project, Regions4greengrowth. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 

• Grensoverschrijdende 
samenwerking aangaan; 

• Transnationale samenwerking 
organiseren; 

• Interregionale samenwerking 
organiseren; 

• Uitvoeren programma secretariaat; 
• Contracten sluiten met de 

deelnemende partners. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
De provincie heeft 2 internationale bijeenkomsten georganiseerd 
en 5 ‘peer reviews’ uitgevoerd en gerapporteerd.  
 
Er wordt een monitoring-tool ontwikkeld, waarmee de regio’s de 
effecten van het duurzame energiebeleid kunnen meten. Zie ook 
thema 5.4.1. Duurzaamheid, klimaat, water en natuur. 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Mate van ontwikkeling en voortgang 
van project 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Het project heeft zich goed ontwikkeld en de voortgang ligt 
redelijk op schema. 

 
Project SAWA 
 
Hoofddoelstelling van het project: Versterken van het waterbeheer en watermanagement in 22 Europese 
regio’s. 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
1. Geïntegreerde flexibele 

watermanagement plannen zijn 
ontwikkeld. 

2. Nieuwe methoden voor educatie 
en communicatie zijn ontwikkeld 
voor overstromingsrisico's en 
maatregelen daartegen. 

3. Ontwikkelen en in 2011 afronden 
project en plan voor integreren 
van de resultaten in de 
hoofdprogramma's. 

 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Er is een methodiek ontwikkeld om de ‘Flood Directive’ te 
implementeren en klimaatverandering in te bouwen in de 
planvorming. De burgers worden nauwer betrokken bij water 
management.  
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Meewerken en samenwerking tussen 

de verschillende regio's tot stand 
brengen; 

• Coördineren activiteiten uitvoeren 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Er is een bijdrage geleverd aan diverse conferenties en 
bijeenkomsten in verschillende landen. Als provincie hebben we 
geïnvesteerd in 2 Flevolandse ‘pilots’, met als onderwerp het 
klimaat. Zie ook thema 5.4.1. Duurzaamheid, klimaat, water en 
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als vertegenwoordiger van 
Nederland. 

 

natuur. 

3. Wat zijn de risico’s 
 
De mate van ontwikkeling en voortgang 
van het project. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Het risico heeft zich niet voorgedaan. 

 
Project eCitizen II 
 
Hoofddoelstelling van het project: het verbeteren van de interactie tussen burgers en overheid door benutten 
van digitale en sociale netwerken. 
 
1. Wat willen we bereiken 
 
De interactie tussen burgers en 
overheid is verbeterd. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Het project is in 2010 opgestart. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Het is een nieuw project, dat niet is 
opgenomen in programmabegroting 
2010. 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
In 2010 is een start gemaakt met de activiteiten. Daarna is het 
werkplan verder uitgewerkt. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Het is een nieuw project, niet 
opgenomen in programmabegroting 
2010.  

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Niet van toepassing. 

 
Operationeel Programma Visserij 2007 – 2013 (OP VIS) 
 
Hoofddoelstelling van het programma: Bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen creëren 
arbeidsplaatsen, aantrekken van bedrijven, stimuleren van toerisme en recreatie, stimuleren van starters en 
versterken concurrentiekracht. 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
Door derden uitvoeren van projecten 
om in programma op te nemen 
indicatoren en outcome te halen. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
In 2010 is gestart met de uitvoering van As-4. In 2010 hebben 2 
tenderopenstellingen plaatsgevonden. De Provincie Flevoland 
heeft geparticipeerd in beide openstellingen. De 
projectaanvragen zijn momenteel nog in behandeling.  
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Starten van het programma per 1 

januari 2010; 
• Initiëren van projecten voor 

duurzame ontwikkeling van 
visserijgebieden (gemeente Urk). 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
De projecten zijn geïnitieerd in overleg met de projectaanvrager 
en de gemeente Urk. Ten behoeve van de inhoudelijke 
beoordeling van de aanvragen is in 2010 – conform de EU-
regelgeving – de Visserij Lokale Actie Groep (VLAG) in het leven 
geroepen (naar het voorbeeld van de LAG Leader). De VLAG-leden 
brengen een advies uit aan de provincie. De provincie neemt op 
basis daarvan een besluit over de cofinanciering van de 
projecten. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Het niet volledig benutten van de 
beschikbaar gestelde budgetten. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
De regeling is in 2010 opengesteld waardoor vanaf die tijd 
projecten kunnen worden geïnitieerd. 
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Assemble Europese Regio’s (AER) 
 
Hoofddoelstelling van het programma:  
Deelnemen aan het promoten van de regionale democratie in Europa, het beïnvloeden van de Europese 
besluitvorming ten gunste van de regio's en het ondersteunen van de regio's bij het streven om door middel 
van de samenwerking de regionale ontwikkeling te verbeteren. 

 

1. Wat willen we bereiken 
 
In 2010 besluit AER om de 
Summerschool in 2011 in Flevoland te 
mogen organiseren. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De provincie heeft de competitie van de AER om de zomerschool 
2011 door en in Flevoland te organiseren, gewonnen. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Presentatie verzorgen om ervoor te 

zorgen dat Flevoland de Summer 
school in 2011 mag organiseren; 

• Voorbereiden van de AER-
vergaderingen voor de betreffende 
portefeuillehouders; 

• Informeren van andere 
vakafdelingen binnen de provincie 
over mogelijke belangrijke AER 
zaken. 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Er is een voorstel opgesteld om zomerschool 2011 in Flevoland te 
houden en ingediend bij AER. Nu deze is toegekend is de 
provincie hard bezig met de voorbereidingen voor de zomerschool 
met als thema jongeren in een veranderende maatschappij. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Niet doorgaan van de Summerschool. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Het risico heeft zich niet voorgedaan. 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

3.4  Europese programma's lasten 9.734 6.401 7.561 7.111 450

baten -3.676 -1.871 -2.169 -2.468 298

saldo 6.059 4.530 5.392 4.643 748
 

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,45 miljoen lager dan geraamd. 
 
• De lasten van het programma OP West zijn € 1,2 miljoen lager dan geraamd. De voortgang van een aantal 

grote projecten bleef achter bij de verwachting, hetgeen bij de Najaarsnota 2010 nog niet kon worden 
voorzien. De niet-bestede middelen worden ook niet onttrokken aan de reserve cofinanciering EU-
projecten 2007-2013 en blijven zo behouden voor het programma. 

• De stelpost ombuigingen van € 0,2 miljoen is niet gerealiseerd; wel werden afwikkelingsverschillen 
tengevolge van afhandeling van projectsubsidies over voorgaande jaren voor ruim € 75.000 (voordeel) 
geboekt, zodat de lasten circa € 125.000 hoger zijn dan geraamd. 

• De apparaatslasten zijn € 0,65 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt naast de algemene toename van 
apparaatlasten, verklaard door een grotere formatietoerekening dan geraamd en door inhuur, die uit de 
reserve Technische Bijstand betaald is.  
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De baten zijn € 0,3 miljoen hoger dan geraamd. 
 
• Bij afhandeling van de programmaperiode 2000-2006 bleek dat nog een bedrag aan technische bijstand kon 

worden gedeclareerd in Brussel, ten gunste van de provincie Flevoland. Na verrekening met de 
Randstadprovincies (voor Leader+) blijkt een bedrag van ruim € 0,3 miljoen aan extra baten te moeten 
worden verantwoord. 

• Bij afhandeling van de programmaperiode 2000-2006 bleek dat nog een bedrag van bijna € 0,7 miljoen te 
weinig als programmabaten te zijn verantwoord (voornamelijk tengevolge van een abusievelijk storting in 
de overlopende passiva bij de jaarrekening 2007). 

• In de raming van de vergoeding van OntwikkelingsBedrijf Rotterdam voor de uitvoering van OP West Regio 
door PME is abusievelijk een bijraming gedaan (van circa € 0,3 miljoen) voor de vergoeding die in de 
startperiode van het programma niet is gerealiseerd. Hoewel de declaratie nog niet exact kan worden 
bepaald (salariskosten nog niet definitief op moment van berekening) blijft deze naar schatting ruim 
€ 400.000 achter bij de raming. 

• Door temporisering van de projectuitgaven (zie bij de analyse van de lasten) blijven de inkomsten die daar 
mee samenhangen (met name EFRO- en Rijksbijdrage) navenant achter, voor circa € 0,3 miljoen. 

 

3.8 Totale lasten en baten thema 3 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als geheel anderzijds. De autorisatie door de Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

3.1  Werken en ondernemen lasten 9.128 10.706 27.345 20.082 7.263

baten -197 -70 -1.287 -671 -616

saldo 8.931 10.635 26.058 19.411 6.647

3.2  Toerisme en recreatie lasten 7.467 3.839 7.859 2.022 5.836

baten -6.479 -2.641 -6.114 -1.031 -5.083

saldo 988 1.198 1.745 991 753

3.3  Landbouw en visserij lasten 1.229 2.196 8.881 -861 9.742

baten -557 -1.627 -7.550 1.348 -8.897

saldo 672 569 1.331 486 845

3.4  Europese programma's lasten 9.734 6.401 7.561 7.111 450

baten -3.676 -1.871 -2.169 -2.468 298

saldo 6.059 4.530 5.392 4.643 748

Totaal Thema 3 lasten 27.558 23.141 51.646 28.354 23.293

Economie en arbeidsmarkt baten -10.909 -6.209 -17.121 -2.822 -14.299

saldo 16.650 16.932 34.526 25.532 8.994
 

(bedragen x € 1.000) 
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4 Flevolandse samenleving 
 

4.1 Inhoud en reikwijdte van het thema 
 
Het motto in het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011 is “niet groeien om de groei zelf, maar groei ter versterking 
van de kwaliteit en balans in Flevoland”. Een goede ruimtelijke inpassing van de groei is daarom voorwaarde, 
gericht op behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit, een goede balans tussen wonen, werken en 
voorzieningen, recreatie, natuur, water en landbouw en een (boven)regionale samenhang. 
 
De balans in de samenleving en de samenhang tussen stad en platteland moeten meegroeien met het aantal 
inwoners. Veiligheid, gezonde woonwijken, een volwassen zorgsector; het zijn zaken die in kwaliteit en 
kwantiteit beter in balans moeten komen. We investeren in de ontwikkeling van de stad Almere. In de minder 
dichtbevolkte delen van Flevoland betekent sociale kwaliteit investeren in een aantrekkelijk platteland. 
 
De collegedoelstelling ‘De provincie wil bijdragen aan een betere balans in de Flevolandse samenleving’ had 
ook een doelstelling voor de hele programmabegroting kunnen zijn. In hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4 is deze 
doelstelling nader ingevuld met een focus op vergroting van participatie van jeugd, jongeren en kwetsbare 
groepen. 
 
De (aangepaste) collegedoelstelling ‘over de hele linie blijft de provincie streven naar een groei van het 
voorzieningenniveau die minimaal gelijke tred houdt met de bevolkingsgroei’ heeft een focus op de versterking 
van het voorzieningenniveau (de infrastructuur) voor jeugdzorg (hoofdstuk 1), onderwijs (hoofdstuk 1 en 
hoofdstuk 3), zorg, cultuur en sport (hoofdstuk 4).  
 
Onder het thema Flevolandse samenleving zijn de themaonderdelen Zorg en sociale kwaliteit, Sport, Cultuur, 
Omroep Flevoland, Wonen alsmede Ruimtelijke planning opgenomen. Ook in andere documenten is beleid 
uitgewerkt en zijn doelstellingen geformuleerd. Deze zijn hieronder per themaonderdeel genoemd. 
 
Zorg en Sociale kwaliteit  Beleidskaders Sociale Agenda 

Beleidsregels: 
• Projecten volksgezondheid 
• Provinciale Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg 
• Subsidiëring kadertraining en bestuurskosten Flevoland 

 
Sport 

 
Sportnota 2010 – 2013 
Beleidsregels: 

• Sportaccommodaties Flevoland 
• Sportmanifestaties Flevoland 

 
Cultuur 
 

 
Cultuurnota 2009-2012 
Programma Cultuurparticipatie 
Beleidsregels: 

• Beeldende kunst en vormgeving excl. Almere en Lelystad 
• 1-jarige projecten podiumkunst 
• 3-jarige projecten podiumkunst  

 
Wonen 
 

 
Verordening en Beleidskader stedelijke vernieuwing 
Beleidsregel stimulering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Woningbouw 
 

Ruimtelijke planning 
 

Provinciaal Omgevingsplan Flevoland 2006, incl. partiele herzieningen en 
uitwerkingen 
Verordening groenblauwe zone 
Beleidsregels: 

• Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijke gebied 2008 
• Locatiebeleid stedelijk gebied 2008 
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• Archeologie en ruimtelijke ordening 2008 
• Windmolens 2008 
• Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 

 

4.2 Externe ontwikkelingen 2010 
 
De rol van de provincie op het sociale domein is onderwerp van gesprek. Uitgangspunt is dat gemeenten 
primair verantwoordelijkheid zijn voor het sociale beleid. Refererend aan het Profiel Provincies kan een 
provincie investeren in sociale kwaliteit als voorwaarde voor economische dynamiek en welvaart. Onderzoek 
heeft aangetoond dat Provincie Flevoland op het niveau “Commissie Lodders” opereert. Met het nieuwe 
regeerakkoord en de onduidelijkheid over de verdeling van het Provinciefonds is de discussie over de concrete 
invulling van onze rol nog niet afgerond.  
 

4.3 De focus 2010 uit het Hoofdlijnenakkoord  
 
1. Balans in de samenleving 
 

 Wat willen we bereiken 
 
Balans in de samenleving is een breed 
begrip waar de provincie op veel 
manieren aan werkt. Onderdeel 
hiervan is de sociale kwaliteit van de 
samenleving. Om te bepalen hoe 
invulling gegeven kan worden aan deze 
doelstelling is een Sociale Atlas en een 
meerjarige Sociale Agenda voor 
Flevoland opgesteld en vindt ook een 
Bestuurskrachtmeting plaats, 
• die een helder kader schept voor 

het sociale beleid van de provincie 
en een opdrachtkader biedt voor 
met name de 
ondersteuningsorganisatie CMO 
Flevoland (nieuwe naam na fusie 
Axion en Zorgbelang); 

• die duidelijk maakt welke rol de 
provincie wil spelen en welke niet 
(waarbij het uitgangspunt is: 
complementariteit t.o.v. gemeenten 
en andere maatschappelijke 
partners); 

• waarin afspraken worden gemaakt 
met gemeenten over uit te voeren 
acties om de gezamenlijk 
geformuleerde doelen te bereiken;  

• welke taken de provincie daartoe op 
zich neemt.  

Wat hebben we bereikt 
 
De focus op het sociale domein is verder verscherpt. Binnen de 
Sociale Agenda is gekozen om in aanvulling op gemeenten te 
investeren in sterkere verbindingen tussen zorg, onderwijs en 
arbeid voor kwetsbare jongeren. Hiermee is een koppeling gemaakt 
met de economische doelstellingen.  
 
Ook is het opdrachtkader voor CMO Flevoland aangescherpt. In 
2010 zijn meerdere gesprekken gevoerd over rolopvatting en de 
inzet van CMO Flevoland op provinciale thema’s. 
 

 
2. Voorzieningenniveau 
 

Wat willen we bereiken 
 
De achterstand in het 
voorzieningenniveau is in 2011 met een 

Wat hebben we bereikt 
 
Het nieuwe ABF onderzoek 2010 bevestigd dat de 
collegedoelstelling op het gebied van voorzieningen is bereikt. De 
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derde teruggebracht (van 32 procent 
ten opzichte van Nederland in 2005 
naar 21 procent in 2011). 
De provinciale aandacht voor het 
voorzieningen niveau wordt ingegeven 
door een met gemeenten, Rijk en 
andere partners gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de 
maatschappelijke basisinfrastructuur in 
Flevoland .  
 
De aanwezigheid van een goed 
voorzieningenniveau biedt de inwoners 
kansen op maatschappelijke deelname 
en is van groot belang voor een goed 
vestigingsklimaat. De snelle groei van 
Flevoland heeft op een aantal punten 
geleid tot achterstanden. Wanneer de 
beoogde groei over de hele breedte 
van het voorzieningenniveau wordt 
gerealiseerd, levert dat een bijdrage 
aan de werkgelegenheid op van circa 
9.000 banen in 4 jaar. 
 

achterstand in het voorzieningenniveau enorm ingelopen van 30% in 
2004 naar 19% in 2009. De grootste achterstand blijft zich voordoen 
in de zorgsector. 
 
Begin 2009 heeft de MC-groep een succesvolle doorstart gemaakt in 
Lelystad en Emmeloord en de resultaten over 2010 zijn positief. 
Het terugdringen van de achterstand blijft een belangrijke prioriteit 
voor de komende periode. 

 
3. Sport en Cultuur 
 

Wat willen we bereiken 
 
Sport en cultuur dragen in belangrijke 
mate bij aan de deelname van 
jongeren in de Flevolandse 
samenleving. De provincie vindt het 
belangrijk dat jongeren de 
mogelijkheid hebben en de bagage 
krijgen om volwaardig in de 
maatschappij te participeren. De 
mogelijkheid om volwaardig te 
participeren wordt grotendeels 
bepaald door scholing en door werk, 
maar ook door persoonlijke vormgeving 
en zinvolle vrijetijdsbesteding  
Het deelnemen aan sport en het 
beleven en scheppen van kunst en 
cultuur dragen in grote mate daaraan 
bij. Een groot deel van de jongeren 
verwerft tijdens de ontwikkeling 
voldoende bagage. Een kleine maar 
groeiende groep jongeren heeft hier 
meer moeite mee. Deze groep heeft 
extra aandacht nodig.  
 
De gemeenten, culturele organisaties, 
sportverenigingen en provinciale steun-
functie-instellingen hebben een grote 
rol bij het stimuleren van participatie 
en het creëren van de benodigde 
voorzieningen hiervoor. De provinciale 

Wat hebben we bereikt 
 
Sport:  
De uitvoering van de sportnota 2010-2013 is ter hand genomen. 
Belangrijke thema’s zijn: levenlang sporten, talentontwikkeling, 
evenementen, gehandicaptensport en kernsporten. In nauw overleg 
met gemeenten, verenigingen en sportbonden.  
Leisure World (voorheen Kwintus Nova) heeft haar kunstijsbaan 
heropend. 
 
Cultuur:  
Met ‘Op de maat’ van Flevoland zet de provincie zich in samen met 
haar partners, gemeenten, steunfuncties voor cultuureducatie, 
amateurkunst, bibliotheken, erfgoed en andere culturele 
organisaties voor versterking van het culturele voorzieningenniveau. 
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meerwaarde ligt daar waar het 
bijzondere en regionale initiatieven 
betreft. 

 

4.4 Zorg en sociale kwaliteit 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
1. Hogere maatschappelijke 

participatie kwetsbare groepen; 
2. Een sterke zorg-infrastructuur. 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Een verbetering van de maatschappelijke 
participatie van kwetsbare groepen. 
Een sterkere zorginfrastructuur. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Project initiëren t.b.v. verhogen 
maatschappelijke participatie van 
kwetsbare jongvolwassenen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt als 
onderdeel van de Sociale Agenda. 
 
 
 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
In 2010 is een begin gemaakt met de uitvoering van het 
participatieprogramma kwetsbare jongeren en arbeid, onderdeel 
van de Sociale Agenda. Concreet zijn twee projecten van start 
gegaan:  
• Onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van gericht 

assessment binnen het speciaal onderwijs (Mind at Work, 
Universiteit Amsterdam, REC Flevoland). 

• Life coach: jobs for now (Flevotalent Junior, Vitrée, CMO 
Flevoland). 

 
Sturing geven aan de activiteiten van 
CMO Flevoland (nieuwe naam na fusie 
Axion en Zorgbelang); 
 
 

De fusie van Axion en Zorgbelang Flevoland is in 2010 succesvol 
voltooid. De fusie vormt onderdeel van een transformatieproces. 
Het doel is de inzet van CMO Flevoland te verbeteren zodat beter 
wordt voldaan aan onze vraag.  

Bijdragen aan de realisatie van wonen, 
welzijn en zorgprojecten, zodat 
mensen met een zorgvraag in staat 
worden gesteld hun leven zo 
zelfstandig mogelijk in te richten. 
 

Op basis van de motie jongerenhuisvesting/-uitstroom jeugdzorg 
is onderzoek verricht naar de behoefte aan huisvesting. In 2011 
zal nader onderzoek moeten uitwijzen of in een dergelijk aanbod 
kan worden voorzien. 

Toezien op beschikbaarheid en 
kwaliteit ziekenhuiszorg en 
ambulancezorg. 
 

De afspraken met Raad van Bestuur MC Groep en Raad van 
Toezicht IJsselmeerziekenhuizen zijn gemonitord. 

Stimuleren van zorginnovatie 
bijvoorbeeld in het kader van Almere 
Health City (IFA). 
 

Er is ingestemd met voorstel van gemeente Almere tot nadere 
invulling Almere Health City 1e tranche. Er is subsidie verleend 
aan projecten zorgvernieuwing: Convenant Autisme Flevoland, 
Ketenzorg Palliatieve Zorg. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Onvoldoende afstemming en synergie 
met de inspanningen van andere 
partijen op dit terrein. Grote 
afhankelijkheid van zelfstandige 
zorgaanbieders. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Er hebben zich geen risico’s voorgedaan. 
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4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

4.1  Zorg en Sociale kwaliteit lasten 6.456 4.829 7.475 3.935 3.540

baten -1.131 -1.210 -3.498 -603 -2.895

saldo 5.326 3.619 3.977 3.332 645

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
 De lasten zijn € 3,5 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Voor het projecten ‘Sociale agenda’ doet zich een onderuitputting voor van € 0,06 miljoen . Hiervoor zijn 

twee verklaringen: 1. bewuste keuzes en scherpe onderhandelingen 2. In september 2010 bleek de 
ontwikkeling en het beheer van een digitaal platform voor Nu of Nooit i.s.m. Omroep Flevoland toch niet 
haalbaar. 

• Voor projecten Wonen, Welzijn Zorg resteert ultimo 2010 € 0,1 miljoen wegens het niet doorgaan van het 
project Warande. De dekking was geregeld via de bestemmingsreserve Wonen, Welzijn Zorg.   

• Voor p-MJP doet zich een onderuitputting voor van € 3,35 miljoen. Dit resultaat laat zich als volgt 
verklaren: 
o Als gevolg van het besluit om bijdragen van derden niet meer te vermelden in de bestaande 

verplichtingen, is in totaal € 0,7 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de baten is 
dit budgettair neutraal.  

o In 2010 zijn op de valreep voldoende Leader-subsidieaanvragen ontvangen om het resterende budget 
van € 1,7 miljoen en de overcommittering voor POP as 4 van € 1,0 miljoen volledig te benutten. Al 
deze aanvragen konden niet meer in 2010 beschikt worden. De middelen ad € 2,7 miljoen worden in 
2011 aangewend. 

 
De baten zijn € 2,9 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Het resultaat is het gevolg van p-MJP: 

o Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is 
in totaal € 0,7 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de lasten is dit budgettair 
neutraal. 

o In 2010 zijn nog niet alle Leadersubsidies beschikt. De rijksbaten en Europese baten van deze 
projecten bedragen € 2,2 miljoen. 

 

4.5 Sport 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
Een versnelling in de groei van het 
sportvoorzieningenniveau. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Een verbeterd sportvoorzieningenniveau. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Een breed gedragen en goed 
verankerde keuze voor een beperkt 
aantal kernsporten, waarmee 
Flevoland zich onderscheidt en op de 
kaart zet. 
 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Er is in 2010 gekozen voor zeilen, badminton en volleybal. 
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Hoogwaardige faciliteiten en 
begeleiding voor de beste talenten uit 
de provincie Flevoland, zodat zij zich 
verder kunnen ontwikkelen en de stap 
kunnen maken naar de (inter)nationale 
top. 
 

Sporttalenten worden algemeen begeleid door het Olympisch 
netwerk met zijn faciliteiten. Voor zeilen (Lelystad), badminton 
(Almere) en judo (hele provincie) is een speciaal 
trainingscentrum en talentenproject gestart. 

Optimaal geïntegreerde 
gehandicaptensport binnen de 
reguliere sport in Flevoland op diverse 
terreinen, waarbij de sportparticipatie 
van gehandicapten stijgt. 
 

Inventarisatie van vraag en aanbod voor gehandicaptensport en 
opstart van een project speciaal onderwijs ‘Special Heroes’. 
 

Aansprekende internationale en 
nationale topsportevenementen in 
Flevoland. 
 

Triathlon en Triathlon Premium Cup Almere (lange afstand en 
olympische afstand), NK meerkamp (Emmeloord), EK 
splash/yngling (lelystad), NK windsurfen (Almere). 
 

Bijdragen aan uitvoering van lokale 
jeugdsportfondsen door Sport Service 
Flevoland om sporten voor alle 
Flevolandse jongeren mogelijk te 
maken. 
 

De commissie samenleving heeft in overleg met Gedeputeerde 
Staten besloten af te zien van het instellen van een 
Jeugdsportfonds. 
 

Uitvoering van programma’s om 
deelname van jongeren aan sport te 
stimuleren. 
 

Op nieuwe manieren jongeren bijeengebracht om in beweging te 
komen. Voorbeelden: dance dance revolution, Communities in 
beweging, schoolschaatsen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van 
nieuwe media (hyves etc), maar ook via wijk en buurtwerk. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Samenwerking met andere partijen 
komt onvoldoende van de grond. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Er hebben zich geen risico’s voorgedaan. 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

4.2  Sport lasten 1.459 1.567 1.750 1.827 -77

baten 0 0 0 0 0

saldo 1.459 1.567 1.750 1.827 -77

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,08 miljoen hoger dan geraamd. 
 
• Binnen de lasten doet zich een voordeel voor van € 35.000. Het betreft hier meerdere begrotingsposten. 
• Op de apparaatslasten is € 0,1 miljoen meer uitgegeven dan begroot. De overbesteding is enerzijds 

veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de overige apparaatslasten. Anderzijds is de overschrijding 
veroorzaakt doordat op de post directe salarislasten in de begroting geen rekening was gehouden met de 
extra formatieplaats per 1 maart 2010. 
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4.6 Cultuur 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
1. Een sterke culturele infrastructuur 
 
 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Profilering van Flevoland landelijk en internationaal als dé 
provincie van de landschapskunst met de onthulling van Exposure 
én met de opgraving aan de N23 als een van de meest 
interessante wat betreft het verre verleden. 
 

2. Verhoogde culturele participatie van 
jongeren 

We zijn de eerste provincie waar wij met de 300Etrofee 
talentvolle jongeren flitsend snel financieel steunen in het 
waarmaken van hun artistieke ambitie. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Realiseren archeologische opgraving 
N23. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Realisatie archeologische opgraving N23. 

Beleefbaar maken van het culturele 
erfgoed en de archeologie via het p-
MJP. 

Eerste verkenning mogelijkheden 7e landschapskunstwerk in de 
Noordoostpolder met de gemeente Noordoostpolder.  
 
Realisatie 6e landschapskunstwerk Exposure van Antony Gormley 
en terugplaatsing Tong van Lucifer op Knardijk. 
 

• Uitvoering geven aan de 
voorgestelde driedeling voor 
podiumkunsten. 

• Meerjarige subsidiering van 
organisaties die ook landelijk 
subsidie krijgen. 

• 3-jarige subsidiering van 
organisaties van bewezen 
regionaal belang. 

• Subsidiering van innovatieve 
projecten. 

 

Onderhoud en uitbreiding van provinciale kunstcollectie. 
 
Subsidiering diverse beeldende kunst- en podiumkunstprojecten. 

Introductie van flitssubsidies voor 
podiumkunst door jeugd en jongeren. 
 

Introductie van flitssubsidies, de 300Etrofee, voor jongeren. 

Een efficiënte organisatievorm en 
helder takenpakket voor de provinciale 
steunfuncties (dit betreft een bredere 
focus dan alleen cultuureducatie en 
amateurkunst).  
 
Zorg dragen voor een goede en 
efficiënte ondersteuningsstructuur op 
het gebied van cultuureducatie in het 
primair onderwijs. 
 

Organisatie conferentie cultuureducatie in de provincie 
Flevoland. 
 
 

Zorg dragen voor de organisatorische 
versterking van het Servicebureau 
Flevolandse Bibliotheken. 
 

Organisatorische versterking van het Servicebureau Flevolandse 
Bibliotheken. 

Opstellen en uitvoeren werkplan 
cultuurmarketing. 

Realisatie plan van aanpak cultuurmarketing. 
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Uitvoering geven aan het Programma 
Cultuurparticipatie. 

Subsidiering diverse projecten vanuit Programma 
Cultuurparticipatie. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Eventueel tegengestelde belangen van 
provincie  -gemeenten – steunfuncties 
kunnen het proces bemoeilijken.  
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Een conferentie cultuureducatie is georganiseerd voor vergroting 
van het draagvlak. Verder zijn in 2010 geen risico’s te melden 
waarvoor apart maatregelen zijn genomen. 
 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

4.3  Cultuur lasten 6.727 6.463 9.889 9.709 180

baten -207 0 -1.967 -1.959 -8

saldo 6.520 6.463 7.922 7.750 171

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,2 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Voor Cultureel erfgoed doet zich een onderuitputting voor van € 0,3 miljoen. Het verschil wordt 

voornamelijk veroorzaakt door een onderbesteding op gebied van archeologiebeleid (€ 40.000), waarvoor 
niet voldoende projecten zijn ingediend die hiervoor in aanmerking komen en  convenantgelden 
archeologie 2005-2008 (€ 67.000).  
Voor het verschil op archeologisch onderzoek N23 wordt in 2011 een voorstel ingediend om het restant ad € 
112.000 over te hevelen naar 2011 (wordt gedekt uit BDU) voor de afronding van het project. Het niet 
bestede bedrag op de post beheer en herstel cultureel erfgoed van € 76.000 wordt niet onttrokken aan de 
bestemmingsreserve monumentenzorg in 2010 maar wordt in 2011 ingezet.  

• Voor het bevorderen van kunstuitingen is per saldo € 0,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot. 
De onderbesteding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het speerpunt landschapskunst (€ 30.000), 1-
jarige cultuurprojecten (€ 75.000) en beeldende kunst (€ 27.000). Hiervoor zijn onvoldoende projecten 
ingediend die voldoen aan de gestelde voorwaarden. De onderbesteding van € 36.000 op de gebied van 
restauratie kunstwerken heeft betrekking op De Tong van Lucifer, waarbij door scherpe onderhandelingen 
binnen het maximale budget is gebleven. De onttrekking aan de algemene reserve is met dit bedrag 
verlaagd.  

• Op 28 december 2010 ontving het college van Provincie Flevoland een brief van het Ministerie van OCW, 
waarin een terugvordering van € 0,4 miljoen opgenomen is op de specifieke uitkering 2005-2008 Beeldende 
Kunst en Vormgeving. Wij hebben inmiddels bezwaar gemaakt tegen deze terugvordering, maar dienen in 
afwachting op de reactie van het Ministerie, wel in 2010 een mogelijk verlies van € 0,3 miljoen als 
kosten op te nemen. 

 

4.7 Omroep Flevoland 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
Uitvoering geven aan onze wettelijke 
taak om een regionale omroep in stand 
te houden. 
 
 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De provincie heeft conform de wettelijke taak de regionale 
omroep in stand gehouden. 
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Subsidiering van Omroep Flevoland 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
De provincie heeft in 2010 conform haar wettelijke taak 
Regionale Omroep gesubsidieerd. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Geen  

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Er hebben zich geen risico’s voorgedaan. 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

4.4  Omroep Flevoland lasten 7.339 7.519 7.519 7.514 5

baten 0 0 0 0 0

saldo 7.339 7.519 7.519 7.514 5

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De afwijking is vanwege de minimale omvang niet toegelicht. 
 

4.8 Wonen 
 

1. Wat willen we bereiken 
 
Goede afspraken met het Rijk voor de 
periode 2010 e.v. over verdere verste-
delijking in directe relatie met de 
aanleg en verbetering van 
infrastructuur en expliciete aandacht 
voor duurzaamheid. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Dat Flevolandse belangen in MRA-verband zijn onderschreven in 
de Gebiedsagenda Noord-West Nederland en daarmee een basis is 
gelegd voor verdere onderhandelingen met Rijk en regio. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
In afstemming met gemeenten en op 
basis van de uitkomsten van het 
overleg over de schaalsprong Almere, 
overleg voeren en onderhandelen met 
het rijk, in relatie met het MIRT, over 
bouwvolumes, infrastructurele en 
duurzaamheidsaspecten.  
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Actief deelgenomen aan overleggen in MRA-verband, gelobbyd 
voor Flevolandse standpunten en op de juiste momenten 
geacteerd. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Het Rijk bepaalt. Het is de vraag in 
hoeverre de brede verstedelijkings-
problematiek aandacht krijgt bij de 
koppeling met het MIRT. Daarom 
tevens een apart traject voor de 
Flevolandse verstedelijkings-
problematiek. Medewerking / 
deelname departementen en 
maatschappelijke organisaties. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Het Kabinet is gevallen, waardoor het bestuurlijk aanspreekpunt  
wegviel. Vervolgens ontstond ook onzekerheid over de toekomst 
van het departement. 
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1. Wat willen we bereiken 
 
Woningvoorraad en woonomgeving 
kwalitatief op peil 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De Minister van Wonen, Wijken & Integratie heeft erkend dat 
Flevoland steun verdient van het Rijk bij het aanpakken van 
uitdagingen op de terreinen wijken, onderwijs, werk en 
voorzieningen. 
 
In het kader van ISV kunnen gemeenten investeren in projecten 
ter verbetering van de woningvoorraad. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
De provincie geeft uitvoering aan de 
verordening Stedelijke Vernieuwing 
Flevoland 2004, monitoren de 
voortgang van projecten waaraan 
middelen zijn toegekend en gaan over 
tot subsidievaststelling als de 
projecten zijn uitgevoerd.  
 
Gezamenlijk onderzoek naar 
verbetering woonimago Flevoland. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Er is een compacte presentatie gemaakt van de uitdagingen waar 
Flevolandse gemeenten voor staan en deze is gepresenteerd aan 
toenmalig Minister Van der Laan.  
De verlening van ISV-subsidies voortgezet. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Vertraging in de uitvoering van de 
projecten leidt tot latere afwikkeling 
van de subsidietoekenningen. Effect is 
mede afhankelijk van de vraag naar 
woningen. Hierop moet worden 
ingespeeld. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
De vertraging in projecten wordt over het algemeen veroorzaakt 
door gebeurtenissen waarop de provincie geen invloed heeft en 
de gemeente slechts heel beperkt. Over het algemeen levert 
vertraging geen problemen op. De projecten worden later 
afgerond, maar komen wel tot uitvoering. 

 
1. Wat willen we bereiken 
 
Meer woningbouw in opdracht van 
(collectieven van) particulieren. Met 
het door het Rijk in 2008 beschikbaar 
gestelde budget (ruim € 300.000) kan 
een bijdrage worden verstrekt voor 
ruim 100 woningen. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Vijf collectieven van particuliere opdrachtgevers hebben met 
steun van de provincie hun collectieve rol als opdrachtgever voor 
woningbouw vorm gegeven en daarmee invloed uitgeoefend op de 
kwaliteit van hun woningen. 
 

2.  Wat gaan we daarvoor doen 
 
Uitvoering geven aan de beleidsregel 
Stimulering collectief particulier 
opdrachtgeverschap in de woningbouw, 
die subsidie aan gemeenten mogelijk 
maakt voor projecten van collectief 
opdrachtgeverschap. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Subsidie is verleend voor de extra kosten die het optreden als 
collectief met zich meebrengt voor de vijf collectieven door 
middelen beschikbaar te stellen aan de gemeenten Almere, 
Lelystad en Noordoostpolder. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
De vastgestelde verdeelsleutel om de 
middelen over de gemeenten te 
verdelen kan afwijken van de mate 
waarin gemeenten aanvragen doen. De 
provincie kan dan overgaan tot het 
wijzigen van de verdeelsleutel. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Actuele ontwikkeling is dat in Zeewolde meer initiatieven zijn 
dan het subsidieplafond toelaat. GS besluit over het vervolg van 
de subsidieverlening waarbij de volgorde van de aanvragen 
belangrijker wordt dan de herkomst ervan. 
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4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

4.5  Wonen lasten 568 286 517 662 -145

baten -349 -126 -170 -373 203

saldo 219 161 347 289 58

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,1 miljoen hoger dan geraamd. 
 
• Voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap resteert afgerond € 90.000. Het vormen van een collectief 

en het invullen van het opdrachtgeverschap is een lang traject. Dit is inmiddels in de meeste gemeenten 
goed op gang gekomen. Hierdoor hebben in 2010 drie gemeenten subsidie aangevraagd voor vijf 
collectieven; drie gemeenten bereiden nog meer aanvragen voor. De provincie heeft hierbij een 
kassiersfunctie waaraan geen beleidsmatige activiteiten zijn verbonden. 

• De in 2010 van het Rijk ontvangen ISV-middelen (baten) zijn als vooruit ontvangen baten op de balans 
gezet omdat de uitgaven in 2011 worden gedaan. Hierdoor treedt een onderuitputting op van € 170.000. 

• In 2009 is van het Rijk voor € 370.000 aan zogenaamde BLS-middelen ontvangen. Deze middelen zijn in 
2010 besteed. Hierdoor treedt een overschrijding op van € 370.000.   

• De toerekening van apparaatlasten is € 40.000 hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de effecten van de CAO 2009-2011. 

 
De baten zijn € 0,2 miljoen hoger dan geraamd. 
 
• De in 2010 van het Rijk ontvangen ISV-middelen (baten) zijn als vooruit ontvangen baten op de balans 

gezet omdat de uitgaven in 2011 worden gedaan. Hierdoor treedt een onderuitputting op van € 170.000. 
• In 2009 is van het Rijk voor € 370.000 aan zogenaamde BLS-middelen ontvangen. Deze middelen zijn in 

2010 besteed. Hierdoor zijn de baten € 370.000 hoger dan geraamd.   
 

4.9 Ruimtelijke planning 
 

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

1. Wat hebben we bereikt 
 
Het Flevolandse standpunt over de onderwerpen die in de AMvB 
Ruimte zouden worden geregeld, is bekend bij het IPO en de 
Minister. De vaststelling door het Rijk van de AMvB is ernstig 
vertraagd, zodat een correcte vertaling ervan naar provinciaal 
beleid niet mogelijk is geweest. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
In het overleg met het Rijk wordt 
ingezet op behoud van de Flevolandse 
werkwijze en beleidsinhoud. Reageren 
op voorstellen en overleg voeren met 
het rijk over de invulling en later de 
uitwerkingen van de AMvB Ruimte. 
 
 
 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Medio 2009 hebben GS een zienswijze ingediend met het verzoek 
tot ontheffing van de verordeningsplicht, voor die onderwerpen 
die Flevoland op andere wijze al afdoende invult. Daarnaast is in 
contacten met het Rijk aandacht gevraagd voor de Flevolandse 
situatie en manier van werken.  
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3. Wat zijn de risico’s 
 
Het Rijk bepaalt wat er in de AMvB 
komt te staan en daarmee de 
mogelijkheden om vast te houden aan 
de Flevolandse werkwijze en beleid. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Consequent en bij herhaling is gepleit voor regelgeving die de 
Flevolandse manier van werken toelaat. Het is nog onduidelijk of 
dat voldoende effect heeft gehad. 

 
1. Wat willen we bereiken 
 
In 2013 dient minimaal 60% van de 
totale Flevolandse energiebehoefte uit 
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 2010 zijn de planprocessen 
voor windenergie in Zeewolde en 
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. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Voor het windpark Zuidlob Zeewolde is het inpassingsplan door de 
minister van EL&I vastgesteld. Voor het windpark 
Noordoostpolder zijn alle vergunningen afgegeven waaronder de 
Natuurbeschermingswet en Wet Milieubeheervergunningen waar 
de provincie voor verantwoordelijk is. Als laatste rest nog het 
oordeel van de Raad van State op de zienswijzen tegen het plan. 
Gelet op het positieve oordeel van de Commissie MER en de 
subsidietoekenning is de verwachting gerechtvaardigd dat er 430 
en 108 MW gebouwd kan worden in 2011-2013. Ook het plan 
Sternweg Zeewolde is vastgesteld, wat betekent dat hier 27 MW 
windenergie gebouwd kan worden. 
 
 
De windturbine-eigenaren in Flevoland hebben zich verenigd in 
de WOWF, waarmee de provincie één gesprekspartner heeft voor 
opschalen en saneren. 
 
Andere projecten zijn in de voorverkenningsfase. 
Met Acrres, Eneco en de gemeente Lelystad is de planuitwerking 
van het testveld windmolens overeengekomen en kunnen de 
eerste testmolens in 2011 gebouwd worden.  

2.  Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Faciliteren van realisatie testveld 

windmolens bij Lelystad. In het 
verlengde daarvan bijdragen aan 
de ontwikkeling van een 
kenniscentrum voor duurzame 
energie en grondstoffen;  

• De provincie ontwikkelt 
windparken niet zelf maar 
faciliteert de initiatiefnemers van 
nieuwe parken bij 
hun planvorming. Een project dat 
meer dan 100 MW omvat valt 
onder de rijkscoördinatieregeling, 
zodat het Rijk (EZ) trekker van de 
procedure is; 

• In samenwerking met 
ontwikkelaars en medeoverheden 
wordt ingezet op het maken van 
stappen die leiden tot een 
project(en) conform opschalen en 
saneren 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Voor het windpark Noordoostpolder heeft de provincie de 
stuurgroep en werkgroepen aangestuurd en veel energie gestoken 
om praktische oplossingen aan te reiken voor het behoud van de 
natuurwaarden, de geluidhinderproblematiek, het innovatieve 
karakter van het plan in relatie tot de subsidieregeling, etc. 
Bij het windpark Zuidlob was vooral de radarproblematiek een 
probleem van het Rijk. 
 
Voor de Sternweg en het testveld is vooral het planproces 
begeleid. 
 
De oprichting van WOWF is gefaciliteerd met een aandeel in het 
budget voor een kwartiermaker/aanjager om partijen samen te 
brengen en exploitatie berekeningen te laten maken op grond 
waarvan opschalen en saneren volgens de huidige eigenaren 
economisch uitvoerbaar is 
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3. Wat zijn de risico’s 
 
Om te komen tot succesvolle 
planontwikkeling is intensieve 
samenwerking tussen marktpartijen en 
overheden noodzakelijk. Als deze 
samenwerking onvoldoende tot stand 
komt of hapert dan is dit direct van 
invloed op het behalen van de gestelde 
doelen. 
 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Bij de ontwikkeling van windparken wreekt zich dat de 
vergunningenprocedures niet zijn ingericht op innovatieve 
projecten die zich tijdens de lange procedure zo ontwikkelen dat 
aan het eind van de procedure de aanvraag eigenlijk al sterk 
verouderd is en met minder, innovatievere molens meer energie 
opgewekt kan worden, waarvan de maatvoering afwijkt van de 
oorspronkelijke aanvraag. Flevoland bepleit (en heeft 
medewerking gekregen voor) een naar inhoud flexibelere 
planprocedure waarbij bovendien aan de wensen van de 
bevolking wordt tegemoet gekomen. 
 
Het ontbreken van voldoende synergie tussen de verschillende 
departementen is een sterk belemmerende factor in de voortgang 
van de planontwikkeling. Door de instelling van een stuurgroep en 
werkgroepen met de betrokken vergunningverleners is een begin 
van meer afstemming bewerkstelligd. 
 
De samenwerking in de WOWF is essentieel voor het opschalen en 
saneren van de windmolens, omdat daarmee samen wordt 
gestreefd naar een praktische en economisch haalbare uitvoering. 

 
1. Wat willen we bereiken 
 
Implementatie van het provinciaal 
locatiebeleid in de Gemeentelijke 
Visies op de Vestigingslocaties (GVV). 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
 Alle gemeenten van Flevoland werken met een GVV  waaraan 
instemming door GS is verleend. De GVV is in beginsel bepalend 
bij het beoordelen van de gemeentelijke ruimtelijke plannen voor 
het locatiebeleid van het aaneengesloten stedelijk gebied van de 
gemeenten. 
 

2.  Wat gaan we daarvoor doen 
 
In afstemming met gemeenten en op 
basis van de uitkomsten van de Visie 
Werklocaties en het implementeren 
van nieuw rijksbeleid,  het verder 
beleidsmatig versterken van het 
Locatiebeleid mede via de GVV’s van 
de gemeenten.  
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
In augustus 2010 heeft GS ingestemd met de GVV van de 
gemeente Almere, waardoor de lijst van gemeenten 
gecompleteerd is, die werken met een GVV waarmee GS heeft 
ingestemd.  
Een actualisatie van de Visie Werklocaties voorbereid. 
Gewerkt is aan aanscherpen van het provinciaal lokatiebeleid. 

3. Wat zijn de risico’s 
 
De implementatie van het provinciaal 
Locatiebeleid in de GVV’s wordt door 
de gemeenten wel eens anders 
uitgelegd dan het locatiebeleid 
bedoelt. Voorts wordt nut van een GVV 
eerder gevoeld vanuit het ruimtelijk 
beleid dan vanuit het beleidsveld 
economische zaken van de gemeenten. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Door te investeren in informatie en uitleg bij economisch 
beleidsmedewerkers van de gemeenten is begrip voor het 
functioneren van de GVV ontstaan. 

 
1. Wat willen we bereiken 
 
Provincieoverstijgende ontwikkelingen 
zoals de opwaardering van het 
Nederlandse hoogspanningsnet en het 
aardgasleidingennet in het kader van 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Voor Structuurvisie Elektriciteitsvoorziening is 
bij het bepalen van de corridors (de zoekgebieden waarbinnen de 
optimale ruimtelijke inbedding van de leidingen wordt gezocht) 
duidelijk gemaakt wat de provinciale belangen voor Flevoland 
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de Structuurvisie 
Elektriciteitsvoorziening (SEVIII) en de 
Structuurvisie buisleidingen worden 
mogelijk gemaakt via het ruimtelijk 
spoor, waarbij gekozen is deze te 
verwezenlijken via ‘het ruimtelijke 
spoor’, dienen aan te sluiten bij ont-
wikkelingen en ambities zoals 
bijvoorbeeld opgenomen in het 
Omgevingsplan 2006. 
 

zijn. Datzelfde geldt ook voor de plan-MER. 
Ook bij de voorbereiding van de Structuurvisie Buisleidingen zijn 
de belangen van Flevoland ingebracht. Dit heeft eraan 
bijgedragen dat het Rijk heeft aangegeven zich niet meer te 
concentreren op leidingtracés die door Midden-Nederland lopen. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
De Flevolandse doelen en belangen 
worden in een vroeg stadium 
ingebracht bij rijkstrajecten over de 
uitbreiding van het 
elektriciteitstransport (op basis van 
het nieuwe Structuurvisie 
Elektriciteitsvoorziening (SEVIII)) en 
over de uitbreiding van het 
buisleidingennet (op basis van de 
nieuwe Structuurvisie Buisleidingen). 
Naast de inbreng van de Flevolandse 
belangen zorgt de provincie voor 
afstemming van de inbreng van 
medeoverheden en partijen binnen de 
provincie met betrekking tot deze 
onderwerpen. Tevens vervult zij 
daarbij een faciliterende en 
coördinerende rol. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Deelgenomen is aan ontwerpsessies of besprekingen om alle 
belangen te inventariseren die bij de Structuurvisies aan de orde 
zijn. 
 
Om de Flevolandse belangen optimaal voor de 
Elektriciteitsvoorziening te kunnen behartigen is overleg gevoerd 
met de Flevolandse gemeenten, waarbij informatie is verstrekt 
door de Ministeries van EZ & VROM en TenneT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Flevolandse doelen en belangen 
worden integraal (o.a. water, natuur 
en recreatie) ingebracht bij het door 
het Rijk geëntameerde beleidsproject 
van ‘klimaatadaptie’. De provincie 
draagt zorg voor de afstemming met de 
medeoverheden en partijen binnen de 
provincie. 
 

Het onderdeel klimaatadaptatie betreft een 
provincieoverstijgende beleidsontwikkeling die vanuit het rijk 
wordt getrokken. Deze heeft - voor alle duidelijkheid - geen 
verband met de Structuurvisie Electriciteitsvoorziening. In 2010 
heeft het Rijk concreet invulling gegeven aan klimaatadapatatie 
via het spoor van het Deltaprogramma. De provincie heeft bij de 
voor haar relevante gebieden actief aan het Deltaprogramma 
bijgedragen. 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Wijze van inpassing en uiteindelijke 
verschijningsvorm heeft invloed op 
landschapsbeeld en 
gebruiksmogelijkheden gronden in de 
nabijheid van de traces. 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Tijdens het ontwikkelingsproces is nadrukkelijk ingebracht welke 
eisen vanuit het project OostvaardersWold gesteld dienen te 
worden. Daarnaast is de provincie betrokken bij de route van de 
leidingen door Almere.  
Er bestond een risico dat het buisleidingentracé dwars door 
Flevoland zou gaan, wat belemmerend zou werken voor de 
ontwikkeling van het gebied. Dit risico is afgewenteld door helder 
te communiceren wat de gevolgen voor Flevoland zouden zijn. 

 
1. Wat willen we bereiken 
 
Verhoging van de ruimtelijke kwaliteit 
en vitaliteit van het platteland met 
ruimte voor nieuwe functies en 
functieverweving. 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Dat het provinciaal belang helder is gecommuniceerd richting 
gemeenten bij de ontwikkeling van plannen en in de vaststelling 
van bestemmingsplannen. Dat bedreigingen voor de ruimtelijke 
kwaliteit zo veel mogelijk zijn afgewend en kansen voor die 
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 kwaliteit zo goed mogelijk worden benut. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Indien zich ten behoeve van de 
verhoging van de vitaliteit van het 
landelijk gebied, binnen of buiten de 
speerpuntgebieden gewenste 
ontwikkelingen van gemeenten of 
(markt)partijen aandienen die niet 
mogelijk zijn binnen het huidige 
ruimtelijk beleid, wordt op 
experimentele basis actief 
geparticipeerd in het proces om 
realisatie toch mogelijk te maken. 
Indien nodig worden gemeenten en 
initiatiefnemers ondersteund bij een 
ruimtelijke verkenning van locaties 
voor andere vormen van duurzame 
energie dan windenergie. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Gezocht is naar oplossingen binnen de kaders van het huidige 
ruimtelijk beleid, zoals bij installaties van biomassavergassing. 
Het is niet nodig gebleken via het experimentenkader van het 
Omgevingsplan 2006 gewenste ontwikkelingen toch mogelijk te 
maken. 
 
Gemeenten en initiatiefnemers zijn ondersteund bij een 
ruimtelijke verkenning van locaties voor andere vormen van 
duurzame energie. Daarnaast is zorg gedragen voor een goede 
ruimtelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen door mee te 
denken bij  projecten. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Mogelijke precedentwerking die van de 
toepassing van het experimentenkader 
uit kan gaan.\ 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Het experimentenkader is niet toegepast, dus heeft het risico 
zich niet voorgedaan en zijn geen beheersmaatregelen nodig 
geweest. 

 
1. Wat willen we bereiken 
 
Helderheid over de kaders voor 
intensieve veehouderij in Flevoland. 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Via een Plan-MER is inzicht geboden in de milieu-effecten van een 
herziening van het ruimtelijk beleid voor intensieve veehouderij. 
Daarmee is het belang aangetoond van de deelname van 
Flevoland aan de Programmatische Aanpak Stikstof, om regionale 
ontwikkelingsruimte te verkrijgen voor alle stikstof emitterende 
ontwikkelingen (wonen, werken, verkeer, landbouw).  
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Nieuw beleid voor intensieve 
veehouderij vaststellen en verankeren 
in het provinciale omgevingsbeleid. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
De notitie “Reikwijdte en Detailniveau: Meer ruimte voor 
intensieve veehouderij” is aan de commissie Ruimte voorgelegd, 
een Plan-MER is opgesteld. 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Vooraf zijn drie risico’s in beeld 
gebracht: de tijdige beschikbaarheid 
van de basisinformatie (vergunning), 
de modernisering van de M.E.R.-
wetgeving en de hoeveelheid 
inspraakreacties op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau.  

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Alle drie de risico’s hebben zich gecumuleerd voorgedaan.  
Om desondanks de partiële herziening nog deze statenperiode te 
kunnen vaststellen is extra  budget vrijgemaakt. 
Er is door de commissie Ruimte besloten het ontwerp voor de 
partiële herziening nog niet in inspraak te brengen. Daardoor is 
het niet meer gelukt de besluitvorming af te ronden voor 1 maart 
2011. 
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4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

4.6  Ruimtelijke planning lasten 5.149 2.940 4.205 3.630 575

baten -947 0 -282 -290 8

saldo 4.202 2.940 3.923 3.340 583

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,6 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Voor de activiteiten van de Stuurgroep NOP voor het windpark Noordoostpolder resteert over 2010 een 

bedrag van € 80.000. Dit -grotendeels externe- budget dat op de begroting van de provincie staat (vanuit 
de rol als voorzitter van de stuurgroep) wordt in 2011 aangewend ten behoeve van het 
omgevingsmanagement en de communicatie in het kader van de lopende beroepsprocedure en de overgang 
naar de realisatiefase.  

• Voor Markermeer IJmeer resteert een onderuitputting van € 543.000. Dit bedrag wordt voor € 0,36 miljoen 
veroorzaakt door een gewijzigde toerekening van apparaatlasten (zie ook themaonderdeel Natuur en 
Landschapsbeleid). De resterende onderuitputting van € 0,2 miljoen betreft proceskosten en is toegelicht 
bij onderdeel B. Speerpunt Markermeer/IJmeer. 
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4.10 Totale lasten en baten thema 4 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als geheel anderzijds. De autorisatie door de Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

4.1  Zorg en Sociale kwaliteit lasten 6.456 4.829 7.475 3.935 3.540

baten -1.131 -1.210 -3.498 -603 -2.895

saldo 5.326 3.619 3.977 3.332 645

4.2  Sport lasten 1.459 1.567 1.750 1.827 -77

baten 0 0 0 0 0

saldo 1.459 1.567 1.750 1.827 -77

4.3  Cultuur lasten 6.727 6.463 9.889 9.709 180

baten -207 0 -1.967 -1.959 -8

saldo 6.520 6.463 7.922 7.750 171

4.4  Omroep Flevoland lasten 7.339 7.519 7.519 7.514 5

baten 0 0 0 0 0

saldo 7.339 7.519 7.519 7.514 5

4.5  Wonen lasten 568 286 517 662 -145

baten -349 -126 -170 -373 203

saldo 219 161 347 289 58

4.6  Ruimtelijke planning lasten 5.149 2.940 4.205 3.630 575

baten -947 0 -282 -290 8

saldo 4.202 2.940 3.923 3.340 583

Totaal Thema 4 lasten 27.698 23.605 31.354 27.277 4.078

Flevolandse samenleving baten -2.634 -1.336 -5.916 -3.224 -2.692

saldo 25.064 22.269 25.438 24.053 1.386

(bedragen x € 1.000) 
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5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 
 

5.1 Inhoud en reikwijdte van het thema 
 
Flevoland wil een duurzame samenleving zijn. Een samenleving die bouwt voor toekomstige generaties, die oog 
heeft voor een gezond leefmilieu en die investeert in kwaliteit. Dit betekent dat bij het nemen van 
beslissingen een integrale afweging plaatsvindt tussen People en Planet, zowel voor de korte als de lange 
termijn. Een duurzame samenleving vergt meer dan het stimuleren van de opwekking van duurzame energie en 
het beperken van het energieverbruik. Het gaat ook om een gezond leefmilieu, behoud en ontwikkeling van 
natuur, voorkomen van wateroverlast, duurzame gebiedsontwikkeling en zorgen voor een goede omgevings-
kwaliteit (lucht, geluid, bodem, veiligheid, water en natuur). Het op lange termijn klimaatproof maken van 
Nederland - en Flevoland – vraagt om extra inzet en maatregelen. Deze maatregelen richten zich niet alleen op 
wateroverschotten en -tekorten, maar onder andere ook op stedenbouw (voorkomen van zogenaamde ‘hitte-
eilanden’), natuur(beheer), landbouw en toerisme en recreatie. Een integrale gebiedsgerichte benadering is 
wenselijk om kansrijke combinaties van functies te ontwikkelen, zoals water met natuur, water met wonen, 
water met recreatie, naast een goede landschappelijke inpassing van maatregelen.  
 
Het thema duurzaamheid, klimaat, water en natuur omvat de themaonderdelen verbeter waterkwaliteit en 
beperk wateroverlast, beperk milieubelasting, afronding SGB-regeling, duurzame ontwikkeling en natuur- en 
landschapsbeleid. Ook in andere documenten is beleid uitgewerkt en zijn doelstellingen geformuleerd. Deze 
zijn hieronder per themaonderdeel genoemd. 
 
Water 
 

Omgevingsplan, onderdeel Regionaal waterplan 
 

Milieu 
 

Omgevingsplan, onderdeel Milieubeleidsplan 
 

SGB & Duurzame 
ontwikkeling 
 

Geen 

Natuur- en 
Landschapsbeleid 
 

Omgevingsplan, onderdeel Natuur 
Gebiedsplan natuur en landschap 
Gebiedsplan agrarisch natuurbeheer (wordt vervangen door natuurbeheerplan) 
Nota flora en fauna 
Faunabeheerplan 
Beleidsregels bescherming landschap 2008 

 

5.2 Externe ontwikkelingen 2010 
 
Doelmatig waterbeheer 
Op het terrein van water heeft het kabinet het voornemen met de betrokken overheden te komen tot een 
doelmatiger waterbeheer. Dit kan mogelijk op lange termijn gevolgen hebben voor de positie van de provincie 
in het waterdomein. Dit wordt door kabinet verder uitgewerkt. De provincies hebben vanuit Profiel Provincies 
een eigen standpunt ingenomen en zullen hierover met het kabinet in gesprek gaan. 
 
Deltaprogramma 
Het Deltaprogramma is in 2010 op landelijk niveau van start gegaan, en daarmee ook voor de provincie  om 
waterveiligheid en zoetwatervoorziening voor de lange termijn zeker te stellen. 
 
Regionale Uitvoeringsdienst en Wabo 
In het omgevingsrecht hebben zich in 2010 twee belangrijke processen voorgedaan. Het landelijk traject van 
de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten heeft vertraging opgelopen. Kamermoties van wisselende 
strekking over de verplichting van deelname aan een RUD, hebben voor verwarring gezorgd, zo ook in 
Flevoland. In het najaar van 2010 is, na herhaaldelijk uitstel in de afgelopen jaren, de Wabo (Wet algemene 
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bepaling omgevingsrecht) ingevoerd. Flevoland heeft met haar gemeenten werkafspraken gemaakt over de 
gezamenlijke productie van omgevingsvergunningen. 
Zie voor RUD en Wabo ook paragraaf 5.4. 
 

5.3 De focus 2010 uit het Hoofdlijnenakkoord  
 
1. Duurzame energie 
 

 Wat willen we bereiken 
 
1. De hoeveelheid in Flevoland 
opgewekte duurzame energie moet in 
2013 voorzien in minimaal 60 procent 
van de totale Flevolandse energie-
behoefte (exclusief het energiegebruik 
voor transport). 
De grootste bijdrage aan de duurzame 
energie doelstelling wordt geleverd 
door windenergie. In 2013 zal, na 
realisatie van het windpark Zeewolde, 
ongeveer 750 MW aan windenergie 
opgewekt worden. Daarmee wordt de 
doelstelling 60% duurzame energie 
behaald. Wanneer in 2015 het 
windpark Noordoostpolder gerealiseerd 
wordt zal de hoeveelheid in Flevoland 
opgewekte duurzame energie ongeveer 
80-90% van de totale Flevolandse 
energiebehoefte (excl transport) 
bedragen (1050-1200 MW). De 
Provincie Flevoland heeft hierin vooral 
een regisserende en stimulerende rol, 
de windparken worden aangelegd door 
samenwerkings-verbanden van 
agrariërs en energiebedrijven. 
 

 Wat hebben we bereikt 
 
De doelstelling voor 2013 is in zicht. Stond de teller aan het begin 
op ca. 50%, halverwege was dat 56% (Tussenbalans, april 2009). Het 
aandeel bio-energie is in 2010 gegroeid; waardoor naar verwachting 
het percentage een kleine  stijging laat zien. (Actualisatie CO2-
monitor vindt plaats, percentage is begin 2011 beschikbaar.) De 
realisatie, in 2013, van het grote windproject  “Zuidlob” brengt in 
het percentage boven de 60 %-doelstelling. Dit percentage zal nog 
verder toenemen na realisatie van het windpark Noordoostpolder. 
De inspanningen van de provincie blijven niet onopgemerkt.  
Agentschap NL heeft voor de tweede maal het Klimaatmonument 
aan de provincie uitgereikt, omdat: 

• er in de provincie veel duurzame energie wordt opgewekt; 
• de reductie van de CO2-uitstoot gemonitord wordt. 

Daaruit blijkt dat Zeewolde, Lelystad en Dronten de best scorende 
gemeenten in het land zijn. 
 
Medio 2009 hebben Provinciale Staten via een motie gevraagd de 
opbrengst uit de verkoop van de NUON/Essent gelden in te zetten 
voor de verdere verduurzaming van de energiehuishouding van 
Flevoland en daarmee een bijdrage te leveren aan de regionale 
economie. Na een verkenning is daartoe in 2010 samen met de 
gemeenten en het Waterschap de haalbaarheid onderzocht van een 
Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-
on). De (voorlopige) uitkomsten zijn positief.  

Naast windenergie dragen ook de 
productie van bio-energie en 
energiebesparing in de bouw bij aan de 
doelstelling. De Provincie Flevoland zal 
vanaf 2010 nadrukkelijk aandacht 
besteden aan de bijdrage van zonne-
energie aan de verdere verduurzaming 
van Flevoland. 

Naar verwachting zullen bio- en zonne-energie projecten een 
toenemend aandeel hebben in de groei van duurzame energie. De in 
2010 operationeel geworden zonne-energieprojecten hebben zo’n 
geringe bijdrage dat de bijdrage hiervan aan de doelstelling gering 
is. 

 
2. Waterkwaliteit en waterkwantiteit 
 

Wat willen we bereiken 
 
Waterkwaliteit behouden en 
waterkwantiteit bewaken. 
De doelstelling voor waterkwaliteit is 
om in 2021 te voldoen aan chemische 
en ecologische doelen zoals gesteld in 
de Europese Kaderrichtlijn Water. 
De doelstelling voor waterkwantiteit is 

Wat hebben we bereikt 
 
De provincie heeft in 2010 een begin gemaakt met het traject om 
tot waterkwaliteitsdoelstellingen te komen voor wateren die niet 
zijn aangewezen binnen de Kaderrichtlijn Water. 
 
In 2009 zijn de doelen voor water vastgelegd in de partiële 
herziening Omgevingsplan water. In 2010 heeft de provincie in 
overleg met het Waterschap Zuiderzeeland deze kaders nader 
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om in 2015 te voldoen aan de norm 
voor wateroverlast zoals gesteld in het 
Nationaal Bestuursakkoord Water-
actueel. 
 
In december 2009 wordt door de 
Provincie Flevoland de daarvoor 
benodigde kaders vastgesteld in het 
Omgevingsplan. Het Waterschap 
Zuiderzeeland voert de maatregelen 
uit die tot het behalen van de 
doelstelling leiden. De Provincie 
Flevoland zal begin 2010 het 
Waterbeheerplan van het Waterschap 
Zuiderzeeland, waarin deze 
maatregelen zijn genoemd, 
goedkeuren. Er zijn geen tussentijdse 
mijlpalen benoemd in het 
Omgevingsplan en het Water-
beheerplan. 

uitgewerkt voor de wateropgave en de regionale waterkeringen. 
 
Het waterbeheerplan van het Waterschap, waarin de doelen uit het 
Omgevingsplan water verder worden uitgewerkt, is goedgekeurd in 
2010. Er zijn voortgangsgesprekken gevoerd met het Waterschap 
over de uitvoering van het beheerplan. Het goedgekeurde 
waterbeheerplan is de basis voor het toezicht van de provincie op 
het Waterschap.  
 
In 2010 is naar aanleiding van het nieuwe plan een start gemaakt 
met een verduidelijkte werkwijze van het toezicht op het 
Waterschap.  

 

5.4 Water  
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Het doel is in 2021 de 
waterkwaliteitsdoelen en in 2015 de 
waterkwantiteits-doelen te behalen. 
Dit zijn doelstellingen op lange 
termijn. Vooral het Waterschap 
Zuiderzeeland staat aan de lat om 
activiteiten uit te voeren om de 
doelstellingen te behalen, de Provincie 
Flevoland heeft vooral een 
toezichthoudende rol. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Zie focus hoofdlijnen akkoord, paragraaf 5.3  
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Gezamenlijke 

voortgangsrapportages opstellen 
met het Waterschap. 

• Toezicht houden en sturen op de 
uitvoering van maatregelen door 
het Waterschap Zuiderzeeland 
(waterkwaliteit, waterkwantiteit, 
waterkeringen, grondwater) 
conform de beleidsregel toezicht. 

• Concrete regels voor duurzaam 
waterbeheer: de gestelde kaders 
samen met het Waterschap nader 
uitwerken. 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
De voortgangsrapportages zijn opgesteld. Uit de in het voor- en 
najaar gevoerde voortgangsgesprekken met het Waterschap 
Zuiderzeeland, blijkt dat het Waterschap met de uitvoering van 
de maatregelen op schema ligt.  
De projectplannen van Waterschap  (en Rijkswaterstaat) voor de 
verbetering van waterkeringen zijn binnen de wettelijke 
termijnen goedgekeurd.  
Er is een start gemaakt met het opstellen van concrete regels 
voor duurzaam waterbeheer.  
In het kader van het Europese programma SAWA inzake 
waterkwantiteit is een onderzoek “klimaat en landbouw” 
opgeleverd. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Jaarlijkse mijlpalen in Omgevingsplan 
en Waterbeheerplan ontbreken. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Het waterbeheerplan miste in eerste instantie 
uitvoeringsmaatregelen. Na intensief overleg met het Waterschap 
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 is op basis van het beheerplan een uitvoeringstabel opgesteld die 
bij de goedkeuring van het beheerplan is betrokken. Deze 
uitvoeringstabel met tussendoelen wordt als basis gebruikt voor 
de voortgangsrapportage en de voortgangsgesprekken. 

 
1. Wat willen we bereiken 
 
Beschermen tegen overstromingen: 
beleid voor waterveiligheid 
actualiseren en in overeenstemming 
met de nieuwe Waterwet maken. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Eind 2009 heeft de provincie de Knardijk als regionale 
waterkering aangewezen in de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland. In 2010 zijn de voorbereidingen 
getroffen voor het kunnen nemen van een besluit over 
Waterveiligheid bij buitendijkse multimodale overslaglocaties (de 
Flevokust). De verwachting is dat het besluit hierover in maart 
2011 genomen gaat worden. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Vertalen van de Waterwet naar kaders 
voor buitendijks beleid en een 
evaluatie van het bestaand buitendijks 
beleid. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
De vertaling van de Waterwet -die verschillende wetten heeft 
geïntegreerd eind 2009- naar kaders voor buitendijks beleid is nog 
niet afgerond door lang openstaande vacatures. Deze vacatures 
zijn inmiddels vervuld. 
De evaluatie van bestaand buitendijks beleid wordt begin 2011 
opgepakt en daarbij worden ook de nieuwe kaders van de 
Waterwet betrokken. De voorbereiding is eind 2010 gestart. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Geen  

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Niet van toepassing. 

 
1. Wat willen we bereiken 
 
Regionale belangen inzake peilbesluit 
IJsselmeer-Markermeer (commissie 
Veerman) zijn doorgewerkt in het 
Rijksbeleid.  
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Het peilbesluit IJsselmeer-Markermeer is door het Rijk 
geïntegreerd in het landelijke Deltaprogramma. Het peilbesluit is 
in 2013 voorzien. De Flevolandse belangen zijn kenbaar gemaakt 
aan het Rijk. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Zienswijzen inbrengen en meedenken 
inzake het vaststellen van 1,5 meter 
verhoogd waterpeil IJsselmeer 
(besluitvorming Rijk in 2015). 

2. Wat hebben we daarvoor  gedaan 
 
De provincie is druk in overleg met het Rijk om de regionale 
belangen in te brengen in het programma. 
Voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied hebben we invulling 
gegeven aan de provinciale regierol op het snijvlak van water met 
de beleidsvelden ruimtelijke ordening, natuur en economische 
zaken. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Geen  

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Niet van toepassing. 
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4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

5.1  Verbeter waterkwaliteit, lasten 844 3.063 3.016 2.843 172

beperk overlast baten -4 -487 -470 -409 -61

saldo 839 2.577 2.546 2.434 112

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,2 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Voor het grondwaterkwantiteitsmeetnet zijn de lasten € 0,1 miljoen lager. De raming betrof het  

bijplaatsen van buizen voor het grondwaterkwantiteitsmeetnet. Omdat de evaluatie van het meetnet wat 
vertraagd is (dit wordt in mei 2011 afgerond) kan dan pas met het plaatsen van meetpunten worden 
begonnen. De middelen blijven via de Grondwatervoorziening meerjarig beschikbaar. 

 
De baten zijn € 0,1 miljoen lager dan geraamd. 
 
• De baten uit de grondwaterheffing zijn € 0,1 miljoen lager. In 2010 is 29 mln m3 grondwater onttrokken in 

plaats van de geraamde 33 mln m3 (meerjarig gemiddelde). De hoeveelheid is moeilijk te ramen vanwege 
leveringen van het Flevolands drinkwater door Vitens aan het oude land. Daarnaast zijn de definitieve 
facturen voor grondwaterheffing 2009 nog niet verstuurd, er is achterstand met het verwerken van de 
formulieren.  
 

5.5 Milieu  
 

1. Wat willen we bereiken 
 
Milieubelasting beperken tot de 
wettelijke kaders en provinciale 
beleidsdoelstellingen, waardoor dit 
geen belemmering is voor ruimtelijke 
en infrastructurele ontwikkelingen. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
In Flevoland gelden geen regels bovenop de wettelijke kaders. Er 
is uitvoering gegeven aan de wettelijke taken door middel van 
preventieve en beschikkingsinstrumenten. De prognoses 
opgenomen in uitvoeringsprogramma’s  voor handhaving en 
vergunningverlening in 2010 zijn behaald. Daarnaast is pro-actief 
geïnvesteerd in voorlichting en preventie om procedures bij 
grootschalige gebiedsontwikkelingen soepel te laten verlopen. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Uitvoering wettelijke taken: Wet  
Milieubeheer, Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht, Wet 
Bodembescherming, Flora- en 
Faunawet, Natuurbeschermingswet, 
Ontgrondingenwet, Boswet, Wet 
Hygiene en Veiligheid Zwemwater. 
 
Structuurvisie Externe Veiligheid 
opnemen in de herziening van het 
Omgevingsplan. 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Handhaving 
• Het verbeteren van het nalevingpercentage bij 

leefomgevingstaken blijft een continu aandachtspunt, 
waarbij controles nodig blijken te zijn om het niveau vast te 
houden. Bij Wabo-bedrijven is het nalevingspercentage 
gestegen met 5% (van 82 % naar 87 %). Om dit 
nalevingspercentage te behouden en/of verbeteren blijft 
actief controleren nodig. 

• In 2010 zijn milieuklachten sneller afgehandeld dan in 2009. 
84% Van de klachten is binnen één dag (70% norm) 
afgehandeld, 13% binnen één week (norm 25%), 2% binnen 
één maand (norm 5%). Daarmee is 99% binnen de norm 
afgehandeld.  

• Flevoland heeft in 2010 verder gewerkt aan de 
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professionalisering van de ‘groene’ handhaving (Flora- en 
Faunawet, Natuurbeschermingswet) voor haar eigen 
grondgebied en –ook namens omliggende provincies- voor de 
Randmeren en grote wateren rond Flevoland. 

 
Vergunningverlening  
• Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) van kracht.  
• De omgevingsvergunning zorgt voor een vereenvoudiging van 

de aanvraag voor vergunningen om te kunnen bouwen of 
bedrijvigheid te veranderen. De daarvoor benodigde 
vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 
vergunning: de omgevingsvergunning. De provincie heeft 
met de gemeenten een bestuursakkoord kunnen afsluiten 
over de samenwerking in Wabo procedures.  

• Er is een onderzoek uitgevoerd naar de klanttevredenheid 
onder de aanvragers van een milieuvergunning. Uit de 
resultaten bleek dat het overgrote deel van de klanten 
tevreden was over de kundigheid van de provinciale 
medewerkers, goed meedenken en de vergunning tijdig 
opleveren. 

• Het behalen van termijnen is elk jaar een belangrijk 
speerpunt. Dit jaar is 92% van de vergunningen binnen de 
termijn verleend; de stijgende lijn zet zich daarmee sterk 
voort. 

 
3. Welke risico’s zijn er  
 
• Vergunningverlening en 

handhaving: schadeclaims van 
bedrijven. 

• Bodemsanering: niet kunnen 
uitvoeren van de bodemsanering.  

• Luchtkwaliteit: ontbreken van 
financiering voor 
aardgastankstation bij de onder-
nemer. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
De risico’s hebben zich niet voorgedaan 

 
1. Wat willen we bereiken 
 
Ondertekende bestuurlijke 
overeenkomst regionale 
uitvoeringsorganisatie. Klaar zijn voor 
de samenwerking in regionale 
uitvoeringsorganisatie. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Er ligt nog geen bestuurlijke overeenkomst RUD. Uitspraken van 
de Eerste en Tweede Kamer hebben het proces met gemeenten 
tijdelijk stilgelegd. Inmiddels zijn de voorbereidingen hervat. 
Officieel wordt door het rijk nog steeds uitgegaan van 1 januari 
2012 als einddatum waarop de RUD’s gerealiseerd moeten zijn. 
Deze einddatum staat door de opgelopen (landelijke) vertraging 
echter ter discussie.  
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Ondertekende bestuurlijke 
overeenkomst voor de regionale 
uitvoeringsorganisatie 
vergunningverlening en handhaving. 
Hierin is de inrichting van de 
uitvoeringsorganisatie vastgesteld 
(gebiedsgrenzen, organisatievorm, 
deelnemende partijen, takenpakket). 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
De provincie heeft in samenwerking met Flevolandse gemeenten 
en Waterschap  onderzoek gedaan naar de taken, de omvang, 
kosten en alternatieven van een RUD-Flevoland (businesscase). 
Tussentijds is het Ministerie desgevraagd de stand van zaken 
gemeld. 
In het landelijk programmaoverleg RUD is in 2010 een 
basistakenpakket voor de RUD-taken vastgesteld. Ook zijn 
landelijk kwaliteitscriteria ontwikkeld voor de taken uit het 
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 omgevingsrecht die als referentie gelden voor het bouwen van de 
RUD’s. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Te weinig samenwerkingspartners 
vinden betekent te weinig kritische 
massa voor de uitvoeringsorganisatie. 
Gevolg is hoge kosten om toch aan de 
door het Rijk gestelde 
kwaliteitscriteria te kunnen voldoen 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Gebleken is dat bij drie gemeenten onvoldoende draagvlak 
bestaat voor deelname aan een RUD. Om een voldoende robuuste 
organisatie te kunnen vormen, onderzoeken de overige 
gemeenten en het Waterschap  de mogelijkheid om extra taken 
(meer dan het basistakenpakket) in te brengen. Gelijktijdig 
oriënteert de provincie zich op samenwerkingsmogelijkheden met 
partijen buiten de provincie.  

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

5.4  Beperk milieubelasting lasten 7.963 7.711 8.963 7.794 1.169

baten -2.317 -1.861 -3.033 -2.246 -787

saldo 5.646 5.850 5.931 5.548 383

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
  
De lasten zijn € 1,2 miljoen lager dan geraamd. 

 
• Er is sprake van € 0,6 miljoen lagere lasten voor luchtkwaliteit. De meerjarige Rijksbijdrage Luchtkwaliteit 

2007-2011 wordt gebruikt om luchtvervuiling door personenauto's te verminderen, onder andere door de 
realisatie van aardgastankstations en subsidieregelingen voor schonere auto's. Er was weinig vraag naar de 
subsidies voor auto's op aardgas en bio-ethanol en naar de subsidies voor wagenparkscans. Het budget 
blijft meerjarig beschikbaar tot en met 2011. Dit heeft geen gevolgen voor het behalen van de doelstelling 
2010. 

• Bij bodemsanering is sprake van € 0,6 miljoen lagere lasten. Momenteel vinden op vier locaties 
bodemsaneringen plaats: Heijboer Biddinghuizen, Wijk 8-12 Urk, Lange Nering Emmeloord en Houtwijk 23. 
Deze saneringen hebben in 2009 vertraging opgelopen of zijn in 2010 opgestart. Dit heeft een effect gehad 
op de uitvoering van saneringsactiviteiten in 2010. Vanwege fasering in het saneringsprogramma schuift de 
uitvoering van de bodemsaneringactiviteiten voor een bedrag van € 0,6 miljoen door naar 2011. Dit heeft 
geen gevolgen voor het behalen van de doelstelling 2010. 

• Diverse budgetten voor vergunningverlening en handhaving kennen een onderuitputting van € 0,1 miljoen. 
In 2010 heeft een kostenbesparing op externe inhuur plaatsgevonden. 

• De directe salariskosten zijn € 0,4 miljoen hoger dan geraamd. In de rekening zijn de voorbereidingskosten 
van de RUD ad € 410.000 meegenomen, conform het besluit van Provinciale Staten. Vanwege de methodiek 
van de stelpost “nog te verdelen apparaatlasten” binnen themaonderdeel Onvoorzien/Stelposten, is de 
begroting van  themaonderdeel Milieu niet opgehoogd met de € 410.000, hetgeen het verschil veroorzaakt 
 

De baten zijn € 0,8 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Er is sprake van € 0,6 miljoen lagere baten voor luchtkwaliteit. In verband met de lagere uitgaven (zie 

lasten) worden de reeds ontvangen bijdragen van het Rijk via de balans overgeheveld naar het volgende 
jaar. De baten worden daardoor in 2010 lager verantwoord.  

• Bij bodemsanering is sprake van € 0,1 miljoen lagere baten. In verband met de lagere uitgaven (zie lasten) 
worden de reeds ontvangen bijdragen van het Rijk en derden via de balans overgeheveld naar het volgende 
jaar. De baten worden daardoor in 2010 lager verantwoord.  

• De baten uit de legesheffing zijn € 0,1 miljoen lager. Het aantal aangevraagde grondwatervergunningen is 
gedaald van 16 in 2009 naar 9 in 2010. Hierdoor is minder leges ontvangen. 
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5.6 Duurzame ontwikkeling  
 

1. Wat willen we bereiken  
 
1 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. 

 
2 Zicht op de meest kosteneffectieve 

opties naar een klimaatneutraal 
Flevoland (100% duurzame energie). 

 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Zie ook focus hoofdlijnenakkoord, paragraaf 5.3 
 
 
 
 
 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Klimaatprogramma:  
• realisatie van windparken: In 2013 

realisatie windpark Zuidlob en 
Sternweg Zeewolde (ongeveer 100 
MW). In 2015 realisatie windpark 
Noordoostpolder. Om hiervoor op 
schema te liggen moeten in 2010 de 
formele ontwerpplannen klaar zijn 
en de Milieu Effect Rapportage 
uitgevoerd; 

• opschalen & saneren van 
windmolens faciliteren; 

• afspraken met gemeenten over 
ruimtelijke inpassing van 
grootschalige initiatieven en 
mogelijk herziene kaderstelling bio-
energie en groene grondstoffen; 

• afspraken met noodzakelijke 
partners om energiezuinige bouw te 
realiseren;  

• klimaatneutraal ondernemen: 
afspraken met glastuinders over 
concrete projectvoorstellen voor 
verduurzaming energievoorziening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Voor het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2008-2011 zijn de 
volgende activiteiten uitgevoerd: 
 
Windenergie 
• De provincie heeft financiële en inhoudelijke bijdragen 

geleverd aan de processen tot realisatie grote windparken en 
opschalen&saneren. 

• De Milieu Effect Rapportages zijn uitgevoerd en door de Cie 
voor MER positief beoordeeld. 

• De ontwerpplannen hebben ter visie gelegen en zijn 
vastgesteld. In 2011 volgt de procedure bij de Raad van 
State. 

 
Bio-energie 
• Er is een accountmanager bio-energie aangesteld, met een 

loket voor Regionale Initiatieven Groene Grondstoffen 
(RINGG) 

• De provincie heeft regionale initiatieven voor productie én 
consumptie van biogas ondersteund (ook vanuit programma 
LvDO).  

 
Klimaatneutraal ondernemen 
• Er is een gedetailleerd model van de ondergrond gemaakt 

t.b.v. onderzoek naar toepassing van geothermie in het 
glastuinbouwgebied Ens-Luttelgeest. 

• Het project “DE in de NOP” (duurzame energie in 
Noordoostpolder) heeft een aantal concrete opties voor 
productie en toepassing van duurzame energie voor 
glastuinders gegenereerd. Het gaat om de toepassing van 
Geothermie, Warmte/Koude-opslag, Bio-energie. Daarnaast 
is onderzocht of de CO2 afkomstig van de Flevolcentrale 
ingezet kan worden in de kassengebieden Ens, Luttelgeest en 
Koekoekspolder (Ov). 

• Voor de eigen organisatie is de CO2-voetafdruk bepaald en 
zijn certificaten voor de compensatie van de CO2-uitstoot 
gekocht. 

 
Monitoring 
• Toename te zien in toepassing van WarmteKoude –opslag 

(WKO) en productie van biogas. 
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Uitbreiding Klimaatprogramma: DE-on 
• businessplan uitbreiding 

klimaatprogramma met 
nadrukkelijke aandacht voor zonne-
energie, waarin de meest 
kosteneffectieve besteding van de 
Nuon-Essent gelden is opgenomen 
om een verdere verduurzaming naar 
een klimaatneutraal Flevoland te 
bewerkstelligen. Het plan bevat de 
financiële en technische 
haalbaarheid van de verschillende 
mogelijkheden. Het businessplan 
gaat in op hoe kennis en ervaring 
met zonne-energie kan worden 
opgedaan. 

 
Programma Leren voor Duurzame 
Ontwikkeling (LvDO): 
• opgebouwd netwerk: kennispartners 

en uitvoeringspartners zoals bouw-
bedrijven bij elkaar brengen en aan 
initiatieven verbinden; 

• kennisverbreiding: ervaringen met 
en resultaten van projecten 
vastleggen en verspreiden.  

 
 

Medio 2009 hebben Provinciale Staten via een motie gevraagd de 
opbrengst uit de verkoop van de NUON/Essent gelden in te zetten 
voor de verdere verduurzaming van de energiehuishouding van 
Flevoland en daarmee een bijdrage te leveren aan de regionale 
economie. Na een verkenning is daartoe in 2010 samen met de 
gemeenten en het waterschap de haalbaarheid onderzocht van 
een Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
(DE-on) als vehikel om een versnelling aan te jagen in een 
stagnerende markt. De voorlopige uitkomsten zijn positief. Begin 
2011 vindt besluitvorming plaats over de volgende fase: het op te 
stellen business plan. 
 
 
 
 
 
 
In 2010 is de aandacht uitgegaan naar het formuleren van LvDO 
projecten met een directe relatie met provinciale beleid, in 
samenwerking met verschillende stakeholders.   
Als gevolg daarvan is opdracht gegeven aan projecten waar het 
verbinden van initiatieven, netwerkvorming en kennisdeling een 
centrale rol hebben gehad. Voorbeelden hiervan zijn het 
haalbaarheidonderzoek naar DE-on, Duurzaamheid in de 
Metropoolregio Amsterdam, beleidsrealisatie Duurzame 
Gebiedsontwikkeling en de Werkconferentie Lelystad Airport 
Duurzaam en Innovatief.   
 

 3. Wat zijn de risico’s  
 
• Ontbreken van financiering bij 

agrariërs en energiebedrijven; 
 
• ontbreken van vergunningen voor 

windparken vanwege overschrijding 
geluidcontouren stiltegebied, 
bescherming natuurwaarden, 
defensie en dergelijke; 

 
• nadruk op korte termijn 

besparingen tijdens economische 
crisis, minder aandacht voor 
duurdere duurzame opties bij 
partners. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Er zijn en worden businesscases uitgewerkt om de financiële 
onderbouwing op lange termijn in kaart te brengen. 
 
De provincie heeft erop toegezien dat adequaat onderzoek is 
gedaan naar effecten van windparken binnen de fysieke 
(leef)omgeving. Daarop zijn solide onderbouwde  vergunningen 
verstrekt. 
 
 
De investeringsbereidheid in duurdere duurzame opties is een 
blijvend risico gezien de huidige economische situatie. De 
provincie heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek Duurzame ontwikkelingsmaatschappij 
(DE-on).   

 
1. Wat willen we bereiken  

 
Optimaal gebruik van het grondwater 
voor duurzame energie opslag. 
 
 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
In 2010 zijn de monitoringsvoorschriften voor warmte koude 
opslag (WKO) aangepast en vastgelegd in een beleidsregel. 
Hierdoor zijn de monitoringskosten verlaagd en blijft het 
grondwater voldoende beschermd. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Het beleid voor Warmte Koude Opslag 
(optimaal werkende WKO-systemen 
waarbij geen verontreiniging van het 
grondwater ontstaat) opnemen in de 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
De provincie werkt mee met de andere provincies mee aan het 
samenwerkingsprogramma WKO. Doel van dit programma is om de 
toepassing van bodemenergie te stimuleren. 
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Verordening voor de Fysieke 
Leefomgeving. 

Door het opstellen van de landelijke algemene maatregel van 
bestuur (AMvB) door het Rijk (verwacht 2011) is het beleid nog 
niet vastgelegd in de Verordening. De AMvB moet eerst duidelijk 
maken hoe de bevoegdheden tussen Rijk, provincies en 
gemeenten verdeeld worden. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Geen  

3.Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Niet van toepassing. 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

5.6  Duurzame ontwikkeling lasten 2.644 2.218 2.350 1.328 1.022

baten -947 -716 -712 366 -1.078

saldo 1.697 1.502 1.638 1.694 -56

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
  
De lasten zijn € 1,0 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Er is sprake van € 0,5 miljoen lagere lasten voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling. In 2010 heeft een 

koerswijziging plaatsgevonden waardoor het programma beter aansluit bij de provinciale doelstelling op 
het gebied van duurzame energie. De opdrachten zijn in 2010 verleend, maar de activiteiten vinden plaats 
in 2011. De middelen van het LvDO-programma blijven, net als de middelen voor het Klimaatprogramma, 
meerjarig beschikbaar in de periode 2008-2011. Dit heeft geen gevolgen voor het behalen van de 
doelstelling 2010. 

• De lasten voor de nazorgheffing zijn € 0,6 miljoen lager. In verband met de lagere baten uit de 
nazorgheffing (zie baten) wordt er minder doorbetaald aan het Nazorgfonds. 

 
De baten zijn € 1,1 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Er is sprake van € 0,5 mln lagere baten voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling. In verband met de lagere 

uitgaven (zie lasten) worden de reeds ontvangen bijdragen van het Rijk en derden via de balans 
overgeheveld naar het volgende jaar. De baten worden daardoor in 2010 lager verantwoord.  

• De baten uit de nazorgheffing zijn € 0,6 miljoen lager. Stortplaats Het Friese Pad heeft bezwaar 
aangetekend tegen de aan hen opgelegde nazorgheffing 2009. Aangezien de eindafrekening van de 
nazorgheffing voor deze stortplaats in 2011 zal plaatsvinden, heeft de Provincie Flevoland hierin bewilligd. 
De nazorgheffing 2009 is verlaagd met € 607.000.  

 

5.7 Afronding SGB-regeling 
 
In 2009 is de SGB-regeling afgerond. Voor 2010 zijn geen doelstellingen en activiteiten meer geformuleerd. Wel 
worden in het kader van het p-MJP doelen en activiteiten opgesteld en zijn de lasten en baten ervan 
verantwoord binnen dit themaonderdeel. Dit is toegelicht bij deel B. p-MJP, hoofdstuk 2.2 Natuur, ad 4. 
verdrogingbestrijding. 
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Themaonderdeel Rekening 
2009

Begroting 
2010 

primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

5.5  Afronding SGB-regeling lasten 1.268 2.090 3.144 869 2.276

baten -1.027 -1.827 -2.810 -715 -2.095

saldo 241 263 334 154 181

(bedragen x € 1.000) 
 
Waardoor wijkt het af  
 
De lasten zijn € 2,3 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Er is € 1,5 miljoen minder uitgegeven aan maatregelen verzuring/vermesting dan geraamd, dit betreffen 

niet beïnvloedbare doorlopende verplichtingen van het Rijk.  
• Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 0,3 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de baten is dit budgettair neutraal.  
• Ten laste van het Europees budget milieu-landbeheer is in 2010 geen subsidie verleend, hierdoor is € 0,1 

miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Een subsidieaanvraag is momenteel in behandeling en zal in 2011 
beschikt worden. 

• Het project wegbeplanting langs provinciale wegen heeft nog niet tot uitgaven geleid. De provinciale 
middelen die voor dit project beschikbaar zijn ad € 0,3 miljoen worden via de reserve p-MJP overgeheveld 
naar 2011. 

 
De baten zijn € 2,1 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Vanwege de lagere uitgaven aan maatregelen verzuring/vermesting dan geraamd zijn de rijksbaten € 1,5 

miljoen lager verantwoord. 
• Als gevolg van het besluit om derden-gelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 0,3 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de lasten is dit budgettair neutraal. 
• De baten voor het project Boerenerven in ’t groen zijn abusievelijk geraamd op het jaar 2010, terwijl deze 

net als de lasten van dit project over de jaren 2010-2013 verdeeld moesten zijn. Hierdoor wijkt de 
realisatie met € 0,2 miljoen af van de raming. 

• Ten laste van het Europees budget milieu-landbeheer is in 2010 geen subsidie verleend. De Europese baten 
bedragen € 0,1 miljoen. 

 

5.8 Natuur- en landschapsbeleid 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
1. In 2018 is de Ecologische 
Hoofdstructuur gereed. Dit is een 
ruimtelijk stelsel van met elkaar 
verbonden natuurgebieden (EHS en 
Natura 2000). Het stelsel is robuust, 
duurzaam en de natuurwaarden zijn 
kenmerkend voor Flevoland. In 2010 en 
2011 is de begrenzing op detailniveau 
en digitaal beschikbaar, waarbij ook 
duidelijkheid wordt gegeven over de 
aanwezige kenmerken en waarden en 
het bijbehorend beschermingsniveau. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Op 17 juni 2010 hebben PS ingestemd met de begrenzingenkaart 
EHS en de daarbij behorende spelregels. Hiermee is de begrenzing 
van de EHS in Flevoland op schaal 1:10.000 vastgelegd. De 
begrenzing sluit aan op de gemeentelijke bestemmingsplannen en is 
voor een ieder digitaal beschikbaar. In de bijbehorende spelregels is 
aangegeven hoe GS en PS omgaan met herbegrenzing, compensatie 
en saldering. 

2. In 2010 zullen de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de EHS 
worden bepaald en het 

Op basis van de eveneens vastgestelde doelbenadering zijn voor alle 
EHS-gebieden wezenlijke kenmerken en waarden in beeld gebracht.  
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beschermingsniveau vastgelegd. 
Hierbij wordt aangesloten op de 
systematiek van de ruimtelijke 
ordening en de vereisten die 
voortkomen uit de AMvB ruimte.  
 
2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Duidelijkheid wordt gegeven over 

de ruimtelijk begrenzing, de 
aanwezige kenmerken en waarden 
en het bijbehorende 
beschermingsniveau. Hierbij wordt 
aangesloten op de systematiek van 
de ruimtelijke ordening en de 
vereisten die voortkomen uit de 
amvb ruimte; 

• In samenspraak met de gemeenten 
gaan we een 
compensatieboekhouding uitwerken 
voor die gebieden waar spanning is 
tussen ruimtelijke ontwikkelingen 
en de natuur; 

• Bijdragen aan kennisontwikkeling 
inzake klimaatadaptatie (zie 4.4.6 
ruimtelijke planning). 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan   
 
• In overleg gepleegd met de gemeenten en de 

terreinbeherende organisaties is de begrenzing EHS en detail 
bepaald. 

• De landelijke spelregels EHS zijn voor Flevoland uitgewerkt 
• Voor de gebruikers is een handreiking EHS opgesteld waarin de 

spelregels worden toegelicht. 
• Voor de beschrijving van de wezenlijke kenmerken en waarden 

is samen met de terreinbeheerders een systematiek 
ontwikkeld.  

• Een werkwijze “compensatievraagstukken” is ontwikkeld en 
met de gemeente Almere en Rijkswaterstaat toegepast. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
De Flevolandse uitwerking moet passen 
binnen de landelijke beleidslijnen. Het 
Rijk is bezig met de voorbereiding van 
een AMvB ruimte die doorwerking 
krijgt voor de provincie. 
Ontwikkelingen ten aanzien van de 
AMvB kunnen consequenties hebben 
voor de provinciale uitwerking. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
De uitwerking sluit aan op de vereisten uit de concept-AMVB 
ruimte. De recente politieke ontwikkelingen sturen echter aan op 
een herijking.  

 
1. Wat willen we bereiken  
 
De inrichting en het beheer van de 
natuurgebieden is van goede kwaliteit 
en leidt tot een gevarieerde en 
waardevolle natuur. Knelpunten 
worden opgelost. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
85% van de EHS is gerealiseerd.  
Met de terreinbeherende organisaties zijn overeenkomsten 
afgesloten over de inrichtingsopgave tot en met 2013. 
Voor het beheer is het provinciaal beleidskader (het 
natuurbeheerplan) geactualiseerd en de bijbehorende verordening 
vastgesteld. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• De provincie gaat op basis van een 

landelijk ontwikkelde systematiek 
vastleggen wat de huidige en 
gewenste kwaliteit is voor inrichting 
en beheer van de natuurgebieden. 
Dit wordt een toetsingskader voor 
het subsidiestelsel voor beheer en 
inrichting; 

• De provincie heeft een adviserende 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• In het kader van het p-MJP zijn afspraken gemaakt over de 

prioritering voor inrichting en kwaliteitsverbetering.  
• Het beheerplan Lepelaarplassen is in concept gereed. 
• In de beheerplannen voor de Rijkswateren wordt rekening 

gehouden met de provinciale belangen. 
• Voor het IJsselmeergebied is in samenspraak met de 

recreatiesector en natuurorganisaties een gedragscode 
ontwikkeld om verstoring van vogels te voorkomen. 

• Het natuurbeheerplan Flevoland 2011 is op 7 september 2010 
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en deels coördinerende rol voor de 
beheerplannen Natura 2000; 

• p-MJP-projecten die een bijdrage 
leveren aan gewenste kwaliteits-
verbetering, zoals het oplossen van 
verdroging, of het vergroten van de 
diversiteit, worden gestimuleerd en 
tot uitvoering gebracht. 

 

vastgesteld. Het betreft een actualisatie van het vorige 
beheerplan die is  aangevuld met een ambitiekaart. 

• De nieuwe subsidieverordening voor natuurbeheer (de SNL-
regeling) is in IPO-verband afgerond en door de provincie 
vastgesteld. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Het is nog onduidelijk of het Rijk 
voldoende middelen ter beschikking 
stelt aan de provincies om het nieuwe 
stelsel natuurbeheer te kunnen 
financieren.  

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Met het aantreden van het nieuwe kabinet is aangekondigd dat er 
fors bezuinigd gaat worden op het natuurbeleid. Het risico dat de 
rijksbijdrage onvoldoende zal zijn voor de financiering van het 
nieuwe stelsel is daarmee toegenomen. 

 
1. Wat willen we bereiken  
 
De informatie over de natuurwaarden 
is beschikbaar en toegankelijk voor een 
breed publiek. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Op 3 december 2010 is het boek: “Jong en Wild. Verrassende natuur 
in Flevoland” uitgebracht.  
 
Een bijdrage is geleverd aan het project van Staatsbosbeheer om 
via een webcam informatie aan het publiek te geven over de 
levenswijze van vossen in de Oostvaardersplassen.  
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• In het kader van 25 jaar Flevoland 

wordt een publieksvriendelijke 
uitgave gemaakt over de 
ontwikkeling van de natuur in 
Flevoland, gebaseerd op de 
inventarisaties en 
monitoringsgegevens die de 
provincie de afgelopen jaren 
verzameld heeft; 

• De afspraken met de 
gegevensautoriteit natuur worden 
voortgezet in de vorm van een 
regulier abonnement; 

• Het groenloket Flevoland wordt 
verder gevuld en gebruiksvriendelijk 
gemaakt 

• specifiek voor akkernatuur wordt 
een nieuw meetnet akkernatuur 
opgezet dat beter aansluit bij de 
beleidsmatige vragen. 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• Onder redactie van de provincie is een handzaam en 

inspirerend boek over de Flevolandse natuur gemaakt. 
• Met de gegevensautoriteit natuur heeeft de provincie een 

doorlopende verbintenis voor uitwisseling gegeven. 
• De informatie benodigd voor subsidieaanvragen voor 

(agrarisch) natuur- en landschapsbeheer is ontsloten via 
Internet. 

• Een nieuw landelijk meetnet akkervogels is opgezet, de 
provincie Flevoland draait hierin mee.  

• De inventarisaties in het kader van de provinciale meetnetten 
natuur zijn uitgevoerd. 

• Gestart is met een (digitaal) eenvoudiger opzet van het 
groenloket.  

3. Wat zijn de risico’s  
 
Grote afhankelijkheid van de 
betrokken gebiedspartners 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 

 
1. Wat willen we bereiken  
 
Extra aandacht wordt besteed aan de 
belevingswaarde voor een breed 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De natuurorganisaties zetten zich sterker in voor de 
belevingswaarde van de natuur voor een breed publiek. 
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publiek. 
 
2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Er wordt uitvoering gegeven aan de 

statenmotie “groene 
leefomgeving”; 

• Bekendheid van de bevolking met 
natuurgebieden wordt bevorderd 
via communicatie en via p-MJP-
projecten die gericht zijn op 
beleving. 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• In het kader van het “jaar van de biodiversiteit” is een 

velddag en een mini-symposium georganiseerd. 
• In de commissie ruimte is gesproken over de mogelijkheden de 

beleefbaarheid van de natuur te versterken. Dit heeft 
geresulteerd in de aanvraag voor een leader-project in het 
kader van het p-MJP-programma.  

3. Wat zijn de risico’s  
 
Grote afhankelijkheid van 
betrokkenheid en ambitie van de 
gebiedspartners 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Het risico heeft zich niet voorgedaan.  

 
1. Wat willen we bereiken  
 
• De provinciale werkwijze wordt in 

lijn gebracht met de uitkomst van 
het rijkstraject om natuurwetgeving 
te vereenvoudigen door het 
samenvoegen van meerdere wetten 
tot één natuurwet; 

• De wettelijke bescherming voor 
soorten is duidelijk, wordt 
consequent toegepast met oog voor 
oplossingen die ook in de praktijk 
uitvoerbaar zijn. 

 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Het rijkstraject om de natuurwetgeving te vereenvoudigen en taken 
te decentraliseren heeft  mede door de demissionaire status van 
het kabinet weinig tot geen voortgang gekend.  
 
De provinciale taken op het gebied van de natuurwetgeving worden 
binnen de kaders van het rijksbeleid uitgevoerd. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• In overleg met de AID en andere 

handhavingdiensten wordt een 
handhavingprogramma groene 
regelgeving opgezet; 

• In IPO-verband worden afspraken 
gemaakt over de decentralisatie van 
het faunafonds; 

• De provincie levert een bijdrage 
laan het rijksproject “samenvoegen 
natuurwetten”. 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• De provincie geeft voor de natuurwetten 

(Natuurbeschermingswet en flora en faunawet) beschikkingen 
af. Door goed  vooroverleg worden de beschikkingen goed 
afgestemd op de regionale situatie. 

• De provincie houdt een vinger aan de pols bij de IPO-trajecten 
voor decentralisatie en samenvoeging natuurwetten. 

• Het ministerie van LNV heeft een ontheffing afgegeven op 
grond van het rugstreeppadden-managementplan. Met de 
gebiedspartners is gewerkt aan het bijbehorend convenant.  

3. Wat zijn de risico’s  
 
Het tijdspad van het rijkstraject om de 
natuurwetgeving te vereenvoudigen is 
onduidelijk. Dit betekent dat de 
besluitvorming 2010 zoals dit gesteld is 
in het bestuursakkoord waarschijnlijk 
niet gehaald gaat worden. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Het rijkstraject voor de aanpassing van de natuurwetgeving heeft 
weinig voortgang laten zien.  

 
1. Wat willen we bereiken  
 
Een beleidslijn wordt ontwikkeld hoe 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Het Rijk heeft een landelijke beleidslijn voor tijdelijke natuur 
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om te gaan met tijdelijke natuur. 
 

opgesteld. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Inventarisatie van natuurwaarden 

op braakliggende terreinen; 
• Intentie is een 

bestuursovereenkomst met LNV 
voor pilots in Flevoland. 

 

2. Wat hebben we daarvoor  gedaan  
 
Gezien de landelijke ontwikkelingen is er vanuit Flevoland geen 
initiatief genomen voor eigen beleid. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Geen  

3.Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Niet van toepassing. 

 
1. Wat willen we bereiken  
 
Natuurinclusief ontwerpen is een 
standaard werkwijze bij 
uitvoeringsprojecten. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Natuurinclusief ontwerpen is bij alle grotere uitvoeringsprojecten, 
zoals OostvaardersWold, verbreding A6 en ontwikkeling 
Natuuractiviteitencentrum, toegepast. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Een handreiking natuurinclusief 

ontwerpen wordt opgesteld voor 
ondernemers en gemeenten 

• Het instrument “habitatbanking” 
wordt geconcretiseerd tot een in de 
praktijk uitvoerbare pilot 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• De handreiking gemeentelijke plannen is geactualiseerd, o.a. 

op het gebied van de regelgeving natuur. 
• Bij ruimtelijke procedures worden in het vooroverleg 

afspraken gemaakt over de mogelijkheden voor natuurinclusief 
ontwerpen. Procedures verlopen hierdoor soepeler. 

• Extern onderzoek naar een provinciale habitatbank is 
afgerond. 

• Samen met gebiedspartners (Almere, Lelystad, SBB) is  een 
onderzoek gestart naar kiekendieven om de 
compensatieopgaven zo effectief mogelijk te kunnen 
realiseren. 

 
3. Wat zijn de risico’s  
 
Geen  

3.Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Niet van toepassing. 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

5.7  Natuur- en landschaps- lasten 23.000 9.390 66.591 40.077 26.514

beleid baten -15.933 -5.540 -58.722 -32.427 -26.295

saldo 7.067 3.850 7.868 7.650 219

(bedragen x € 1.000) 
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5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 26,5 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Voor proceskosten OostvaardersWold was in 2010 € 2,9 mln. beschikbaar. Hiervan is € 0,7 mln. niet in 2010 

besteed. Een deel van de proceskosten in 2010 is op grond van het Plan van Aanpak voor 
OostvaardersWold, dat op 4 februari 2010 door Provinciale Staten werd vastgesteld, bestemd voor 
inhuurcontracten die doorlopen tot en met maart 2011.  

• Met Rijkswaterstaat is een overeenkomst gesloten voor een bijdrage van € 23,3 miljoen ten behoeve van 
EHS-compensatie voor de verbreding van de A6 in OostvaardersWold. Dit budget is in 2010 niet 
aangesproken. Verwacht werd dat het budget al in 2010 zou worden aangewend voor grondtransacties in 
OostvaardersWold, maar als gevolg van het verloop van de onderhandelingen met de betrokken agrariërs 
vindt de aktepassering voor deze transacties plaats in 2011. 

• Het resultaat wordt voor € 0,27 miljoen beïnvloed door lagere kapitaallasten dan geraamd. Provinciale 
Staten stemden op 7 januari 2010 in met de 1e begrotingswijziging 2010 waarin de voorfinanciering ad € 
27,7 mln. van de grondverwervingen OostvaardersWold is geregeld. Voor een geheel jaar bedragen de 
kapitaallasten van deze voorfinanciering € 0,7 miljoen. Omdat grondtransacties ten laste van dit budget in 
de loop van 2010 plaatsvonden zijn de werkelijke kapitaallasten gedurende 2010 stapsgewijs opgelopen. 
Daardoor komen de totale kapitaallasten voor 2010 lager uit. 

• De p-MJP lasten blijven per saldo voor € 3,8 mln. achter op het budget. 
o De subsidies voor agrarisch en particulier natuurbeheer zijn in totaal € 2,7 miljoen lager uitgevallen 

dan geraamd als gevolg van achterblijvende vraag naar deze subsidies. Met het vaststellen van hogere 
subsidieplafonds voor de periode 2011 – 2013 wordt beoogd dat deze rijksmiddelen en Europese 
middelen in de periode 2011-2013 aangewend kunnen worden.  

o Er is € 0,1 miljoen minder uitgegeven aan inrichten Ecologische Hoofdstructuur dan geraamd, dit 
betreffen niet beïnvloedbare doorlopende verplichtingen van het Rijk.  

o Door verhoogde rijksbijdragen voor soortenbeleid, is minder provinciaal geld aangewend voor het 
soortenbeleid door Terrein Beherende Organisaties. Hierdoor resteert € 0,6 miljoen. Deze middelen 
blijven via de reserve meerjarig beschikbaar. 

o De raming van provinciale middelen voor natuurbeheer van het OostvaardersWold ad € 0,2 miljoen is 
in 2010 niet aangewend.  

o In 2010 heeft een administratieve correctie plaatsgevonden op de lasten van het OostvaardersWold 
ten bedrage van € 0,2 miljoen. 

• De toerekening van de apparaatlasten is € 1,5 mln. hoger dan geraamd. Dit wordt zowel veroorzaakt door 
Natuur & landschapsbeleid (€ 0,8 miljoen) als OostvaardersWold (€ 0,7 miljoen). Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat in de jaarrekening 2010 5 fte meer toegerekend is aan Natuur en landschapsbeleid. 
Dit komt door verschuiving van speerpunt- naar lijnactiviteiten en toename van de formatie zoals besloten 
in de Najaarsnota 2010. 

 
De baten zijn € 26,3 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Op 27 mei 2010 stemden Provinciale Staten in met groenfinanciering van grondaankopen voor 

OostvaardersWold tot een bedrag van maximaal € 20,9 miljoen. De rentelasten voor deze groenfinanciering 
worden gedekt uit pachtinkomsten van reeds verworven gronden in het plangebied OostvaardersWold. Voor 
het gehele jaar 2010 werd rekening gehouden met een pachtinkomst van € 150.000. De overeenkomst met 
Staatsbosbeheer voor overdracht van de pachtinkomsten is halverwege het jaar gerealiseerd. Daarom is in 
2010 de helft van de werkelijk beschikbare pachtinkomsten overgedragen aan de Provincie Flevoland. Dit 
betreft een bedrag van € 65.000. Het restant van de geraamde inkomsten, ten bedrage van € 85.000, is 
niet gerealiseerd. 

• Vanuit het ILG budget werd voor € 23,3 miljoen rekening gehouden met EHS-compensatie 
OostvaardersWold. Dit budget is in 2010 niet aangesproken.  

• Voor soortenbeleid blijven de inkomsten € 39.000 achter op de raming. De raming zal vanaf 2011 
neerwaarts bijgesteld worden. 

• De p-MJP baten blijven per saldo voor € 2,8 mln. achter op het budget.  
• De subsidies voor agrarisch en particulier natuurbeheer zijn in totaal € 2,7 miljoen lager uitgevallen dan 

geraamd. 
• Vanwege de lagere uitgaven aan inrichten Ecologische Hoofdstructuur dan geraamd zijn de rijksbaten € 0,1 

miljoen lager verantwoord. 
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5.9 Totale lasten en baten thema 5 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als geheel anderzijds. De autorisatie door de Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

5.1  Verbeter waterkwaliteit, lasten 844 3.063 3.016 2.843 172

 beperk overlast baten -4 -487 -470 -409 -61

saldo 839 2.577 2.546 2.434 112

5.2  Bescherming tegen lasten 793 0 0 0 0

overstromingen baten 0 0 0 0 0

saldo 793 0 0 0 0

5.3  Grondwaterbeheer lasten 1.336 0 0 0 0

baten -574 0 0 0 0

saldo 762 0 0 0 0

5.4  Beperk milieubelasting lasten 7.963 7.711 8.963 7.794 1.169

baten -2.317 -1.861 -3.033 -2.246 -787

saldo 5.646 5.850 5.931 5.548 383

5.5  Afronding SGB-regeling lasten 1.268 2.090 3.144 869 2.276

baten -1.027 -1.827 -2.810 -715 -2.095

saldo 241 263 334 154 181

5.6  Duurzame ontwikkeling lasten 2.644 2.218 2.350 1.328 1.022

baten -947 -716 -712 366 -1.078

saldo 1.697 1.502 1.638 1.694 -56

5.7  Natuur- en landschaps- lasten 23.000 9.390 66.591 40.077 26.514

beleid baten -15.933 -5.540 -58.722 -32.427 -26.295

saldo 7.067 3.850 7.868 7.650 219

Totaal Thema 5 lasten 37.848 24.472 84.064 52.910 31.153

Duurzaamheid, klimaat, baten -20.802 -10.431 -65.746 -35.431 -30.315

water, natuur saldo 17.046 14.041 18.317 17.480 838
(bedragen x € 1.000) 

 
* Per 2010 zijn de themaonderdelen 5.2 en 5.3 ondergebracht bij andere themaonderdelen en zijn ze 
vervallen. 
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6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 
 

6.1 Inhoud en reikwijdte van het thema 
 
Deze bestuursperiode staat de uitvoering van het Omgevingsplan centraal. Dit betekent een omslag van beleid 
naar uitvoering. Onze doelstellingen worden in samenwerking met onze partners gerealiseerd: de gemeenten, 
het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen in onze regio. De provincie maakt haar belangen en 
doelen duidelijk kenbaar aan het Rijk. De rijkspartners worden zo nodig aangesproken op het nakomen van 
gemaakte afspraken en het nemen van verantwoordelijkheid. De lobby in Den Haag en Brussel wordt versterkt. 
 
Dit hoofdstuk bestaat uit de themaonderdelen Bestuur, Openbare orde en veiligheid, Omgevingsplan, Algemene 
dekkingsmiddelen, Onvoorzien en stelposten. Daarnaast worden de mutaties in de reserves op hoofdlijnen 
beschreven. Ook in andere documenten is beleid uitgewerkt en zijn doelstellingen geformuleerd. Deze zijn 
hieronder per themaonderdeel genoemd. 
 
Bestuur Bestuursakkoord Rijk – IPO 

 
Openbare orde en 
veiligheid 
 

Provinciaal draaiboek rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Algemene 
dekkingsmiddelen 

Circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
Nota Reserves en Voorzieningen 

 

6.2 Externe ontwikkelingen 
 
Eind september heeft het kabinet het regeerakkoord gepresenteerd. In dit akkoord staan diverse voornemens 
met betrekking tot de bestuurlijke organisatie van de Randstad. Samen met de andere Randstadprovincies is 
Flevoland hierover in gesprek met de minister van BZK.   
 
Met het aantreden van het nieuwe kabinet is de vraag opgekomen of er een nieuw bestuursakkoord tussen het 
Rijk en de provincies dient te komen. Zowel Rijk als provincies hebben nog geen eenduidig antwoord op deze 
vraag. Ook is de vraag gesteld in hoeverre het ‘oude’ bestuursakkoord nog van kracht is. De Kring van 
Provinciesecretarissen heeft in november uitgesproken dat de lopende acties uit het Uitvoeringsprogramma 
bestuursakkoord zullen worden afgerond.  
 
Het ministerie van BZK heeft de planning voor de herijking van het interbestuurlijk toezicht aangepast. Thans 
wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2012. 
 
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden, die gevolgen heeft voor de rol van de 
Commissaris van de Koningin op het gebied van crisisbeheersing, voor de provinciale crisisorganisatie en voor 
planvorming, opleiden en oefenen. 
 
In 2010 is de discussie over het middenbestuur en de herverdeling van het provinciefonds voortgezet. Het 
Flevolandse standpunt m.b.t.het in een gelijkwaardige financiële uitgangspositie brengen van Flevoland is 
actief uitgedragen. M.b.t.  het provinciefonds is met de overige provincies een herverdeling overeengekomen 
voor 2011. Het rijk zal hierover voor de periode 2012 en verder een besluit nemen. In oktober 2010 is het 
nieuwe regeerakkoord bekend geworden. De opschaling Randstadprovincies en de Randstad infra autoriteit die 
in het regeerakkoord worden genoemd zijn van invloed op de lopende discussie. 
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6.3 De focus 2010 uit het Hoofdlijnenakkoord  
 
1. De vergroting van de invloed en sturingsmogelijkheden van Provinciale Staten  

 
Wat willen we bereiken 
 
De omslag naar uitvoering en de focus 
op concrete resultaten hebben 
betekenis voor de relatie tussen het 
college van Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten. Zo wordt 
Provinciale Staten zodanig 
gepositioneerd om tijdig bij te kunnen 
sturen op de resultaatafspraken die 
zijn gemaakt. 

Wat hebben we bereikt 
 
De omslag van beleid naar uitvoering vraagt aanpassingen in de 
sturing en organisatie. Er wordt gestuurd op resultaten, 
projectmatig werken wordt getraind en in werving en selectie wordt 
gelet op resultaatgerichtheid. Daarbij is aandacht geschonken aan 
competenties als resultaatgerichtheid en samenwerking met andere 
(uitvoerings-)partners.  
 
De grote concernprogramma’s zijn organisatorisch in een nieuwe 
eenheid ondergebracht. Dit zorgt voor bundeling van capaciteit en 
kwaliteit gericht op de uitvoering van programma’s. Daarnaast is de 
aansluiting van de door de lijnafdelingen geleverde inspanning 
verbeterd.  

 
2. Transparante en zichtbare provincie  
 

 Wat willen we bereiken 
 
We moeten als provincie zichtbaarder 
worden 

Wat hebben we bereikt 
 
De nieuwe corporate website van de provincie is eind 2009 de lucht 
in gegaan. Via deze site wordt de informatie op een 
overzichtelijkere wijze ontsloten en daarbij wordt tevens meer 
gebruik gemaakt van beeld- en videomateriaal. Met de nieuwe 
website is in 2010 het Flevoland panel gestart. Bovendien is, 
geïntegreerd in de corporate site, in 2010 de provinciegids (de 
opvolger van de FlevoPortal) gestart. Verder leggen het college of 
de afzonderlijke collegeleden regelmatig bezoeken af in de 
provincie bij de gemeenten, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. 
Ook wordt maandelijks in alle regiobladen van de provincie een 
Infopagina van de provincie uitgegeven, waarin de burger wordt 
geïnformeerd over ontwikkelingen rond specifieke beleidsthema’s. 

 
3. Omslag in de ambtelijke organisatie van beleid naar uitvoering 
 

Wat willen we bereiken 
 
De organisatie ontwikkelt een aanpak 
die erop gericht is de reeds bereikte 
transitieresultaten vast te houden en 
de missende elementen toe te voegen. 
Een integrale aanpak is hierbij van 
belang. 

Wat hebben we bereikt 
 
De omslag van beleid naar uitvoering vraagt aanpassingen in de 
sturing en organisatie. Er wordt gestuurd op resultaten, 
projectmatig werken wordt getraind en in werving en selectie wordt 
gelet op resultaatgerichtheid. Daarbij is aandacht geschonken aan 
competenties als resultaatgerichtheid en samenwerking met andere 
(uitvoerings-)partners.  
 
De grote concernprogramma’s zijn organisatorisch in een nieuwe 
eenheid ondergebracht. Dit zorgt voor bundeling van capaciteit en 
kwaliteit gericht op de uitvoering van programma’s. Daarnaast is de 
aansluiting van de door de lijnafdelingen geleverde inspanning 
verbeterd.  
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4. De provincie vervult een actieve rol bij gebiedsontwikkeling 
 

Wat willen we bereiken 
 
Voor een actieve rol bij 
gebiedsontwikkeling hoort een 
adequaat instrumentarium. Dit is in 
eerste instantie gericht op het bij 
elkaar brengen van relevante publieke 
en private partijen 

Wat hebben we bereikt 
 
In 2007 is gestart met gebiedsgericht werken in het landelijk 
gebied. De uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma (p-
MJP) is versneld door een andere aanpak, mede op advies van de 
visitatiecommissie ILG (commissie Hendrikx) en in overleg met de 
regionale partners. Het gevolg was dat medio 2010 de POP-gelden 
voor as 3 volledig en as 4 grotendeels gecommitteerd waren. Om 
onderuitputting als gevolg van mindere uitgave bij realisatie te 
voorkomen hebben Provinciale Staten besloten tot het aangaan van 
25% overcommittering.  
 
Veel projecten dragen bij aan gebiedsontwikkeling en zijn in nauwe 
samenwerking met gebiedspartners tot stand gekomen. Daarnaast 
levert het p-MJP procesondersteuning bij 
gebiedsontwikkelingsprojecten zoals het OostvaardersWold, de 
corridor Noordoostpolder en de Oostrand Dronten. De mededeling 
van het kabinet Rutte om geen rijksmiddelen voor nieuwe 
verplichtingen beschikbaar te stellen belemmert projecten die met 
mede met rijksmiddelen zouden worden gefinancierd.  

 
5. Dmitrov 
 

Wat willen we bereiken 
 
Tijdens het kennismakingsgesprek van 
een delegatie van de Staten van 
Flevoland in februari 2008 werd een 
samenwerkingsmemorandum voor de 
periode 2008-2011 ondertekend. 
Daarmede is het richtingsgevend 
beleidskader bepaald voor de 
vriendschaps- en samenwerkingsrelatie 
met Dmitrov, die wordt geconcre-
tiseerd in de jaarlijkse Terug- en 
Vooruitblikken. 
De samenwerking is vraag gestuurd en 
gebaseerd op wederzijds respect; 
beide partners streven een 
gelijkwaardige relatie na. Kennis en 
ervaringsuitwisseling vindt plaats door 
middel van projecten, activiteiten en 
uitwisselingen van professionals, 
studenten en leerlingen van 
Flevolandse organisaties en bedrijven. 

Wat hebben we bereikt 
 
Ondanks de beperkte financiële spankracht aan Russische zijde is 
het gelukt de samenwerking verder te ontwikkelen. Door de 
financiële crisis is de wederkerigheid in de relatie aangetast en is 
de balans geleidelijk weggegleden. Het kost Dmitrov grote moeite 
de eigen organisatie op peil te houden. 
Er is geleidelijk een begin gemaakt met een selectieve focus op 
economie en internationale onderwijscontacten, politiek-
bestuurlijke samenwerking en sociale projecten.  
 
 

 
6. Samenwerking Randstadverband 
 

Wat willen we bereiken 
 
De provincie vormt samen met de 
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Utrecht, de P4. De P4 werken nauw 
samen op belangrijke dossiers. Op 
verzoek van de andere provincies 
draagt Flevoland zorg voor de 

Wat hebben we bereikt 
 
De P4 hebben op EZ-terrein vooruitgang geboekt. Met name op 
het gebied van life-sciences is de samenwerking tussen de P4 
geïntensiveerd. Onder voorzitterschap van de commissaris van de 
Koningin in Flevoland is de dialoog aangegaan met de minister 
van BZK over de bestuurlijke organisatie in de Randstad.      
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coördinatie van de inzet van P4 in 
Europa. Voor wat betreft de 
Randstadproblematiek is vooral de 
samenwerking met de Noordvleugel 
voor ons relevant. Gezien de centrale 
ligging van Flevoland, zijn ook de 
partners van ten oosten en ten 
noorden van Flevoland wezenlijk 
belangrijk. 

Begin 2010 heeft de commissaris van de Koningin een werkplan 
opgesteld voor de P4-samenwerking. In het werkplan komen de 
onderwerpen ruimte, cultuur en EZ aan de orde. De 
portefeuillehouders EZ hebben daadwerkelijk een vervolg 
gegeven aan hun samenwerking, met name op het gebied van life 
sciences.  
    
In 2010 hebben de commissarissen van de Koningin een aantal 
malen overleg gehad over de onderlinge samenwerking en over de 
kabinetsplannen voor de Randstad. In december hebben de 
commissarissen van de Koningin van de P4 een onderhoud gehad 
met de minister van BZK over de bestuurlijke organisatie in de 
Randstad en vervolgens hierover een gezamenlijk ambtsbericht 
opgesteld en toegestuurd aan de minister.   

 

6.4 Bestuur 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
De invloed en sturingsmogelijkheden 
van Provinciale Staten willen we 
vergroten. 
  

1. Wat hebben we bereikt 
 
Naast de reguliere sturingsdocumenten zijn instrumenten als 
beleidseffectmetingen en onderzoeken van de Rekenkamer 
ingezet voor een betere sturing. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Om tijdig en aan de voorkant te 
kunnen sturen op de 
resultaatafspraken worden de invloed 
en sturingsmogelijkheden van 
Provinciale Staten vergroot door: 
• Strategisch gebruik van de lange 

termijn agenda;  
• Bepalen van de positie van de 

provincie in het middenbestuur 
(incl. bepalen van taken van de 
provincie); 

• Periodiek organiseren van 
vergaderingen van de 
Statenwerkgroep Planning en 
Control.  

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
De langetermijnagenda biedt inzicht en informatie in de planning 
van besluitvorming. Naast informatiebron kan het worden 
gehanteerd als sturingsdocument, wanneer de staten zelf 
onderwerpen agenderen.  
 
Deze positiebepaling heeft in 2010 plaatsgevonden. Gedurende 
het jaar is er landelijk veel gediscussieerd over het 
middenbestuur en het standpunt van Flevoland is op dit punt 
onveranderd gebleven. Met het kabinet Rutte is gesproken over 
de ontwikkelingen in Randstadverband.  
 
De statenwerkgroep planning en control heeft met name in de 
eerste helft van het jaar een aantal keren vergaderd. 
Onderwerpen als grote projecten, de P & C-cyclus, reserves, 
risicomanagement,  de aanbesteding voor de accountantsdiensten 
en begrotingswijzigingen zijn aan de orde gesteld.     
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Onvoldoende kaderstelling en sturing 
op strategisch niveau 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Dit risico heeft zich niet voorgedaan. 

 
1. Wat willen we bereiken 
 
1. De zichtbaarheid van de provincie 

binnen en buiten de provincie 
vergroten. 

2. De betrokkenheid van burgers bij 
provincie vergroten. 

 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
In 2010 is het Flevoland panel van start gegaan. Na een initiële 
werving van leden bestaat het Flevoland panel eind 2010 uit ruim 
600 leden. Naar aanleiding van het imago-onderzoek heeft zich 
eenzelfde aantal opgegeven voor het panel; de verwachting is dat 
een groot aantal daarvan daadwerkelijk deelneemt.   
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Ad 1. 
• De organisatie van “open huis” 

(Dag van Flevoland); 
• Bijdragen worden geleverd aan het 

verbeteren van het imago; 
doelstellingen worden 
geformuleerd in het kader van 
organisatieontwikkeling: gewenst 
imago – kernwaarden - corporate 
credo; 

• Communicatie intensiveren door 
gebruik van digitale media; 
nieuwsbrieven en live via internet 
volgen van staten- en commissie-
vergaderingen; 

• Live uitzendingen van 
statenvergaderingen en 
commissievergaderingen via 
website omroep Flevoland en 
corporate website;  

• De ontwikkeling en uitvoering van 
het communicatieplan Provinciale 
Staten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 2.  
• De nieuwe ‘interactieve’ website + 

Flevoportal is operationeel en 
wordt verder uitgewerkt; het 
Flevopanel wordt hier aan 
toegevoegd. 

• Bevorderen van het recht van 
inspreken tijdens 
commissievergaderingen en 
specifieke groepen uitnodigen om 
een dagje met de Staten mee te 
lopen. 

• De inwoners meer en intensiever 
als medevormgevers van onze 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan   

 
Ad 1 
In 2010 is besloten geen open dag van de provincie te 
organiseren. Hiervoor is bewust gekozen om tijdig 
voorbereidingen te kunnen treffen voor de Open dag 2011 zodat 
de provincie ook uitgebreid aandacht kon besteden besteden aan 
de Statenverkiezingen van 2 maart 2011.  
Bovendien is de Open dag 2011 als onderdeel van het 
Jubileumjaar van de provincie georganiseerd; op verschillende 
plaatsen in Flevoland is het werk van de provincie getoond aan 
bezoekers. 
  
Eind 2010 is de uitkomst van het tweede Imago-onderzoek 
verschenen; daarbij is  wederom onder andere het imago van de 
provincie (zowel gebied als organisatie) en de bekendheid van 
haar bestuurders gepeild. Daarnaast heeft de provincie in al haar 
communicatieuitingen het nieuwe corporate credo “Flevoland, 
ruimte voor oplossingen” en varianten daarop, bijvoorbeeld “… 
voor sport” breed ingezet. Consequente toepassing daarvan 
draagt bij aan het gewenste imago en de herkenbaarheid van de 
provincie.   
  
Ook de provincie zet digitale media op steeds meer manieren in.   
Zo kunnen de vergaderingen van de staten live worden gevolgd. 
Verder is de vernieuwde, meer gebruiksvriendelijke website 
gebouwd en gelanceerd. Ook is de interactieve korte berichten 
service 'Twitter' op de website aangeboden: via het provinciale 
twitteraccount kunnen 'volgers' informatie van de 
provincie ontvangen; hetzelfde geldt voor enkele bestuurders 
die actief zijn op twitter.  
  
Mede om de opkomst te bevorderen, is communicatief stevig 
ingezet op de verkiezingen voor Provinciale Staten. De campagne 
kenmerkte zich door veel verschillende uitingen waarin 
echte Flevolanders (student, gezin, ondernemer) wijzen op het 
belang van de provincie.Voor de vindbaarheid van de 
verkiezingensite zijn Google adwords ingezet: op een serie 
relevante zoektermen is advertentieruimte ingekocht. Dit heeft 
een kleine 6000 bezoekers opgeleverd tegen zeer geringe kosten.  
Ook in de campagne is Twitter onderdeel geweest: de 'hashtag' 
#flstemt is vele malen gebruikt in tweets (twitterberichten).  
 
 
Ad 2. 
Op 15 september 2010 is op verzoek van Commissie Werk de 
eerste peiling gehouden onder het Flevoland panel. Het 
onderwerp was tariefdifferentiatie in het openbaar vervoer. Met 
een respons van 80% is de eerste peiling een groot succes te 
noemen. Meer informatie over deze peiling kan gevonden worden 
in het rapport Tariefdifferentiatie in het openbaar vervoer op 
www.flevoland.nl/flevolandpanel > resultaten. 
 
Het rapport is besproken in Commissie Werk van 25 november en 
in PS begin december. De verzamelde informatie heeft ertoe 
bijgedragen dat PS beter geïnformeerd is over de publieke 
mening van een groep Flevolanders en op deze wijze een 
genuanceerder beeld heeft gekregen. In 2011 zijn vervolgstappen 
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provincie betrekken bij het 
bepalen van doelen en resultaten; 
organiseren van hoorzittingen en 
enquêtes.  

 

mogelijk: de werving van leden, het onder de aandacht brengen 
van PS, GS en ambtelijk apparaat van dit instrument.  
 
Inwoners van Flevoland zijn actief betrokken bij de 
mogelijkheden voor een sociaal-economische impuls in Noord-
Flevoland. Op basis van een Verkenning Gebiedsontwikkeling 
Zuyderzeerand zijn in februari 2010 informatie-avonden 
georganiseerd voor inwoners en ondernemers en er zijn peilingen 
gehouden over het gebied. Ook bij verbetering van de 
infrastructuur bij Ens (aansluiting op de A50) zijn omwonenden 
tijdens informatie-avonden betrokken. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Onvoldoende draagvlak voor de 
provincie 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Dit risico heeft zich niet voorgedaan. 

 
1. Wat willen we bereiken  
 
1 Vergroten en borgen van 

effectiviteit, zichtbaarheid en 
kwaliteit van het provinciaal 
bestuur in zijn provinciale en 
(inter)nationale omgeving; 

2 De commissaris is zichtbaar en 
herkenbaar als bestuurlijk 
vertegenwoordiger van de provincie 

 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
1.  
• De Flevolandse standpunten m.b.t. het middenbestuur en de 

herverdeling van het provinciefonds zijn actief naar buiten 
gebracht onder andere op rijksniveau en in IPO verband 

• Aan de hand van de bestuurskrachtmeting is het onderwerp 
samenwerkingsrelatie met gemeenten en maatschappelijke 
partners op de agenda gezet 

• PS zijn aan de hand van de Lange Termijnagenda 
geïnformeerd over de onderwerpen die in commissie of 
Statenvergadering in de nabije toekomst aan de orde komen 

• De kwaliteit van de bestuurlijke stukken is verbeterd door 
inzet van een adviesgroep kwaliteit die alle stukken 
beoordeeld voor agendering in GS/PS  
Op verzoek van het presidium is een concept nieuwe 
vergadersystematiek ontwikkeld voor in de nieuwe 
bestuursperiode.  

 
2. Zichtbaarheid en herkenbaarheid door middel 
van gemeentebezoeken van de commissaris aan Flevolandse 
gemeenten (en lobby)door middel van aanwezigheid bij diverse  
conferenties en bijeenkomsten in binnen- en buitenland.  
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Het zelfstandig en in samenwerking 
met andere provincies en buitenlandse 
regio’s in Brussel (P4,IPO/HNP, 
internationale netwerken) behartigen 
van de provinciale belangen op 
Europees gebied; 
 
Bestuurlijke belangenbehartiging van 
de provinciale belangen in het Comité 
van de Regio’s; 
 
Het bevorderen van een gezond en 
evenwichtig financieel beleid bij 
gemeenten, waterschap en 
gemeenschappelijke regelingen in de 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
In P4 en IPO/HNP verband is gewerkt aan behoud 
structuurfondsen voor de komende periode, verankering peri-
urbane dimensie in eerste visie EP op Europees landbouwbeleid, 
verankering rol regio’s in dossier Innovatie Unie, Randstedelijk 
netwerkbijeenkomst in Europees Parlement.  
       

autonoom: ondersteuning van vakafdelingen bij lobby 
(Oostvaarderswold en TMIJ), verkenning  Europese netwerken, 
partner searches en EU-subsidies. Belangenbehartinging in 
internationale netwerken. Deelname aan R20 en AER 
Summerschool 2011 naar Flevoland, inbreng op herzieining 
staatssteun richtlijn regionale luchthavens. Inbreng op 
consultaties subsidiariteitnetwerk van Comité van de Regio’s.  
     

Comité van de Regio’s: Flevoland vervult plaatsvervangend 
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provincie 
 
Het beleggen van vergaderingen van 
Provinciale Staten, statencommissies, 
brainstormbijeenkomsten en 
dergelijke; 
 
Uitvoering van het bestuursakkoord 
Rijk – provincies;  
 
In samenwerking met andere 
overheden en maatschappelijke 
instellingen bereiken van de 
provinciale doelen, zoals de verdere 
uitbouw van Flevoland. 
 
Onze Commissaris van de Koningin 
functioneert als boegbeeld van de 
provincie, maar ook als rijksheer door 
op te treden namens de provincie, op 
rijksniveau deel te nemen aan 
overleggen en contacten te 
onderhouden, en actief te rapporteren 
en adviseren over de ontwikkeling van 
Flevoland.  
 

lidmaatschap Economische en Sociale commissie waar zij 
woordvoerderschap Publiek Private Samenwerking kreeg. 
Ambtelijk advies verstrekt per vergadering.  
 
Het financieel toezicht is uitgevoerd op basis van het 
beleidskader Zichtbaar Toezicht. De wijze waarop financieel 
toezicht is uitgevoerd is bepaald door de mate waarin de 
soliditeit van de financiële positie van de gemeente wordt 
verondersteld. De begrotingen van de gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen zijn tijdig beoordeeld. Vóór 31 
december zijn besluiten genomen over het toezichtregime. De 
komende jaren kunnen de begrotingen van de Flevolandse 
gemeenten als gevolg van de recessie en rijksbezuinigingen onder 
druk komen te staan. De gedeputeerde belast met het financieel 
toezicht, heeft waar nodig bestuurlijk overleg gevoerd met 
gemeenten over punten die mogelijk de soliditeit van de 
begrotingspositie kunnen aantasten. 
 
De gemeente Urk stond in 2010 onder preventief toezicht 
vanwege de financiële problematiek door bodemverzakkingen. Op 
25 november 2010 heeft de gemeenteraad het Verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan voorlopig vastgesteld, waaruit moet 
blijken dat de gemeente in staat is de verzakkingproblematiek 
zelfstandig op te lossen. Het preventief toezicht op de begroting 
van Urk is door monitoring van de financiële positie en 
afzonderlijk goedkeuring van begrotingswijzigingen uitgevoerd. 
Eén begrotingswijziging is niet goedgekeurd. 
Aan het eind van 2010 hebben wij op basis van de begroting 2011 
besloten voor de gemeente Urk het repressief toezicht toe te 
passen omdat de verzakkingsproblematiek minder groot is dan 
verwacht en de gemeente deze problematiek zelf kan oplossen. 
De gemeente Zeewolde heeft vóór 1 september 2010 structurele 
maatregelen getroffen, waardoor alsnog aan de criteria voor 
repressief toezicht is voldaan. 
Over de besteding van ICL-gelden (Interdepartementale 
Commissie Lelystad) voor het excessieve onderhoud van de stad is 
gerapporteerd aan de minister van BZK. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Structureel achterblijvend 
voorzieningenniveau 

3.Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Uit onderzoek is gebleken dat een deel van deze achterstand in 
de afgelopen jaren is ingelopen.  
 

 
1. Wat willen we bereiken  
 
De uitwisseling met Dmitrov 
bestendigen. 
  

1. Wat hebben we bereikt 
 
De samenwerking is verder ontwikkeld. Door de financiële crisis is 
de wederkerigheid in de relatie aangetast. Het kost Dmitrov grote 
moeite de eigen organisatie op peil te houden. Er is een begin 
gemaakt met een focus op economie en internationale 
onderwijscontacten, politiek-bestuurlijke samenwerking en 
sociale projecten.  
 

4. Wat gaan we daarvoor doen 
 
De uitwisseling met Dmitrov bestaat uit 
een vervolg op de eerste conferentie 
over good governance (februari 2008). 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Voortbouwend op de contacten gelegd tijdens het werkbezoek 
aan Flevoland in december 2009, heeft in het kader van het 
MATRA-project “coalition politics” in juni 2010 een tegenbezoek 
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De ervaringsuitwisseling tussen de 
Doema van Dmitrov en de Staten van 
Flevoland wordt voortgezet; een 
tegenbezoek aan Flevoland en een 
bestuurlijke conferentie in Flevoland 
worden georganiseerd 
 

plaatsgevonden van leden van de commissie Bestuur en de 
Statengriffie. De delegatie stond onder leiding van de 
commissaris van de Koningin. Er waren diverse werksessies met 
leden van de districtsdoema  Dmitrov.  
 
Het inzicht in de politiek-bestuurlijke verhoudingen in Dmitrov 
verder is vergroot. Bevestigd werd dat voor voortzetting van 
contacten tussen maatschappelijke organisaties de bestuurlijke 
paraplu onontbeerlijk is. De Flevolandse delegatie bezocht het 
Kremlin in Moskou en werd ontvangen door de Doema van de 
Oblast Moskou (middenbestuur). Tussen politici aan beide zijden 
is inmiddels een goede verstandhouding ontstaan, gebaseerd op 
wederzijds respect en  vertrouwen. Dat biedt kansen voor 
verdere verdieping en dialoog.  
 
In de Dmitrov Terugblik 2010 en Vooruitblik 2011 wordt verslag 
gedaan van de belangrijkste activiteiten: 
• 14 missies uitgevoerd, waarvan 11 uitgaande en 3 

inkomende. 
• Dmitrov netwerkbijeenkomst gehouden in januari 2010.  
• In Dmitrov is in november een internationale conferentie 

over verslavingszorg georganiseerd.  
• Tijdens het junibezoek van de Statendelegatie is het “Crujff 

court” feestelijk in gebruik genomen; een geschenk van 
Provinciale Staten aan de Yachromsky Correction School.  

• 6 nieuwsbrieven gepubliceerd, de website geherstructureerd 
en onder regie van provincie gebracht.  

• Uitgevoerd is een handelsmissie naar Dmitrov van 6 
agrarische bedrijven onder regie van de Kamer van 
Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland in oktober. 

• Ter voorbereiding op een handelsmissie (2011) is een 
dynamisch marktonderzoek uitgevoerd onder 30 Flevolandse 
bedrijven, in samenwerking met WTC Almere. Er blijkt veel 
belangstelling te bestaan voor handelcontacten met Rusland. 

• Uitgevoerd is een fact finding werkbezoek van Vitens, 
Waterschap Zuiderzeeland en International New Town 
Institute Almere aan Dmitrov met als doel “leads” te vinden 
voor samenwerking in de toekomst. De delegatie is geleid 
door gedeputeerde R. van Diessen.  

• In november bezocht een Flevolandse cultuurdelegatie 
Dmitrov.  

• Uitwisselingen van Flevolandse scholen Het Baken en het ROC 
Flevoland met Russische counterparts. 

 
3. Wat zijn de risico’s  
 
Onvoldoende draagvlak 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Door de economische crisis is verminderde aandacht merkbaar.   

 
1. Wat willen we bereiken  
 
1. De samenwerking interprovinciaal 

en in Randstadverband 
verbeteren. 

2. De lobby richting Den Haag en 
Brussel versterken. 

 
 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De lobby in Europa is verder geprofessionaliseerd, gefocused op 
een beperkt aantal prioriteiten en verankerd binnen de 
provinciale organisatie en in P4 en IPO verband.  
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• De provincie werkt nauw samen op 

belangrijke dossiers met de 
provincies Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht: de P4; 

• Binnen de Randstadproblematiek is 
vooral de samenwerking met de 
Noordvleugel voor Flevoland 
belangrijk; 

• Gezien de centrale ligging van 
Flevoland wordt intensieve 
samenwerking gezocht met de 
partners ten oosten en ten 
noorden van Flevoland; 

• Op verzoek van de andere 
provincies draagt Flevoland zorg 
voor de coördinatie van de inzet 
van de P4 in Europa.  

 
De verbetering van de samenwerking in 
Randstadverband geven we vorm door:   
• bijdragen aan het uitvoeren van 

het programma Randstad Urgent; 
• versterking en borging van de 

samenwerking en coördinatie 
tussen de P4 in Europa. 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Resultaten 2010 in P4-verband in Europese lobby: 
 De peri-urbane dimensie is verankerd in de eerste visies EP 

op de toekomstige landbouwbeleid.  
 In de nieuwe plannen voor een Innovatie Unie is een 

duidelijk rol geformuleerd voor regio’s in het organiseren 
van de kennisvalorisatie (via triple helix). 

 Behoud structuurfondsen voor steden en stedelijke regio’s is 
een stap dichterbij. 

 De netwerkbijeenkomst in het Europees Parlement op 9 
november 2010 was succesvol. 

 Een virtuele kantoor Projectplace is ingericht, waardoor een 
grotere betrokkenheid gegarandeerd is P4 breed. Vakexperts 
zijn hierdoor beter aangehaakt op de actuele stand van 
zaken. 

 

2. De lobby richting Den Haag en 
Brussel wordt versterkt door het 
vaststellen en uitvoeren van het 
“lobbyplan” en de “lobbyagenda 

Belangrijkste Resultaten 2010 van Flevoland in Europese lobby en 
Europaproof maken provinciale organisatie (gehele rapportage in 
terugblik 2010) 
• Comité van de Regio’s: Flevoland vervult plv.v.lidmaatschap 

Economische en Sociale commissie waar zij 
woordvoerderschap Publiek Private Samenwerking kreeg.  

• AER: deelname aan R20, summerschool 2011 naar Flevoland, 
inbreng op herziening staatssteunrichtlijn regionale 
luchthavens  

• Benoeming Flevolandse Portefeuillehouder op prioritair 
lobbydossier biodiversiteit in IPO-verband. 

• Ondersteuning Oostvaarderswold en TMIJ in 
lobbyactiviteiten in Brussel. 

• Begeleiden werkbezoeken Brussel afdeling Milieu en Water, 
studenten CAH, secretarissen P4, Statenleden P4. 

• Ondersteuning ontvangsten van EU vertegenwoordigers in 
Flevoland (directeur Borchart, DG Milieu/water) 

• Ondersteuning afdelingen bij verkenning Europese 
netwerken, attendering over partner searches en EU-
subsidies. 

• Regulier overleg Europese Zaken met de 6 gemeenten. 
• Vervullen secretarisfunctie in P4-verband  
• Ondersteuning oprichting PS werkgroep Europa (en geven 

Masterclass Europa voor Statenleden) 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Structureel verder achterblijvend 
voorzieningenniveau. 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Toename van interesse bij vakafdelingen en de bestuurlijk 
behoefte aan meer  Flevolandse oriëntatie op nieuwe EU-
subsidieprogramma’s kan zich vertalen in een verschuiving in 
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 ambtelijke focus in lobbyactiviteiten.  
 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

6.1  Bestuur lasten 11.597 12.390 12.437 12.162 275

baten -6.200 -66 -89 -238 149

saldo 5.397 12.325 12.349 11.925 424

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,3 miljoen lager dan geraamd. 
 
• De uitgaven en inkomsten voor Provinciale Staten zijn per saldo € 0,1 miljoen lager dan geraamd. Dit 

wordt met name veroorzaakt door de onderuitputting op de fractievergoedingen en beleidsevaluatie. De 
kosten voor de vergoedingen aan de Randstedelijke rekenkamer zijn echter hoger dan geraamd. Dit is 
veroorzaakt door de omissie om de jaarlijkse indexering van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke 
Regeling in de begroting te verwerken.  

• De uitgaven en inkomsten voor Gedeputeerde Staten zijn per saldo € 0,05 miljoen lager dan geraamd. Dit 
wordt met name veroorzaakt door onderuitputting op reis en verblijfkosten.  

• Door onderuitputting op verschillende onderdelen (veroorzaakt door met name gunstige inkoopcontracten) 
ontstaat op communicatie een onderuitputting van € 0,1 miljoen. 

• Binnen bestuurlijke samenwerking zijn de kosten € 0,2 miljoen achter gebleven op de raming. Dit betreft 
met name IPO, interprovinciale activiteiten en kosten P4. 

• De apparaatlasten nemen door diverse verschuivingen binnen de verschillende themaonderdelen toe met € 
0,2 miljoen.  

 
De baten zijn € 0,1 miljoen hoger dan geraamd. 
 
• Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt € 56.000 bij in het MATRA project (Maatschappelijke 

Transformatie) Dmitrov. Deze inkomsten waren niet geraamd. Het project is inmiddels afgerond.  
• In de jaarrekening 2009 was in de voorziening ‘Oninbare vorderingen’ € 0,4 miljoen opgenomen als 

oninbare vordering wegens verkoop aandelen Nuon en Essent. In 2010 is € 96.000 ontvangen van Escrow 
(verkoop aandelen Essent) en als voordelig resultaat verantwoord op dit themaonderdeel. 

 

6.5 Openbare orde en veiligheid 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
• Vergroten en borgen van 

effectiviteit, zichtbaarheid en 
kwaliteit van het provinciaal 
bestuur op het terrein van open 
bare orde en veiligheid; 

• Versterkte bestuurlijke 
coördinatie en inhoudelijke 
samenwerking met 
netwerkpartners. 

 

1. Wat hebben we bereikt 
 
• Het Provinciaal Draaiboek Crisisbeheersing is in oktober 

vastgesteld door de commissaris van de Koningin. 1 oktober 
is tevens het moment van ingaan van het nieuwe wettelijk 
kader:de Wet Veiligheidsregio’s. Het Provinciaal 
Coördinatieplan als wettelijk instrument  is daarmee komen 
te vervallen. Doelstelling 1 daarmee bereikt. 

Het opleidings- en oefenbeleidsplan 2010-2014 is afgestemd met 
de Veiligheidsregio Flevoland. De jaarlijkse oefening van het PCC 
met het Regionaal Beleidsteam was gepland in december maar is 
door agenda problemen van lokale bestuurders verschoven naar 
het voorjaar 2011. Doelstelling 2 is daarom beperkt bereikt. 
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Het permanent beschikken over 

een effectieve en geprepareerde 
provinciale crisisorganisatie 
“nieuwe stijl”, waarbij wordt 
aangesloten op de nieuwe – meer 
toezichthoudende – rol van de 
Commissaris van de Koningin 
conform de Wet op de 
veiligheidsregio; 

• Versterkte bestuurlijke coördinatie 
en inhoudelijke samenwerking met 
netwerkpartners; 

• Bevorderen van de bestuurlijke 
ondersteuning en advisering van 
bestuur en organisatie op het 
terrein van veiligheid en 
crisisbeheersing; 

• Het houden van toezicht op de 
veiligheidsregio en de politie en 
gerelateerde beleidsterreinen 
conform de geldende wetgeving. 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
• Er wordt nagedacht over een nieuwe opzet voor het 

provinciaal coördinatiecentrum. Effectuering vindt het 
komende jaar plaats. De piketregeling is gelet op de nieuwe 
rol van de provincie al wel geactualiseerd. 

• De commissaris van de Koningin is in positie gebracht voor 
wat zijn nieuwe bestuurlijke rol betreft. Zo zijn er 
afspraken gemaakt met de Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid in de vorm van een landelijk convenant over de 
complementaire rollen op het gebied van het toezicht.  

• Interprovinciaal is een bijdrage geleverd aan het werkplan 
van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. 

• Op het gebied van politie, waar de commissaris van de 
Koningin binnen de kring portefeuillehouder is werd een 
interprovinciale visie over het politietoezicht opgesteld die 
aan de minister van Veiligheid en Justitie kenbaar is 
gemaakt. 

• Er is sprake geweest van een actieve deelname aan het 
Veiligheidsbureau Flevoland (detachering). Deze is per 1 
januari 2011 vanwege de nieuwe rolverdeling op grond van 
de Wet Veiligheidsregio’s stopgezet.  

• De provincie heeft zich teruggetrokken uit het bestuurlijk 
begeleidingsorgaan SAMIJ-regeling (crisisbeheersing op 
IJssel- en Markermeer en randmeren); ook van verdere 
financiële deelname is afgezien. 

• De provinciale risicokaart is gestart met een 
verbeteringsslag van de getoonde gegevens. De risicokaart 
en data worden steeds vaker gebruikt door professionals 
(RIVM, VROM-inspectie, Ruimtelijke Ordening en de 
regionale brandweer voor het regionaal risicoprofiel en 
preparatie). Daardoor komen er ook onvolkomenheden naar 
voren op het gebied van de actualiteit, juistheid en 
volledigheid (samengevat de kwaliteit) van de gegevens op 
de risicokaart. Om de verbeteractie te laten slagen, is door 
de provincie eind 2010 een aantal workshops georganiseerd 

• De commissaris van de Koningin heeft uit hoofde van de 
portefeuille politie met vele stakeholders in zijn netwerk 
gesproken. In november is het jaarlijkse overleg van de 
commissaris met de rijksvertegenwoordigers gehouden. 

 
3. Wat zijn de risico’s 
 
Onvoldoende beschikbaarheid kan 
leiden tot aansprakelijkstelling 
achteraf, waarbij de overgang van het 
‘oude’ regime WRZO naar het ‘nieuwe’ 
Wvr door overgangsperikelen tot 
risico’s kan leiden 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Het traject netcentrisch werken voor een optimale operationele 
en bestuurlijke informatievoorziening  bij de Veiligheidsregio 
Flevoland is vertraagd en zal pas in de loop van 2011 worden 
geëffectueerd. Het borgen van de informatiepositie van de 
commissaris blijft mede daarom nog steeds een permanent 
aandachtspunt 

 
1. Wat willen we bereiken  
 
Vergroten en borgen van de 
informatievoorziening aan burgers en 
de operationele hulpverleningsdiensten 
in de provincie.  
 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Eind 2010 is er gestart met de kwaliteitsverbetering van 
de  gegevens in het Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS). 
Het onderdeel LPG Tankstations is inmiddels  door het bevoegd 
gezag succesvol afgesloten.  
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Doorontwikkeling van de 
geïmplementeerde landelijke 
risicokaart met aanvullende 
risicogegevens.  
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
In juni 2010 is een verbeterde website van de Risicokaart 
ontwikkeld en in gebruik genomen. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Onvoldoende actuele informatie en 
niet tijdige aanlevering van gegevens.  
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Dit risico heeft zich niet voorgedaan.  

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

6.2  Openbare orde en lasten 456 473 471 510 -39

veiligheid baten -13 -13 -13 -20 7

saldo 443 460 458 490 -32

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De afwijking is vanwege de geringe omvang niet toegelicht. 
 
6.6 Omgevingsplan 
 
Algemeen 
 
Provinciale Staten hebben geconcludeerd dat de voortgang van uitvoering van het tweede Omgevingsplan 
Flevoland goed is en dat er geen inhoudelijke of wettelijke noodzaak is om op korte termijn een derde 
Omgevingsplan Flevoland op te stellen. Provinciale Staten hebben besloten om het onderdeel milieu met 2 jaar 
te verlengen tot 2 december 2012. Provinciale Staten hebben besloten om Gedeputeerde Staten opdracht te 
geven tot het voorbereiden van een bestuursopdracht die eind 2011 door PS kunnen worden vastgesteld gericht 
op het opstellen en eind 2014 vaststellen van een derde Omgevingsplan Flevoland. 
 
Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

6.3  Omgevingsplan lasten 1.956 1.162 1.559 1.867 -309

baten 0 0 -111 -111

saldo 1.956 1.162 1.447 1.756 -309

0

(bedragen x € 1.000) 
 
 Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,3 miljoen hoger dan geraamd. 

 
• De procesgelden voor de schaalsprong zijn € 0,1 miljoen lager dan begroot, doordat de uitvoering van het 

IAK later gestart is. Een deel van de geplande werkzaamheden (waaronder duurzaamheids- en financiële 
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onderzoeken) heeft hierdoor nog niet plaatsgevonden dan wel zijn pas later gestart en zullen pas in 2011 
afgerond worden.  

• De procesgelden voor Noordelijk Flevoland zijn € 0,1 miljoen lager dan begroot, doordat enerzijds in 2009 
de provincie circa € 64.000 voor het project Zuyderzeerand heeft voorgefinancierd. Omdat dit pas 3e 
kwartaal 2010 verevend is, was er geen tijd meer om een aantal geprogrammeerde projecten uit te 
voeren. Anderzijds is in de tweede helft van 2010 personele capaciteit voor Noordelijk Flevoland ingezet 
voor het Deltaprogramma. Daardoor is een aantal geprogrammeerde acties niet opgepakt (€ 36.000). 

• De apparaatlasten zijn € 0,56 miljoen hoger dan geraamd. Oorzaak van de hogere directe salariskosten ad 
€ 0,4 miljoen is enerzijds dat de formatieve wijzigingen gedurende het jaar niet per themaonderdeel 
toegerekend worden in de begroting, maar wel in de jaarrekening. De formatie is in (de loop van) 2010 
uitgebreid met een hoofd Concernprogramma’s en een 2-tal senior beleidsmedewerkers (€ 0,2 miljoen). 
Anderzijds is de oorzaak van de hogere directe salariskosten dat op begrotingsbasis een deel van de 
directe salariskosten aan andere producten (10.1.3 Markermeer/IJmeer) is toegerekend dan op 
rekeningbasis (€ 0,2 miljoen) ivm verschuiving van werkzaamheden. 

 
 

6.7 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Externe ontwikkelingen  
 
Provinciefonds 
 
Herziening Provinciefonds 
In 2009/2010 is veelvuldig gesproken over de herziening van het verdeelmodel Provinciefonds. De provincies 
zijn er onderling niet in geslaagd om de uitgangspunten voor zo’n nieuw verdeelmodel te bepalen. Het 
voornaamste breekpunt daarbij was de wijze waarop met verschillen in (inkomsten uit) vermogen zou moeten 
worden omgegaan. In het voorjaar van 2010 is aan de beheerders van het Provinciefonds kenbaar gemaakt dat 
er geen overeenstemming kon worden bereikt. Naar aanleiding daarvan heeft het Rijk besloten zelf met een 
nieuw verdeelmodel te gaan komen. Daarin zal in ieder geval een maatstaf voor vermogen worden opgenomen. 
Besluitvorming over het nieuwe verdeelmodel wordt in het eerste kwartaal van 2011 verwacht; dit nieuwe 
verdeelmodel zal dan met ingang van 2012 worden toegepast.     
 
De provincies hebben in 2010 wel afspraken gemaakt met het Rijk over de verdeling van de korting van € 300 
mln. op het Provinciefonds, incidenteel voor het jaar 2011. Als gevolg hiervan ontvangt Flevoland in 2011 een 
extra uitkering van € 3,8 mln. bovenop de tijdelijke compensatie van € 5 mln. per jaar in 2010 en 2011 
waarover reeds eerder overeenstemming was bereikt. Voor de jaren 2012 en volgende zal de korting van € 300 
mln. structureel worden verwerkt in het nieuwe verdeelmodel. 
 
Normeringsystematiek 
De jaarlijkse ontwikkeling van de omvang van het Provinciefonds wordt geregeld via de zogenaamde 
normeringsystematiek.  
In 2009 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de medeoverheden om de normeringsystematiek tot en met 
2011 buiten werking te stellen in verband met de economische crisis en de daarmee samenhangende rijks-
maatregelen. In plaats daarvan is een reeks nominale uitkeringen voor die periode overeengekomen.   
Inmiddels heeft het Rijk besloten om vanaf 2012 de normeringsystematiek weer in te voeren. Daarbij zal het 
opnieuw zo zijn dat de ontwikkeling van het Provinciefonds wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de 
rijksuitgaven volgens het principe ‘van samen de trap op en af’. Gelet op de rijksombuigingen in de komende 
jaren zal dit vooral neerkomen op samen de trap af.   
 
Opcenten Motorrijtuigenbelasting  
 
Op grond van de Provinciewet heft de provincie een opslag (opcenten) op de motorrijtuigenbelasting (MRB). 
Het rijk stelt hiervoor de maximale hoogte vast, die jaarlijks wordt aangepast in verband met loon- en prijs-
ontwikkelingen. Daarbinnen bepaalt de provincie zelf het tarief. In de periode 2008-2010 zijn de opcenten 
jaarlijks extra verhoogd in verband met de voeding van het Infrafonds. De verhoging in 2010 heeft 5,7 % 
bedragen en bestond uit 3% indexering wegens loon- en prijsontwikkelingen en 2,7% verhoging ten behoeve van 
het Infrafonds. Vanaf 2011 vindt geen extra verhoging meer plaats.  
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In 2010 is de raming van de inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting tussentijds enkele malen 
verlaagd. Dit als gevolg van het feit dat zich een daling voordeed in het aantal auto’s waarover de provincie 
opcenten kan heffen. Dit werd 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. Deze laatste ontwikkeling is nog steeds gaande, waardoor de opbrengstverlaging structureel van aard 
is. Meer informatie over de opcenten motorrijtuigenbelasting is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. 
 
Dividend 
 
In 2010 zijn er geen mutaties geweest in het provinciaal aandelenbezit en aan dividend is er een bedrag van 
€ 1,4 mln. ontvangen. Dit bedrag zal in de toekomst aanmerkelijk lager zijn (ca € 1 mln.) vanwege het 
wegvallen van de dividendinkomsten van Het Friese Pad N.V.   
 
Saldo financieringsfunctie 
 
Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het totaal van de ontvangen rente over uitgezette 
liquiditeiten bij financiële ondernemingen en de bespaarde rente wegens financiering van investeringen en 
verstrekte leningen aan derden uit eigen middelen. Omdat de provincie geen leningen heeft opgenomen, is er 
geen sprake van betaalde rente. Er is wel in de loop van het jaar een rekening-courantfaciliteit geopend bij het 
Nationaal Groenfonds t.b.v. het project Oostvaarderswold tot een maximum van € 20,9 mln. Hiervan is eind 
2010 een kleine € 9,3 miljoen benut. In de paragraaf financiering wordt ingegaan op het gevoerde 
treasurybeleid en het behaalde rendement op uitzettingen. 
 
Wat heeft het gekost  
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

6.4  Algemene dekkings- lasten 93 126 276 97 178

middelen baten -104.478 -109.719 -111.684 -112.549 865

saldo -104.385 -109.593 -111.408 -112.451 1.043

(bedragen x € 1.000) 
 
Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,2 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Op 27 mei 2010 stemden Provinciale Staten in met groenfinanciering van grondaankopen voor 

Oostvaarderswold tot een bedrag van maximaal € 20,9 miljoen. De rentelasten voor deze groenfinanciering 
worden gedekt uit pachtinkomsten van reeds verworven gronden in het plangebied OostvaardersWold. Voor 
het gehele jaar 2010 werd rekening gehouden met een rentelast van € 150.000. De werkelijke rentelasten 
bedragen € 14.000.  

 
De baten zijn € 0,9 miljoen hoger dan geraamd. 
 
• De Provinciefondsuitkering is bijna € 1,6 mln. hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een 

toevoeging aan de uitkering van € 1,57 mln. die via de septembercirculaire heeft plaatsgevonden. Het 
betreft hier middelen voor herstructurering van bedrijventerreinen. Deze middelen zijn niet in 2010 
geraamd en zullen pas vanaf 2011 tot besteding kunnen komen.  

• De opbrengst uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting is ruim € 0,6 mln. (circa 1,3 %) achtergebleven 
bij de raming. De raming is in de loop van het jaar al tussentijds verlaagd in verband met een 
achterblijvende groei van het wagenpark enerzijds en een toename van het aantal zeer zuinige auto’s 
anderzijds; deze laatste categorie is vrijgesteld van belasting. Uiteindelijk zijn de ontvangsten toch nog 
achtergebleven bij de al neerwaarts bijgestelde raming door de tegenvallende ontwikkeling van het aantal 
belastbare voertuigen.    
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• Het resultaat wordt voor € 0,27 miljoen beïnvloed door lagere rentebaten betreffende voorfinanciering 
Oostvaarderswold dan geraamd. Provinciale Staten stemden op 7 januari 2010 in met de 1e 
begrotingswijziging 2010 waarin de voorfinanciering ad € 27,7 mln. van de grondverwervingen 
Oostvaarderswold is geregeld. Voor een geheel jaar bedragen de rentebaten (doordat de provincie over 
eigen middelen beschikt) € 0,7 miljoen. Omdat grondtransacties in de loop van 2010 plaatsvonden zijn de 
werkelijke kapitaallasten en corresponderende rentebaten gedurende 2010 stapsgewijs opgelopen. 
Daardoor komen de totale rentebaten voor 2010 lager uit. 

• De overige rentebaten zijn € 0,15 miljoen hoger dan begroot als gevolg van ontwikkelingen op de 
rentemarkt. 

 

6.8 Onvoorzien en stelposten 
 
Dit themaonderdeel bestaat uit de posten onvoorziene uitgaven en stelposten. Hierop worden in het algemeen 
geen lasten verantwoord. Deze posten zijn primair bedoeld om in de loop van het jaar te worden benut ter 
dekking van nieuwe uitgaven elders in de begroting. 
 
Wat heeft het gekost 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

6.5  Onvoorzien/stelposten lasten 3.113 7.271 8.324 3.000 5.324

baten 0 0 0 0 0

saldo 3.113 7.271 8.324 3.000 5.324

(bedragen x € 1.000) 
 
Wat heeft het gekost 
 
De lasten zijn € 5,3 miljoen lager hoger dan geraamd. 
 
• De post onvoorzien is na de primitieve begroting 2010 (€ 600.000) afgenomen met € 349.000 tot € 251.000. 

Met name de 1e begrotingswijziging 2010 (verhoging € 130.000) en de Najaarsnota 2010 (verlaging 
€ 427.000) hebben hier invloed op gehad. Hieronder zijn de mutaties op de post onvoorzien weergegeven: 

o 1e begrotingswijziging Diverse themaonderdelen   € 129.900 
o 3e begrotingswijziging  Compensatie fiscale bijtelling dienstauto €   94.000  -/- 
o 9e begrotingswijziging  Diverse themaonderdelen    €   40.930  
o 17e begrotingswijziging  Tegemoetkoming frictiekosten Zorgbelang €   68.000  -/- 
o 36e begrotingswijziging  Najaarsnota 2010    € 427.100  -/- 
o 40e begrotingswijziging  BDU Bestedingsplan 2011   €   68.808 

• De apparaatlasten (kosten van de bedrijfvoering; zie deel IV, hoofdstuk 3) zijn in 2010 op begrotingsbasis 
met € 3,8 mln. toegenomen. Hiervan had € 2,1 mln. betrekking op inhuur en € 1,3 mln. op tijdelijke en 
structurele formatie-uitbreiding. Tevens had € 0,6 mln. betrekking op de CAO 2009-2011 en € 0,2 mln. op 
lagere kapitaallasten.  
De dekking van deze hogere lasten bestond op begrotingsbasis uit lagere programmalasten (€ 1,8 mln.), 
dekking uit reserves (€ 1,4 mln.) en verlaging van de stelpost loon- en prijscompensatie (€ 0,6 mln.).  

• In de primitieve begroting 2010 resteerde nog € 0,6 mln. voor loon- en prijsontwikkeling. Dit bedrag is 
aangewend ter dekking van de lasten voortvloeiend uit de in 2010 afgesloten CAO 2009-2011. 

• Als last is een bedrag van € 3 mln. verantwoord, zijnde het Flevolandse aandeel in de jaarlijkse bijdrage 
van € 200 mln. die de provincies in de periode 2008-2011 op grond van het Bestuursakkoord rijk-provincies 
dienen bij te dragen ter ontlasting van de rijksbegroting.  

• In 2010 is € 3,4 mln. overgeheveld van de stelpost omgevingsplan naar de betreffende speerpunten. Op de 
stelpost resteert ultimo 2010 nog € 126.000. 

• De stelpost voor het Bedrijfsinformatieplan van € 0,5 mln. is in 2010 volledig overgeheveld naar het 
betreffende product. 

• In de begroting 2010 waren twee taakstellingen opgenomen; € 450.000 voor onderzoek en advies en 
€ 500.000 voor omzetting van inhuur naar formatie. De taakstelling voor onderzoek en advies is volledig 
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ingevuld. Op de taakstelling inhuur naar formatie resteert in 2010 nog € 475.000. Dit bedrag heeft een 
negatief effect op het rekeningresultaat 2010. In de Programmabegroting 2011 is de taakstelling verlaagd 
naar € 400.000.  

• In de meicirculaire 2010 was € 1,7 mln. opgenomen, bedoeld voor de uitvoering van het Convenant Regio-
specifiek pakket Zuiderzeelijn; deze gelden zijn geoormerkt voor de uitvoering van dit convenant door de 
vorming van de stelpost RSP/ZZL. Deze stelpost is in 2010 niet besteed. In het voorstel tot 
resultaatbestemming 2010 is opgenomen om deze middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
vervangende projecten Zuiderzeelijn, in afwachting van nadere bestedingsvoorstellen 

 

6.9 Totale lasten en baten thema 6 
 
Hieronder is van dit thema een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
themaonderdelen enerzijds en het thema als geheel anderzijds. De autorisatie door de Provinciale Staten vindt 
plaats op het niveau van de themaonderdelen. 
 
Alle bedragen in EUR 1000 
 
Themaonderdeel Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

6.1  Bestuur lasten 11.597 12.390 12.437 12.162 275

baten -6.200 -66 -89 -238 149

saldo 5.397 12.325 12.349 11.925 424

6.2  Openbare orde en lasten 456 473 471 510 -39

veiligheid baten -13 -13 -13 -20 7

saldo 443 460 458 490 -32

6.3  Omgevingsplan lasten 1.956 1.162 1.559 1.867 -309

baten 0 0 -111 -111

saldo 1.956 1.162 1.447 1.756 -309

6.4  Algemene dekkings- lasten 93 126 276 97 178

middelen baten -104.478 -109.719 -111.684 -112.549 865

saldo -104.385 -109.593 -111.408 -112.451 1.043

6.5  Onvoorzien/stelposten lasten 3.113 7.271 8.324 3.000 5.324

baten 0 0 0 0 0

saldo 3.113 7.271 8.324 3.000 5.324

6  Totaal Thema 6 lasten 17.215 21.422 23.067 17.637 5.430

Bestuur en alg. dekkings- baten -110.692 -109.798 -111.898 -112.917 1.020

middelen voor bestemming saldo -93.477 -88.376 -88.831 -95.280 6.449

0

(bedragen x € 1.000) 
 

 
 
 

 104



 

 

 

B. Speerpunten en p-MJP 
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1 Speerpunten Omgevingsplan 
 
De bedragen zoals vermeld in de tabel wat heeft het gekost betreffen sec de procesgelden van de speerpunten. 
De apparaatslasten van de speerpunten zijn opgenomen bij de betreffende thema’s. 

 

1.1 Speerpunt Markermeer/IJmeer 
 
Speerpunt Markermeer/IJmeer maakt deel uit van Themaonderdeel 4.6: Ruimtelijke planning 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Afspraken met Rijk en regio over het 
oppakken van het vervolgproces 
richting realisatie van het 
Toekomstbestendig ecologisch systeem 
n.a.v. de besluitvorming door het Rijk 
in oktober 2009. 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer is gestart. De WMIJ is 
opgericht om de ecologische opgaven te optimaliseren, 
financierbaar te maken en te combineren met regionale en lokale 
gebiedsontwikkeling. Rijk en provincies werken hier in samen. De 
resultaten hiervan krijgen een plaats in de rijksstructuurvisie 
Amsterdam – Almere – Markermeer die het rijk in 2012 in concept 
zal vaststellen. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Opzetten en uitvoeren van 
gebiedsprocessen in relatie tot formele 
planprocedures n.a.v. besluitvorming 
door het Rijk in oktober 2009. Inbreng 
in Rijks integrale planvorming. 
Mogelijke producten hierbij zijn: 
• Start Masterplan Natuur (gereed 

2013), leidend tot 
gebiedsovereenkomst; 

• Start MER (gereed 2013); 
• Start voortoets / passende 

beoordeling Natuurbeschermingswet 
(gereed 2013). 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Er is aandacht besteed aan het informeren en betrekken van de 
regio door middel van nieuwsbrief, website, symposium, evaluatie 
van voorgaande proces. De WMIJ kon daardoor pas medio 
september starten. Overleg en discussie met rijksdepartementen 
over de integraliteit van de opgave (niet alleen natuur, ook 
recreatie), zwaarte van de organisatie (geen project, maar 
werkmaatschappij) kostte meer tijd dan verwacht. De MER en 
passende beoordeling worden de komende jaren in het kader van de 
rijksstructuurvisie opgesteld. Aan het plan van aanpak 
rijksstructuurvisie is inbreng geleverd.   

3. Wat zijn de risico’s  
 
• Datum van besluitvorming over 

RAAM-brief (wordt 9 oktober 
gehaald); 

• Inhoud van RAAM besluiten door 
kabinet (bevat het afspraken voor 
vervolg, over financiering eerste 
fase TBES maatregelen); 

• Termijn waarop afspraken worden 
gemaakt tussen Rijk en regio over 
rolverdeling in het vervolgproces. 

 
De belangrijkste beheersmaatregel 
voor al deze risico’s is een door middel 
van gesprekken, lobby, eigen 
onderzoeken en andere acties invloed 
proberen uit te oefenen. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Het kabinet heeft 9 november 2009 besloten over de RAAM-brief. In 
september 2010 is een plan van aanpak voor het vervolgproces 
vastgesteld. Deze opstartperiode was langer dan verwacht, maar 
bleek niet alleen voor het Markermeer-IJmeer, maar ook voor de 
andere werkmaatschappijen en projecten uit de RAAM-brief en het 
IAK nodig. 
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4. Wat heeft het gekost  
 
Speerpunt 
Markermeer/IJmeer

Rekening 
2009

Begroting 
2010 

primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

lasten 1.887 -28 549 351 198

baten -520 0 0 0
Saldo 1.367 -28 549 351 198

0

 
(bedragen x € 1.000) 

 
5. Waardoor wijkt het af  
 
De lasten zijn € 0,2  miljoen lager dan geraamd. 
 
• In 2010 zijn minder verplichtingen aangegaan dan verwacht, doordat de opstartfase van de 

werkmaatschappij meer tijd kostte dan verwacht. Ook zijn gemeentelijke projecten langzamer van start 
gegaan door de economische crisis. Lokale gebiedsontwikkeling is hierdoor achtergebleven en leverde 
daardoor nog geen koppelmogelijkheden met het TBES. Dit wordt in vervolg van de werkmaatschappij wel 
meegenomen. 

 

1.2 Speerpunt Oostvaarderswold 
 
Speerpunt Oostvaarderswold maakt deel uit van Themaonderdeel 5.5: OostvaardersWold 
 
Externe ontwikkelingen 
 
Het kabinet-Rutte heeft in het regeerakkoord aangegeven dat de robuuste verbindingszones worden geschrapt.  
Met de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wordt overlegd over de 
betekenis van dit beleidsvoornemen voor het project OostvaardersWold. 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Hoofddoelstelling: Realisatie van een 
robuuste ecologische verbinding met 
als doelsoort het edelhert. 
 
Randvoorwaarden:  
• Duurzame inrichting van het 

watersysteem binnen het 
OostvaardersWold; 

• 85% is beleefbaar voor recreanten. 
 
Overige projectdoelstellingen: 
• Bijdrage aan de waterberging van 

Zuidelijk en Oostelijk Flevoland; 
• Gebruik van de zone door 

heckrunderen en konikpaarden; 
• Het creëren van topnatuur; 
• Het ervaren van een Unique Selling 

Point (USP) op het gebied van 
natuurgerichte recreatie. 

 
Doelstellingen vanuit overige 
projecten:  
• Ruimte scheppen voor 

1. Wat hebben we bereikt 
 
In 2010 is het OostvaardersWold planologisch vastgelegd in het 
provinciaal inpassingsplan voor OostvaardersWold. Daarnaast is de 
grondverwerving voortvarend voortgezet en zijn de eerste 
uitvoeringswerkzaamheden gestart. Daarmee zijn de doelstellingen 
voor 2010 behaald. 
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foerageergebied voor bruine en 
blauwe kiekendieven; 

• Ruimte scheppen voor 
boscompensatie; 

• Creëren van een recreatief 
uitloopgebied voor Almere. 

 
Afgeleide doelstellingen voor 2010: 
• Besluitvorming over nadere 

uitwerking van de structuurvisie in 
de vorm van een bestemmingsplan; 

• Verwerving van gronden die voor 
verkoop beschikbaar komen; 

• Voorbereiding van delen van de 
inrichting van het OostvaardersWold 
(vervroegde uitvoering); 

• Besteksvoorbereiding. 
 
2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Inhoudelijke producten: 
• Er wordt een bestemmingsplan 

gemaakt op basis van de in 2009 
vastgestelde structuurvisie, die is 
onderbouwd met een ProjectMER; 

• Het Natuurbeheerplan Flevoland 
2010 wordt vastgesteld. In dit plan 
worden de kaders voor het 
toekomstig beheer van 
OostvaardersWold geformuleerd; 

• Er wordt een beeldkwaliteitplan 
opgesteld waarin de 
kwaliteitsnormen voor de inrichting 
van het OostvaardersWold zijn 
beschreven. 

 
Grondverwerving: 
• Signaleren en stimuleren van 

(mogelijke) wensen tot verkoop van 
gronden, en daadwerkelijk 
aankopen van gronden, waarbij 
gestreefd wordt naar minnelijke 
verwerving van 660 hectare ultimo 
2010. Dit getal is gebaseerd op een 
aantal van 12 verworven bedrijven 
in het plangebied, met een 
gemiddelde omvang van 55 hectare. 
Van deze 12 bedrijven zijn er vijf 
verworven in de periode vóór 2010; 
de overige zeven worden naar 
verwachting verworven in 2010; 

• De fase van onteigening van 
gronden wordt voorbereid middels 
dossiervorming en het opstellen van 
een ontwerpbesluit tot Onteigening. 

 
Afspraken met derde partijen: 
• De realisatieovereenkomst, waarin 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Planologische vastlegging 
Op 2 december 2010 werd het Provinciaal Inpassingsplan 
OostvaardersWold unaniem vastgesteld door Provinciale Staten. 
Hiermee is de nieuwe bestemming van het plangebied 
OostvaardersWold vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grondverwerving 
Inmiddels is 1148 hectare grond in het plangebied OostvaardersWold 
in het bezit van de Provincie Flevoland of de betrokken 
projectpartners:  
• 252 hectare was al bij aanvang van het project in het bezit 

van de betrokken projectpartners; 
• Sinds 2007 is in totaal 610 hectare gronden verworven in het 

plangebied OostvaardersWold; 
• Vóór 20 oktober 2010 was met betrokken agrariërs 

overeenstemming bereikt over de verwerving van nog eens 286 
hectare. 

 
Hiermee is de collegedoelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord 2007-
2011 behaald.  
 
Daarnaast zijn de dossiers voor de grondverwerving in 2010 op orde 
gebracht. Het ontwerpbesluit tot onteigening is uitgesteld in 
afwachting van nieuwe bestuurlijke afspraken met het ministerie 
van EL&I. 
 
Realisatieovereenkomst 
In 2010 zijn twee overeenkomsten in het kader van 
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afspraken t.a.v. de financiering 
worden vastgelegd, wordt 
opgesteld. 

 
Producten communicatie: 
• Er wordt een communicatieplan en 

een marketingplan opgesteld voor 
het vervolg van het project. 

 

OostvaardersWold gesloten: 
• Met Rijkswaterstaat is een overeenkomst gesloten voor EHS-

compensatie voor de verbreding van de A6. In 
OostvaardersWold zal een gebied van 133 hectare worden 
gerealiseerd ter compensatie van EHS die verdwijnt als gevolg 
van de aanleg van extra rijstroken. Met de overeenkomst van 
Rijkswaterstaat is een bedrag gemoeid van € 23,3 miljoen 
exclusief btw. 

• In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor 
OostvaardersWold werd met Staatsbosbeheer een bijdrage van 
€ 25,9 miljoen overeengekomen voor verwerving, inrichting en 
beheer. Daarnaast werd een inspanningsverplichting voor 
Staatsbosbeheer vastgelegd. In 2010 is een aanvullende 
overeenkomst gesloten waarmee de pachtinkomsten uit reeds 
verworven gronden binnen het plangebied worden 
overgedragen aan de Provincie Flevoland. Deze pachtinkomsten 
worden deels ingezet om de rentelasten als gevolg van 
voorfinanciering door de Provincie Flevoland van 
grondverwerving in OostvaardersWold te dekken. Een eventueel 
batig saldo wordt ingezet als gedeeltelijke invulling van de 
inspanningsverplichting van Staatsbosbeheer op grond van de 
SOK. 

 
Inrichting en beheer 
De uitvoering van het project OostvaardersWold is in 2010 begonnen 
met de aanleg van een wandelpad op het Adelaarswegtracé, in het 
hart van OostvaardersWold. Ook  zijn de eerste voorbereidingen 
getroffen voor uitvoeringswerkzaamheden in het Horsterwold en 
het Kotterbos. 
In 2010 werd het strategisch beheerplan voor OostvaardersWold 
vastgesteld, als kader voor het toekomstige beheer van 
OostvaardersWold door Staatsbosbeheer.  
 
Overige producten 
Conform het Plan van Aanpak zijn in 2010 ook de volgende 
producten gerealiseerd, die niet waren genoemd in de 
Programmabegroting 2010: 
• Communicatieplannen: Identiteits- en Imagoplan, 

Participatieplan, Promotieplan. 
• Producten Voorbereiding van de Uitvoering: 

Beeldkwaliteitplan, Definitief Ontwerp, Natuurbeheerplan, 
Calamiteitenplan, Acquisitieplan 

• Producten Projectfinanciering: Strategie marktbenadering, 
SSK-raming, Uitvoeringsstrategie.  

 
Het documentatieplan, dat beschrijft hoe de aanleg van 
OostvaardersWold zal worden gedocumenteerd, zou ook in 2010 
gerealiseerd worden. Dit plan is uitgesteld in afwachting van 
nieuwe bestuurlijke afspraken met het ministerie van EL&I. 
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Zie risicomatrix Flevoland. 
Belangrijkste risico’s in de komende 
projectfase: 
• De financieringsafspraken met één 

of meerdere partijen kunnen 
niet volledig worden vastgelegd in 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
De risico’s die in de Programmabegroting 2010 zijn genoemd 
hebben zich niet voorgedaan. Met Rijkswaterstaat en 
Staatsbosbeheer zijn inmiddels overeenkomsten afgesloten, op 2 
december 2010 is het inpassingsplan vastgesteld en de 
grondverwerving verliep zeer voorspoedig. Er hebben zich in 2010 
echter wel enkele nieuwe risico’s voorgedaan. 
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de realisatieovereenkomst. Dit kan 
consequenties hebben voor de 
fasering van het project; 

• Gronden worden niet (tijdig) 
verworven; 

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

 

 
Verminderd landelijk politiek draagvlak 
Het landelijk politiek draagvlak voor het project OostvaardersWold 
is verminderd. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte is 
vastgelegd dat de robuuste verbindingen (waaronder 
OostvaardersWold) worden geschrapt. De staatssecretaris van EL&I 
heeft in een brief aangegeven dat het ministerie niet langer garant 
staat voor verplichtingen die de Provincie Flevoland aan gaat na 
dagtekening van deze brief, 20 oktober 2010. De staatssecretaris 
heeft daarbij aangegeven dat het Rijk wél verantwoordelijk is voor 
verplichtingen die de provincie vóór deze datum is aangegaan. In 
afwachting van nieuwe bestuurlijke afspraken over het project 
OostvaardersWold is de Provincie Flevoland sinds 20 oktober 2010 
geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. Verplichtingen die 
reeds vóór 20 oktober zijn aangegaan, worden door de Provincie 
Flevoland nagekomen. 
 
Risico voorfinanciering grondverwerving 
Op 22 mei 2010 namen Provinciale Staten het besluit om de 
grondverwerving voor OostvaardersWold tot een bedrag van 
maximaal € 20,9 miljoen voor te financieren middels 
groenfinanciering. Het maximale financiële risico bestaat uit de 
kosten voor volledige schadeloosstelling van de betrokken agrariërs. 
De maximale financiële impact van dit risico is geraamd op 25% van 
het genoemde bedrag (€ 5,2 miljoen).  
 
Kostenrisico’s 
De kostenrisico’s voor OostvaardersWold zijn in de kostenraming 
volgens de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK-raming) 
gedetailleerd uitgewerkt in de vorm van bandbreedtes waarbinnen 
de kosten voor de verschillende onderdelen van OostvaardersWold 
kunnen variëren. Uit de probabilistische SSK-raming voor 
OostvaardersWold blijkt dat de totale projectkosten met een 
zekerheidsmarge van 85% zullen liggen onder het bedrag van 
€ 403,5 miljoen.  

 
4. Wat heeft het gekost  
 
Speerpunt Oostvaarderwold Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

lasten 2.180 -253 2.920 2.212 708

baten -48 0 0 0 0
Saldo 2.132 -253 2.920 2.212 708

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af  
 
De lasten zijn € 0,7  miljoen lager dan geraamd. 
 
• Voor proceskosten Oostvaarderswold was in 2010 € 2,9 mln. beschikbaar. Hiervan is € 0,7 mln. niet in 2010 

besteed. Een deel van de proceskosten in 2010 is op grond van het Plan van Aanpak voor 
OostvaardersWold, dat op 4 februari 2010 door Provinciale Staten werd vastgesteld, bestemd voor 
inhuurcontracten die doorlopen tot en met maart 2011.  

• De grondverwerving voor OostvaardersWold is in 2010 zeer voorspoedig verlopen. Als gevolg daarvan zijn 
de kosten voor de grondverwerving hoger uitgevallen dan bij aanvang van de realisatiefase werd ingeschat. 
In totaal is inmiddels € 121 miljoen uitgegeven voor de grondverwerving (rekening houdend met lopende 
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verplichtingen). Om de kosten in 2010 volledig te kunnen dekken namen Provinciale Staten op 22 mei 2010 
het besluit om de grondverwerving in het plangebied in 2010 voor te financieren tot een bedrag van 
maximaal € 20,9 miljoen.  

 

1.3 Speerpunt Luchthaven     
 
Speerpunt Luchthaven maakt onderdeel uit van Themaonderdeel 4.6: Ruimtelijke planning.  
 

1. Wat willen we bereiken   
 
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 
investeringsbeslissing van de 
Schiphol Group binnen de PKB zijn 
afgerond;  

• Is de planvorming voorde 
ruimtelijke inbedding, waaronder 
ook de bereikbaarheid, van de 
luchthaven verloopt volgens 
planning;  

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

 

1. Wat hebben we bereikt 
 
• De Raad van State (RvS) procedure voor het aanwijzingsbesluit 

loopt en zal niet eerder dan in 2011 zijn afgerond.  
• Met de luchthaven, Schiphol en gemeente Lelystad is een 

fasegewijze ontwikkeling opgesteld, voor de uitvoering zijn nog 
geen nadere afspraken gemaakt. Vanwege de economische 
crisis is het proces getemporiseerd. 

• De bestemmingsplanprocedures lopen volgens planning. Twee 
van de drie procedures zijn afgerond en liggen bij de RvS. 

• In 2010 heeft de provincie besloten tot deelname aan OMALA. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• De aanwijzingsprocedure zodanig 

beïnvloeden dat de risico’s op de 
vernietiging van een besluit bij de 
Raad van State worden beperkt; 

• In 2007 is met de gemeente 
Lelystad, de Schiphol Group (SG) 
en de exploitant van de 
luchthaven een convenant 
afgesloten. Partijen komen 
gemaakte afspraken na, w.o. 
milieu- en r.o. procedures gereed 
en leiden tot een positief 
investeringsbesluit van de SG; 

• Uitwerken PMIT ten behoeve van 
bereikbaarheid luchthaven; 

• Verrichten van lobby en PR werk 
om te komen tot een voor de 
regionale economie zo optimaal 
mogelijke invulling van de 
luchtvloot; 

• Het verankeren van de CROL in de 
provinciale organisatie 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• In verband met vaststelling van een nieuwe routestructuur en 

het voorbereiden van lucht- verkeersleiding is deelgenomen 
aan werkgroepen van de ministeries de Schiphol Group. Een 
goede routestructuur is o.a. nodig voor het slagen van de RvS-
procedure. 

• De provincie voert in samenspraak met de gemeente Lelystad 
een intensieve lobby richting de Schiphol Group, ministeries en 
de politiek. De inzet is er op gericht om tot een zelfstandige 
ontwikkeling van de luchthaven te komen. 

• Onder leiding van de provincie is een gebiedsvisie 
bereikbaarheid Lelystad Zuid opgesteld.  

• Er heeft nog geen vertaling van de gebiedsontwikkeling 
Lelystad Zuid plaatsgevonden vanwege de vertraging in de 
ontwikkelingen door de economische crisis. 

• Met verschillende partijen is overleg gevoerd voor 
mogelijkheden voor onderwijsprogramma’s op de luchthaven 
(ROC Luchtvaartonderwijs).  

• Er is deelgenomen aan verschillende overlegstructuren vanuit 
ministeries, belangenorganisaties, waaronder de Alderstafel. 

• In opdracht van PS is op 11 november 2010 een succesvol 
symposium over de duurzame luchthaven georganiseerd. Er zijn 
bouwstenen en voorstellen neergelegd voor een duurzame 
gebiedsontwikkeling. 

• Het ministerie van M&I heeft nog geen besluit genomen over 
het instellen van de CROL en de Cie28. 
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3. Wat zijn de risico’s  
 
De mogelijkheid bestaat dat 
procedures vertraging oplopen. Deze 
kans wordt geschat op 50%. Gevolg zijn 
imagoschade, een vertraging van het 
totale project en een kostenstijging. 
Een goede risico-inschatting kan dit 
voorkomen. Daarnaast wordt 
geprobeerd de ‘bevoegde gezagen’  te 
beïnvloeden (onder andere ministerie 
van Verkeer & Waterstaat en 
gemeente(n)) met het oog op het 
beperken van die risico’s. 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
 
De uitspraak van de RvS is uitgesteld tot medio 2011. In overleg met 
het ministerie worden alle benodigde voorbereidingen gedaan om 
een positieve besluitvorming mogelijk te maken.  
 

De kans bestaat dat de Schiphol Group 
(SG) niet investeert. Deze kans wordt 
geschat op 50%. Een dergelijke 
ontwikkeling leidt er toe dat diverse 
beleidsterreinen moeten worden 
herzien: het banenplan schaalsprong, 
de gebiedsontwikkeling Larserknoop, 
OMALA, de infrastructuur inclusief het 
openbaar vervoer. Daarnaast ontstaat 
imagoschade. De actie die de provincie 
onderneemt is met name een 
intensivering van overleg en lobby. 

De Schiphol Group heeft de investeringsbeslissing uitgesteld. Dit 
heeft te maken met de economische crisis en het feit dat nieuwe 
berekeningen laten zien dat Schiphol tot 2030 voldoende ruimte 
voor eigen ontwikkeling heeft.   
In overleg met ministerie en de Schiphol Group wordt bezien welke 
ontwikkeling voor Lelystad binnen dit gegeven aan de orde kunnen 
zijn, gelet op de economische en werkgelegenheidsbelangen die 
hiermee op het spel staan.  
 
De provincie voerde in samenspraak met de gemeente Lelystad een 
intensieve lobby richting ministerie, Tweede Kamer en de Schiphol 
Group. 

 
Omala 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
De eerste gronden zijn aangekocht en 
worden bouwrijp gemaakt 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan moet worden 
afgewacht voordat de aankoop van gronden wordt gestart. De 
vaststelling is begin 2011 voorzien.        
              

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Op basis van een businessplan is een 
uitvoeringsorganisatie opgezet. De 
financiering van OMALA dient nog 
uitgekristalliseerd te worden (in de 
vorm van aandelenkapitaal en 
leningen). 
 

 2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Uitvoeringsorganisatie is volgens planning opgestart. Er is een 
kantoor gehuurd nabij Luchthaven Lelystad, van waaruit de 
activiteiten van OMALA NV plaats zullen vinden; 
Aan de formele voorwaarden om tot oprichting van OMALA CV te 
kunnen besluiten, is voldaan. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Het uitblijven van de 
investeringsbeslissing door de Schiphol 
Group. De ontwikkeling van de 
luchthaven is van wezenlijk belang 
voor de ontwikkeling van het OMALA 
gebied.  

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Risico’s zijn ongewijzigd. Er wordt gewacht op een uitspraak van de  
Raad van State (definitief aanwijzingsbesluit Luchthaven Lelystad). 
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4. Wat heeft het gekost 
 
Speerpunt       Luchthaven 
Lelystad incl. OMALA

Rekening 
2009

Begroting 
2010 

primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

lasten 1.293 35 426 199 227

baten 0 0 0 0
Saldo 1.293 35 426 199 227

0

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,2  miljoen lager dan geraamd. 
 
• Gelet op de onzekerheden omtrent de besluitvorming van de Raad van State bij de aanwijzingsprocedure, 

investeringsbeslissing Schiphol Group en instellen CROL door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu zijn 
de voorgenomen provinciale investeringen (€ 0,2 mln) slechts in beperkte mate of nog niet gedaan. 
Verwacht wordt dat in het voorjaar 2011 meer duidelijkheid ontstaat op basis waarvan ook tot uitvoering 
van de motie “intensivering speerpunt luchthaven” overgegaan kan worden. 

 

1.4 IFA / Schaalsprong Almere 
 
Schaalsprong Almere 
 
Schaalsprong Almere maakt onderdeel uit van Themaonderdeel 6.3: Omgevingsplan. 
 
De hoofddoelstellingen zijn:  
1. Almere moet zich kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijke en vitale stad in de Noordvleugel van de 

Randstad, met een breed aanbod aan woonmilieus; 
2. Meerzijdige ontwikkeling blijft het uitgangspunt en is ook noodzakelijk voor de voorziene opvangtaak van 

Almere. 
 
Externe ontwikkelingen 
 
Op 29 januari 2010 is het Integraal Afsprakenkader Almere (IAK) ondertekend door het rijk, de provincie en de 
gemeente Almere. Het IAK is een samenwerkingsovereenkomst waarin het proces, de organisatie en de inhoud 
voor Almere 2.0 is geregeld. Het IAK borgt ook de door het Rijk vastgestelde RAAM-brief. 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Na de vaststelling van de RAAM-brief in 
oktober 2009 is de provinciale inzet in 
2010 gericht op het vaststellen van het 
Integraal Afsprakenkader Almere en 
het uitwerken van de verschillende 
(ruimtelijke) ontwikkelings- en 
investeringsprogramma’s in 2010.  
 
De provinciale inzet zal met name 
gericht zijn op de programma’s: 
• Groenblauw; 
• Infrastructuur; 
• Economie en (regionale) 

topvoorzieningen.  
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
In 2010 is gestart met de uitvoering van het IAK. De 
bestuursopdracht voor de provinciale uitvoering van het IAK is 
vastgesteld. Verder zijn in samenwerking met rijk en gemeente 
concrete plannen van aanpak voor de thema’s en opdrachten voor 
de werkmaatschappijen opgesteld en in uitvoering gebracht. 
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De uitwerking van deze onderwerpen 
zal plaatsvinden met onze regionale 
partners. Vanuit de centrale 
programmaorganisatie SSA zal de 
samenhang tussen de programma’s en 
het proces gemanaged worden. 
 
 2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Het uitwerken en opstellen van de 

programmering voor het 
provinciale gedeelte van het IAK; 

• Het uitwerken van een financieel- 
ruimtelijk/inhoudelijk kader; 

• Onderhouden en coördineren van 
de interne en externe organisatie 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• De bestuursopdracht voor de provinciale uitvoering van het IAK 

is vastgesteld. De financiële en personele bijdrage aan de 
uitvoering van het IAK zijn vastgesteld en via een beschikking 
aan Almere bevestigd.  

• In de werkgroep Financieel Kader van het IAK wordt het 
financieel-ruimtelijk/inhoudelijk kader onderzocht. 

• De interne en externe uitvoeringsorganisatie is opgenomen in 
de bestuursopdracht en inmiddels geborgd. 

 
3. Wat zijn de risico’s 
 
• Kans op, door het ontbreken van 

centrale sturing, fragmentarisch en 
daardoor inefficiënt werken; 

• De wijze waarop de provincie haar 
wettelijke taken als 
ondertekenende partij van de 
Schaalsprong Almere in kan- en 
moet vervullen. 

 3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
• Het programma Schaalsprong Almere maakt deel uit van 

Concernprogramma’s waardoor coördinatie en strategische 
afstemming met andere programma’s en de lijnafdelingen 
geborgd is. 

• De provincie is lid van de Stuurgroep RRAAM/IAK en heeft 
zodoende voldoende inzicht in mogelijke wettelijke risico’s en 
kan hierop in dien nodig acteren. 

 
4. Wat heeft het gekost  
 
Schaalsprong Almere Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

lasten 385 245 384 276 108

baten 0 0 0 0
Saldo 385 245 384 276 108

0

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,1  miljoen lager dan geraamd. 
 
• Het procesgeld is € 100.000 lager gerealiseerd. De reden hiervoor is de latere start van de uitvoering van 

het IAK. Een deel van de geplande werkzaamheden (waaronder duurzaamheids- en financiële onderzoeken) 
heeft hierdoor nog niet plaatsgevonden. Onderzoeken op het financieel vlak zijn later gestart en worden 
pas in 2011 niet afgerond.  

 
Speerpunt IFA 
 
Speerpunt IFA maakt deel uit van Themaonderdeel 3.1: Werken en ondernemen 
 
Hoofddoelstelling van het IFA is het realiseren van de doelen uit het Investeringsprogramma om te komen tot: 
• Het realiseren van krachtige impulsen van een uniek stedelijk klimaat in Almere; 
• Het versterken van de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad. 
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1. Wat willen we bereiken  
 
Versterking economische structuur 
• Ontwikkelen van een zeer 

hoogwaardige en innovatieve data-
infrastructuur voor 
bedrijventerreinen en daarmee 
stimuleren van ontwikkeling van 
dataintensieve bedrijvigheid; 

• Investeren in een datainfrastructuur 
waarmee zowel huishoudens als 
MKB-bedrijven worden ontsloten; 

• Stimuleren van de ontwikkeling of 
vestiging van kennisinstituten; 

• Het stimuleren van 
(werkgelegenheid) in de 
zorgeconomie; 

• Het stimuleren van de realisatie van 
een of meer grootschalige leisure-
voorzieningen; 

• Het stimuleren van internationale 
bedrijvigheid in zuidelijk Flevoland. 

 
Kwaliteitslag groen blauwe stad 
Integratie van groenblauwe 
doelstelling uit IAK met doelstellingen 
IFA. 
 
Versterking voorzieningenstructuur 
Het (ten minste) gelijk trekken van het 
voorzieningenniveau met het 
Nederlandse gemiddelde. 
 
Versterking hoger onderwijs en mbo 
Uitgroeien van Almere tot een 
innovatieve kennisstad met een eigen 
gezicht, aantrekkelijk voor student en 
bedrijfsleven. 
 
Infrastructurele knelpunten 
Het oplossen van bestaande en in de 
nabije toekomst te verwachten 
bereikbaarheidsproblemen op lokaal en 
bovenlokaal niveau voor auto, fiets en 
OV als gevolg van de stedelijke 
ontwikkeling en groei van Almere.  
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De realisatie van de doelen uit de vijf programmalijnen moet zijn 
beslag krijgen over een periode van 10 tot 15 jaar. De middelen zijn 
onderverdeeld in drie tranches, waarvan de eerste eindigt in 2011.  
 
Voor de meeste lopende projecten geldt dat in 2010 minder is 
gerealiseerd dan oorspronkelijk was gepland. Het tegenvallende 
economische klimaat was hiervan een belangrijke oorzaak, zeker 
voor de IFA-projecten die sterk afhankelijk zijn van ontwikkelingen 
in de markt.  
 
Van de vijf IFA-programmalijnen, ligt in de afgelopen periode 
(vanaf 2007) vooral het accent op ‘versterking economische 
structuur’ en ‘versterking hoger onderwijs’. Ten behoeve van 
kwaliteitsslag groenblauwe stad’ zijn geen projecten tot uitvoering 
gekomen. Overigens geldt voor veel projecten dat zij aan meer dan 
één IFA-programmalijn bijdragen. 
 
In 2010 zijn alleen voor de versterking van het hoger onderwijs 
nieuwe projecten gestart, waaronder de komst van een brede 
Hogeschool Flevoland.  
 
Om de voortgang van het IFA te monitoren en daar waar nodig bij te 
sturen wordt elk halfjaar aan PS verslag uitgebracht. Voor 
informatie op projectniveau wordt daarnaar verwezen. 
 
 
 
 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• In overleg met Almere zoeken naar 

geschikte projectvoorstellen; 
• Goedgekeurde projectvoorstellen 

een afgesproken financiële 
bijdrage geven; 

• Evaluatie 1e tranche opzetten; 
• Besluit voorbereiden voor het 

vervolg van IFA vanaf 2011; 
• Zoveel mogelijk aansluiting zoeken 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• Er zijn twee nieuwe projectvoorstellen gehonoreerd en 

goedgekeurde projectvoorstellen hebben een financiële 
bijdrage ontvangen 

• De evaluatie van IFA 1ste tranche is afgerond. De uitkomsten 
hiervan zijn gebruikt voor de inrichting van de tweede 
tranche; 

• Verder is er een voorstel aanpak tweede tranche opgesteld en 
wordt begin 2011 aan PS voorgelegd. Hierin wordt zoveel 
mogelijk aansluiting gezocht bij de doelen van het IAK. 
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bij IAK-projecten 
 

 

3. Wat zijn de risico’s 
 
• Gebrek aan professionaliteit bij 

aansturing en uitvoering van 
projecten. Beheersmaatregel: 
kritisch volgen van aansturing en 
uitvoering en zonodig ondersteuning 
bieden; 

• Niet doorgaan van aansprekende 
projecten; 

• Projecten leveren onvoldoende 
resultaat; 

• Provincie heeft onvoldoende 
middelen om IFA reserve op 
voldoende niveau te krijgen; 

• Uitkomst IAK nog niet helder. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Achterblijvende professionaliteit bij de aansturing van projecten 
heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat de beoogde doelen 
niet (volledig) zijn bereikt. In  het voorstel voor de tweede tranche 
is getracht dit te verbeteren door een strakker beheer vanuit de 
provincie.  
Daar waar de gewenste resultaten niet konden worden 
waargemaakt, is de subsidie beëindigd.  

 

 
4.Wat heeft het gekost 
 
Speerpunt IFA Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

lasten 4.211 5.098 16.836 10.676 6.160

baten 0 0 0 0
Saldo 4.211 5.098 16.836 10.676 6.160

0

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 6,2  miljoen lager dan geraamd. 
 
• In 2010 is met de gemeente Almere afgesproken dat de provinciale bijdrage pas betaald wordt op basis van 

aantoonbare liquiditeitsbehoeften. In 2010 heeft de gemeente Almere geen verzoeken ingediend die 
noopten tot het daadwerkelijk overmaken van  IFA gelden voor projecten. De gemeente Almere had 
enerzijds nog IFA bedragen uit 2009 staan die pas in 2010 tot betaling aan de stichtingen hebben geleid en 
anderzijds heeft de gemeente een aantal projecten voorgefinancierd.  

• In de begroting 2010 was conform de projectovereenkomsten uitgegaan van betaling volgens de 
beschikkingen IFA voor 2010: AKS € 3 mln , internationalisering 0,6 mln, Almere Health City € 1,6 mln en 
Oostkavels  € 1 mln. Deze bedragen zullen in 2011 alsnog worden overgemaakt. 

 

1.5 Aandachtsgebied Noordelijk Flevoland 
 
Aandachtsgebied Noordelijk Flevoland maakt onderdeel uit van Themaonderdeel 6.3: Omgevingsplan. 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Identificeren van kansen gericht op 
economische versterking en creëren 
van hoogwaardige werkgelegenheid 
(Economisch Ontwikkelingspakket 2007 
– 2010). 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
• Samen met onze regiopartners hebben we meer inzicht in de 

haalbaarheid en te verwachten economische bijdragen van 
diverse potentiële projecten en investeringen gekregen. Een 
evaluatie van het Ontwikkelings-pakket heeft nog niet 
plaatsgevonden. 

• In het bijzonder is in de Stuurgroep Zuyderzeerand een basis 
ontstaan voor verdere interprovinciale samenwerking. 
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Centraal staat de uitvoering van het 
Economisch Ontwikkelingspakket 
Noordelijk Flevoland en de opzet van 
een programmatische aanpak van het 
gebied.  
 
In 2010 wordt prioriteit gegeven aan: 
• programmering van de aanwending 

van de compensatiegelden 
Zuiderzeelijn (ZZL) (Regisseur, 
coördineren); 

• gebiedsontwikkeling 
Zuyderzeerand (Regisseur, 
ontwikkelen); 

• ontwikkeling Agro Park 
Noordoostpolder (faciliteren); 

• ontwikkeling 2e haven Urk 
(faciliteren); 

• ontwikkeling glastuinbouw 
(faciliteren); 

• implementatie clusteraanpak voor 
maakindustrie (Regisseur); 

• ontwikkeling windenergie 
(Windkoepel). 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• In 2010 is het regionale Convenant Zuiderzeelijngelden 

Noordelijk Flevoland getekend. Dit vormt de aanzet voor 
verdere versterking van de regionale economie t/m 2020.  

• De Stuurgroep Zuyderzeerand heeft focus aangebracht in haar 
gebiedsontwikkel-ingsproces. Begin 2011 zal een dynamische 
gebiedsagenda (visie) nadere inzicht geven aan de 
mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling. 

• In haar rol als facilitator heeft de provincie subsidie verleend 
aan de ontwikkeling van het Agro Park Noordoostpolder, nader 
marktonderzoek tweede haven Urk, ontwikkeling van de 
glastuinbouw en maakindustrie. De onderzoeken zijn elk 
afgerond met een rapportage. Nadere besluitvorming moet 
nog plaatsvinden. 

• De provincie heeft actief deelgenomen aan de Stuurgroep 
Koepel Windenergie NOP.  

3. Wat zijn de risico’s  
 
Draagvlak, haalbaarheid initiatieven 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan 
 
Er hebben zich geen risico’s voorgedaan. 

 
4. Wat heeft het gekost  
 
Aandachtsgebied     
Noordelijk Flevoland

Rekening 
2009

Begroting 
2010 

primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

lasten 188 36 287 184 103

baten 0 0 0 0
Saldo 188 36 287 184 103

0

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,1 miljoen lager dan geraamd. 
 
• In 2009 heeft provincie circa € 64.000 voor het project Zuyderzeerand voorgefinancierd. Omdat dit pas 3e 

kwartaal 2010 verevend is, was er geen tijd meer om een aantal geprogrammeerde projecten uit te voeren 
(zie ook hieronder). 

• In de tweede helft van 2010 is personele capaciteit voor Noordelijk Flevoland ingezet voor het 
Deltaprogramma. Daardoor is een aantal geprogrammeerde acties niet opgepakt (€ 36.000). 
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2 p-MJP 
 

2.1 Algemeen 
 
Wat we willen bereiken 
Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar wonen, werken, natuur, water, milieu en recreëren zijn 
afgestemd op de maatschappelijke behoefte. Het p-MJP draagt bij aan diverse doelstellingen zoals die zijn 
opgenomen onder de thema’s van deel A. In de navolgende paragrafen wordt meer specifiek beschreven wat 
we hebben bereikt in 2010.  
 
Provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied 2007-2013 
Het provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied (p-MJP) richt zich op het ontwikkelen en vernieuwen 
van het landelijk gebied middels een gebiedsgerichte benadering en samenwerking met diverse gebiedspartners 
(waaronder gemeenten, waterschap en terreinbeherende organisaties). Binnen het p-MJP zijn de Rijksmiddelen 
vanuit de Investeringsregeling Landelijk Gebied (ILG), de Europese middelen vanuit het Plattelands 
ontwikkelingsprogramma (POP) en provinciale middelen beschikbaar. Samen met cofinanciering door 
gebiedspartners worden de middelen besteed aan projecten op het gebied van natuur, recreatie, landschap, 
landbouw, water, milieu en leefbaarheid. 
 
Oostvaarderswold 
Een belangrijk onderdeel van het p-MJP betreft het verwerven en inrichten van gronden ten behoeve van het 
Oostvaarderswold. Het Oostvaarderswold is als speerpunt opgenomen in dit jaarverslag. Hier wordt volstaan 
met een verwijzing naar het speerpunt Oostvaarderswold. 
 
Wat we hebben gedaan 
Het verbeteren van de fysieke kwaliteit van het landelijk gebied in Flevoland door het uitvoeren van projecten. 
In de navolgende paragrafen wordt dit nader gespecificeerd. 
 
Externe ontwikkelingen 
 
In 2010 is de midterm review (MTR) van het ILG uitgevoerd. Zowel provinciaal als landelijk is onderzocht  wat 
de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van de doelen en de besteding van de budgetten. Uit de 
MTR van Provincie Flevoland blijkt dat de voortgang op schema ligt.  
De verwachting was dat op basis van de MTR nieuwe afspraken tussen provincies en het rijk over budgetten en 
prestaties gemaakt zouden worden. Tijdens dit proces heeft echter een kabinetswisseling plaatsgevonden en  
het nieuwe kabinet heeft de bakens verzet. Dit resulteerde in oktober 2010 in een verplichtingenstop op het 
grootste deel van het ILG budget. Hierdoor konden projecten waarvoor ILG budget nodig was geen doorgang 
meer vinden. Er wordt bestuurlijk overleg gevoerd over de ontstane impasse. 
 

2.2 Natuur 
 
Hoofddoelstellingen: Een robuuste en samenhangende structuur van natuurgebieden, waarin de Flevolandse 
waarden in relatie tot natte natuur, grootschalige natuur en belevingsnatuur kunnen worden behouden en 
versterkt. 
 
De zes onderdelen die worden onderscheiden binnen dit thema zijn: 
1. Het verwerven van gronden 
2. Het inrichten van gronden binnen de EHS 
3. Het beheren van gronden binnen de EHS 
4. Verdrogingbestrijding 
5. Leefgebieden inclusief soortenbeleid 
6. Opheffing versnippering en verstoring Oostrand 
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Ad 1. Het verwerven van gronden 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Het verwerven gronden t.b.v. de EHS 
(Ecologische Hoofdstructuur). 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Het grootste deel van de EHS-opgave van de provincie Flevoland 
bestaat uit het project OostvaardersWold. Voor de verantwoording 
van dit project wordt verwezen naar paragraaf 1.4 van deel II. 
Naast OostvaardersWold is in de Bestuursovereenkomst een 
aanvullende verwervingsopgave van vastgelegd voor overige EHS-
projecten. Op grond van de werkversie van de gewijzigde 
bestuursovereenkomst uit 2009 is de omvang van deze 
verwervingsopgave 47 hectare. In 2010 is één grondaankoop voor 
Overige EHS gedaan. Daarmee is de doelstelling uit de 
Bestuursovereenkomst ILG volledig gerealiseerd.  
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
In 2009 worden alle mogelijkheden 
benut tot verwerving EHS binnen de 
kaders van dit aankoopstrategieplan. 
Daarvoor is een aankoopstrategie-
plan opgesteld dat streeft naar 
realisatie Oostvaarderswold 2014 
(zie aldaar) en overige EHS 2018. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Grondaankopen ten behoeve van de Overige EHS hebben  
uitsluitend plaatsgevonden op basis van minnelijke verwerving. In 
2010 is 12 hectare EHS aangekocht ten behoeve van het Harderbos. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Het tempo is afhankelijk van de 
bereidheid tot het verkopen van 
grond door de grondeigenaren. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Gezien de ontwikkelingen rond het ILG na de kabinetswisseling is 
dit punt onderdeel van een grotere ILG discussie geworden. De 
gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk. 

 
Ad 2. Het inrichten van gronden binnen de EHS 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Het uiteindelijke doel is dat alle 
verworven gronden ook worden 
ingericht. Welke afgeleide doelen en 
prestaties in 2010 en de jaren 
daarna kunnen worden behaald, is 
afhankelijk van de voortgang van de 
minnelijke grondverwerving. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Binnen de Meerjaren Uitvoeringsprogramma’s met de 
terreinbeherende organisaties zijn vijf projecten opgenomen en 
beschikt met als doelstelling inrichting. Het gaat hierbij om 
Rotterdamse Hoek, Ettenlandseweg, De slurf, Kadoelerveld en 
Kuinderbos. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Uitvoeren van de kwaliteitsimpuls 
voor nieuwe en bestaande 
natuurterreinen op basis van de 
aangepaste subsidieregeling 
Inrichting Landelijk Gebied 
Flevoland. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
De ambities van deze vijf projecten zijn in overeenstemming met 
de ambities van het Natuurbeleidsplan.  

3. Wat zijn de risico’s  
 
De voortgang is afhankelijk van het 
tempo van de grondverwerving. 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Gezien de ontwikkelingen rond het ILG na de kabinetswisseling is 
dit punt onderdeel van een grotere ILG discussie geworden. De 
gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk. 
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Ad 3. Het beheren van gronden binnen de EHS 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Een efficiënt en duurzaam beheer 
van in het Natuurbeheerplan 
Flevoland opgenomen terreinen. 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Er is een geactualiseerd beleidskader in de vorm van een 
Natuurbeleidsplan inclusief ambitiekaart vastgesteld. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Uitvoeren nieuwe in 2009 

vastgestelde Subsidieverordening 
Natuur- en Landschapsbeheer 
Flevoland; 
o d.w.z verlenen van subsidies 

voor agrarisch natuurbeheer 
overwegend op basis van 
collectieve beheerplannen; 

o d.w.z afsluiten 
meerjarenovereenkomsten 
met terreinbeherende 
organisaties; 

• Uitvoeren van de kwaliteitsimpuls 
voor nieuwe en bestaande 
natuurterreinen op basis van de 
aangepaste subsidieregeling 
Inrichting Landelijk Gebied 
Flevoland. 

 

 2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
- De SVNL-2010 is opengesteld. 
- Er zijn subsidies voor agrarisch natuurbeheer verleend op basis 
van drie goedgekeurde collectieve beheerplannen. 
- In overleg met LTO-noord, IPO en Vogelbescherming is het 
akkerrandenpakket voor Flevolandse situatie aangepast. 
- BoerenNatuur zorgt voor een extra impuls in het agrarisch 
natuurbeheer.  
- Er zijn drie meerjarenovereenkomsten afgesloten met 
terreinbeherende organisaties.  
 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Uit onderzoek blijken de 
beheerkosten hoger dan tot nu toe is 
aangenomen. Nagegaan moet 
worden wat hiervan de consequentie 
is voor de provincie. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Op aangeven van BoerenNatuur was de ambitie van de provincie om 
500 ha. agrarisch natuurbeheer extra te realiseren. In de praktijk 
blijkt er minder interesse te zijn. 

 
Ad 4. Verdrogingbestrijding 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
In 2010 is 1100 en in 2011 is 1300 
hectare niet meer verdroogd zodat 
bedreigde dier- en plantensoorten 
beter kunnen overleven (via p-MJP 
en overig). 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Er zijn drie meerjarenovereenkomsten afgesloten met 
terreinbeherende organisaties waarbinnen negen 
verdrogingsbestrijdingsprojecten zijn opgenomen. Hiermee is dat 
deel van totale opgave gedekt waarvoor financiering  beschikbaar 
is. In 2010 is 500 hectare gerealiseerd. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Op basis van uitgevoerde quick scan 
uitvoeren van een aantal 
pilotprojecten. 
 
I.s.m. waterschap en 
terreinbeheerders opstellen 
uitvoeringsprogramma 
vergdrogingsbestrijding t/m 2013. 
 
 

 2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Het uitvoeringsprogramma antiverdroging is opgesteld met alle 
gebiedspartners. De afstemming tussen de gebiedspartners om de 
negen projecten uit te voeren is in 2010 gestart. 
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3. Wat zijn de risico’s  
 
Politieke discussie met het 
waterschap over financiering 
verdroging.  
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
De financiering van de bijdrage van het waterschap in de 
antiverdrogingsprojecten is voor een deel van de maatregelen 
zeker. 
Voor de overige maatregelen moet het Waterschap extra onderzoek 
doen dat in 2011 zal worden afgerond. In de 
meerjarenovereenkomsten met de terreinbeheerders zijn 
disclaimers opgenomen bij tegenvallende cofinanciering van het 
waterschap. 

 
Ad 5. Leefgebieden inclusief soortenbeleid 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Het realiseren van duurzame 
leefgebieden voor soorten conform 
de ‘uitwerking 
leefgebiedenbenadering Flevoland 
voor soorten’. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Er is een bijdrage geleverd in de realisatie van duurzame 
leefgebieden voor soorten: Laakse slenk, paddestoelenreservaat, 
robuuste moerasnatuur, een vleermuizenbunker en ontwikkelingen 
in het Horsterwold en Kotterbos. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• voortzetten lopende projecten; 
• i.s.m. terreinbeheerders, 

initiatiefnemers opstarten van 3-4 
projecten die invulling geven aan 
de leefgebiedenbenadering met 
inzet van de gelden die bij motie 
“Stimuleringsbudget Groene 
Leefomgeving” beschikbaar zijn 
gesteld; 

• uitwerken rugstreeppadmanage-
mentplan in uitvoerings-
programma. 

 

 2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• lopende projecten zijn voortgezet 
• vier projecten zijn opgenomen in meerjarenovereenkomsten 

met terreinbeheerders 
• het uitvoeringsprogramma rugstreeppadmanagementplan is in 

concept klaar. 
 
Het budget behorend bij de motie ‘Stimuleringsbudget Groene 
Leefomgeving’ is mede ingezet voor bovenstaande projecten. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
De bij motie beschikbaar gestelde 
gelden worden niet automatisch 
verdubbeld door het rijk. Dit punt 
moet bij de Midterm review aan de 
orde komen. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Gezien de ontwikkelingen rond het ILG na de kabinetswisseling is 
dit punt onderdeel van een grotere ILG discussie geworden, 
waardoor er nog geen duidelijkheid is. Verdubbeling van budget 
door het rijk is niet te verwachten, waardoor uiteindelijk minder 
maatregelen gerealiseerd kunnen worden. 

 
Ad 6. Opheffing versnippering en verstoring Oostrand 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Het bij aanleg, reconstructie en 
groot onderhoud uitvoeren van 
maatregelen voor het ontsnipperen 
van natuur in de Oostrand. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De programmering is in concept klaar, is gekoppeld aan de 
Beleidsnotitie Groen langs provinciale wegen, en wordt  begin 2011 
bestuurlijk vastgesteld. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Opstarten van een grote of enkele 
kleine ontsnipperingsproject(en) in 
de Oostrand. Basis voor de keuze is 

 2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
- Projecten ontsnippering zijn in het PMIT opgenomen. 
- Het project ‘Aanleg ontsnipperende maatregelen voor de natuur 
bij provinciale wegen in Flevoland’ is gestart. 
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de in 2009 opgestelde Inventarisatie 
'Ontsnippering provinciale wegen 
Flevoland' gekoppeld aan niet 
jaarlijks onderhoud van wegen en 
vaarwegen volgens het PMIT. 
 

- Programmering loopt parallel  met het jaarlijkse onderhoud van 
wegen. 
- De programmering is afgestemd met Groennota. 

3. Wat zijn de risico’s 
 
Vertraging in het niet jaarlijks 
onderhoud van wegen en vaarwegen. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
De planning is vertraagd en daarom opgeschoven. De projecten zijn 
binnen de programmaperiode , en dus voor 2013, uitvoerbaar.  

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Beleidsopgaven Natuur Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

1.1  EHS 15.716 1.815 29.883 29.404 479

1.2  Soortenbeleid 309 198 1.215 616 599
1.3  Milieutekorten 329 1.321 2.627 778 1.849

1.4  Natuur buiten EHS 2.026 3.426 4.455 2.228 2.228

9.2  Natuur en landschap (as 2) 125 503 526 0 526

Totaal lasten 18.505 7.262 38.707 33.027 5.680

1.1  EHS -13.380 -1.428 -29.547 -29.416 -131

1.2  Soortenbeleid -154 0 -445 -468 23

1.3  Milieutekorten -313 -1.156 -2.084 -613 -1.471

1.4  Natuur buiten EHS -2.011 -3.406 -4.435 -2.212 -2.223

9.2  Natuur en landschap (as 2) -125 -503 -526 0 -526
Totaal baten -15.983 -6.492 -37.037 -32.710 -4.327

Saldo 2.522 769 1.670 317 1.353

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 5,7 miljoen lager dan geraamd. 
 
• De subsidies voor agrarisch en particulier natuurbeheer zijn in totaal € 2,7 miljoen lager uitgevallen dan 

geraamd als gevolg van achterblijvende vraag naar deze subsidies. Met het vaststellen van hogere 
subsidieplafonds voor de periode 2011 – 2013 wordt beoogd dat deze rijksmiddelen en Europese middelen 
in de periode 2011-2013 aangewend kunnen worden.  

• Er is € 0,1 miljoen minder uitgegeven aan inrichten Ecologische Hoofdstructuur dan geraamd, dit betreffen 
niet beïnvloedbare doorlopende verplichtingen van het Rijk.  

• Door verhoogde rijksbijdragen voor soortenbeleid, is minder provinciaal geld aangewend voor het 
soortenbeleid door Terrein Beherende Organisaties. Hierdoor resteert € 0,6 miljoen. Deze middelen blijven 
via de reserve meerjarig beschikbaar.  

• De raming van provinciale middelen voor natuurbeheer van het Oostvaarderswold ad € 0,2 miljoen is in 
2010 niet aangewend.  

• In 2010 heeft een administratieve correctie plaatsgevonden op de lasten van het Oostvaarderswold ten 
bedrage van € 0,2 miljoen. 

• Er is € 1,5 miljoen minder uitgegeven aan maatregelen verzuring/vermesting dan geraamd, dit betreffen 
niet beïnvloedbare doorlopende verplichtingen van het Rijk.  

• In 2010 was € 0,4 miljoen geraamd voor de ontsnippering van de Oostrand, wat samenhangt met de aanleg 
van de N23. De voortgang van het project N23 is vertraagd door archeologische werkzaamheden. De raming 
schuift door naar 2011.  
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De baten zijn € 4,3 miljoen lager dan geraamd. 
 
• De subsidies voor agrarisch en particulier natuurbeheer zijn in totaal € 2,7 miljoen lager uitgevallen dan 

geraamd. 
• Vanwege de lagere uitgaven aan inrichten Ecologische Hoofdstructuur dan geraamd zijn de rijksbaten € 0,1 

miljoen lager verantwoord. 
• Vanwege de lagere uitgaven aan maatregelen verzuring/vermesting dan geraamd zijn de rijksbaten € 1,5 

miljoen lager verantwoord. 
 

2.3 Recreatie en toerisme 
 
Hoofddoelstellingen: De concurrentiekracht van Flevoland als vakantiebestemming wordt versterkt door de 
ontwikkeling van goede en veilige routes, aantrekkelijk en veilig vaarwater, attractieve stranden en bossen, 
toegankelijke natuurgebieden, versterking van de belevingswaarde van Flevoland voor de recreant en 
ontwikkeling van nichemarkten op het gebied van archeologie en cultuurhistorie.  
 
De twee onderdelen die worden onderscheiden binnen dit thema zijn: 
1. Toeristische voorzieningen 
2. Fiets-, wandel- en vaarroutes 
 
Ad 1. Toeristische voorzieningen 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Verbetering van de toeristische 
aantrekkelijkheid 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Door de verschillende projecten is de toeristische 
aantrekkelijkheid van Flevoland beter geworden. Zowel de omzet 
van de recreatieve sector in Flevoland als de werkgelegenheid is 
in het afgelopen jaar toegenomen met meer dan 5% (Bron: 
Monitor Toerisme en Recreatie door Bureau ZKA). 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Enerzijds wordt de voortgang bewaakt 
van de projecten die onder regie van 
derden worden uitgevoerd. Anderzijds 
staan de activiteiten in het teken van 
projectverwerving. We stimuleren 
initiatieven van derden die leiden tot 
verblijfstijdverlenging en realisatie van 
dagrecreatieve voorzieningen. 
Daarnaast wordt gewerkt aan 
productontwikkeling, regiopromotie en 
marketing. 
 

 2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Door intensivering van de projectverwerving is een forse 
versnelling en toename van het aantal nieuwe subsidieaanvragen 
teweeg gebracht, met name binnen het thema Recreatie. Enkele 
voorbeelden van grote projecten zijn ‘1ste fase inrichting 
OostvaardersWold’, ‘Revitalisering Woldstrand’ (vervolgaanvraag) 
en  de ‘Hanzestrook’ (integraal natuur, recreatie en 
waterproject). Om alle projecten te kunnen honoreren, is 
Europees  budget uit latere programmajaren naar voren gehaald. 
Inmiddels zijn de meeste projecten beschikt. Een enkel project is 
als gevolg van de brief van de staatssecretaris over het budget 
Investeringsbudget Landelijk Gebied  (stopzetting ILG 
verplichtingen) vertraagd. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Het risico dat de gebiedspartners de 
ontwikkeling van toeristische 
voorzieningen als gevolg van de 
economische crisis uitstellen. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Genoemd risico heeft zich niet voorgedaan. 
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Ad 2. Fiets-, wandel- en vaarroutes 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Verbetering van de fiets-, wandel- en 
vaarroutes 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Met name de fiets- en wandelroutes zijn verbeterd. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
1. Varen: uitvoering van 

deelprojecten de Blauwe Diamant, 
waaronder de ophoging van een 
aantal bruggen; 

2. Fietsen: uitvoering van ten minste 
7 fietspadenprojecten, die nog 
deels geacquireerd moeten 
worden; 

3. Wandelen: uitvoering van het 
meerjarige project Wandelen over 
boerenland;Uitvoering gegeven 
aan projecten die in het kader van 
het Fietsplan Flevoland. 

 

 2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Varen: het project de Blauwe Diamant is vertraagd door 
omstandigheden bij de gemeente Zeewolde. In 2011 wordt 
duidelijk of het project alsnog in aanmerking komt voor 
vrijvallende pMJP middelen. 
 
Fietsen: aan zes fietspadenprojecten is subsidie verleend. Deze 
projecten, waarmee in totaal 11 km fietspad is gemoeid, worden 
deels in 2010 en deels in 2011 uitgevoerd. Verder is een GPS 
fietsroute navigator in gebruik genomen. Met deze projecten is 
tevens uitvoering gegeven het Fietsplan Flevoland. 
 
Wandelen: er is uitvoering gegeven aan het meerjarige project 
Wandelen over boerenland. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Fasering van projecten door 
gebiedspartners onder invloed van 
economische crisis. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
De aanvraag van het project Blauwe diamant is niet tot stand 
gekomen door de economische crisis.  

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Beleidsopgaven Recreatie Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

2.1  Recreatie uitloopgebied 0 400 0 -252 252

2.2  Landelijke routestructuren 3.331 1.000 17 -1.549 1.566
2.3  Regionale routestructuren 48 0 741 -395 1.137

2.4  Recreatie om de stad 351 641 -71 860 -931

9.3  Plattelandsontwikkeling (as 3) 6.665 2.951 7.099 1.265 5.835

Totaal lasten 10.395 4.992 7.786 -72 7.858

2.1  Recreatie uitloopgebied 0 0 0 252 -252

2.2  Landelijke routestructuren -1.771 -570 -17 -17 0

2.3  Regionale routestructuren -48 0 -361 395 -757

2.4  Recreatie om de stad -351 -641 71 -860 931

9.3  Plattelandsontwikkeling (as 3) -6.487 -2.951 -6.167 -1.108 -5.059
Totaal baten -8.657 -4.162 -6.474 -1.337 -5.137

Saldo 1.738 830 1.312 -1.409 2.721  
(bedragen x € 1.000) 
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5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 7,8 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 2,1 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de baten is dit budgettair neutraal.  
• Het overcommitteringsbudget voor POP as 3 van in totaal € 3,0 miljoen wordt gebruikt voor het project 

Corridor Noordoostpolder en projecten van de Terrein Beherende Organisaties. De subsidieaanvragen voor 
deze projecten zijn niet in 2010 ontvangen, de deadline voor ontvangst van de aanvragen is gesteld op 1 
juli 2011. 

• Met het vorenstaande gebruik van het overcommitteringsbudget, is € 0,7 miljoen provinciale cofinanciering 
nog niet aangewend. Deze middelen worden via de reserve overgeheveld naar 2011. 

• Door afwikkeling van subsidieprojecten is in totaal € 0,2 miljoen vrijgevallen. Deze middelen worden via 
de reserve overgeheveld naar 2011. 

• Het project afstandbediening bruggen en sluizen heeft nog niet tot uitgaven geleid. De provinciale 
middelen die voor dit project beschikbaar zijn ad € 1,6 miljoen worden via de reserve overgeheveld naar 
2011. 

• Het project wegbeplanting langs provinciale wegen heeft nog niet tot uitgaven geleid. De provinciale 
middelen die voor dit project beschikbaar zijn ad € 0,3 miljoen worden via de reserve overgeheveld naar 
2011. 
 

De baten zijn € 5,1 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 2,1 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de lasten is dit budgettair neutraal. 
• Het overcommitteringsbudget voor POP as 3 van in totaal € 3,0 miljoen is in 2010 nog niet aangewend.  
• Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 0,3 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de lasten is dit budgettair neutraal. 
• De baten voor het project Boerenerven in ’t groen zijn abusievelijk geraamd op het jaar 2010, terwijl deze 

net als de lasten van dit project over de jaren 2010-2013 verdeeld moesten zijn. Hierdoor wijkt de 
realisatie met € 0,2 miljoen af van de raming. 

 

2.4 Landschap 
 
Hoofddoelstellingen:  
Provincie Flevoland wil het ‘man-made’ landschap van de polder bewaren door de essentiële elementen en 
karakteristieken te behouden en te herstellen, door voort te bouwen op het unieke landschapsconcept en door 
nieuwe ontwikkelingen in te passen. Agendapunten uit de in 2008 opgestelde uitvoeringsagenda Landschap 
worden in het p-MJP concreet opgepakt en uitgevoerd. 

 
Het landgebruik in Flevoland verandert in hoog tempo. Nieuwe functies vragen om een aangepast landschaps-
ontwerp, passend bij de bestaande kernkwaliteiten en voortbouwend op het huidige ontwerp. Zo kunnen vooraf 
de kaders vastgelegd worden waarbinnen ontwikkeling mogelijk is. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de 
bescherming van akker- en weidevogels. 
 
Provincie Flevoland wil het karakter van het Flevolandse landschap, waarin de beplanting een belangrijke rol 
speelt, herstellen behouden en verbeteren. Samen met het herstel van landschappelijke elementen (Strekdam 
Kraggenburg), de werkzaamheden van de Stichting Landschapsbeheer Flevoland en inspanningen op het gebied 
van voorlichting en educatie, leidt dit tot het versterken van de landschappelijke kwaliteit. Doel is om in 2030 
de voor het Flevolandse landschap kenmerkende belijning voor 80% hersteld te hebben en dat deze duurzaam 
wordt beheerd en onderhouden. Voor erfbeplanting willen wij in 2013 bij 400 erven de erfbeplanting te hebben 
hersteld. Het belang van het behoud en versterken van het landschap wordt aan bewoners en toeristen kenbaar 
gemaakt middels stimulering van voorlichtings- en educatieprojecten. 
 
Belangrijke doelstellingen vanuit cultuur en cultuurhistorie, waaronder archeologie, zijn het behoud en herstel 
van het culturele erfgoed van Flevoland alsmede het zichtbaar, inzichtelijk en beleefbaar maken van dit erf-
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goed. Op deze manier zal worden getracht de bewoners en bezoekers van Flevoland bewust te maken van het 
unieke cultuurhistorische karakter van de drie polders. Tevens zal hierdoor recreatie en toerisme gestimuleerd 
worden. 
 
Stichting Landschapsbeheer Flevoland (LBF) wordt middels een subsidie ondersteund door de provincie. De 
doelstelling van LBF is het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van behoud, beheer en ontwikkeling van 
natuur en landschap in Flevoland, inclusief de cultuurhistorische waarden, met name buiten de eigenlijke 
natuurgebieden. De organisatie van het vrijwilligersnetwerk voor akker- en weidevogelbescherming maakt hier 
onderdeel van uit.  
 
De vijf belangrijkste onderdelen die worden onderscheiden binnen dit thema zijn: 
1. Beplanting wegen, erven, dorpen en bedrijven; 
2. Stimuleren voorlichting en educatie landschap; 
3. Landschappelijke elementen; 
4. Ondersteuning Stichting Landschapsbeheer Flevoland; 
5. Cultuurhistorie en archeologie 
 
Ad 1. Beplanting wegen, erven, dorpen en bedrijven 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Herstellen, behouden en verbeteren 
van beplanting langs wegen, op erven 
in dorpen en bij bedrijven.  
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Tot nu toe is 4,5 km wegbeplanting. hersteld. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Afronden uitvoeringsprogramma 

beplanting langs provinciale wegen; 
• Voorbereiden projecten aanleg 

beplanting langs wegen met als doel 
2011 te starten met de uitvoering; 

• Voor niet provinciale wegen wordt 
overleg gevoerd met gemeenten en 
andere wegbeheerders over aanleg 
beplanting langs wegen; 

• Herstellen erfbeplanting op 400 
erven door LBF op basis van 
meerjaren project ‘erven in het 
groen’. 

 

 2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• Afronding uitvoeringsprogramma beplanting langs 

provinciale wegen. 
• Behandeling aanvraag voor aanleg en herstel van 21,2 km 

beplanting langs provinciale wegen voorbereid.  
• Vervolg van het meerjarig project met als doel het 

herstellen erfbeplanting op 400 erven door LBF op basis van 
meerjaren project ‘erven in het groen’. 

• Er zijn 175 deelnemers aan het onderhoud- en 
herstelprogramma voor boerenerven. Voor 71 erven is een 
advies opgesteld en bestaat de mogelijkheid met subsidie de 
maatregelen uit te voeren. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Het is onzeker of er projecten komen 
van derden. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Het risico heeft zich niet voor gedaan. Door inspanningen van de 
provincie is er een door derden uitgevoerd project.  

 
Ad 2. Stimuleren voorlichting en educatie landschap 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Het belang van behoud en versterking 
van het landschap onder de aandacht 
brengen door stimulering van 
voorlichting- en educatieprojecten. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Via Leader zijn diverse projecten uitgevoerd, gericht op 
voorlichting en educatie over het Flevolandse landschap 
waaronder het project ‘reizend landschap’. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Eén project uit te voeren; financiering 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Financiering beschikbaar gesteld 
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beschikbaar. 
 
3. Wat zijn de risico’s  
 
Het is onzeker of er projecten komen 
van derden 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Het risico heeft zich niet voor gedaan. Door inspanningen van de 
provincie is er een door derden uitgevoerd project. 

 
Ad 3. Landschappelijke elementen 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Voormalig Zwolsche Diep beleefbaar 
maken door de aanleg van een leidam, 
fietspad en natuurvriendelijke oever. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De voorbereiding van het project is gestopt. De benodigde grond 
kon door de gemeente Noordoostpolder niet worden verworven 
binnen aanvaardbare kosten en risico’s.  

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Grondverwerving; 
• uitwerking cultuurhistorische 

dimensie; 
• voorbereiding uitvoering (beoogde 

oplevering jaar is 2011 
 

 2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Met de gemeente zijn diverse overleggen gevoerd, waarna het 
project op verzoek van de gemeente gestopt is. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Begin 2010 is er duidelijkheid over de 
grondverwerving. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
De grondverwerving bleek niet mogelijk, waardoor het project 
gestopt is. 

 
Ad 4. Ondersteuning Stichting landschapsbeheer Flevoland 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Ontwikkelen van activiteiten voor 
behoud, beheer en ontwikkeling van 
natuur en landschap in Flevoland. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Stichting Landschapsbeheer is ondersteunt door middel van een 
exploitatiesubsidie. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Er is een meerjarenovereeenkomst (tot 
en met 2013) afgesloten. In deze over-
eenkomst zit tevens de bij motie 
besloten uitbreiding van de subsidie 
t.b.v. de organisatie van het 
vrijwilligers netwerk voor akker- en 
weidevogels. 

2.. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Er is uitvoering gegeven aan de meerjarenovereenkomst. 
Advisering overheden, (agrarische)bedrijven en particulieren over 
maatregelen natuur- en landschapsbeheer, voorlichting en 
educatie over Flevolandse landschap aan o.a. jongeren, 
activiteiten gericht op soortenbescherming, ondersteuning 
uitvoering landschapsbeheer. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Geen 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
N.v.t. 

 
Ad 5. Cultuurhistorie en archeologie 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Beleefbaar maken van archeologie en 
cultuurhistorie, de realisatie van een 
landschapskunstwerk. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Gestart is met het herstel van het ontwerp van Mien Ruys van de 
begraafplaats in Nagele. 
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Ondersteunen projecten om cultureel 
en archeologisch erfgoed zichtbaar en 
beleefbaar te maken. Voorbereidingen 
treffen voor een landschapskunstwerk 
in de Noordoostpolder. 
 

2.. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
• Subsidie verleend aan een project  Mien Ruys begraafplaats 

in Nagele 
• Voorbereiding van leader aanvraag voor ontwikkeling 

historische botterschuur op Urk. Begin 2011 wordt  een 
subsidie toegekend. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Vertraging in de uitvoering door 
onvoorziene factoren. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Het genoemde risico heeft zich niet voorgedaan. 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Beleidsopgaven Landschap Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

3.2  Landschappelijke kwaliteit 223 209 214 238 -25

3.3  Cultuurhistorie 177 48 0 -39 39

Totaal lasten 401 257 214 199 14

3.2  Landschappelijke kwaliteit -188 -174 -179 -203 25

3.3  Cultuurhistorie -118 0 0 29 -29

Totaal baten -306 -174 -179 -174 -4

Saldo 95 83 35 25 10  
(bedragen x € 1.000) 

 
5. Waardoor wijkt het af 
 
Er zijn geen grote financiële afwijkingen. 
 

2.5 Landbouw 
 
Hoofddoelstellingen:  
Flevoland zet in op de verdere ontwikkeling van een breed assortiment marktgevraagde land- en tuinbouw-
producten en wil een vooraanstaande rol spelen bij de innovatie van productie en verwerking van agrarische 
producten. De landbouw in Flevoland is duurzaam, heeft perspectief en wordt maatschappelijk gewaardeerd. 
 
Het bereiken van deze doelstellingen hangt voor een belangrijk deel af van de ondernemers zelf. De provincie 
en haar gebiedspartners laten nieuwe ontwikkelingen over aan de markt en het bedrijfsleven, maar willen wel 
een rol spelen in het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. 
 
De drie belangrijkste onderdelen binnen dit thema zijn: 
1. Verbeterde ruimtelijke structuur; 
2. Pilots agrobiodiversiteit en duurzaam bodemgebruik; 
3. Stimuleren concurrentiekracht en duurzame landbouw 
 
Ad 1. Verbeterde ruimtelijke structuur 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
In 2010 tot kavelruil van 300 ha en 300 
ha in 2011 te komen. 

1. Wat hebben we bereikt 
 
In 2010 zijn twee aanvragen voor kavelruilprojecten Ingediend. In 
totaal gaat het om 1375 ha. Besluitvorming over deze projecten 
zal plaats vinden als de brief van de  staatssecretaris van EL en I, 
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van 20 oktober 2010 op het punt van kavelruil wordt herroepen. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
De Dienst Landelijk Gebied doet 
onderzoek naar de haalbaarheid en 
financiering van Kavelruil. Op basis van 
de uitkomsten van dit onderzoek, zal 
de provincie een of meerdere 
projecten financieren en uitvoeren. 
Daarnaast zullen individuele 
kavelruilen en andere projecten die 
zich aandienen door de provincie in 
behandeling worden genomen. 
 

2.. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
De Stichting Vrijwillige Kavelruil Flevoland heeft in nauw overleg 
met de provincie en DLG twee subsidieaanvragen voor 
kavelruilprojecten ingediend. Daarnaast wordt een klein deel van 
het budget voor een verbeterde ruimtelijke structuur ingezet 
voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het fietspad 
Dronten-Drontermeer. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Tav verbeterde ruimtelijke structuur is 
het risico dat de combinatie van kavel-
ruil met andere doelen niet haalbaar 
blijkt. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Combinatie van kavelruil met andere doelen is in het verleden 
niet haalbaar gebleken. 

 
Ad 2. Pilots agrobiodiversiteit en duurzaam bodemgebruik 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Circa 60 deelnemers te hebben die met 
actief randenbeheer aan de slag zijn. 
Daarnaast willen we ca. 75 kilometer 
akkerranden aanleggen en in stand 
houden. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Het project actief randen beheer verloopt voorspoedig. De 
doelstellingen ten aanzien van het aantal deelnemers deelnemers 
en de aan te leggen oppervlakten worden gehaald. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
De begeleidingsgroep zet haar 
werkzaamheden voort. De concrete 
activiteiten bestaan uit het doen van 
onderzoek, het geven van voorlichting 
en het begeleiden van het project 
Actief Randenbeheer Flevoland. 
 

2.. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Omdat de belangstelling van agrariërs groot is, en een bredere 
akkerrand effectiever, wordt gewerkt aan een vervolgproject. Dit 
maakt het mogelijk om ook bredere akkerrranden aan te leggen. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Beperkt als gevolg van meerjarigheid 
van projecten 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Er heeft zich geen risico voor gedaan. 

 
Ad 3. Stimuleren concurrentiekracht en duurzame landbouw 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Het stimuleren van concurrentiekracht 
en duurzame landbouw. 
 
 
 
 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Tussen 2007 en 2010 zijn in totaal 18 projecten gesubsidieerd. 
Een deel is inmiddels afgerond. Deze projecten dragen allen bij 
aan het stimuleren van concurrentiekracht en duurzame 
landbouw. 
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
In 2010 worden verschillende projecten 
die in 2009 of al eerder zijn beschikt 
voortgezet in samenwerking met 
gebiedspartners. Daarnaast worden 
enkele nieuwe projecten gestart.  
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
Van de 18 genoemde projecten zijn er drie in 2010 beschikt: 
Boerderijkeuken de Kemphaan, Biologisch ondernemen in 
Flevoland en Sturen op bodemstructuur met bodemverbeteraars.  

3. Wat zijn de risico’s  
 
De risico’s zijn beperkt omdat het 
veelal om meerjarige projecten gaat 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Beleidsopgaven Landbouw Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

4.1  Verbeterde ruimtelijke structuur 70 532 3.361 -21 3.382

4.2  Concurrentiekr./drzm landbouw 847 409 558 -1.138 1.696

9.1  Landbouw (as 1) 70 1.048 4.627 54 4.573

Totaal lasten 987 1.988 8.545 -1.106 9.651
4.1  Verbeterde ruimtelijke structuur -70 -407 -2.864 21 -2.885

4.2  Concurrentiekr./drzm landbouw -675 -153 -247 1.343 -1.590

9.1  Landbouw (as 1) 0 -1.048 -4.627 -54 -4.573

Totaal baten -815 -1.607 -7.738 1.311 -9.049

Saldo 172 381 807 205 603

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 9,7 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 2,7 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de baten is dit budgettair neutraal.   
• In oktober 2010 waren 3 grote projecten nagenoeg klaar voor besluitvorming: kavelruil, verbetering 

agrarische ontsluiting Zuidelijk Flevoland en akkerranden. Het totaal van de projecten bedraagt € 6,5 
miljoen. Vanwege de verplichtingenstop op het ILG-budget zijn deze projecten niet beschikt.  

• In 2010 is € 0,5 miljoen provinciale cofinanciering voor verbetering ruimtelijke structuur nog niet 
aangewend. Deze middelen worden via de reserve overgeheveld naar 2011. 
 

De baten zijn € 9,0 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 2,7 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de lasten is dit budgettair neutraal. 
• Door de verplichtingenstop op het ILG-budget zijn 3 grote projecten niet beschikt. De rijksbaten en 

Europese baten van deze projecten bedragen € 6,3 miljoen.  
 

2.6 Water 
 
Hoofddoelstellingen:  
De doelen van het waterbeleid zijn gericht op waterkwantiteit (het voorkomen van overlast door overschot of 
tekort aan water en waterkwaliteit (gericht op een goede ecologische toestand voor alle wateren ongeacht de 
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bestemming (zoals genoemd in het Nationaal Bestuursakkoord Water NBW-actueel en de Kaderrichtlijn Water 
KRW). Het watersteem moet in 2015 op orde zijn voor wat betreft wateroverlast en drooglegging. De doelen 
m.b.t. waterkwaliteit, i.e. het voldoen aan de Europese norm, moeten uiterlijk in 2027 gerealiseerd zijn. De 
provincie heeft ambities om al in 2021 aan deze norm te voldoen. Deze doelen wil Flevoland bereiken door 
duurzame en robuuste watersystemen te (laten) ontwikkelen en behouden met inbegrip van het grondwater. Er 
wordt gebruik gemaakt van kansen die de watersystemen bieden voor verschillende functies. Het KRW (Kader 
Richtlijn Water) einddoel in Flevoland is om 40% van alle oevers in de provinciale vaarwegen natuurvriendelijk 
in te richten. De totale opgave is echter groter. Deze wordt door het Waterschap verzorgd en maakt daarom 
geen onderdeel uit van deze begroting. 
 
De belangrijkste onderdelen binnen dit thema zijn: 
1. Natuurvriendelijke oevers; 
2. Stimuleren overige KRW-projecten. 
 
Ad 1. Natuurvriendelijke oevers 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Het watersysteem in Zuidelijk en 
Oostelijk Flevoland voldoet na 
afronding van de lopende projecten 
aan de doelen met betrekking tot 
natuurvriendelijke oevers. 
 
In de Noord Oost polder wordt gestart 
met aanleg natuurvriendelijke oevers 
in provinciale vaarten. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De inrichting van de Lage Vaart tussen de Swifterringweg en het 
Wisentbos wordt in 2011 afgerond. De voorbereiding voor de 
aanleg van nvo’s in de Noordoost polder is gestart. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• In 2010 wordt de inrichting van de 

Lage Vaart tussen de Swifterringweg 
en het Wisentbos afgerond. De 
voorbereidende werkzaamheden 
voor de inrichting van de 
natuurvriendelijke oevers in de 
Noord Oost Polder starten; 

• met voorbereidende 
werkzaamheden voor de aanleg van 
29 kilometer natuurvriendelijke 
oevers in provinciale vaarten. 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
In 2010 is de voorbereiding voor de inrichting van de Lage Vaart 
tussen de Swifterringweg en het Wisentbos afgerond. 
Graafwerkzaamhden starten in 2011. De voorbereidende 
werkzaamheden voor de inrichting van de natuurvriendelijke 
oevers in de Noord Oost Polder zijn gestart. 
Hierna resteert nog een opgave van 20 km NVO om de KRW 
doelstellingen in 2021 te realiseren.  

3. Wat zijn de risico’s  
 
Natuurvriendelijke oevers:  
• Grondverwerving is een belangrijk 

aandachtspunt en naar verwachting 
complex; 

• Op sommige locaties is het 
bestaande gebruik van de oever 
moeilijk te combineren met een 
natuurvriendelijke inrichting, 
waardoor het aanleggen van 29 km 
uiteindelijk niet haalbaar kan 
blijken; 

• Het is moeilijk om een geschikte 
locatie te vinden om te kappen 
bomen te herplanten. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
De uitvoering van de Lemstervaart is vertraagd door dat 
onduidelijk is waar de 90.000 m3 vrijgekomen grond kan worden 
verwerkt. Er wordt met verschillende partijen gesproken over een 
oplossing. 
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Bovenstaande risico’s resulteren in 
hogere aanlegkosten voor 
natuurvriendelijke oevers, waardoor de 
kans ontstaat dat er onvoldoende 
middelen beschikbaar zijn. 

 
ad 2. Stimuleren overige KRW projecten 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
In 2010 wordt door de gebiedspartners 
gestart met de uitvoer van het project 
Grondwater Schoon. In 2011 wordt het 
project Grondwater schoon uitgevoerd. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De potentiele aanvrager heeft besloten om geen aanvraag in te 
dienen omdat de regeling voor hen niet aantrekkelijk is. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Mbt het project ‘Grondwater schoon’ is 
contact is gezocht met groepen 
agrariërs die bereid zijn deel te nemen 
aan een project om de 
grondwaterkwaliteit voor 
bestrijdingsmiddelen te verbeteren. De 
provincie ondersteunt onder meer de 
monitoring van het grondwater. 
  
Met de synergiegelden worden tien 
projecten uitgevoerd. Het gaat daarbij 
onder andere om de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers, het 
vervangen van gemalen en het 
realiseren van waterpartijen. Ook de 
provinciale doelstelling ‘Natuur-
vriendelijke oevers’ wordt deels met 
synergiegelden gerealiseerd. 
 
Daarnaast worden synergiegelden 
bestemd voor realisatie van tien 
projecten, waarvan vijf in het landelijk 
gebied. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Er heeft veelvuldig overleg plaats gevonden om tot een voor de 
aanvrager praktische invulling van de voorwaarden te komen. Dit 
is uiteindelijk niet gelukt. 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Onder meer het risico op vertraging is 
aanwezig. Deels wordt dit veroorzaakt 
doordat het project een neventaak kan 
zijn voor de uitvoerende organisatie. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Doordat uitvoering van dit soort projecten niet tot de kerntaak 
van de aanvrager behoort, vormden de subsidievoorwaarden een 
belemmering om een aanvraag in te dienen. 
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4. Wat heeft het gekost 
 
Beleidsopgaven Water Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

5.2  Natuurvriendelijke oevers 303 751 251 79 172

Totaal lasten 303 751 251 79 172

5.2  Natuurvriendelijke oevers 0 0 0 0 0

Totaal baten 0 0 0 0 0

Saldo 303 751 251 79 172

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,2 miljoen lager dan geraamd. 
 
• De lasten waren geraamd voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Uitvoering van de aanleg van de 

natuurvriendelijke oevers langs de Lage Vaart is vertraagd omdat er nog geen bestemming is gevonden 
voor de vrijkomende grond. De raming schuift door naar 2011. 

 

2.7 Leefbaarheid 
 
Kleinschalige economische versterking  
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Toename van de leefbaarheid op het 
platteland in 2015, met name voor 
ouderen en jongeren. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door ondermeer 
uitvoering van een groot aantal Leaderprojecten.  

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Dit doel zal (groten)deels worden 
gerealiseerd via de Leader-aanpak. Van 
projecten die binnen de leaderaanpak 
passen wordt bekeken of deze 
wenselijk zijn. Doel is 4-5 projecten te 
starten in samenwerking met groepen 
uit het gebied.  
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Zie Leader (1.10). 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Door de Bottom-up in de Leader 
aanpakwerkwijze kan projectinitiatie 
veel tijd kosten. 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Een aantal projecten blijkt veel voorbereidingstijd te hebben, 
waardoor het lang kan duren voor tot uitvoering kan worden 
gekomen. 

 
1. Wat willen we bereiken  
 
Bijdragen aan de realisatie van 5-6 
multifunctionele centra in het 
landelijk gebied. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
• Financiering is beschikbaar gesteld voor een MFC in 

Tollebeek (Via as 4 van POP (Leader). 
Omdat de gemeenten geen complete aanvraag hebben ingediend 
zijn de beoogde MFC’s deels niet tot ontwikkeling gekomen. 
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2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Kleine MFC’s worden via Leader 
gerealiseerd. Een financiële bijdrage in 
de realisatie van het MFC 
Biddinghuizen en Cultuurplein/MFC 
Emmeloord. Verlenen van eenmalige 
bijdragen in de voorbereidingskosten 
van MFC’s. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
Zie hierboven 
Voorbereiding subsidieaanvragen MFC’s o.a. Nagele 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Door de Bottom-up in de Leader 
aanpakwerkwijze kan projectinitiatie 
veel tijd kosten. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Een aantal projecten heeft een lange voorbereidingstijd. De 
financiering van de voorbereiding is soms een probleem. GS 
hebben in enkele gevallen voorfinanciering beschikbaar gesteld. 

 
4. Wat heeft het gekost  
 
Beleidsopgaven Leefbaarheid Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

6.1  Leefbaarheid 78 605 306 69 237

9.4  Leader (as 4) 1.258 788 3.920 550 3.370

Totaal lasten 1.336 1.393 4.226 619 3.607

6.1  Leefbaarheid -37 -200 -271 24 -295

9.4  Leader (as 4) -1.110 -788 -3.421 -475 -2.946

Totaal baten -1.147 -988 -3.692 -450 -3.241

Saldo 189 405 534 169 366  
(bedragen x € 1.000) 

 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 3,6 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Als gevolg van het besluit om bijdragen van derden niet meer te vermelden in de bestaande 

verplichtingen, is in totaal € 1,0 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de baten is dit 
budgettair neutraal.  

• In 2010 zijn op de valreep voldoende Leader-subsidieaanvragen ontvangen om het resterende budget van 
€1,7 miljoen en de overcommittering voor POP as 4 van € 1,0 miljoen volledig te benutten. Al deze 
aanvragen konden niet meer in 2010 beschikt worden. De middelen ad € 2,7 miljoen worden in 2011 
aangewend. 

 
De baten zijn € 3,2 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Als gevolg van het besluit om derdengelden niet meer te vermelden in de bestaande verplichtingen, is in 

totaal € 1,0 miljoen vrijgevallen. Vanwege een even grote vrijval op de lasten is dit budgettair neutraal. 
• In 2010 zijn nog niet alle Leadersubsidies beschikt. De rijksbaten en Europese baten van deze projecten 

bedragen € 2,2 miljoen. 
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2.8 Milieu 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Verduurzaming van de energie-
infrastructuur van bestaande en nieuw 
te vestigen glastuinbouw in en om 
Luttelgeest en Ens. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De mogelijkheden voor duurzame energie zijn beeld gebracht, 
zodat in 2011 vervolgprojecten gestart kunnen worden die tot 
verduurzaming van de energie-infrastructuur leiden. 

Bodemaspecten betrekken bij 
ruimtelijke en gebiedsontwikkelingen 
 

Hiertoe is een bodemprogramma in voorbereiding. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Een netwerk is geformeerd waarin 
projectvoorstellen worden voorbereid 
en kennis wordt uitgewisseld. Dit heeft 
onder meer betrekking op collectieve 
duurzame energie systemen. 
 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
De provincie heeft een studie laten uitvoeren naar de 
haalbaarheid van duurzame energie in de NOP. Hierbij zijn onder 
andere, CO2-transport, biogas, en geothermie bekeken. 

Uitvoer van twee bodempilots. In 2010 is bekeken wat de mogelijkheden voor een pilot 
onderzoek naar aardwarmte in Zuidelijk Flevoland zijn. Mogelijk 
krijgt dit komend jaar een vervolg. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Mogelijk blijken investeringen te hoog 
voor glastuinders waardoor de 
projecten niet doorgaan. Dit risico lijkt 
beperkt door de stijgende gasprijzen. 
 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
Het genoemde risico heeft zich niet voor gedaan. 

Richtlijnen van VROM waaraan de 
pilots moeten voldoen. 

Het genoemde risico heeft zich niet voor gedaan. 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Beleidsopgaven Milieu Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

7.2  Duurzame energie 43 40 37 52 -15

7.3  Bodem 187 130 48 7 41

Totaal lasten 230 170 85 60 25

7.2  Duurzame energie 0 0 0 0 0

7.3  Bodem -117 -65 -28 -4 -25

Totaal baten -117 -65 -28 -4 -25

Saldo 113 105 57 56 1  
(bedragen x € 1.000) 

 
5. Waardoor wijkt het af 
 
Er zijn geen grote financiële afwijkingen. 
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2.9  POP Technische bijstand  
 
Hoofddoelstellingen: 
 
1. Nationaal Netwerk  
Het thema bestaat uit het doorontwikkelen van het bestaande netwerk plattelandsontwikkeling naar het 
nationaal netwerk voor het platteland in Nederland en het ondersteunen hiervan. Binnen de kaders van de EU-
verordening 'Plattelandsontwikkeling (1698/2005) is het een verplichting om een nationaal netwerk Platteland 
tot ontwikkeling te brengen. Dit netwerk heeft als doel de bij de plattelandsontwikkeling betrokken 
organisaties en overheidsdiensten bijeen te brengen zodat samenwerking, kennisuitwisseling en integrale 
afstemming wordt gestimuleerd.  
 
Beoogde nationale streefwaarden van dit project tot en met 2013 zijn: 
• 60 workshops, conferenties etc.; 
• 6 nieuwe samenwerkingsverbanden; 
• 18 brochures (oplage 1500 ex.); 
• 200 hits per dag op de website; 
• 30 netwerkbulletins (oplage 1000 ex.). 
 
Elk jaar zal het netwerk een werkplan maken dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Comité van 
Toezicht POP2. Het netwerk organiseert conferenties, seminars, workshops etc. Het brengt brochures, 
netwerkbulletin uit en maakt een website. De provincie neemt deel aan het netwerk en draagt bij in de kosten 
met provinciaal geld. 
 
2. Evaluatie en overige Technische Bijstand  
Landelijk wordt er periodiek evaluaties uitgevoerd waarbij het gehele POP wordt geëvalueerd. Deelname aan 
deze midterm review en eindevaluatie zijn verplicht. Het doel is om noodzakelijke prioriteitswijzigingen door 
te voeren en zo bij te dragen aan verbetering van de functionaliteit van het POP. 
 
Daarnaast kunnen wij eigen acties ontplooien op het gebied van Technische Bijstand (bv specifieke POP2-
communicatie, functioneringskosten LAG) met als doel de uitvoering van Leader/POP te ondersteunen 
 
Ad 1. Nationaal Netwerk 
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Door middel van deelname aan het 
Nationaal Netwerk haar standpunten 
en zienswijze in te brengen. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De provincie heeft van de geboden gelegenheden gebruik 
gemaakt om haar mening ten aan zien van diverse onderwerpen 
in te brengen. Het gaat ondermeer om de complexiteit van de 
subsidie voorwaarden. 
 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
Deelname aan het Netwerk en 
bijdragen aan de ondersteuning 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
De provincie heeft deelgenomen aan een aantal bijenkomsten die 
door het netwerk georganiseerd zijn, en heeft daar haar inbreng 
geleverd. 
 

3. Wat zijn de risico’s  
 
Mbt de deelname aan het Netwerk 
Platteland is het risico aanwezig dat de 
belangstelling voor de activiteiten 
vanuit de Netwerk partners achterblijft 
waardoor minder kennis verspreid 
wordt dan wenselijk. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
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Ad 2. Evaluatie en overige Technische Bijstand  
 

1. Wat willen we bereiken  
 
Technische ondersteuning van p-MJP, 
in het bijzonder bijdragen aan een 
adequate evaluatie van het p-MJP. 
 

1. Wat hebben we bereikt 
 
De Midterm review is tijdig afgerond. 

2. Wat gaan we daarvoor doen 
 
• Deelname aan de landelijke 

Midterm review; 
• De aanbevelingen uit de Midterm 

review zullen in 2011 uitgevoerd 
worden;  

• Voor alle jaren van de looptijd van 
het POP-programma geven wij 
ondersteuning aan de LAG (Leader). 

 

2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
 
De MTR is afgerond. Door de kabinetswisseling heeft het vervolg 
een andere invulling gekregen dan verwacht. Het is nog niet 
duidelijk hoe de ontwikkelingen in 2011 zullen zijn. Flevoland zet 
in op een maximaal behoudt van toegezegde middelen.  

3. Wat zijn de risico’s  
 
Een risico tav de Midterm review is dat 
iedere provincie haar eigen traject 
doorloopt, waarna het moeizaam blijkt 
de verschillende rapportages op te 
tellen om het beeld voor Nederland te 
kunnen geven. 

3. Welk risico heeft zich voorgedaan  
 
De twaalf provinciale rapportages zijn tot een samenhangend 
geheel gemaakt en afgestemd met het toenmalige ministerie van 
LNV. Door de kabinetswisseling is het traject hierna anders 
verlopen dan voorzien. Momenteel is er nog veel onduidelijkheid 
over de toekomst van het ILG. 

 
4. Wat heeft het gekost 
 
Beleidsopgaven POP TB Rekening 

2009
Begroting 

2010 
primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil

8.1  Netwerkvorming -1 68 68 0 68

Totaal lasten 0 68 68 0

8.1  Netwerkvorming 0 0 0 0 0

Totaal baten 0 0 0 0 0

Saldo -1 68 68 0

68

68

(bedragen x € 1.000) 
 
5. Waardoor wijkt het af 
 
De lasten zijn € 0,1 miljoen lager dan geraamd. 
 
• Het nationaal netwerk plattelandsontwikkeling heeft in 2010 geen kosten in rekening gebracht.  
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2.10  Meerjarig financieel overzicht pMJP 2007-2013 
 
Tabel Financieel overzicht pMJP 2007-2013 (bedragen x € 1.000)  
 

Rijksmiddelen ILG

2007-2013 t/m 2010 t/m 2010 31-12-10
Natuur, verwerven 49.080 0 47.030 2.050

Natuur, inrichten 7.937 6.286 871 780

Natuur, beheer 19.384 163 6.947 12.274
Natuur, soortenbeleid 1.262 766 229 267

Natuur, verdrogingsbestrijding 5.470 1.648 2.282 1.540

Landbouw 3.679 509 269 2.901

Recreatie 4.108 2.056 2.627 -574
Landschap 1.748 0 720 1.028

Milieu 289 6 115 168

Water (budget t/m 2015) 4.459 2.500 0 1.959

Cofinanciering POP as 4 Leader 833 222 224 387
98.249 14.156 61.314 22.779

Provinciale middelen

2007-2013 t/m 2010 t/m 2010 31-12-10
Natuur, verwerven 3.138 0 2.581 556

Natuur, inrichten 21 0 21 0

Natuur, beheer 367 60 89 218
Natuur, soortenbeleid 1.268 460 247 562

Natuur, verdrogingsbestrijding 700 537 102 61

Natuur, overige doelen 769 0 13 756

Landbouw 1.830 686 432 712
Recreatie 1.950 1.590 21 339

Landschap 468 0 352 115

Milieu 580 18 287 275

Water 2.912 3 1.001 1.908

Cofinanciering POP as 3 
Plattelandsontwikkeling 2.782 498 501 1.783

Cofinanciering POP as 4 Leader 1.323 298 111 914

Totaal Provincie 18.108 4.150 5.759 8.199

Europese middelen POP

2007-2013 t/m 2010 t/m 2010 31-12-10
Landbouw (POP, as 1) 4.690 75 49 4.566

Natuur en Landschap (POP, as 2 beheer) 2.228 600 533 1.095

Natuur en Landschap (POP, as 2 overige doelen) 3.033 0 0 3.033

(POP, as 3) 311/321 hernieuwbare energie 907
(POP, as 3) 313 toer. act. * 14.428 6.562 2.736 5.130

(POP, as 3) 321 basiszorg 0 0 0 0

(POP, as 3) 322 dorpsvernieuwing 0 0 0 0

(POP, as 3) 323 landelijk erfgoed 684 587 97 0

(POP, as 3) 341 opleiding 0 0 0 0
Leader (POP, as 4) ** 5.038 976 865 3.196

Totaal Europa 31.008 8.800 4.281 17.020

Totaal ILG

Beschikkingen

Restant 
budget ILG

Beschikkingen
Budget ILG 

(netto)
Verplicht 

ILG
Besteed ILG

Restant 
budget ILG

Beschikkingen

Verplicht 
ILG

Besteed ILG Restant 
budget ILG

Budget ILG 
(netto)

Budget ILG 
(netto)

Verplicht 
ILG

Besteed ILG

 
Verplicht = subsidie/opdracht verstrekt        Besteed = factuur betaald 
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Tabel p-MJP Rijksbijdrage 2007-2010 (bedragen x € 1.000) 
 
Van het Ministerie van ELI worden in het kader van het pMJP ILG-middelen ontvangen. 
Met het Rijk is afgesproken dat er jaarlijks een verloopstaat over de besteedde middelen wordt opgenomen.

Specificatie bestede rijksbijdragen ILG 2007 2008 2009 2010 Totaal
Bestedingen DLG 1.261 5.808 10.857 16.588 34.514
Bestedingen DLG, PNB 6.120 0 0 5.250 11.370
Bestedingen DR 1.542 1.565 1.883 1.785 6.775
Ov. bestedingen rijksbijdragen ILG 203 267 723 7.359 8.552

Totaal besteedde rijksbijdragen ILG 9.126 7.640 13.462 30.982 61.210

De bestedingen van DLG en DR sluiten aan op de door hun ingediende declaraties en de 
accountantsverklaring van ELI. De overige bestedingen betreffen kasuitgaven (dus exclusief TRS). 

De niet-ontschotte budgetten ILG zijn besteed aan de doelen waarvoor ze bestemd zijn.  
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1 Provinciale heffingen 
 
De provincie Flevoland kende in 2010 de volgende heffingen 

 
Algemene heffing: Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) 

 
Bestemmingsheffingen: 
 
 

Leges 
Grondwaterheffing 
Nazorgheffing  

 
Beleid ten aanzien van de Heffingen 
 
Opcenten motorrijtuigenbelasting 
De provincie heft een opslag (de zogenaamde opcenten) op de motorrijtuigenbelasting. Het rijk stelt jaarlijks 
de maximale hoogte vast. De provincie bepaalt met inachtneming hiervan zelf het tarief. 
Het tarief voor de opcenten kan jaarlijks worden aangepast. Per 1 april 2010 is een verhoging doorgevoerd van 
4,1 opcenten (+5,7%). Hiervan hebben 2,1 opcenten betrekking op loon- en prijsontwikkelingen en zijn 2,0 
opcenten bedoeld voor de voeding van het Infrafonds. In het Hoofdlijnenakkoord 2008-2011 is afgesproken om 
de opcenten vanaf 2008 drie achtereenvolgende jaren te verhogen met 2 extra opcenten per jaar boven op de 
jaarlijkse indexering. De opbrengst van de extra verhoging wordt jaarlijks gestort in het Infrafonds met het oog 
op toekomstige investeringen in de weginfrastructuur.  
Het aantal opcenten bedroeg op 1 april 2010 75,7; het maximaal toegestane aantal provinciale opcenten was 
op die datum 111,9. 
 
Leges 
De provincie heft leges voor diverse diensten en documenten (op basis van de legesverordening provincie 
Flevoland 1998). Bij de tariefstelling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
De leges voor drukwerk zijn gebaseerd op de variabele kosten (papier, kopieerkosten en porti) 
De leges voor vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn gebaseerd op het gemiddeld tijdsbeslag dat met 
het verlenen hiervan is gemoeid, vermenigvuldigt met het gemiddelde uurtarief van de daarmee belaste 
medewerkers. De tarieven worden jaarlijks aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen. 
 
Grondwaterheffing 
De provincie belast het onttrekken van grondwater aan de bodem door bedrijven en instellingen vanaf 
20.000 m3. Het tarief is enerzijds gebaseerd op een raming van de lasten van het grondwaterbeheer op langere 
termijn en anderzijds op een inschatting van het volume van de jaarlijkse grondwateronttrekkingen.  
Het tarief bedroeg sinds 1993 € 1,71 per 100 m3. De hoogte van de grondwaterheffing is in 2009 geëvalueerd. 
Om te komen tot een kostendekkend tarief is de grondwaterheffing met ingang van 1 januari 2010 verlaagd 
naar € 1,41 per 100 m3. 
In 2010 is er sprake van een belastbare onttrekking van circa 29,0 miljoen m3, leidende tot een opbrengst van 
€ 409.000. Voor zover de gerealiseerde opbrengst uit de grondwaterheffing afwijkt van de daaraan 
toerekenbare kosten, wordt het verschil toegevoegd of onttrokken aan de voorziening grondwaterbeheer. In 
2010 is per saldo € 177.000,- onttrokken aan de voorziening; deze had op 31 december 2010 een werkelijke 
omvang van € 901.700,-.  
 
Nazorgheffing 
De provincie Flevoland heeft te maken met drie vuilstortplaatsen, te weten: Het Friese Pad (Emmeloord), 
Zeeasterweg (Lelystad) en Braambergen (Almere). De provincie heeft een ‘eeuwigdurende’ nazorgplicht voor 
vuilstortplaatsen die zijn gesloten (afgedicht). Hiervoor is een bedrag nodig; het zogenaamde doelvermogen. 
De stortplaatsexploitanten dragen de lasten via een jaarlijkse nazorgheffing. Deze heffing wordt door de 
provincie in een fonds – het nazorgfonds – gestort. Het is de bedoeling dat het fonds op het moment dat de 
vuilstortplaats wordt gesloten voldoende groot is om eeuwigdurend het onderhoud aan de stortplaats te kunnen 
bekostigen. 
De huidige berekening gaat uit van een benodigd doelvermogen voor Friese Pad op medio 2011 van € 6,1 
miljoen. In heeft de eindinspectie van stortplaats Het Friese Pad plaatsgevonden en is het nazorgplan definitief 
vastgesteld. Op basis van het nazorgplan zal in 2011 het definitieve doelvermogen worden vastgesteld. De 
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laatste eindheffing moet zijn betaald alvorens de sluitingsverklaring wordt afgegeven, naar schatting medio 
2011.  
Voor Braambergen bedraagt het benodigde doelvermogen op 1-1-2013 volgens de huidige berekening € 9,6 
miljoen. Afvalzorg heeft nieuwe nazorgplannen ingediend voor de stortplaatsen Braambergen en Zeeasterweg. 
Deze concepten worden besproken, waarna het doelvermogen herberekend kan worden. Dit zal leiden tot een 
herziening van de tarieventabel nazorgheffing 2011.  
 
In 2010 zijn de nazorgheffingen opnieuw berekend met een rentepercentage gedurende de heffingsperiode van 
4,3%, zijnde het rendement over de afgelopen 10 jaar. Deze heffingen zijn in december 2010 door Provinciale 
Staten vastgesteld. 
 
Overzicht Tarieven 

 
2008 2009 2010 

Opcenten MRB tarief per 1-4 67,4 71,6 75,7 
Grondwaterheffingen tarief per 100 m3 1,71 1,71 1,41 

tarief Friese Pad 
tarief Braambergen 
tarief Zeeasterweg 

17.750 
546.404 

0 

17.750 
302.241 
20.000 

126.500 
37.000 
20.000 

 
Kwijtscheldingsbeleid 
Voor de lokale heffingen bestaat er geen mogelijkheid tot kwijtschelding. De legesverordening kent wel een 
zogenaamde hardheidsclausule. Hierin is geregeld dat het college van GS tegemoet kan komen aan 
onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de verordening voordoen. 

 
Lokale lastendruk 
Onder lokale lastendruk wordt verstaan hoe de tarieven van de provinciale belastingen en heffingen zich 
verhouden tot de tarieven in de andere provincies. Voor de opcenten MRB is de situatie per 1 april 2010 als 
volgt. 

 

Opcenten MRB 2010 Opcenten MRB 2010 

Noord-Holland 67,9 Groningen 79,1 
Zeeland 69,3 Friesland 81,7 
Noord-Brabant 71,6 Drenthe 82,3 

Utrecht 72,6 Gelderland 82,7 

Flevoland 75,7 Limburg 83,6 
Overijssel 78,5 Zuid-Holland 95,0 

 
Van laag naar hoog gerangschikt neemt Flevoland de vijfde plaats in voor wat betreft het tarief van de 
opcenten MRB. Het landelijke gemiddelde tarief was op 1 april 2010 78,3 opcenten. 
 
Met betrekking tot de grondwaterheffing lopen de tarieven tussen de provincies uiteen van € 0,81 per 100 m3 
tot  € 2,75 per 100 m3. Het tarief in Flevoland bedraagt sinds 1 januari 2010 € 1,41 per 100 m3. Dit is ongeveer 
het gemiddelde tarief in Nederland. 
De hoogte van de uiteindelijk opgelegde heffing is overigens niet alleen afhankelijk van de hoogte van het 
tarief, maar ook van een mogelijk minimum bedrag en vrijstellingen. In Flevoland is geen minimum bedrag 
vastgesteld en zijn onttrekkingen kleiner dan 20.000 m3 grondwater vrijgesteld van de provinciale 
grondwaterheffing.  
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Grondwaterheffing 
(per 100 m3) 

2010 
Grondwaterheffing 
(per 100 m3) 

2010 

Noord-Holland 0,81 Groningen 1,11 
Zeeland 2,75 Friesland 1,13 
Flevoland 1.41 Drenthe 1,04 
Noord-Brabant 1,90 Limburg 1,13 
Utrecht 1,53 Gelderland 1,30 
Overijssel 1,36 Zuid-Holland 1,13 

 
Voor interprovinciale vergelijking zijn alleen de opcenten MRB en de grondwaterheffing relevant vanwege de 
omvang en/ of de hoogte van de heffing. De activiteiten waarvoor leges worden gevraagd (zoals toezending 
provinciale documenten) verschillen tussen de provincies, waardoor vergelijking niet goed mogelijk is. Gelet op 
het specifieke karakter van de nazorgheffing is een vergelijking met andere provincies evenmin zinvol. 

 
Opbrengst van de lokale heffingen  
 
Lokale heffing Rekening 

2009 
Begroting 

2010 na wijz. 
Rekening 

2010 

Opcenten MRB 45.889 48.050 47.408 
Leges 173 196 140 
Grondwaterheffingen 576 470 409 
Nazorgheffing 947 529 -423 

Totaal 47.585 49.245 47.534 
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2 Weerstandsvermogen 
 
2.1  Algemeen 
 
De provincie loopt tal van risico’s. Een deel van de risico’s wordt afgedekt door specifieke (beheers)maatregelen. 
Naast de afgedekte risico’s loopt de provincie ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden afgedekt. Om te 
voorkomen dat ingrijpende beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd bij het afdekken van niet afgedekte 
risico’s dient de provincie een capaciteit te bezitten om dergelijke zaken op te vangen. Die capaciteit wordt ook 
wel weerstandscapaciteit genoemd. 
Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de 
capaciteit die een provincie heeft om die niet begrote kosten op te vangen: Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV), artikel 11. 
 
De provincie heeft in  2008 haar beleid omtrent Risicomanagement in een Beleidsnotitie vastgesteld. Op 24 
november 2010 is de voortgang van de implementatie Risicomanagement uitgebreid toegelicht en besproken met 
de Commissie Bestuur van Provinciale Staten. Wij verwijzen u graag naar de relevante notities en verslagen voor 
een uitgebreide toelichting.  
 
2.2  Weerstandscapaciteit 
 
Het begrip weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel financiële ruimte de provincie heeft om substantiële 
tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid bijgesteld moet worden en/of dat doelstellingen niet kunnen 
worden gerealiseerd.  
 
Overeenkomstig de BBV maken we bij de opbouw en samenstelling van de weerstandscapaciteit onderscheid 
tussen incidentele en structurele componenten. De incidentele (i.c. éénmalig) weerstandscapaciteit bestaat uit 
de algemene reserve, vrij besteedbare bestemmingsreserves en stille reserves. De structurele 
weerstandscapaciteit bestaat uit onbenutte belastingcapaciteit en het bedrag onvoorzien. 
Per ultimo bestaat dit uit de volgende componenten: 

 (€ 1.000) 
Rekening   

31-12-2009 
Rekening 

31-12-2010 
Algemene reserve 10.063 9.208 

Bestemmingsreserves (vrije) 19.405 22.632 Incidenteel 

Stille reserves Aandelenbezit 12.421 12.421 

 Totaal incidenteel 41.889 44.261 

Onbenutte 
belastingcapaciteit  

28.000 25.700 Structureel 
(jaarlijks) 

Onvoorzien 600 600 

 Totaal structureel 28.600 26.300 

Totaal Generaal 70.489 70.561 

 
 
2.3  Risico’s en risicomanagement 
 
In 2010 zijn verdere stappen gezet in de ontwikkeling van het risicomanagement. Het besef groeit dat bij het 
streven naar de realisatie van beleidsdoelstellingen en in de bedrijfsvoering de provincie risico’s loopt en te 
maken heeft met onzekerheden. In elk opvolgend sturingsdocument (Kadernota, Programmabegroting, Voor- en 
Najaarsnota en Jaarverslag) worden risico’s en onzekerheden in kaart gebracht. Waar mogelijk en nodig 
worden concrete risico’s berekend en wordt ter afdekking daarvan een voorziening getroffen (e.g. 
debiteurenrisico) of een bestemmingsreserve gevormd (e.g. reserve personele frictie).  
In deze paragraaf kijken we terug op eerdere risico-inschattingen en bekijken we de huidige inschatting van 
risico’s en onzekerheden en de relatie tot de weerstandscapaciteit.  
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Deze methode deelt de risico’s in drie categorieën in: bestuurlijk, strategisch en operationeel: 
• Bestuurlijke risico’s zijn te definiëren als onzekerheden die optreden aan de inkomsten kant (m.n. 

provinciefonds) en de taken van de provincie;  
• Strategische risico’s zijn te definiëren als onzekerheden die optreden bij de grote projecten en 

programma’s (speerpunten) en verbonden partijen;  
• Operationele risico’s zijn te definiëren als onzekerheden die ontstaan bij de uitvoering van taken. 
 
De kwantificering van risico’s wordt  berekend met de kans x impact x effect methode. Daarmee volgen we het 
voorbeeld van medeoverheden. Bij deze methode gaat het niet om de wiskundige exactheid, maar om een 
methode die als instrument dient om een inschatting te maken van de financiële gevolgen van risico’s en 
onzekerheden. Van elke categorie worden de meest prominente risico’s en onzekerheden weergegeven en 
gekwantificeerd. Bij de strategische en operationele onzekerheden wordt de meest prominente risico’s en 
onzekerheden apart in beeld gebracht. Daarnaast worden op grond van onderliggende inventarisaties en 
ervaringen uit het verleden in elke categorie de overige risico’s gekwantificeerd. Uitgegaan wordt van een 
gemiddelde kans en een gemiddeld effect. 
De risico-inschatting van bestuurlijke en strategische risico’s laten zich lastig vertalen. Daarom wordt bij het 
effect met een bandbreedte gewerkt, omdat effecten afhankelijk zijn van vele factoren over een langere 
periode. De impact krijgt de kwantificering 2, 1 of 0.5 mee. Voor de kwantificering 2 is gekozen wanneer er 
sprake is van een forse consequentie aan zowel de inkomsten- als de uitgavenkant waarbij fundamentele 
keuzes gemaakt moeten worden om de impact op te lossen. Voor kwantificering 1 is gekozen wanneer er 
sprake is van een consequentie welke binnen de provinciale organisatie opgelost kan worden. Voor 
kwantificering 0.5 is gekozen wanneer er sprake is van een consequentie welke binnen het product opgelost 
kan worden. Politieke, financiële en juridische risico´s zijn hier niet als aparte categorie opgenomen. Het is 
mogelijk dat dit in de toekomst wel gebeurt. 
 
In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt van de laatste inventarisatie en kwantificatie van 
risico´s (in zomer 2010) en op het moment van de totstandkoming van het jaarverslag 2010 (maart 2011).  
Het overzicht laat drie wijzigingen zien en vier nieuwe inzichten. Verder blijven voor de overige bestuurlijke 
en strategische risico’s en onzekerheden de gewogen onzekerheden ongewijzigd van kracht. Dit heeft een 
tweetal oorzaken: het kabinet Rutte heeft nog geen definitieve beleidskeuzes in wetgeving vertaald en bij 
deze categorieën is de risicohorizon langer dan een jaar.  
 
Wijzigingen 
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte is vastgelegd dat de robuuste verbindingen worden geschrapt. 
OostvaardersWold wordt daarbij met name genoemd. Met de Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (EL&I) is afgesproken dat de Provincie Flevoland en het ministerie van EL&I in onderling 
overleg zullen zoeken naar een oplossing voor het vervolg van OostvaardersWold. De voorbereiding van deze 
overleggen zorgt voor extra inzet en vertraging in de uitvoering van oorspronkelijke programma. De 
verwachting is dat ook in 2011 extra inzet nodig is (hoogte onbekend, schatting is € 0.5 miljoen). 
 
Op 22 mei 2010 namen Provinciale Staten het besluit om de grondverwerving voor OostvaardersWold tot een 
bedrag van maximaal € 20,9 miljoen voor te financieren middels groenfinanciering. Het maximale financiële 
risico bestaat uit de kosten voor volledige schadeloosstelling van de betrokken agrariërs. De maximale 
financiële impact van dit risico is geraamd op 25% van het genoemde bedrag (€ 5,2 miljoen). 
Van de beschikbare € 20,9 miljoen was eind 2010 € 8,7 miljoen uitgegeven. De met dit geld verworven gronden 
blijven in het bezit van de Provincie Flevoland en zijn geactiveerd op de balans. De rentelasten als gevolg van 
deze uitgaven worden gedekt uit pachtinkomsten. Ondanks het risico zoals hiervoor en bij speerpunt 
Oostvaarderswold toegelicht, schat het college in dat afwaardering niet noodzakelijk is. Het college gaat ervan 
uit dat de provincie in de toekomst gecompenseerd gaat worden.  
 
In de operationele risico’s is het bedrag voor schadeclaims en gladheidbestrijding verhoogd.  
• Voor schadeclaims wordt het gewogen risico verhoogd omdat er sprake is van het meer aansprakelijk 

stellen van de overheid via juridische trajecten. Met de ontwikkelopgaven van de provincie waarbij 
besluiten genomen worden die aangevochten kunnen worden, maakt dat het gewogen risico voor schade 
claims en juridische trajecten wordt verhoogd. Zowel de kans als het effect (financiële inschatting van de 
kosten) zijn aangepast in onderstaande tabel. Hierdoor is het totale risico € 0.8 miljoen hoger; 

• Voor de gladheidbestrijding wordt jaarlijks een bedrag begroot waarvan de hoogte wordt berekend uit het 
langjarig gemiddelde van de historische kosten voor gladheidbestrijding. Door het type winter van 2010 
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(sneeuw en matige vorst met kwakkelende temperaturen) zijn er meer kosten voor de gladheidbestrijding 
gemaakt dan begroot. De kans op een type winter zoals in 2010 neemt toe, mogelijk toe te schrijven aan 
klimaatsveranderingen. De winterperiode wordt langer (effect) waardoor het aantal strooibeurten 
toeneemt. Hierdoor wordt het risico met € 0.2 miljoen verhoogd. 

 
Nieuwe reserveringen 

 
Motorrijtuigenbelasting 
Door het huidige kabinetbeleid blijven de opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting1 achter bij de prognoses. 
Niet het aantal auto’s daalt maar wel het aantal belastingplichtige auto’s, doordat de  
categorie zeer zuinige auto’s geheel is vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en in aantal fors stijgt. De 
provincie gaat uit van een sober scenario in de begroting, maar het aandeel zeer zuinige auto’s groeit 
verhoudingsgewijs sterk. De onzekerheid bedraagt € 1.0 miljoen. 
 
Pacht-, rente en dividendinkomsten 
Weliswaar staat de rentestand op een laagterecord, maar het totale vermogen van de provincie laat een 
dalende trend zien. Als gevolg van deze sobere inschatting is er een nieuwe onzekerheid opgenomen (a € 0.5 
miljoen).  
 
Archeologische vondsten 
De provincie heeft in kaart gebracht waar zij bij werkzaamheden mogelijk op archeologische vondsten kan 
stuiten. Met de kosten die gemaakt moeten worden om deze vondsten veilig te stellen, houdt de provincie 
maar ten dele rekening in de projectramingen. Daarom is er een nieuwe onzekerheid opgenomen van € 0.3 
miljoen. 
 
Project-, frictiekosten RUD-traject 
Het Ministerie dringt erop aan dat snel duidelijk wordt hoe het netwerk van te vormen RUD’s er uit ziet. De 
provincie heeft zich in 2010 daarop al voorbereid. Uitplaatsen van het provinciale deel (VTH) gaat gepaard met 
verlies aan overheaddekking. Daarnaast zal het Rijk geen of weinig middelen ter beschikking stellen voor 
frictiekosten, en zetten gemeenten in op het in gezamenlijkheid dragen van onvermijdbare frictiekosten.  
Interventie van rijkswege op het proces is denkbaar. De onzekerheid bedraagt € 0,6 mln. 
 
 

                                                      
1 Bij de MRB-opbrengst steunt de provincie op een landelijke verdelingssystematiek en opgaven van de belastingdienst. Het is 
hierbij onzeker in hoeverre alle opbrengsten voor Flevoland ook daadwerkelijk zijn opgenomen, omdat niet zeker is of de 
verdeling op landelijk niveau juist heeft plaatsgevonden. Er is echter geen sprake van een risico omdat verrekening niet 
plaatsvindt. 
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2.4  Weerstandscapaciteit versus risico’s  
 
Het weerstandsvermogen geeft dus de relatie aan tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen 
en de capaciteit die een provincie heeft om die niet begrote kosten op te vangen. 
Per saldo is de risico-inschatting gestegen met € 8,7 mln van € 18,9 mln (Zomer 2010) tot € 27,6 mln (Maart 
2011; Jaarrekening 2010). De provincie gebruikt hiermee 39,0% van de beschikbare weerstandcapaciteit. 
Vanwege de gewijzigde methode is een vergelijking met de Jaarrekening 2009 niet geschikt. 
 
Per 31 december 2010 is de algemene reserve onder de minimale grens gekomen van 5% van de lasten. Deze 
ondergrens is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen 2011-2015, die op 27 januari 2011 door 
Provinciale Staten is vastgesteld. In de Nota is vastgelegd dat bij het doorbreken van de ondergrens 
maatregelen worden genomen. Hiermee wordt gewacht op een uitsluitsel omtrent de herverdeling van het 
Provinciefonds voorzien voor begin 2011. Mocht de herverdeling niet of onvoldoende leiden tot een hogere 
bijdrage dan zal de vrije ruimte in de bestemmingsreserve Strategische Ontwikkelingsprojecten (STROP) 
worden aangesproken. De algemene reserve maakt deel uit van de weerstandscapaciteit. Overheveling van het 
(niet geoormerkte deel van de) STROP naar de Algemene Reserve heeft geen invloed op het 
dekkingspercentage. 
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3 Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Algemeen 
De provincie is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van wegen, fietspaden en vaar-
wegen, inclusief bruggen, via- en aquaducten, sluiscomplexen, verkeersregelinstallaties, openbare verlichtings-
installaties, etc. Deze infrastructuur is van de provincie en vormt de ‘kapitaalgoederen’. Daarnaast bezit de 
provincie onroerend goed in de vorm van het provinciehuis in Lelystad en de gebouwen waarin de provinciale 
vestigingen zijn gehuisvest in Emmeloord, Dronten en Zeewolde (Stichtsebrug) en in de vorm van de 
ondergrond van de wegen , bermen en vaarwegen. 
 
Kapitaalgoederen worden gedurende een bepaalde periode gebruikt; dit is de levensduur van het goed. 
Gedurende de levensduur dient onderhoud te worden uitgevoerd om het kapitaalgoed zodanig in stand te 
houden, dat het kapitaalgoed veilig en ongestoord gebruikt kan worden en kapitaalvernietiging wordt tegen-
gegaan. Voor ieder kapitaalgoed wordt van te voren een gewenst onderhoudsniveau (staat) bepaald.  
 
Beleidskader ten aanzien van het onderhoud 
 
Wegen en Vaarwegen 
De instandhouding van het provinciale wegen en vaarwegennet wordt gewaarborgd door alle tot het wegen en 
vaarwegennet behorende componenten op goede wijze te beheren, exploiteren en te onderhouden. 
 
Ten aanzien van het wegennet houdt dit in het op tijd uitvoeren van onderhoud aan de verhardings-
constructies, de civiele kunstwerken (beweegbare bruggen, viaducten, duikers en (fiets)tunnels) de 
wegmarkering, de bermen, de beplantingen, het wegmeubilair (openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, 
ANWB-bewegwijzeringsborden, RVV-bebording en het meubilair ten behoeve van het openbaar vervoer). 
Daarnaast zijn een adequate gladheidbestrijding en het voeren van een goed publiekrechtelijk 
(wegenverkeerswet) en privaatrechtelijk beheer van provinciale eigendommen langs/in provinciale wegen ook 
belangrijke aspecten om het provinciale wegennet op goede wijze te kunnen beheren, exploiteren en in stand 
te houden op het gewenste kwaliteitsniveau.  
  
De exploitatie en beheer van het vaarwegennet omvat het zorg dragen voor het vastgestelde vaarwegprofiel, 
het op tijd uitvoeren van onderhoud aan de sluiscomplexen, de oevers, inclusief de aanwezige oever-
voorzieningen zoals steigers, loswallen en servicepunten. Uiteraard draagt ook hier het voeren van een goed 
publiekrechtelijk en privaatrechtelijk beheer van provinciale eigendommen langs/in de provinciale vaarten bij 
aan het op goede wijze beheren, exploiteren en in standhouden op het gewenste kwaliteitsniveau van het 
provinciale vaarwegennet.  
 
In de beleidsnota’s worden de uitgangspunten (kwaliteitsniveaus) met betrekking tot het beheer, de exploitatie 
en de instandhouding van het wegen- en vaarwegennet voor tenminste vijf jaren vastgelegd. De beleidsnota 
voor Openbare Verlichting is al vastgesteld. Die voor Groen, Verkeersregelinstallaties, Kunstwerken, 
Verhardingen en Vaarwegen worden in de loop van 2011 afgerond.  
Eind 2008 is gestart met het formuleren van de inhoudelijke randvoorwaarden om de basisinformatie inzake 
wegen en vaarwegen in een geautomatiseerd beheersysteem onder te brengen. Het doel is om te komen tot 
een professioneel beheer en onderhoud van de infrastructuur: assetmanagement.    
Aan de hand van de in de beleidsnota’s geformuleerde uitgangspunten en op basis van inspecties van de werke-
lijke situatie worden ieder jaar de onderhoudsprogramma’s opgesteld, waarbij de beschikbare financiële 
middelen de randvoorwaarde vormen met betrekking tot de omvang van de onderhoudsprogramma’s.  
 
Er is sprake van verschillende soorten onderhoud; jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud. Het niet-jaarlijks 
onderhoud (niet regulier) bestaat uit grootschalig klein onderhoud (gemiddeld om de 3 tot 5 jaar uitgevoerd) 
en groot onderhoud (gemiddeld om de 10 tot 20 jaar). Een voorbeeld van niet-jaarlijks onderhoud is het ver-
nieuwen van een gehele deklaag van een weg. Het niet-jaarlijks onderhoud gaat ten laste van de voorzieningen 
‘Niet jaarlijks Onderhoud Landwegen en Vaarwegen’. 
Onder het jaarlijks onderhoud (regulier) wordt bijvoorbeeld verstaan het dichten van gaten in wegen, het 
maaien van bermen of het vervangen van kabelwerk in de huisvesting. Het jaarlijks onderhoud is opgenomen in 
de programmabegroting opgenomen onder het thema Verkeer van mensen, producten en diensten. 
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Wegen 
 
Verhardingen 
Het onderhoud aan de verhardingsconstructies is erop gericht om het in de bouwsteen ‘verhardingen’ vast-
gestelde kwaliteitsniveau te handhaven. Dit houdt in dat de verkeersveiligheid voldoende wordt gewaarborgd, 
doordat nergens veiligheids- en aansprakelijkheidsnormen worden onder- of overschreden. Ook ligt het rij-
comfort op een aanvaardbaar niveau en wordt overal tijdig het noodzakelijk zogeheten structureel onderhoud 
uitgevoerd. Door dit laatste punt is de instandhouding van de constructies voor langere tijd zeker gesteld 
(duurzaamheid). Er wordt echter geen conserverend onderhoud uitgevoerd, waardoor er sprake is van een 
geringe kapitaalvernietiging. Aangezien toonbaarheid geen issue is, zullen op bepaalde plaatsen schades of 
reparatieplekken zichtbaar zijn. 
 
Wegbermen 
In 2010 is er een beleidsnotitie provinciale wegbeplantingen opgesteld, waarin het beleid ten aanzien van de  
wegbermen (incl. beplanting) is geformuleerd. In 2011 zal deze notitie bestuurlijk worden vastgesteld. Het 
plan voorziet in een duidelijker zonering in beheertypen en een versterking van de karakter van de weg. 
Het tegengaan van de verrijking van de berm blijft een belangrijk doel, om het afkomende maaisel te beperken 
en de vegetatie soortenrijker te maken. Het slootbeheer is gebonden aan de Keur van het Waterschap 
Zuiderzeeland. De Keur bevat onder andere eisen ten aanzien van het onderhoudsniveau en onderhoudstijdstip. 
 
Gladheidbestrijding 
De gladheidbestrijding heeft tot doel het (zoveel mogelijk preventief) bestrijden van gladheid op de wegen en 
fietspaden. De wegbeheerder heeft namelijk een wettelijk vastgelegde inspanningsverplichting om bij optre-
dende gladheid de weg zo goed mogelijk bereidbaar te houden. Voordat natte weggedeelten gaan opvriezen 
wordt een preventieve strooiactie uitgevoerd. Bij sneeuwval wordt een sneeuwbestrijding actie uitgevoerd. 
Het aantal strooibeurten varieert per jaar sterk en bedraagt gemiddeld 31 preventieve strooiacties en 7 
sneeuwbestrijding acties. In de zogenaamde kwakkelwinters, met temperaturen rond het vriespunt, worden de 
meeste strooiacties uitgevoerd. Het jaar 2010 kenmerkte zich door een intensieve gladheidsbestrijding. Zowel 
in het begin als aan het einde van het jaar was er veel inzet nodig. Zowel in het begin als in het einde van het 
jaar is een noodstrooiplan in werking getreden in verband met de (landelijke) beperkte zoutvoorraden.  
In 2010 zijn er 38 preventieve strooiacties en 32 sneeuwbestrijding acties uitgevoerd. 
 
Civiele Kunstwerken 
Het beleid ten aanzien van de kunstwerken is in 2010 beschreven in de beleidsnotitie Kunstwerken. Deze 
notitie zal in 2011 bestuurlijk worden vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten zijn beschikbaarheid, en 
veiligheid.  
 
Openbare verlichting en Verkeersregelinstallaties 
Het onderhoud aan de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties is erop gericht om het aantal 
storingen en uitval tot een minimum te beperken, opdat de veiligheid van de weggebruikers voldoende is 
gewaarborgd. Voor de openbare verlichting is in 2009 de notitie ‘Openbare verlichting in Flevoland’ 
verschenen. Hierin zijn de beleidsuitgangspunten beschreven voor de komende jaren. De komende jaren zal er 
veel verlichting dimbaar worden gemaakt. De toepassing van LED verlichting lang provinciale wegen staat nog 
in de kinderschoenen, maar biedt voor de toekomst veel mogelijkheden. Zodra de LED verlichting professioneel  
toepasbaar is op provinciale wegen zal bij vervanging worden overgegaan op LED verlichting. 
Het onderhoud van portalen, masten, uithangers, lantaarns en dergelijke wordt beperkt tot het hoogst 
noodzakelijke (corrosie bestrijden, controle op materiaalmoeheid) en een vervanging aan het eind van de tech-
nische levensduur. Bij de automaten van de verkeersregelinstallaties (VRI) is niet alleen de technische 
levensduur bepalend, maar ook het feit dat de fabrikanten maar voor een beperkte tijd garanderen dat 
reserveonderdelen verkrijgbaar zijn. De meeste VRI zijn de afgelopen jaren voorzien van LED-verlichting.  
 
Beplanting 
Het onderhoud van de beplanting, zijnde bomen en singels, is erop gericht om het eindbeeld te realiseren. In 
2010 is er een beleidsnotitie groen langs provinciale wegen opgesteld die het gewenste eindbeelden beschrijft. 
Voor de duurzame instandhouding van de boombeplantingen is het boomvervanging plan opgesteld. Een deel 
van het budget wordt ingezet voor het onderhoud van de sierbeplanting in de rotondes. 
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Jaarlijks wordt ook een zogeheten zorgplichtinspectie uitgevoerd bij circa 1/3 deel van het totale bomen-
bestand. Hierbij wordt de vitaliteit van de bomen langs de wegen door externen gecontroleerd, zodat voor-
komen wordt dat de bomen gevaar opleveren voor de weggebruikers.  
 
Vaarten 
Voor de vaarten zijn scheepvaartprofielen vastgesteld uitgaande van de maatgevende scheepsafmetingen 
(vermeld in de landelijk gehanteerde CVB Richtlijnen) en de maximale invaardiepte bij de sluizen. In de 
Flevolandse vaarten is het leggerprofiel (profiel benodigd voor de waterafvoer) echter vrijwel overal dieper 
dan het scheepvaartprofiel. In 2004 is in bestuurlijk overleg overeengekomen dat het Waterschap voortaan het 
baggerwerk in de vaarwegen op zich gaat nemen en dat de provincie afhankelijk van haar verantwoordelijk-
heden 20% van de kosten voor het achterstallig baggeronderhoud draagt. Het Waterschap is in 2008 gestart met 
het uitvoeren van de eerste baggeracties. 
 
Oeverbescherming 
Voor de oeverbescherming is met het Waterschap afgesproken dat ook daar gekomen gaat worden tot een 
verdeling van de kosten en de uitvoering daarvan. Arcadis heeft eind 2008 een rapportage opgesteld ter 
onderbouwing van zo’n verdeling. Deze voorstellen moeten nog worden omgezet in bestuurlijke afspraken.     
Bij de oeverbescherming ontstaat nu een onderhoudsintensieve periode waarbij veel oeverbeschermingen 
dienen te worden vervangen doordat in het verleden grote trajecten ineens zijn aangelegd. Intentie is natuur- 
en milieuvriendelijke alternatieven toe te passen, op de locaties waar dat mogelijk is, voor de aanwezige 
verticale oeverbescherming. Daarnaast moeten de KRW doelstellingen i.h.k.v. de waterkwaliteit de komende 
jaren leiden tot de aanleg van vele kilometers natuurvriendelijke oever, dit vooral in de Noordoostpolder. De 
realisatie voor het eerste traject in de Lemstervaart is gepland in 2012.       
 
Sluiscomplexen 
Alle sluisobjecten worden onderhouden op een niveau waarbij de veiligheid en bruikbaarheid zijn gegaran-
deerd. Door middel van grote en kleine onderhoudswerkzaamheden worden de veiligheid en de bruikbaarheid 
gegarandeerd en vindt instandhouding van de complexen plaats op een niveau waarbij niet of nauwelijks 
kapitaalvernietiging optreedt.  
Alle sluizen hebben een waterkerende functie. Aangezien deze functie van essentieel belang is voor de veilig-
heid van het achterliggende gebied wordt deze functie elke 5 jaar getoetst door het Waterschap.  
 
Steunpunten 
Het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur wordt fysiek verzorgd vanuit de provinciale 
vestigingen Dronten, Stichtsebrug (begin jaren 80) en Emmeloord (midden jaren 90). 
Het groot onderhoud bestaat onder andere uit schilderwerk, vervanging dakbedekkingen, lambriseringen, CV-
installatie, etc. Door de aanwezigheid van strooizout is het onderhoud aan de zoutloodsen intensiever en 
kostbaarder dan aan het kantoorgebouw. Tevens wordt bijzondere aandacht geschonken aan de toepassing van 
de milieu- en ARBO wetgeving op de vestigingen.  
 
Provinciehuis 
 
In 2009 is het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en het Meerjaren investeringsplan (MJIP) voor de periode  
2009 tot en met 2012 vastgesteld. Met dit plan wordt gewaarborgd dat het gebouw, de daarin aanwezige 
installaties en apparatuur op een goede wijze beheerd, geëxploiteerd en onderhouden worden.  
In het plan zijn een 3-tal zaken geïnventariseerd namelijk het jaarlijks onderhoud, het meerjaren onderhoud 
en de vervangingsinvesteringen. 
 
Het jaarlijks onderhoud is nodig om de bedrijfszekerheid van het gebouw en de installaties te waarborgen,  
de veiligheid te kunnen garanderen en de uitstraling van het gebouw in stand te houden. Dit onderhoud wordt 
uitgevoerd om te voldoen aan regelgeving (bijv. ARBO en NEN) en verzekerd te zijn van ondersteuning van  
de leverancier (bijv. garantiebepalingen). 
 
Het meerjaren onderhoud betreft het niet reguliere en groot onderhoud aan het gebouw, installaties, 
apparatuur en inrichting. Dit onderhoud omvat bijv. het schilderwerk, vervanging verlichtingsarmaturen, 
zonwering, dakbedekking e.d. De uitvoering vindt gemiddeld om de 5 tot 20 jaar plaats. De normering die de 
Rijksgebouwendienst hanteert voor dit type gebouwen is leidraad. 
 

 153



De provincie wil het beheer en onderhoud van de gebouwen van de provincie Flevoland verder 
professionaliseren. Eén van de hulpmiddelen daarbij is het in regie zetten van een deel van het beheer en 
onderhoud. Het gaat hier dan vooral om de gebouwgebonden installaties.  
In het MJIP zijn de vervangingsinvesteringen meegenomen. De vervanging is begroot op basis van de 
economische levensduur (afschrijvingstermijn), maar bij de feitelijke vervanging  wordt ook bezien of  
het investeringsgoed langer mee kan. De hiervoor geldende termijnen zijn vastgelegd in de Financiële 
verordening provincie Flevoland 2003. Voorbeelden hiervan zijn de vervanging van de audiovisuele installaties, 
meubilair, apparatuur voor de repro en keukenapparatuur.   
 
De lasten van het jaarlijks onderhoud zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. Het meerjaren onderhoud 
wordt rechtstreeks ten laste van de daarvoor gevormde voorzieningen gebracht. Om de voorzieningen op het 
juiste peil te houden, worden hieraan jaarlijks middelen toegevoegd. In de afgelopen jaren is steeds rekening 
gehouden met een jaarlijkse dotatie van 250.000 euro.  
Op basis van het nieuwe MJOP en de waarderingsgrondslag (5 jaar) is een lagere voorziening mogelijk.  
In de bijlage van het Meerjaren onderhouds- en investeringsprogramma 2009-2013 (HB 873868) is geopteerd 
voor het achterwege laten van een dotatie in 2009 en 2010, doteren van 250.000 euro per jaar voor 2011-2013 
en 350.000 euro per jaar vanaf 2014. Het jaarlijks onderhoud aan het provinciehuis, alsmede de jaarlijkse 
toevoeging aan de voorziening niet jaarlijks onderhoud, maakt onderdeel uit van de kosten van de 
bedrijfsvoering en wordt via de kostenverdeelstaat verdeeld over de diverse programma’s. 
 
Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie) 
 

Jaarlijks onderhoud (x € 1000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jaarlijks onderhoud landwegen 8.571 9.634 9.197 8.441 8.441 8.441 

Jaarlijks onderhoud vaarwegen 3.751 3.086 3.615 3.224 3.224 3.224 

Jaarlijks onderhoud provinciehuis 369 390 413 413 413 413 

Totaal 12.691 13.110 13.225 12.078 12.078 12.078 

 
Reservering niet jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie) 
 

Reservering niet jaarlijks onderhoud  
(x € 1000) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Reservering NJO landwegen 5.279 5.279 5.279 5.279 5.279 5.279 

Reservering NJO vaarwegen 1.392 1.316 1.301 1.474 1.474 1.584 

Reservering NJO provinciehuis 0 0 250 250 250 350 

Totaal 6.671 6.595 6.830 7.003 7.003 7.213 

 
Niet jaarlijks onderhoud (ten laste van de voorziening) 
 

Niet jaarlijks onderhoud 
(x € 1000) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale kosten Wegen 3.960 5.777 5.770 5.435 5.885 5.280 

Totale kosten Vaarwegen 1.997 2.256 2.630 1.350 1.955 1.125 

Totale kosten Provinciehuis 4 0 99 181 50 347 

Totaal 5.961 8.033 8.499 6.966 7.890 6.752 
 

 154



Ontwikkeling stand voorziening niet jaarlijks onderhoud  
 

Stand per 31/12 (x € 1000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Voorziening NJO Landwegen  8.514 8.161 7.670 7.514 6.908 6.907 

Voorziening NJO Vaarwegen 3.263 2.323 994 1.118 637 1.096 

Voorziening NJO provinciehuis 1.223 1.223 1.374 1.443 1.643 1.646 

 Totaal 13.000 11.707 10.038 10.075 9.188 9.649 
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4 Financiering/treasury 
 
Uitzettingen 
De hoeveelheid liquide middelen (rekening-courant tegoeden, spaarrekeningen en deposito’s) is in 2010 
gestegen van € 85,0 miljoen tot € 91,3 miljoen Deze stand per 31 december 2010 wordt met name veroorzaakt 
door een ontvangst van € 27,7 miljoen in oktober 2010. Het betreft hier een bijdrage van RWS voor het 
overnemen door de provincie van de realisatieverplichting voor EHS-compensatie in verband met de 
tracéwijziging van de A6. 
De samenstelling van het bedrag van € 91,3 mln. is als volgt 
 

 
Algemene 
middelen 

Europa Totaal Liquide 
middelen 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Deposito's > 1 jaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Deposito's < 1 jaar 29,0 49,7 0,0 0,0 29,0 49,7 

Rekening courant en 
spaarrekeningen 

70,5 46,2 -14,5  -4,6 56,0 41,6 

Totaal  99,5 95,9 -14,5  -4,6 85,0 91,3 

 
Risicobeheer 
In het Treasurystatuut van de provincie staat beschreven hoe moet worden omgegaan met de beschikbare 
liquide middelen. De provincie dient de waarde hiervan in stand te houden. Het Treasurystatuut is gebaseerd 
op de wet Fido (Financiering decentrale overheden). In het Treasurystatuut worden vier risico’s onderkend: 
• renterisico: de kans dat rentewijzigingen nadelige financiële gevolgen hebben; 
• koersrisico: de garantie dat de hoofdsom in stand blijft gedurende de looptijd van de uitzetting; 
• kredietrisico: de kans dat een debiteur de hoofdsom niet terugbetaalt als gevolg van betalingsproblemen 

en/of een faillissement; 
• liquiditeitrisico: de kans dat er op korte en/of lange termijn te weinig liquide middelen voorhanden zijn 

om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen. 
Alle vier de risico’s zijn in 2010 afdoende ondervangen door gespreid gelden uit te zetten in vastrentende 
waarden (waarbij de hoofdsom is gegarandeerd) bij solide financiële instellingen (met een A-rating of hoger) 
binnen Nederland. 
Het beleid van de provincie Flevoland geeft aan dat prudent wordt omgegaan met de gelden. Er worden geen 
gelden aangetrokken om deze tegen een hoger rendement uit te zetten (bankieren.De gemiddelde netto-
vlottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet (7% van de begrotingsomvang) niet overschrijden. 
Aangezien het saldo over alle kwartalen positief was is aan deze norm voldaan. 
De renterisiconorm (20% van de vaste schuld per 1 januari) is bedoeld om het renterisico op langlopende schuld 
te beperken. Aangezien de provincie Flevoland geen vaste schuld heeft en vooralsnog geen geld voor de lange 
termijn zal aantrekken, is aan de renterisiconorm voldaan. 
 
Performance  
Het gerealiseerde rendement op de liquide middelen bedraagt afgerond 0,8% (vorig jaar 2,6%) over een 
gemiddelde hoeveelheid liquide middelen van € 69,1 miljoen (vorig jaar 90,3 miljoen). 
 
Uitzettingen met een MVO-karakter 
Bij het treasurybeleid wordt onder andere gekeken naar het aspect maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO). Eind 2010 is een zogenaamde streekrekening geopend (gestort bedrag € 5 miljoen) bij de Rabobank. 
Over het ingelegde bedrag draagt de Rabobank een percentage af aan het (op te zetten) Streekfonds. Het doel 
van dit Streekfonds is het verwerven van financiële middelen voor projecten die bijdragen aan het behoud en 
ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in Flevoland. 
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5 Bedrijfsvoering 
 
5.0 Algemeen  
 
De onderwerpen worden per thema geordend. Dit vloeit logisch voort uit het beginsel dat we integraal en ver-
bindend willen werken. De onderscheidende thema’s zijn: 
• verbindend sturen; 
• werken in de matrixorganisatie; 
• investeren in goed werkgeverschap; 
• waarborgen van kwaliteit. 
 
 

5.1 Verbindend sturen 
 
1. Wat hebben we bereikt 
Het verbindend sturen loopt als een rode draad door onze activiteiten. Op meerdere terreinen zijn het besef 
en de vaardigheden van het verbindend samenwerken en verbinden leidinggeven zichtbaar toegenomen. Zo is 
een start gemaakt met het versterken van de samenwerking en synergie tussen de provinciale activiteiten op 
de het economische en het maatschappelijke domein.  
 
Ook de kernwaarden hebben een verbindend effect gehad. Zowel in de organisatie en uitvoering van 
activiteiten als in de uitingen naar buiten leggen we de koppeling met de kernwaarden Betrouwbaar, 
Vernieuwend en Doelgericht. De kernwaarde Vernieuwend helpt ons bijvoorbeeld bij het bedenken van 
maatschappelijke oplossingen en in het vinden van creatieve wegen om de huidige crisistijd door te komen. En 
het doelgericht werken hebben we versterkt met de implementatie van resultaatgerichte afdelingsplannen.  
 
Er is veel geïnvesteerd in het versterken van de politiek bestuurlijke sensitiviteit in de ambtelijke organisatie. 
Het is lastig de concrete effecten daarvan te benoemen omdat ons succes van meerdere factoren afhankelijk 
is.  Wat wel is te zien dat zowel bij management als medewerkers de behoefte en bereidheid aanwezig is te 
investeren in hun politiek bestuurlijke sensitiviteit.  
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
Een werkgroep is gestart met het ontwikkelen van een programma gericht op het versterken van de 
kernwaarden. Helaas is door interne omstandigheden een aantal structurele initiatieven nog niet van de grond 
gekomen. Wel zijn in diverse (digitale) publicaties en mondelinge uitingen de kernwaarden herhaaldelijk onder 
de aandacht gebracht.  
 
Als onderdeel van het centrale opleidingsprogramma is meerdere keren de training Politiek Bestuurlijke 
Gevoeligheid georganiseerd. Zowel management als medewerkers hebben deze training op grote schaal 
gevolgd. Uit de evaluatie blijkt dat de reacties, ervaringen en resultaten van deze trainingen ronduit positief 
zijn.  
 
 

5.2 Werken in de matrix-organisatie 
 
1. Wat hebben we bereikt 
We hebben een afdeling Concernprogramma’s ingericht, waardoor sturing op en inhoudelijke afstemming 
tussen de programma’s plaatsvindt. Tevens is mede hierdoor afstemming tussen lijnafdelingen en projecten en 
programma’s verbeterd. De systematiek van Resultaatgericht Werken heeft hieraan bijgedragen, doordat met 
behulp van deze systematiek afspraken tussen lijnafdelingen en de programma’s duidelijk en vastgelegd zijn. 
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2. Wat hebben we daarvoor gedaan  
Een afdelingshoofd is gevraagd de afdeling Concernprogramma’s in te richten. Door in te zetten op sturing op 
de inhoudelijke samenhang tussen de programma’s, strategische afwegingen en interne coördinatie wordt een 
bijdrage geleverd aan het werken in de matrix. 
De systematiek Resultaatgericht Werken is geïntroduceerd in de hele organisatie en een implementatieteam 
heeft alle afdelingen en programma’s begeleid bij het maken van afdelingsplannen. In de afdelingsplannen zijn 
de programmadoelstellingen vertaald naar afdelingsdoelen.  
 
3. Wat zijn de risico’s 
De implementatie van de systematiek Resultaatgericht Werken wordt uitgevoerd door eigen medewerkers. 
Doordat eigen medewerkers de afdelingen begeleiden, hebben we een goede aansluiting met de praktijk. We 
hebben meer eigen medewerkers gevraagd om in dit project mee te draaien dan benodigd, zodat uitloop van 
het project door uitval van teamleden voorkomen wordt. 
 
 
5.3 Goed werkgeverschap 
 
1. Wat hebben we bereikt 
Binnen de provincie, als kennisintensieve organisatie, maken de medewerkers het verschil. Bestuurlijke 
ambities zijn alleen te realiseren als medewerkers die ambities kunnen vertalen naar aansprekende resultaten. 
Dit vereist een goede medewerker op de juiste plaats in de organisatie. Dat begint bij de instroom van 
medewerkers. Op de krapper wordende arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker om medewerkers te werven.  
De provincie wil zich onderscheiden van andere werkgevers door goed werkgeverschap. Investeren in goed 
werkgeverschap betekent niet alleen zorgen voor een aantrekkelijk en gevarieerd arbeidsvoorwaardenpakket, 
maar ook voldoende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden.  
De provincie stimuleert medewerkers ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en loop-
baan. De werkzaamheden van de provincie, die divers zijn qua inhoud en niveau, bieden al veel mogelijkheden 
om zich bij de uitvoering van reguliere en projectmatige werkzaamheden te ontwikkelen. Het is van belang de 
persoonlijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel te laten zijn van het planningsgesprek met de leiding-
gevende. 
De provincie wil tevens de inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers vergroten, door instrumenten als 
opleidingen, functiewisselingen en loopbaanbegeleiding. 
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
Om goede medewerkers op systematische wijze te werven, met grotere kans op succes, hebben wij op de  
arbeidsmarkt gecommuniceerd op basis van een plan. Deze werkwijze werd ondersteund, onder meer door de 
in- zet van een ontwikkelde vacaturesite. Daarnaast heeft de provincie zich als aantrekkelijke werkgever bij 
potentiële kandidaten uit nieuwe doelgroepen geprofileerd. Het diversiteitbeleid/ talent management is 
verder vorm gegeven. 
 
De arbeidsvoorwaarden zijn doorlopend onderwerp van gesprek met onder meer het Georganiseerd Overleg. 
Daar waar mogelijk worden de regelingen aangepast aan de ontwikkelingen. Zoals de PC-regeling waarover de 
directie heeft uitgesproken dat de tablets zoals de i-Pad ook daaronder vallen.    
 
Het niveau van de arbeidsomstandigheden is een aspect van goed werkgeverschap. Daarom is hier in het 
afgelopen jaar regelmatig onderzoek naar worden gedaan. Op basis hiervan kan preventiebeleid worden 
ontwikkeld. 
 
Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers is essentieel voor het functioneren van de provincie. De pro-
vincie is blijven investeren in medewerkers door gerichte opleidingen aan te bieden en medewerkers de moge-
lijkheid te geven aan opleidingen deel te nemen. Daarnaast is de interne mobiliteit gestimuleerd. 
Leidinggevenden zijn geadviseerd en ondersteund in het voeren van planningsgesprekken. Nieuw is de 
implementatie van de “leeromgeving”. Deze omvat een werkwijze die stimuleert en borgt dat medewerkers 
het geleerde in een training, cursus, of opleiding in de dagelijkse praktijk kunnen doorontwikkelen. De 
“leeromgeving” is over het algemeen positief ervaren en omarmd. Eind 2010 is een begin gemaakt met het 
verder professionaliseren van de “leeromgeving 
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5.4 Waarborgen van kwaliteit 
 
1. Wat hebben we bereikt 
De provincie wil doelmatig, doeltreffend en rechtmatig opereren. De verbetering van de kwaliteit van de 
organisatie krijgt op onderscheiden manieren aandacht. 
 
In de eerste plaats wil de provincie in haar dienstverlening professioneel zijn en voldoen aan haar eigen 
normen zoals verwoord in het kwaliteitshandvest. Kwaliteitsmanagement betreft het continue streven naar de 
optimalisering van de dienstverlening; hoe zijn de werkprocessen georganiseerd, waar zitten de grootste 
afbreukrisico’s en hoe brengen we die risico’s terug tot een acceptabel niveau? Voldoen we aan de relevante 
regelgeving? Hoe zorgen we er voor een lerende organisatie te zijn en blijven? De digitalisering van onze 
dienstverlening is volop in ontwikkeling. Met name door samenwerking met andere overheden zullen onze 
afnemers de komende jaren verbeteringen ervaren. In het vervolg wordt op het Bedrijfsinformatieplan dieper 
ingegaan. Ook een goede benchmark helpt om de kwaliteit van de organisatie te beoordelen. Dit instrument 
neemt in belang toe. De vergelijking tussen provincies biedt inzicht in wat onze organisatie presteert 
(www.watdoetjeprovincie.nl).   
 
Een andere methode om te weten waar de provincie staat op dit terrein en welke verbeteringen wenselijk zijn 
is periodiek onderzoek uitvoeren. De provincie heeft hiervoor een aantal onderzoeksinstrumenten:  
• de auditfunctie, die binnen de organisatie onderzoeken doet; 
• periodieke beleidsevaluaties (de zogenaamde 217A onderzoeken) voor Gedeputeerde Staten; 
• onderzoeken uitgevoerd door de Randstedelijke Rekenkamer en de accountant voor Provinciale Staten; 
• beleidseffectonderzoeken door de Provinciale Staten. 
 
Ook in 2011 willen wij meer gestructureerd volgen hoe aanbevelingen uit eerdere onderzoeken zijn opgepakt 
door de organisatie. Daarbij betrekken wij ook oordelen en aanbevelingen uit niet-periodieke onderzoeken en 
evaluaties van derden b.v. Inspectie Jeugdzorg. 
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagement. Risicobewustzijn (‘risk 
awareness’) leidt tot beheersing en aanvaarding van bepaalde risico’s (‘risk appetite’) is. Door het risico-
management te ontwikkelen tot een structureel onderdeel van integraal management draagt het bij tot betere 
borging, in aanvulling op de periodieke risico-inventarisatie.  
 
In 2011 zullen de resultaten uit het klanttevredenheid onderzoek (uitgevoerd in 2010) en het medewerker 
tevredenheidsonderzoek (ook uitgevoerd in 2010) door de organisatie worden omgezet in verbeteracties die op 
hun beurt ook gemonitored zullen worden. 
 
De organisatie wil de informatievoorziening de komende jaren verbeteren en versterken. Het Bedrijfs-
informatieplan (BIP) is daarvoor opgesteld en kent een meerjarig uitvoeringsprogramma. De nadruk ligt op de 
ontwikkeling van producten die wettelijk moeten worden ingericht. Daarnaast is de behoefte groot aan een 
verbetering van het huidige Management informatiesysteem.  
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan 
 
BIP 
De provincie Flevoland voert het programma BIP uit. Het programma ondersteunt de organisatie bij het helder 
krijgen van producten en diensten, het op orde brengen van de bedrijfsprocessen en daarop volgend, een 
adequate informatievoorziening en technische infrastructuur. Leidend voor de uitvoering is de Referentie-
architectuur van de provincie Flevoland, die uitgaat van het Omgevingsplan en het Hoofdlijnenakkoord.  
In 2010 heeft de provincie de beschikking over een actuele producten en dienstencatalogus. Deze catalogus is 
bedoeld om aan de burgers en bedrijven van Flevoland inzicht te bieden in wat er van de provincie kan worden 
verwacht. 
De beleidsafdelingen zijn in staat om de taken, die de wet hun oplegt, uit te voeren dankzij een adequate 
ondersteuning op het gebied van technische infrastructuur en informatievoorziening. De projecten uit het 
bedrijfsinformatieplan richten zich in deze fase alleen op de wetgevende taken van de provincie, of geven 
vervolg aan de afspraken gemaakt in convenanten, afgesloten in IPO verband .In 2011 wordt (digitale) keten-
samenwerking met de andere bestuurslagen verder uitgebreid.  
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In 2011 wordt verder aandacht besteed aan het op orde brengen van de basis van de organisatie. In dit verband 
worden processen op orde gebracht, wordt de kwaliteit van de uitvoering verbeterd en de management- en 
stuurinformatie verbeterd. 
 
OOM 
Daarnaast wordt de organisatie volgens het OverheidsOntwikkelModel (OOM) verder ontwikkeld van een 
activiteitengerichte organisatie naar een procesgericht organisatie.  
 
Audit 
Eind 2009 is de auditfunctie en in 2010 is de auditcapaciteit uitgebreid door aanvulling van een flexibele 
auditpool en externe ondersteuning. Een meerjarig auditprogramma is uitgevoerd waarbij wordt aangesloten 
bij de ontwikkelingen van de organisatie. Met de Randstedelijke Rekenkamer vindt afstemming plaats of de 
programma’s elkaar kunnen aanvullen. De audits in organisatie zijn primair gericht op interne operationele 
onderwerpen, met name op het terrein van de werking en kwaliteit van de bedrijfsprocessen. Daarnaast wordt 
meer gebruik gemaakt van verschillende typen audits (bijvoorbeeld een quick scan). De aanbevelingen helpen 
het management om beter in control te zijn. Ook de monitoring van eerdere onderzoeken is onderdeel van de 
periodieke concernrapportages.  
 
Beleidsevaluatie 
In 2010 is een 217A onderzoek uitgevoerd naar governance van verbonden partijen. De aandachtspunten uit het 
rapport moeten in 2011 worden vertaald naar alle verbonden partijen en vervolgens worden toegepast. 
 
Continuïteitsmanagement 
Het Continuïteitsplan Grieppandemie is in 2010 uitgewerkt in een uitvoeringsplan voor andere crisissituaties. 
De nadruk ligt daarbij op de mogelijkheden om de uitval van personeel op te vangen. Dergelijke maatregelen 
hangen samen met de ernst en de vervolgrisico’s die de organisatie loopt. Als zwaarste scenario wordt 
uitgegaan van een crisis die voor 30% uitval van personeel zorgt. De organisatie heeft vanwege de 
grieppandemie maatregelen genomen onder andere op het gebied van hygiëne.  
 
Beleid en verantwoording  
Hoewel de P&C instrumenten Programmabegroting en Voor- en Najaarsnota naar het oordeel van Provinciale 
Staten sterk zijn verbeterd is doorontwikkeling wenselijk. Op alle sturingsniveaus kunnen verbeteringen worden 
aangebracht. De P&C-cyclus kan worden vereenvoudigd en nog beter afgestemd op het juiste sturingsniveau. 
De komende maanden wordt het verbeterprogramma geformuleerd en in 2010 en de jaren daarna gerealiseerd. 
Gekozen wordt voor een systematische aanpak met een op de maat van Flevoland opgebouwd huis van 
“planning en control” (of “beleid en verantwoording”). Ook risicomanagement maakt onderdeel uit van dit 
programma. ‘Best practices’ van andere overheden worden bij de opzet en invoering hierin opgenomen, mede 
via intensivering van kennisuitwisseling. Uiteraard worden dwarsverbanden aangebracht met het Bedrijfs-
informatieplan en met de organisatieontwikkeling. Er wordt tevens een start gemaakt met de doorontwikkeling 
van de beleids- en verantwoordingscyclus. Het aangrijpingspunt daarvoor ligt in de Lange Termijn Agenda van 
Provinciale Staten.  
 
Rechtmatigheid  
Overheidsgeld dient doelmatig besteed te worden; goederen en diensten worden in de juiste prijs/prestatie-
verhouding aangeschaft. Hierbij dient rechtmatig te worden gehandeld, in overeenstemming met het eigen 
beleid en de (Europese) wet- en regelgeving. Het inkoop- en aanbestedingbeleid wordt geëvalueerd en op basis 
van de punten die hier uit naar voren komen wordt het beleid bijgesteld.  
Om de rechtmatigheid te borgen is in 2010 expliciet getoetst op de aanbestedingen groter dan €50.000 en op 
de  toekenning van subsidies. Deze  expliciete toetsingen worden op basis van de ervaringen en risicoanalyses 
in de toekomst aangescherpt.  
 
Duurzaam inkopen 
In 2010 is provinciebreed aandacht gevraagd voor duurzaam inkopen en is er tijdens een bijeenkomst  getoond 
wat de provincie op dit gebied al doet. Bij EU-aanbestedingen van diensten en leveringen wordt er altijd 
gekeken of er duurzaamheidscriteria van toepassing zijn. Begin 2011 zal er een duurzaamheidsmonitor worden 
gehouden op de gerealiseerde inkopen. 
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Rekenkamer onderzoeken 
De Randstedelijke Rekenkamer is onafhankelijk en heeft het onderzoeksprogramma afgestemd met een 
Programmaraad, waarin vertegenwoordigers van Provinciale Staten zitting hebben. De onderzoeken die voor 
2010 waren gepland zijn uitgevoerd:  
• reserves; 
• wachtlijsten Jeugdzorg; 
• doorwerkingsonderzoek grote projecten 
Begin 2011 worden de uitgevoerde onderzoeken naar bedrijventerreinen en economisch beleid besproken in 
Provinciale Staten. De overgenomen aanbevelingen worden in een plan van aanpak uitgewerkt en de voortgang 
van de uitvoering van de aanbevelingen worden periodiek gemonitord. Hetzelfde vindt plaats met de 
bevindingen van de accountant, ook uit voorgaande jaren. De accountant heeft in 2010 de jaarrekeningcontrole 
2009 en de interim-controle 2010 opgesteld.  
 
Risicomanagement 
Het visiedocument Risicomanagement (2008) is de basis voor de verdere ontwikkeling en implementatie van 
risicomanagement. In een motie hebben Provinciale Staten gevraagd naar een voortgangsrapportage over de 
implementatie van dit onderwerp. Deze is inmiddels besproken met de commissie Bestuur. Vanaf 2009 is het 
risicomanagement ingebed in de reguliere beleids- en verantwoordingscyclus en verdere stappen zullen in 2011 
worden gezet. In toenemende mate wordt risicodenken onderdeel van de besluitvorming. Om te zorgen dat het 
vooraf in beeld brengen van risico’s een structureel en vanzelfsprekend onderdeel is van sturing en beheersing 
van de organisatie is een aanpak voor de komende twee jaren opgesteld. 
 
Zaaksgewijs/zaakgericht werken 
De inrichting van de informatiehuishouding en de dienstverleningsprocessen is sterk verbonden met de interne 
organisatieontwikkeling en de externe ontwikkelingen. De organisatie ontwikkelt zich van een 
activiteitengerichte organisatie naar een procesgeoriënteerde organisatie. Hierbinnen is de 
referentiearchitectuur een kader en richtsnoer voor de inrichting van de informatie- en proceshuishouding. In 
2010 is, binnen een pilot, gekeken naar samenhang van de procesgebonden informatie en de manier van 
presenteren. Ook is binnen deze pilot het zaaksgewijs werken nader onder de loep genomen voor wat betreft 
het kunnen beschikken over transparante betrouwbare informatie die in de organisatie gedeeld kan worden. De 
resultaten uit de pilot hebben geleid tot nadere kaders voor het zaaksgewijs werken. Deze zijn verder 
uitgewerkt en zijn de input voor het project zaaksgewijs werken 2011, met als doel een betrouwbare overheid 
die beschikt over een transparante betrouwbare samenhangende informatiehuishouding. 
 
Samenwerking Lelystad 
In 2010 hebben de gezamenlijke inspanningen van de gemeente Lelystad en de provincie geresulteerd aan een 
door beide directieteams positief besluit om de beoogde samenwerking op de eerste vier onderdelen helpdesk 
ICT, technisch databasebeheer, computeruitwijk en informatiebeveiliging daadwerkelijk in gang te zetten. In 
2011 zal de samenwerking op deze onderdelen daadwerkelijk zijn beslag moeten krijgen, met een doorloop tot 
en met het eerste kwartaal 2012. Bovendien zal na de zomer van 2011 de samenwerking tussen de beide 
orgamisaties over de gehele breedte van het ICT-veld verder in kaart worden gebracht. In 2010 is er vanuit de 
samenwerking ook een begin gemaakt met het in kaart brengen van de mogelijkheden om gezamenlijk 
aanbestedingen op ICT-gebied te kunnen doen, waaruit enerzijds een kostenvoordeel voor beide organisaties 
gehaald kan worden en anderzijds de verdere samenwerkingsmogelijkheden beter mogelijk kunnen worden 
gemaakt. 
  
Informatiebeveiliging 
Informatiebeveiliging draagt bij aan “een betrouwbare overheid” zijn. Dit kan de provincie niet alleen omdat 
er steeds vaker samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Samenwerken betekent ook informatie delen. De 
fysieke beveiligingsmaatregelen maken steeds meer plaats voor andere digitale en/of organisatorische 
maatregelen. 
 
Samen met de andere provincies heeft de provincie Flevoland een gezamenlijke Interprovinciale Baseline 
Informatiebeveiliging ontwikkelt waarmee alle provincies op de zelfde wijze het niveau van 
informatiebeveiliging vaststellen en de daarbij de behorende geschikte beveiligingsmaatregelen treffen. De 
Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging sluit tevens aan bij het in 2010 opgestelde Strategisch 
Informatiebeveiligingsbeleid van de provincie Flevoland. Ook is er in 2010 samen met de gemeente Lelystad 
een business case opgesteld om één gezamenlijke informatiebeveiligingsfunctie te realiseren. 
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Werkplekinrichting na Flevoflex 2010 
Door de uitrol van het project Flevoflex 2010 heeft IenA werken op afstand verder gefaciliteerd. Het is nu 
mogelijk om de werkplek van de provincie vanaf iedere pc met een internetaansluiting te benaderen. Hiermee 
is een nadere invulling gegeven aan tijd- en plaats-onafhankelijk werken. Dit sluit ook aan op het onlangs 
opgestarte interne onderzoek naar een verdere flexibilisering van het werkplekconcept door FZ. Vanuit ICT 
bestaan daarvoor nu geen belemmeringen meer. 
 
Service Level Agreements 
In 2010 is voor het aangaan van Service Level Agreements met betrekking tot de dienstverlening van 
Automatisering ondermeer gekeken naar het huidige proces van uitvoering alsmede de kwaliteit van de 
dienstverlening en welke vervolgstappen daarin kunnen worden gezet. 
Tevens is geconcludeerd dat samen met de andere ondersteunende afdelingen met de organisatie zal moeten 
worden vastgesteld wat de uitgangspunten en voorwaarden zijn voor het werken met Service Level 
Agreements. 
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6 Verbonden Partijen  
 
Algemeen 
Verbonden partijen zijn publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechts-
personen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s) waarin de provincie een bestuurlijk èn een financieel belang 
heeft. Een bestuurlijke band houdt in dat invloed op het beleid en de bedrijfsvoering kan worden uitgeoefend 
door het bezit van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een financiële band betekent dat aan 
de verbonden partij financiële middelen ter beschikking zijn gesteld of dat de provincie financieel verant-
woordelijk is voor de verbonden partij.  
 
Beoordelingskader verbonden partijen 
Sinds 2008 beschikt de provincie Flevoland over een Nota verbonden partijen. In december 2008 stelde 
Provinciale Staten na een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer omtrent verbonden partijen het 
‘Beoordelingskader verbonden partijen’ vast. Deze nota beoogt transparantie te geven in de keuzes die bij de 
vele aspecten voor het al dan niet aangaan of aanhouden van een verbonden partij een rol spelen.  
 
Deelnemingen 
Gewenste effecten met betrekking tot de deelnemingen: 
• nutsbedrijven (Essent, NUON, Vitens, Friese Pad en Afvalzorg): tarieven voor de burgers, kwaliteit van de 

dienstverlening. Provincie Flevoland beoogt met haar deelnemingen in Nuon, Essent en Vitens de energie-
tarieven respectievelijk watertarieven voor de burgers, alsmede de kwaliteit van de dienstverlening te 
bewaken. De invloed van de provincie is evenredig aan het percentage van de aandelen die zij bezit (0.02% 
Essent, 0.04 % Nuon en 0,08 % Vitens); 

• nazorgfonds: een gemiddeld doelrendement van in ieder geval 5,06% (over 30 jaar) over het belegde 
vermogen; 

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

• Bank Nederlandse gemeenten: goed advies en dienstverlening tegen een concurrerende prijs. Daarnaast 
geven de aandelen een prima rendement. 

• Omala: het tot stand brengen van een voortvarende ontwikkeling van het bedrijventerrein rondom 
Lelystad  
Airport. 

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

visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten; 
• Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen: kwaliteit en hoeveelheid aangeleverde gegevens; 
• BonRoute: Kwaliteit afwikkeling verkeer en vervoer, investering in projecten, mate van invloed op Rijks-

beleid, gezamenlijke visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten; 
• Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land: mate waarin een breed scala aan doelgroepen is geïnfor-

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

• Stichting MC Ziekenhuizen: bijdrage leveren aan de warme doorstart van de IJsselmeer ziekenhuizen. 
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• OMALA NV/CV 
 
Openbaar belang 
OMALA is een samenwerkingsverband tussen 3 overheidspartijen die op privaatrechtelijke basis een voort-
varende ontwikkeling van het bedrijventerrein rondom Lelystad Airport -en daarmee de gewenste ontwikkeling 
van de werkgelegenheid- in de regio tot stand zal brengen. 
  
Wijze van participatie 
De deelneming betreft vanaf begin 2009 1.000 aandelen à € 25 (33,33% van het totale aandelenkapitaal), de 
nominale waarde bedraagt € 25.000. 
 
Aandeelhouders: 
• Provincie Flevoland    33,33% 
• Gemeente Almere  33,33% 
• Gemeente Lelystad  33,33% 

 

Financiële gegevens 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2007 

Eigen vermogen n.n.b. 157.588 180.182 0 

Vreemd vermogen n.n.b. 58.218 68.768 0 

Nettoresultaat n.n.b. -392.594 -282.318 0 

Ontvangen dividend n.n.b. geen Geen 0 

 
In 2009 is het ondernemingsplan definitief uitgewerkt en hebben GS in december 2009 besloten deel te nemen 
aan OMALA fase 1 (ontwikkeling van 251 hectare bruto tot 2020). In januari 2010 heeft PS zich hierover positief 
uitgesproken. De gemeente Lelystad heeft een bestemmingsplan voor het OMALA-gebied gemaakt waarvan de 
bezwarenperiode per 6 januari 2011 zal zijn beëindigd. Na definitieve vaststelling van het bestemmingsplan zal 
voor OMALA de fase van daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden starten. Dat wil zeggen dat OMALA  
gronden daadwerkelijk zal aankopen en bij zicht op verkoop bouwrijp zal maken en weer zal verkopen. De 
provincie heeft met dat doel een extra eigen vermogen gestort van € 1 miljoen (in 2010 voorlopig in de vorm 
van een lening aan OMALA verstrekt, omdat de CV Airport Garden City nog moet worden opgericht) en zal 
desgevraagd leningen aan OMALA verstrekken van maximaal € 9,5 miljoen. De andere partners, de gemeenten 
Almere en Lelystad, hebben eveneens de storting van € 1 miljoen aan OMALA gedaan en zullen eveneens 
leningen aan OMALA verstrekken van maximaal € 9,5 miljoen. 
 
Risico’s 
De provincie loopt de volgende risico’s: 
 
Bestuurlijk: 
-  Een belangrijk risico is dat de ontwikkeling van Lelystad Airport niet of vertraagd van de grond komt. Dit kan 

het gevolg zijn van juridische procedures of indien de Schiphol Group niet bereid is op korte termijn te 
investeren als gevolg van het dalende aantal vluchten of andere prioriteiten. De vergunning voor de 
uitbreiding is inmiddels door het ministerie van V&W verleend. Voor OMALA is minimaal een luchthaven voor 
kleine zakenvliegtuigen van belang met een vorm van luchtverkeersleiding; 

-  Overaanbod van bedrijventerreinen in de regio; 
-  Dat iemand of een partij een procedure start m.b.t. staatssteun. 
 
Financieel: 
-  Het rente risico, en dus ook het risico als gevolg van renteschommelingen, welke volledig voor rekening van 

OMALA komt; 
-  Onzekerheden omtrent verwervingskosten en de hoogte van de opbrengsten uit de verkoop van gronden. 
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Beheersing van de risico’s vindt plaats door: 
 
Bestuurlijk: 
-  Het plan in fasen te ontwikkelen. De omvang van Fase 1 is op termijn altijd nodig voor de lokale behoefte 

aan bedrijventerrein voor Lelystad; 
-  Aan het eind van Fase 1 wordt een go/no-go moment ingelast waarbij de beslissing wordt genomen wel of 

niet door te gaan naar de volgende fase; 
-  Afstemming aanbod bedrijventerreinen door de Provincie. 
 
 
• Enexis (Essent NV), Arnhem 
 
Openbaar belang  
Na de verkoop van Essent is de provincie Flevoland aandeelhouder gebleven van het netwerkbedrijf van Essent 
(Enexis), het milieubedrijf van Essent (Attero) en de kerncentrale Borssele (“Energy Resources Holding” als 
onderdeel van Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV). Daarnaast is de provincie recentelijk toegetreden tot 
“Essent Sustainability Development”; een stichting die de duurzaamheidsafspraken tussen (ex) Essent en RWE  
moet bewaken. Deze verslaglegging is beperkt tot Enexis, omdat de overige participaties van tijdelijke aard 
zijn. 
 
Wijze van participatie 
Het belang in het aandelenkapitaal is 0,02%.  
 

Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2010 

Eigen vermogen Nog niet bekend 

Vreemd vermogen Nog niet bekend 

Nettoresultaat Nog niet bekend 

Ontvangen dividend 17 

 
 
• Alliander NV, Amsterdam  
 
Openbaar belang 
Na de verkoop van het productie en leveringsbedrijf van NUON aan Vattenfall is de Provincie Flevoland 
aandeelhouder gebleven in het netwerkbedrijf van de NUON, namelijk Alliander. 
 
Wijze van participatie 
Op 31-12-2010 heeft de  Provincie een deelneming in Alliander. Het belang in het aandelenkapitaal is 0,04%. 
 

Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2010 

Eigen vermogen Nog niet bekend 

Vreemd vermogen Nog niet bekend 

Nettoresultaat Nog niet bekend 

Ontvangen dividend 25 
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• NV Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad 
 
Openbare taak 
Het zekerstellen van toekomstige stortcapaciteit en het beheersbaar houden van de bijbehorende toekomstige 
milieuconsequenties tegen maatschappelijk acceptabele kosten. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft haar 
stortactiviteiten gestaakt en houdt zich nu met de afwerking bezig. Overdracht naar de provincie in het kader 
van de eeuwig durende nazorg is voorzien in 2011.  
 
Wijze van participatie 
De deelneming betreft 510 aandelen à € 45,38 (51% van het totale aandelenkapitaal), nominale waarde 
bedraagt € 23.143.  
 
Aandeelhouders 
Gemeente Urk:                           24,5% 
Gemeente Noordoostpolder: 24,5% 
Provincie Flevoland:          51,0% 

 

Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 

Eigen vermogen 8.031 4.114 2.242 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 11.170 9.254 6.152 n.n.b. 

Nettoresultaat 4.538 1.084 127 n.n.b. 

Toegekend dividend 2.550 2.550 1.020 n.n.b. 

 
* De verwachting is dat medio 2011 de definitieve jaarcijfers bekend zijn 
 
In 2010 is het dividend over 2009 uitgekeerd. Na afronding van het sluitingsprotocol conform de Wet 
Milieubeheer kan de NV worden opgeheven, waarbij het resterende vermogen als liquidatiedividend aan de 
aandeelhouders wordt uitgekeerd. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
 
Financieel risico: 
- Het verstrekken van het sluitingsprotocol kent een lange doorlooptijd (bijv. vanwege een beroep dat   
daartegen wordt ingesteld), waardoor het liquidatiedividend niet in 2010 wordt uitgekeerd. 
 
Dit risico wordt beheerst door: 
 
- het aanvragen van de sluitingsverklaring van de NV Friese Pad wordt zorgvuldig uitgevoerd. 
 
• Afvalzorg Holding NV 
 
Openbaar belang 
Het zekerstellen van toekomstige stortcapaciteit en het beheersbaar houden van de bijbehorende toekomstige 
milieuconsequenties tegen maatschappelijk acceptabele kosten. 
 
Wijze van participatie 
De deelneming betreft 7.000 aandelen à € 200 (10% van het totale aandelenkapitaal), de nominale waarde 
bedraagt € 1.400.000. 
 
Aandeelhouders: 
• Provincie Flevoland           10,0% 
• Provincie Noord-Holland    90,0% 
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Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 

Eigen vermogen 42.163 41.954 47.704 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 114.396 108.708 107.926       n.n.b. 

Nettoresultaat 7.127 6.791 7.000       n.n.b. 

Ontvangen dividend 700 125 125 n.n.b. 

 
* De verwachting is dat medio 2011 de definitieve jaarcijfers bekend zijn 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
 
Financieel risico:  
Door tegenvallende marktomstandigheden en beleggingsresultaten bij Afvalzorg Holding B.V. resteert voor de 
aandeelhouders het minimum dividend ter hoogte van € 1.250.000 (totaal). 
 
Dit risico wordt beheerst door: 
 
Provincie Flevoland toetst de verantwoordingsdocumenten van Afvalzorg Holding B.V. en oefent haar rechten 
uit als aandeelhouder. 
 
 
• Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Flevoland, Lelystad 
 
Openbare taak 
De wetgever heeft in het kader van de nazorgverplichting in de Wet Milieubeheer voor de na 1 september 1996 
gesloten stortplaatsen aan het nazorgfonds rechtspersoonlijkheid toegekend. Het nazorgfonds is verant-
woordelijk voor het beheer van de gelden die ten behoeve van de nazorg door de stortplaatsexploitanten 
worden opgebracht en de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaatsen.  
 
Ontwikkelingen in 2010 

Nadat in 2009 het benodigd doelvermogen voor de stortplaatsen herberekend is, is het negatief eigen vermogen  
van het Nazorgfonds verrekend met de aanwezige voorziening voor nazorg en de op te leggen nazorgheffingen. 
Daardoor is het eigen vermogen per 1 januari 2010 positief. In 2010 zijn de nazorgheffingen opnieuw berekend 
met een rentepercentage gedurende de heffingsperiode van 4,3%, zijnde het rendement over de afgelopen 10 
jaar. Deze heffingen zijn in december 2010 door Provinciale Staten vastgesteld. 
 
In 2010 heeft de eindinspectie van stortplaats Het Friese Pad plaatsgevonden en is het nazorgplan vastgesteld. 
Op basis van het nazorgplan zal in 2011 het definitieve doelvermogen worden bepaald. De laatste eindheffing 
moet zijn betaald alvorens de sluitingsverklaring wordt afgegeven, naar schatting medio 2011.  
Afvalzorg heeft nieuwe nazorgplannen ingediend voor de stortplaatsen Braambergen en Zeeasterweg. Deze 
concepten worden besproken, waarna het doelvermogen herberekend kan worden. Dit zal leiden tot een 
herziening van de tarieventabel nazorgheffing 2011.  
 

Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 

Eigen vermogen -622 -1.737 691 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 13.214 14.387 13.368       n.n.b. 

Resultaat -190 -1.115 2.428       n.n.b. 

 
* De verwachting is dat medio 2011 de definitieve jaarcijfers bekend zijn 

 

 167



Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
 
Financieel risico:  
- Er ontstaat een financieel risico wanneer het  beleggingsrendement van het Nazorgfonds lager dan 5,06% is 
(landelijke rekenrente voor doelvermogen en heffing). 
 
Dit risico wordt beheerst door: 
 
- In 2010 heeft de provincie aan de stortplaatsexploitanten een hogere nazorgheffing opgelegd, waarmee de te 
lage rendementen uit het verleden zijn gecompenseerd. Gedurende de heffingsperiode wordt nu met een 
rendement van 2% gerekend.   
- Het financiële risico in de nazorgperiode ligt echter bij het Nazorgfonds en de provincie, dit kan niet op de 
exploitanten afgewenteld worden. 

 

 
• Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (OMFL) 
 
De OMFL is 100% eigendom van de provincie Flevoland en is sinds 2004 actief. De OMFL is een 
uitvoeringsorganisatie van de provincie Flevoland en zoekt proactief naar kansen voor economisch groei van 
Flevoland. Zij bevordert actief investeringen en werkgelegenheid en stimuleert economische samenwerking. 
De OMFL richt zich daarbij op de volgende vier thema’s: 
- Innovatie en ontwikkeling: Initiëring en uitvoering van projecten in samenwerking met bedrijven en       

organisaties. 
- Investeringsbevordering: Dit is vooral gericht op acquisitie; in eerste instantie op buitenlandse bedrijven. 
- Toerisme Flevoland: Dit onderdeel werkt aan de marketing en promotie van de toeristische sector.   
- Financiering en participaties: Het verstrekken van participatiekapitaal en achtergestelde leningen.  
 
De OMFL verstrekt risicodragende financiering via het financieringsfonds REOF. Daarnaast is zij als 
aandeelhouder betrokken bij twee onafhankelijke opererende fondsen: MKB Fonds Flevoland B.V. en 
Technofonds Flevoland B.V. Het MKB fonds, waarvan naast de OMFL de Rabobank Flevoland aandeelhouder is, 
participeert in startende en groeiende MKB-bedrijven. Het Technofonds, waarvan 5 gemeenten tevens 
aandeelhouder zijn, houdt zich bezig met kapitaalverstrekking aan startende en groeiende MKB-bedrijven met 
een technologische invalshoek. De directie van de beide fondsen wordt gevoerd door een management 
vennootschap, waarvan de OMFL voor 50% aandeelhouder is: Beheer Flevoland Participaties B.V. 
De OMFL is voor 62% aandeelhouder van het Technofonds en voor 52,5% aandeelhouder van het MKB Fonds. 
 
 

Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 

Eigen vermogen 6.088 7.704 6.444 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 233 1.776 1.983       n.n.b. 

Nettoresultaat 1.155 11 -175       n.n.b. 

 
* De verwachting is dat medio 2011 de definitieve jaarcijfers bekend zijn 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
 
De provincie loopt de volgende risico’s: 
 
Bestuurlijk risico: 
-  Een risico is dat de doelstellingen die worden beoogd met de OMFL in onvoldoende mate worden 

gerealiseerd. 
 

 168



Financieel risico: 
-  De OMFL wordt jaarlijks vooraf door de provincie gesubsidieerd en elk jaar wordt de subsidie achteraf 

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

 
De risico’s worden beheerst door: 
 
Bestuurlijk risico: 
-  In het statuut OMFL en het directiestatuut (incl. Adm .Org.) zijn vele bepalingen opgenomen, die de  

beslissingsbevoegdheid van het bestuur cq. Directie beperken en waar vooraf goedkeuring voor is vereist 
door de RvC. 

-  De voorzitter van de RvC is een lid van G.S., die wordt geadviseerd door de afdeling EZ. 
-  De activiteiten van de OMFL worden in het jaarplan onderverdeeld en gebudgetteerd. De RvC vergadert 4 

maal per jaar, waarbij de tussentijdse beleidsresultaten en de financiële voortgang gedurende het jaar 
worden gepresenteerd en besproken. 

-  Buiten de vergadering van de RvC vindt veelvuldig overleg plaats tussen OMFL en de provincie over 
taakopvatting en –uitoefening en beleidsafstemming.  

-  Standpuntbepaling en besluitvorming in de Algemene Vergadering van aandeelhouders OMFL m.b.t. het 
jaarverslag en jaarrekening.  

 
Financieel risico: 
- De OMFL hanteert een accurate Administratie Organisatie, die actueel wordt gehouden 
- Toegezien wordt op de tussentijdse financiële rapportages. 
 
 

• NV Bank voor Nederlandse Gemeenten, ’s-Gravenhage 
 
Openbaar belang 
BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger door haar 
financiële dienstverlening aan overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, 
onderwijs en nut. 
 
De provincie bankiert met een bankinstelling die goed advies en dienstverlening verleent en voldoet aan de 
hoogste rating (AAA). 
Daarnaast geven de aandelen een goed rendement. 
 
Wijze van participatie 
De deelneming betreft 75.250 aandelen à € 2,50 nominaal. De voorlopers van deze aandelen zijn in 1990 
aangekocht voor een totale verkrijgingprijs van € 571.962. 
 
Aandeelhouders 
Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de 
andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 
 

Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 

Eigen vermogen 2.053.000 1.979.000 2.253.000 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 90.549.000 99.386.000 102.243.000       n.n.b. 

Nettoresultaat 195.000 158.000 278.000       n.n.b. 

Ontvangen dividend 810 132 107 188 

 
* De verwachting is dat medio 2011 de definitieve jaarcijfers bekend zijn 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
 
De provincie loopt geen substantiële risico’s. 
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InterProvinciaal Overleg (IPO), Den Haag 
 
Openbare taak/belang  
De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO), teneinde de condities waaronder 
provincies werken te optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen te stimuleren. 
Het IPO behartigt de belangen door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en 
maatschappelijke organisaties. Daarnaast vervult het IPO een platformfunctie door gelegenheden te creëren 
kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooien. 
Bovendien ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van verschillende taken. 
Het IPO is actief op terreinen als milieu, landbouw, natuur, zorg, cultuur, sociale vraagstukken, ruimtelijke 
ordening, economie, mobiliteit en Europa.  
 
Veranderingen in de participatie 
De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe één 
stem hebben. De ledenvergadering benoemt uit haar midden het bestuur, dat de leiding heeft over de 
dagelijkse gang van zaken. Namens Flevoland participeerde gedeputeerde Bos tot zijn afscheid als lid van het 
IPO-bestuur; hij is opgevolgd door  gedeputeerde Witteman. De Staten vaardigen enkele statenleden af naar de 
ALV. 
Er is in 2010 intensief van gedachten gewisseld over de stand van zaken van de discussie over taak en rol van 
het IPO. Daartoe is een externe begeleidingscommissie onder leiding van Meijdam van start gegaan. De 
besluitvorming hierover wordt voorzien eind 2010/begin 2011. 
 
Deelnemers 
Alle provincies. 
 

Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 

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

Vreemd vermogen 10.352 11.875 11.442       n.n.b. 

Nettoresultaat 861 905 256       n.n.b. 

 
* De verwachting is dat medio 2011 de definitieve jaarcijfers bekend zijn 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
 
Financieel risico: 
- Het IPO heeft in de praktijk nauwelijks een buffer om onvoorziene uitgaven op te vangen. 
Beheersmaatregel: De begroting en jaarstukken komen in het bestuur en in de Algemene Vergadering ter 
sprake en worden vervolgens vastgesteld. Met betrekking tot de kassiersfunctie in de IPO-begroting is in 2010 
door IPO-bestuur geconstateerd dat de kosten slecht beheersbaar zijn.  
 
Dit risico wordt beheerst door: 
 
- Afgesproken is dat het IPO-bestuur de specifieke voorstellen over de kassiersfunctie vanuit de verschillende 
IPO-adviescommissies dient te beoordelen en daarmee dient in te stemmen. 
 
 
• Fonds BONRoute (Stichting) 
 
Openbare taak/belang 
Het bevorderen van een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem in de Noordvleugel van de Randstad. 
Gewenste effecten: kwaliteit afwikkeling verkeer en vervoer, investering in projecten, mate van invloed op 
Rijksbeleid, gezamenlijke visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten. 
In 2010 zijn vijf projecten medegefinancierd door Bonroute: Filedetectie/groene golf Hogering Almere en 
Aanpassing Waterlandseweg-Kemphaanweg.  
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Wijze van participatie 
Gedeputeerde Van Diessen is lid van de Raad van Aangeslotenen. In het fonds Bonroute is door diverse 
overheden € 260.966.323 gestort. De provincie Flevoland heeft € 2.268.901 ingebracht.  
 
Deelnemers 
In Bonroute zijn de volgende overheden vertegenwoordigd: de provincie Noord-Holland, het Regionaal Orgaan 
Amsterdam (ROA), de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, de provincie Flevoland, 
gewest Gooi- en Vechtstreek en de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Beemster, Diemen, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Landsmeer, Purmerend, Uithoorn, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. De Gedeputeerde 
Verkeer en Vervoer van de Provincie Noord-Holland, Cornelis Mooij, is voorzitter. 
 

Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 

Eigen vermogen 123.118 134.319 79.792 61.294.* 

Vreemd vermogen 438 752 0       0 

Netto resultaat 8.296 10.887 -43.856       -18.417 

 
* Onder voorbehoud van vaststelling. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
 
De provincie loopt geen substantiële risico’s 
 
 
• Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Den Haag 
 
Openbare taak 
Via het LMA verkrijgt de Provincie elektronische gegevens omtrent de binnenlandse transporten 
van (gevaarlijk) afval, scheepsafval en bedrijfsafval bij meldingsplichtge bedrijven. Deze gegevens worden 
gebruikt voor toezicht en handhaving van het Besluit en de Regeling Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen en Wet Milieubeheer.  Daarnaast kunnen de gegevens ook worden gebruikt voor beleid en 
vergunningverlening. Het doel van de Stichting LMA is om de informatie te beheren omtrent de ontvangsten en 
afgiften van de afvalstoffen en deze gegevens te verstrekken aan diverse overheden 
 
Wijze van participatie 
In de Raad van Toezicht zijn alle provincies vertegenwoordigd. Eén van de GS-leden vertegenwoordigt de 
Provincie Flevoland. 
 
Deelnemers 
Alle provincies. 
 

Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 

Eigen vermogen 3.944 4.081 3.669 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 636 932 480       n.n.b. 

Resultaat -/- 141 -160 -412       n.n.b. 

 
* De verwachting is dat medio 2011 de definitieve jaarcijfers bekend zijn 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
 
De provincie loopt geen substantiële risico’s 
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• Vitens NV, Utrecht 
 
Openbare taak 
Als aandeelhouder van Vitens NV, het waterleidingbedrijf in onze provincie, is de provincie uit eerste hand 
geïnformeerd over eventuele (beleids)voornemens van het bedrijf. Ook kan de provincie samen met andere 
aandeelhouders invloed uitoefenen op het beleid van Vitens NV. De provincie is op grond van de Grondwater-
wet beheerder van het grondwater. De informatie kan worden gebruikt om het beheer van het zoete grond-
water in Zuidelijk Flevoland, dat de belangrijkste bron is voor de drinkwatervoorziening in Flevoland, beter 
vorm te geven. 
 
Wijze van participatie 
De deelneming betreft 4.316 aandelen à € 1 nominaal. 
 
Deelnemers 
Provincies en gemeenten in Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in 
Drenthe en Noord-Holland. 
 

Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 

Eigen vermogen 361.400 342.100 353.800 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 1.299.700 1.296.100 1.314.900       n.n.b. 

Resultaat 42.100 28.600 24.900       n.n.b. 

Ontvangen dividend 0 13 12 11 

 
* De verwachting is dat medio 2011 de definitieve jaarcijfers bekend zijn 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
 
De provincie loopt geen substantiële risico’s 
 
 
• Stichting MC- Ziekenhuizen 
 
Openbaar belang 
Op 4 december 2008 hebben Provinciale Staten besloten om een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar te stellen 
aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen als achtergestelde lening. Bedoelde geldleningovereenkomst tussen de 
provincie en de Stichting IJsselmeerziekenhuizen is eind januari 2010 aangegaan. Het doel van de provinciale 
bijdrage is het leveren van een bijdrage aan de warme doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, zodat de 
kwaliteit en continuïteit van medische voorzieningen en acute zorg in Noordelijk en Oostelijk Flevoland wordt 
gewaarborgd, evenals het behoud van een groot deel van de werkgelegenheid.  
De huidige rechtspersoon Stichting IJsselmeerziekenhuizen is blijven bestaan, maar heeft de naam MC-
ziekenhuizen gekregen. Er heeft een bestuurlijke overdracht plaatsgevonden van de zeggenschap van de 
Stichting aan leden van de MC groep die de Raad van Bestuur van de stichting vormen.  
 
Deelnemers 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlandse Zorgautoriteit, provincie Flevoland, gemeente 
Lelystad, Stichting MC-ziekenhuizen, MC Groep. Mevrouw J.M. Leemhuis-Stout is benoemd namens de 3 
overheden als lid in de Raad van Toezicht van de Stichting. 
  
Financiële gegevens 
Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft in 2010 een achtergestelde lening van € 2 miljoen van de provincie  
Flevoland ontvangen tegen jaarlijks verschuldigde rente van 5,5%. Aflossing in 3 termijnen per 31 december 
2012, 31 december 2013 en 31 december 2014.  Daarnaast is een bijdrage van € 2 miljoen door de gemeente 
Lelystad en van € 4 miljoen door Ministerie VWS beschikbaar gesteld. Naast de bijdrage van VWS is door de 
Nederlandse Zorgautoriteit balanssteun verstrekt van circa € 15 miljoen. 
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Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2009 31-12-2010 

Eigen vermogen -26.008  n.n.b.* 

Vreemd vermogen 97.518      n.n.b. 

Nettoresultaat 1.636      n.n.b. 

 
* De verwachting is dat medio maart 2011 de definitieve jaarcijfers bekend zijn 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
 
Financieel risico: 
 - Achtergestelde lening jegens alle andere schuldeisers van de Stichting 
 - Geen terugbetaling op einddatum indien solvabiliteit op die datum < 15%. 
 
Bestuurlijke risico: 
-  Dankzij de bijdragen van de overheden, de NZA als de MC-groep is een warme doorstart mogelijk geworden. 

De eerste cijfers laten zien dat deze doorstart zich positief ontwikkelt. Of het ziekenhuis na 2014 op eigen 
benen kan staan en haar adherente vergroot heeft, zal blijken in de komende jaren. Als zodanig is sprake 
van een bestuurlijk risico dat deze voor Noordelijk en Oostelijk Flevoland belangrijke basisvoorziening zich 
positief ontwikkelt en een groot maatschappelijk draagvlak verkrijgt. 

 
De risico’s worden beheerst door: 
       
Financieel risico: 
-  Naleven van verplichtingen opgenomen in overeenkomst door de Stichting 
 
Bestuurlijk risico:     
-  Dit is geen beheersmaatregel die wij hebben genomen.                                        
-  Afspraken tussen het bestuur van de Medische Staf MC Groep over de verbetering van de kwaliteit van de 

medische specialistische zorg. 
-  Toepassen van de principes van Good Governance t.a.v.de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. 
- Periodiek per kwartaal een bestuurlijk overleg over de voortgang van de uitvoering van de plannen van de 

RvB, tot het eind van de periode van steunverlening 
 
 
• Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land (gemeenschappelijke regeling) 
 
Openbaar belang 
Sinds 1999 voert het provinciaal bestuur de regie voor versterking van de samenwerking op het gebied van 
archieven en collecties. Dit heeft geresulteerd in de instelling van het openbaar lichaam Erfgoedcentrum 
Nieuw Land (per 1 februari 2004, 9 partners). De 9 partners hebben hiertoe de Regeling, Toelichting op de 
regeling en de Financiële bijlage ondertekend. Het doel van Nieuw Land is: ”De belangen van de partners bij 
alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die onderdeel uitmaken van Nieuw Land 
in gezamenlijkheid te behartigen”. De Digitale Catalogus Flevoland is een onderdeel van Nieuw Land. 
 
Deelnemers 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, provincie Flevoland, gemeenten Lelystad, Dronten, Urk, 
Zeewolde, het Waterschap Zuiderzeeland, Nieuw Land Poldermuseum en Sociaal Historisch Centrum Flevoland. 
  
Financiële gegevens 
Het bruto resultaat bedroeg in 2009 € 50.000. Er is € 75.000 toegevoegd aan de reserves van Nieuw Land 
waarmee het netto resultaat in 2009 -€ 25.000 is. 
Nieuw Land heeft voor 2010 een subsidie van € 1.683.376 van de provincie ontvangen voor de exploitatie en 
een bedrag van € 356.400 voor kosten van rente en aflossing van een lening van Nieuw Land. 
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Financiële gegevens (x € 1.000) 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 

Eigen vermogen 1.405  1.224 963 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 9.128 8.754 9.167 n.n.b. 

Nettoresultaat 0 -25 -25 n.n.b. 

 
* De verwachting is dat begin april 2011 de definitieve jaarcijfers bekend zijn.  

 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
 
Bestuurlijke risico: 
- Dubbele petten rol bestuurder 
 
Financieel risico: 
- Met circa 70% bijdrage heeft provincie grootste aandeel. 
 
De risico’s worden beheerst door: 
 
Financieel risico: 
-  Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land afspraken over financiering evenals in subsidiebeschikking  
 
Bestuurlijke risico: 
-  uitvoering onderzoek door Berenschot optimalisering rol provincie in deze constructie 
- In 2010 is gekozen de besprekingen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Bataviawerf over de 
ontwikkelingen van één presentatiefunctie aan de Lelystadse kust te gebruiken als inzet voor vervolg geven aan 
het gerealiseerde onderzoek door Berenschot. 
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7 Grondbeleid 
 
 
Inleiding 
In 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht geworden. Op grond van deze wet heeft de 
provincie nieuwe bevoegdheden gekregen, en bijbehorende nieuwe provinciale instrumenten voor uitvoering 
van het grondbeleid. Dit noodzaakt tot de formulering van een samenhangend provinciaal grondbeleid, dat 
aansluit bij de nieuwe situatie. In het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011 spraken Gedeputeerde Staten van 
Flevoland de intentie uit om tijdens deze collegeperiode het provinciaal grondbeleid vast te leggen in een Nota 
Grondbeleid. In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten op het gebied van 
het provinciale grondbeleid in 2010. 
 
Visie op grondbeleid 
Het provinciale grondbeleid stelt kaders voor een gerichte interventie van de provincie op de provinciale 
grondmarkt , met als doel het door Provinciale Staten vastgesteld ruimtelijk beleid te realiseren. Grondbeleid 
wordt ingezet als instrument, om de ruimtelijke doelstellingen van de provincie te realiseren. 
De Provincie Flevoland heeft inmiddels haar grondbeleid vastgelegd in verschillende kaderdocumenten, zoals 
het Omgevingsplan 2006, het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 (p-MJP) en 
aankoopstrategieplannen (ASP’s). Inmiddels is de beleidsnota “Op weg naar een Nota Grondbeleid” in PS 
besproken. In deze nota is, naast de provinciale kaderdocumenten, een overzicht gegeven van het wettelijk 
kader voor provinciaal grondbeleid, de wettelijke provinciale instrumenten in het kader van het grondbeleid, 
en de in de provinciale kaderdocumenten vastgelegde geldende beleidsuitgangspunten van provinciaal 
grondbeleid.  
 
Wijze waarop uitvoering is gegeven aan het provinciaal grondbeleid 
Op basis van de geldende beleidsuitgangspunten, die in de hierboven genoemde kaderdocumenten zijn 
vastgelegd, is in 2010 uitvoering gegeven aan het provinciaal grondbeleid. Ten behoeve van de realisatie van 
het speerpuntproject OostvaardersWold, infrastructurele projecten en projecten in het kader van het p-MJP 
programma zijn gronden aangekocht op de provinciale grondmarkt, tegen marktconforme prijzen en in 
overeenstemming met de aankoopstrategie zoals die in de aankoopstrategieplannen is vastgelegd. Voor de 
verantwoording van de geleverde prestaties wordt verwezen naar de paragrafen over de desbetreffende 
onderwerpen elders in deze jaarrekening. 
 
Grondexploitatie 
Aangezien de Provincie Flevoland zelf geen grondexploitaties voert in de zin van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), is in 2010 geen sprake geweest van resultaten van grondexploitaties, onderbouwing van winstnemingen, 
of beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van die grondzaken. 
 
 
Recente ontwikkelingen 
Provinciale Staten heeft de Kadernota Grondbeleid 2010 vastgesteld. In dit integrale kader voor het provinciale 
grondbeleid is als nieuw beleidsuitgangspunt opgenomen dat voor de grondverwerving ten behoeve van 
infrastructurele werken in samenloop met elke minnelijke onderhandeling tevens een aanvang wordt gemaakt 
met de administratieve fase van de onteigeningsprocedure. Het definitieve besluit om over te gaan tot 
onteigenen – dat onderdeel is van de administratieve procedure - wordt pas genomen als het minnelijke traject 
niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. 
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IV 
 
JAARREKENING         
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1. Jaarrekening op hoofdlijnen  

 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV). 
 
1.1. Resultaat 
 
Het rekeningresultaat ná bestemming bedraagt circa € 4,5 miljoen.  
 
Opbouw resultaat 
Over het jaar 2010 bedragen de werkelijke lasten en baten (vóór resultaatbestemming) € 238,7 miljoen 
respectievelijk € 233,5 miljoen. Het gevolg is een rekeningresultaat vóór bestemming van € 5,1 miljoen 
nadelig. Daarnaast is per saldo € 9,6 miljoen onttrokken aan de reserves, zodat het resultaat ná bestemming 
€ 4,5 miljoen voordelig bedraagt. Het resultaat heeft zich als volgt ontwikkeld. 
 

Omschrijving 
Begroting 2010 
oorspronkelijk 

Begroting 2010 
na wijziging 

Rekening 2010 
+ = lasten 
- = baten 

Verschillen tussen 
Begroting 2010 na 

wijziging en 
Rekening 2010 

Totale lasten  211.746 309.246 238.660 70.586 

Totale baten - 213.743 - 284.796 - 233.546 - 51.250 

Resultaat vóór mutatie reserves - 1.997 24.450 5.114 19.336 

Toevoeging reserves 20.697 24.103 23.961 142 

Onttrekking reserves -18.700 - 48.554 - 33.595 14.959 

Saldo mutatie reserves 1.997 - 24.450 - 9.634 - 14.816 

Resultaat ná mutatie reserves 0 0 - 4.520 4.520 

(bedragen x € 1.000) 
   
Hieronder worden de voornaamste verschillen op hoofdlijnen aangegeven tussen realisatie en begrotingsraming 
na wijziging. Voor een nadere verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de verschillenanalyses die in 
het jaarverslag bij de onderscheiden thema’s zijn opgenomen. 
 
Tabel 1.2.  Analyse resultaat op hoofdlijnen (bedragen x € 1,0 mln.) 
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  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Totale lasten  70,6 27,1 23,3 1,2 6,2 5,7 1,1 0,0 6,0 

Totale baten -51,3 -21,8 -23,3 0,0 0,0 -5,7 0,3 0,9 -1,7 

A. Resultaat vóór mut. 
reserves 

19,3 5,3 0,0 1,2 6,2 0,0 1,4 0,9 4,3 
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Toevoeging reserves 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Onttrekking reserves 14,9 2,8 0,0 1,2 6,2 0,0 0,9 0,0 3,8 

B. Saldo mutatie 
reserves 

- 14,8 - 2,8 0,0 - 1,2 - 6,2 0,0 - 0,9 0,0 - 3,7 

C. Resultaat ná mut. 
reserves 

4,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 0,6 

 
Toelichting op de verschillen tussen geraamde en gerealiseerde baten en lasten 
De totale lasten en baten zijn € 70,6 miljoen respectievelijk € 51,3 miljoen achtergebleven bij de raming. 
Daarnaast zijn de onttrekkingen aan de reserves circa € 14,8 miljoen achtergebleven. Voor een belangrijk deel 
hangen deze verschillen met elkaar samen. Hieronder worden de grootste verschillen kort toegelicht. Bij de 
themaonderdelen  zijn de oorzaken nader aangegeven: 
1. de lasten en baten voor het p-MJP zijn achtergebleven bij de raming. Enkele belangrijke oorzaken zijn:  

a. Er is € 1,5 miljoen minder uitgegeven aan maatregelen verzuring/vermesting dan geraamd; 
b. De subsidies voor agrarisch en particulier natuurbeheer zijn in totaal € 2,7 miljoen lager 

uitgevallen dan geraamd als gevolg van achterblijvende vraag naar deze subsidies; 
c. Er is in totaal € 3,0 miljoen gereserveerd voor het project Corridor Noordoostpolder en projecten 

van de terreinbeherende organisaties. De subsidieaanvragen voor deze projecten zijn niet in 2010 
ontvangen; 

d. In oktober 2010 waren 3 grote projecten nagenoeg klaar voor besluitvorming: kavelruil, 
verbetering agrarische ontsluiting Zuidelijk Flevoland en akkerranden. Het totaal van de 
projecten bedraagt € 6,5 miljoen. Vanwege de Blekerbrief zijn deze projecten niet beschikt; 

e. Eind 2010 zijn Leader-subsidieaanvragen ontvangen waarmee het beschikbare budget van € 2,7 
mln. zal worden ingevuld. Deze projecten konden echter niet meer in 2010 worden beschikt. 

Omdat een belangrijk deel van de projecten wordt betaald uit bijdragen van derden zijn de baten ook 
achtergebleven. 

2. van Rijkswaterstaat is eind 2010 een bijdrage ontvangen van € 23,3 mln. voor het overnemen door de 
provincie van de realisatieverplichting voor EHS-compensatie in verband met de tracéwijziging van de A6. 
Deze gelden zullen worden ingezet voor grondaankopen in het Oostvaarderswold. Deze aankopen hebben 
in 2010 nog niet plaatsgevonden. Om die reden is de bijdrage van het rijk als vooruit ontvangen bijdrage 
voor 2011 verantwoord op de balans.    

3. de proceskosten voor de diverse speerpunten bleven € 1,2 mln. achter bij de raming. De grootste 
verschillen doen zich voor bij de speerpunten Oostvaarderswold (€ 0,7 mln.). Luchthaven Lelystad (€ 0,2 
mln.) en TMIJ (€ 0,2 mln.). De voornaamste redenen voor het achterblijven van de uitgaven zijn het 
doorschuiven van activiteiten naar 2011. Als gevolg hiervan is de onttrekking aan de reserve 
Omgevingsplan € 1,2 miljoen lager dan geraamd. 

4. de bijdragen aan IFA-projecten zijn € 6,2 mln. achtergebleven bij de raming. In de loop van 2010 is 
besloten dat bevoorschotting aan de gemeente Almere pas plaatsvindt als er een aantoonbare 
liquiditeitsbehoefte is. Hierdoor is een deel van de in de begroting voorziene voorschotbetalingen niet 
uitgevoerd. Als gevolg hiervan is de onttrekking aan de IFA reserve eveneens achtergebleven bij de raming  

5. de lasten binnen diverse onderdelen die worden gedekt uit de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer zijn 
lager uitgekomen dan geraamd. Daardoor is er ook minder BDU-geld ingezet. 
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6. de lasten voor de projecten in het kader van de Europese programma’s zijn lager uitgekomen dan 
geraamd. Hierdoor is de onttrekking aan de reserves cofinanciering eveneens lager. Daarnaast zijn er 
hogere inkomsten, deels door voordelige afwikkeling van oude jaren.  

7. De Provinciefondsuitkering is circa € 1,6 mln. hoger uitgevallen als gevolg van een toevoeging in de 
septembercirculaire voor herstructurering bedrijventerreinen. Deze middelen zullen vanaf 2011 tot 
besteding komen. Voorts zijn de opbrengsten uit de opcenten MRB circa € 0,6 mln. lager uitgekomen dan 
geraamd. De verdere toename van het aantal (van belasting vrijgestelde) zeer zuinige auto’s is hiervan de 
hoofdoorzaak.   

8. hier is het totaal van de overige verschillen vermeld, die individueel tot uiting komen in de 
verschillenanalyses bij de verschillende thema-onderdelen. Deze verschillen bepalen mede het 
uiteindelijke rekeningresultaat ná bestemming. 

 
Verschillen die het rekeningresultaat bepalen 
Een groot deel van de verschillen heeft uiteindelijk niet of nauwelijks effect op het rekeningresultaat na 
bestemming. Hieronder wordt ingegaan op de oorzaak van het uiteindelijke rekeningresultaat 2010 dat na 
mutaties reserves € 4,5 miljoen bedraagt, terwijl de begroting 2010 na wijziging uitging van een evenwicht 
tussen baten en lasten.  
 
Omschrijving                  Bedrag (-/- = nadeel) 
Thema 2 Verkeer, mensen, producten, diensten 

• hogere kosten gladheidbestrijding, exclusief overwerk   -/- € 1.350 
• lagere onderhoudskosten land- en vaarwegen        €    500  

 
Thema 3 Economie en arbeidsmarkt 

• lagere lasten EU-programma’s (netto)      €    500  
 
Thema 4 Flevolandse samenleving 

• hogere lasten beeldende kunst      -/- €    340 
 
Thema 5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 

• vrijval middelen Bodemsanering       €    640 
 
Thema 6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 

• hogere inkomsten Provinciefonds       € 1.570  
• Lagere inkomsten Opcenten MRB      -/- €    640  
• niet bestede deel post onvoorzien       €    250 
• niet gerealiseerde ombuigingen inhuur     -/- €    470 
• niet bestede stelpost RSP/ZZL       € 1.660 

 
Lagere lasten p-MJP            € 2.460 
 
Overige mee- en tegenvallers       -/- €    260 
 
Totaal           € 4.520 
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2.    Overzicht baten en lasten 
 
Baten en lasten 2010 per thema  
 
Tabel 2.1. Overzicht l asten en baten 2010 per thema (bedragen x € 1.000) 
 

Thema
Rekening 

2010 
Lasten

%
Rekening 

2010 
Baten

%

1 Jongeren 45,5 19,1         38,7 16,6         

2 Verkeer, producten en diensten 66,9 28,1         40,4 17,3         

3 Economie & arbeidsmarkt 28,4 11,9         2,8 1,2           

4 Flevolandse samenleving 27,3 11,4         3,2 1,4           

5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 52,9 22,2         35,4 15,2         

6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 17,6 7,4           112,9 48,3         

Totaal thema's 238,7 100,0       233,5 100,0        

Lasten 2010

45,5

66,9

28,4

27,3

52,9

17,6 1 Jongeren

2 Verkeer, producten en
diensten
3 Economie &
arbeidsmarkt
4 Flevolandse
samenleving
5 Duurzaamheid, klimaat,
water en natuur
6 Bestuur en algemene
dekkingsmiddelen

 

Baten 2010

38,7

40,4

2,8

3,2

35,4

112,9

1 Jongeren

2 Verkeer, producten en
diensten
3 Economie & arbeidsmarkt

4 Flevolandse samenleving

5 Duurzaamheid, klimaat,
water en natuur
6 Bestuur en algemene
dekkingsmiddelen
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Beleidsbaten en –lasten provincie Flevoland vóór bestemming 
(d.w.z. excl. mutaties in reserves, door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan)   
 
Tabel 2.2.  Beleidslasten van de provincie Flevoland vóór bestemming (bedragen x € 1.000) 
 

Thema

Rekening 
2009

Begroting 
2010 

primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil 
Begroting na 

wijziging 
minus 

Rekening

1 Jongeren 46.920 43.490 48.334 45.534 2.801

2 Verkeer, producten en diensten 69.217 75.616 70.781 66.949 3.832

3 Economie & arbeidsmarkt 27.558 23.141 51.646 28.354 23.293

4 Flevolandse samenleving 27.698 23.605 31.354 27.277 4.078

5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 37.848 24.472 84.064 52.910 31.153

6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen

a. Bestuur c.a. 14.009 14.026 14.467 14.540 -72

b. Algemene dekkingsmiddelen 93 126 276 97 178

c. Onvoorzien 3.113 7.271 8.324 3.000 5.324

Totaal thema's 226.455 211.746 309.246 238.660 70.586

 
Tabel 2.3.  Beleidsbaten van de provincie Flevoland vóór bestemming (bedragen x € 1.000) 
 

Thema

Rekening 
2009

Begroting 
2010 

primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil 
Begroting na 

wijziging 
minus 

Rekening

1 Jongeren -39.812 -38.419 -38.977 -38.725 -253

2 Verkeer, producten en diensten -40.400 -47.551 -45.138 -40.427 -4.711

3 Economie & arbeidsmarkt -10.909 -6.209 -17.121 -2.822 -14.299

4 Flevolandse samenleving -2.634 -1.336 -5.916 -3.224 -2.692

5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur -20.802 -10.431 -65.746 -35.431 -30.315

6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen

a. Bestuur c.a. -6.214 -79 -213 -369 155

b. Algemene dekkingsmiddelen -104.478 -109.719 -111.684 -112.549 865

c. Onvoorzien 0 0 0 0 0

Totaal thema's -225.248 -213.743 -284.796 -233.546 -51.250
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Tabel 2.4.  Saldi beleidsbaten en -lasten van de provincie Flevoland + mutaties reserves (bedragen x € 1.000) 

 

Thema

Rekening 
2009

Begroting 
2010 

primitief

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Verschil 
Begroting na 

wijziging 
minus 

Rekening

1 Jongeren 7.108 5.071 9.357 6.809 2.548

2 Verkeer, producten en diensten 28.817 28.065 25.643 26.521 -879

3 Economie & arbeidsmarkt 16.650 16.932 34.526 25.532 8.994

4 Flevolandse samenleving 25.064 22.269 25.438 24.053 1.386

5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 17.046 14.041 18.317 17.480 838

6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen

a. Bestuur c.a. 7.795 13.946 14.254 14.171 83

b. Algemene dekkingsmiddelen -104.385 -109.593 -111.408 -112.451 1.043

c. Onvoorzien 3.113 7.271 8.324 3.000 5.324

Resultaat voor bestemming 1.207 -1.997 24.450 5.114 19.336

Af: toevoegingen reserves 26.825 20.697 24.103 23.961 142

Bij: onttrekkingen reserves 33.707 18.700 48.554 33.595 14.959

Saldo mutaties reserves -6.882 1.997 -24.450 -9.634 -14.816

Resultaat na bestemming -5.674 0 0 -4.520 4.520

 

*  Een toelichting op de verschillen is per thema opgenomen in het jaarverslag.  
**  In het onderdeel reserves wordt een nadere toelichting gegeven  
 
 
Specificatie diverse baten en lasten 
 
A. p-MJP Rijksbijdrage 2008-2010 
 
Van het Ministerie van LNV worden in het kader van het p-MJP ILG-middelen ontvangen. Met het Rijk is 
afgesproken dat er jaarlijks een verloopstaat over de bestede middelen wordt opgenomen. 
 
Tabel 2.5. Specificatie bestede rijksbijdragen ILG (bedragen x € 1.000) 
 

Omschrijving 2008 2009 2010 Totaal 

Bestedingen DLG 5.808 10.857 12.550 29.215 

Bestedingen DLG, PNB 0 0 8.925 8.925 

Bestedingen DR 1.565 1.883 1.751 5.199 

Overige bestedingen rijksbijdragen ILG 267 733 2.140 3.140 

Totaal bestede rijksbijdragen ILG 7.640 13.462 25.367 46.469 
 
De bestedingen van DLG en DR sluiten aan op de door hun ingediende declaraties en de accountantsverklaring 
van LNV. De overige bestedingen betreffen kasuitgaven (dus exclusief TRS) 
 
De niet ontschotte budgetten ILG zijn besteed aan de doelen waarvoor ze bestemd zijn. 
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B.  Algemene dekkingsmiddelen 
 
Tabel 2.6.  Algemene dekkingsmiddelen van de provincie Flevoland (bedragen x € 1.000)2 
 
Algemene dekkingsmiddelen Rekening 

2009
Begroting 2010 
oorspronkelijk

Begroting 
2010 na

Rekening 
2010 *

wijziging
Provinciefonds 49.887 55.000 57.861 59.434

Opcenten motorrijtuigenbelasting 45.889 50.000 48.050 47.408

Dividend (zie specificatie) 3.089 531 1.390 1.436

Saldo financieringsfunctie (zie specificatie) 5.486 4.189 4.240 4.126

Totaal algemene dekkingsmiddelen 104.351 109.720 111.541 112.404

Dividend uit deelnemingen Rekening 
2009

Begroting 2010 
oorspronkelijk

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Essent N.V. 133 34 0 0

Nuon N.V. 162 36 -36 46

Alliander 0 0 61 25

Enexis 0 0 17 17

Publiek belang 0 0 4 2

Attero 0 0 0 2

Afvalverwerkingsbedrijf het Friese Pad N.V.  2.550 0 1.020 1.020

Afvalzorg Holding N.V.  125 316 125 125

Bank Nederlandse Gemeenten 107 145 188 188

Vitens 12 0 11 11

Totaal dividend 3.089 531 1.390 1.436

Saldo financieringsfunctie Rekening 
2009

Begroting 2010 
oorspronkelijk

Begroting 
2010 na 
wijziging

Rekening 
2010

Rente provincie 2.466 1.010 363 566

Rente Europa 0 0 0

Rente Groenfonds ILG 63 0 0 35

Rente voorfinanciering OVW 7 0 693 422

overige rentebaten 0 0 122

Bespaarde rente 2.950 3.179 3.184 2.981

Saldo financieringsfunctie 5.486 4.189 4.240 4.126

* excl. afwikkelingsverschillen

 
 
Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen 
 
Voor een analyse van de verschillen tussen begroting na wijziging en de werkelijke bedragen wordt verwezen 
naar de toelichting bij thema 6. 
 
C. Incidentele baten en lasten 
 
Incidentele baten en lasten zijn inkomsten en uitgaven die zich eenmalig of gedurende een beperkt aantal 
(max 3, richtlijn BBV) jaren voordoen. Dit in tegenstelling tot de structurele baten en lasten die jaarlijks in 
                                                      
2 Zie ook de onzekerheden in de paragraaf weerstandsvermogen. 
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een vergelijkbare omvang terugkomen.  
Incidentele lasten zijn in veel gevallen gekoppeld aan incidentele bijdragen van derden of onttrekkingen aan 
reserves; dergelijke incidentele baten en lasten hebben geen effect op het rekeningresultaat ná bestemming. 
Andere incidentele baten en lasten hebben wel bijgedragen aan het resultaat ná bestemming. 
Hieronder zijn per programma de incidentele begrotingsposten in 2010 weergegeven, waarbij is aangegeven 
wat het effect is op het rekeningresultaat. In totaal is het rekeningresultaat met circa € 1,8  miljoen positief 
beïnvloed door incidentele posten. 
 
Tabel 2.7.  Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000) 
 

Omschrijving 
Raming 
2010 

Lasten Baten 
Verschil 

met raming 
1 Jongeren         
   Jeugdzorg 1.000 1.000  0 
   Project Leef met stijl 36 36  0 
   Hogeschool van Amsterdam 127 127  0 
Totaal Jongeren 1.163 1.163   0 
3  Economie en arbeidsmarkt      
   Mobiliteitscentrum 250 140  110 
Totaal Economie en arbeidsmarkt 250 140   110 
4 Flevolandse samenleving      
   Sportstimulering 150 150  0 
Totaal Flevolandse samenleving 150 150   0 
5 Duurzaamheid, klimaat, water, natuur      
   Zonnecollectoren 25 8  17 
Totaal Duurzaamheid, klimaat, water, natuur 25 8   17 
6  Bestuur en algemene dekkingsmiddelen      
   Verkiezingen 0 26  -26 
   Viering 25 jaar Flevoland 300 332  -32 
   Imago onderzoek 40 30  10 
   Bijdrage aan Ministerie Len V in ILG 3.000 3.000  0 
   Cofinanciering Zuiderzeelijn 1.659 0  1.659 
   Verkoop aandelen NUON / Enexis 0 0 -96 96 
Totaal Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 4.999 3.388 -96 1.707 
Totalen 2010 6.587 4.849 -96 1.834 

 
 
De uitkomst van de incidentele baten en lasten op het rekeningresultaat worden vooral veroorzaakt door: 

• Cofinanciering Zuiderzeelijn (1,65 miljoen) 
• Verkoop aandelen NUON (0,1 miljoen) 
• Mobiliteitscentrum (0,1 miljoen  
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3.  Bedrijfsvoering 
 
Rekening op hoofdlijnen 
 
Tabel 3.1.  Ontwikkeling saldi bedrijfsvoering van de provincie Flevoland (alle bedragen x € 1.000) 
 

Begroting Begroting Verschil

primitief wijziging
Personeel 33.914 32.498 35.621 35.985 -364

Facilitair 5.407 5.583 5.620 5.458 162

Juridisch 127 255 302 190 112

Financieel 116 112 144 145 -1

Informatie 3.519 2.866 3.390 3.260 130

        43.083         41.314         45.077         45.038 39

Onderdeel Rekening 
2009

Rekening 
2010

 
 
Het totale saldo van de bedrijfsvoeringonderdelen bedraagt in 2010 circa € 45 miljoen. Dit is nagenoeg gelijk 
aan de begroting 2010 na wijziging, inclusief de onttrekking van € 0,55 miljoen uit de bestemmingsreserve 
personele frictie. Het bedrijfsvoeringresultaat 2010 is nagenoeg nihil. Binnen de verschillende onderdelen van 
de bedrijfsvoering doen zich wel verschillen voor. Deze zijn hieronder –op hoofdlijnen- verklaard. 
 
Verklaring resultaat bedrijfsvoering 
  
• Personeel 

De bedrijfsvoeringlasten op het onderdeel Personeel bestaan uit het product ‘Personeel en het product 
‘Organisatie en formatie’. De kosten op deze twee producten zijn € 364.000 hoger dan begroot. De 
verschillenanalyse per product is als volgt:  
 
A. De kosten op het product ‘Personeel’ zijn € 409.000 hoger dan begroot. Diverse afwijkingen, zowel 

over- als onderuitputting verklaren het verschil. 
1) Er is een gesaldeerde overschrijding op de primaire personeelslasten (overschrijdingen op de 

posten salarissen, toelagen, overwerk, voormalig personeel, tijdelijk personeel en onderschrijding 
op de posten gedifferentieerd belonen, vervangingsregeling Ondernemingsraad, stelposten 
versterking organisatie en formatie PME, externe detachering, WGA inkomsten en bijdragen aan 
salarissen) voor een bedrag van bijna € 0,6 mln., dit is inclusief de € 0,1 mln. veroorzaakt door 
een tijdelijke herstelopslag van de pensioenpremies. 

2) Daarnaast is er een overschrijding op de post decentrale bedrijfsvoeringlasten van € 0,1 mln. 
3) De post werving en selectie is aangewezen als dekkingsbudget voor een mogelijke overschrijding 

op de p-lasten. Hiervoor is het wervingsplan voor personeel aangepast. Deze maatregel levert een 
onderschrijding op € 0,1 mln. 

4) Allerlei kleine overschrijdingen en onderschrijdingen leveren nog een totaal op van ongeveer € 0,2 
mln. aan onderschrijdingen. 

 
B. Als laatste zijn de kosten op het product ‘Organisatie en formatie’ voor de ontwikkeling van de 

organisatie € 45.000 lager dan geraamd. 
 
• Facilitair  

De gebouwkosten zijn € 101.000 lager hetgeen met name veroorzaakt wordt door lagere kosten voor 
elektra (€ 60.000). De provincie Flevoland heeft samen met de provincie Noord-holland een aanbesteding 
gedaan voor elektra waarbij in 2010 de volumes op de electriciteitsmarkt (Endex markt) voordelig zijn 
ingekocht. Hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen. 
De kosten van facilitaire dienstverlening zijn € 135.000 lager, voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten 
voor het personeelsrestaurant (te hoge bijstelling begroting) en de repro (aanpassing contract met 
tijdelijke vervanging van apparatuur) en hogere kosten van de postkamer. De koerierkosten zijn een 
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onderdeel van de begrotingspost Postkamer. Dat de koerierkosten in 2010 hoger zijn uitgevallen 
heeft mede te maken met de postverspreiding.  
De kosten voor DTP en Traffic Management zijn € 0,1 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de opdrachten voor drukwerk hoger waren dan ingeschat.  
Het restant binnen onderdeel Facilitair wordt veroorzaakt doordat in 2010 geen kosten zijn gemaakt voor 
cartografie (€ 26.000).  

 
• Juridisch  

Op het onderdeel ‘Juridisch’ is een voordelig resultaat behaald van € 112.000 wat veroorzaakt wordt door 
lagere verzekeringskosten (minder aanspraak op eigen risico en onverhoopte uitgaven) en kosten voor 
juridische control (onderzoek vermindering regeldruk en administratieve lasten niet uitgevoerd).  

 
• Informatie  

De investeringen in hard- en software blijven ten opzichte van de planning achter wat resulteert in 
incidenteel lagere kapitaallasten (€ 34.000). Tevens zijn de overige automatiseringskosten in totaal € 
96.000 lager dan geraamd. Dit bestaat deels uit een eenmalig voordeel op onderhoud/supportkosten (€ 
61.000) en deels uit het achterblijven van inhuurkosten ten opzichte van de planning van het 
bedrijfsinformatieplan (€ 35.000). 

 
Toerekening kosten bedrijfsvoering 
 
De saldo van de bedrijfsvoering wordt in de jaarrekening –net als in de begroting- doorbelast naar de producten 
binnen de themaonderdelen. Zoals hiervoor toegelicht, bedraagt het saldo van de bedrijfsvoering in de 
jaarrekening 2010 circa € 45 miljoen. Dit is nagenoeg gelijk aan de begroting 2010 na wijziging, echter in de 
ontwerpbegroting bedroeg het saldo –conform tabel 3.1) € 41,3 miljoen. Dit houdt een toename in van € 3,7 
miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2010. Deze toename werkt door in de toerekening van de 
bedrijfsvoeringsaldi (de apparaatlasten) aan de producten. Ten opzichte van de begroting kunnen dan 
verschillen ontstaan. Voor een deel is de hogere toerekening aan specifieke producten te relateren 
bijvoorbeeld als gevolg van de formatie-uitbreiding bij de Najaarsnota 2010. Daarnaast is sprake van een 
generieke verhoging van toegerekende apparaatlasten wegens de CAO 2009-2011, welke neerslaat op alle 
producten. 
 
De toerekening van apparaatlasten bestaat naast directe salarislasten, uit overige apparaatlasten. De overige 
apparaatlasten worden toegerekend op basis van een samengestelde sleutel die bestaat uit 
formatietoerekening en oppervlakteverdeling. In de begroting 2010 werd nog rekening gehouden met een 
verouderde oppervlakteverdeling. In de jaarrekening 2010 is deze geactualiseerd. Dit heeft als gevolg dat zich 
op een aantal producten aanzienlijke afwijkingen kunnen voordoen ten opzichte van de begroting. De totale 
omvang van de toerekening wijzigt echter niet. 
 
Methodiek begrotingswijziging Stelpost ‘nog te verdelen apparaatskosten’ 
 
In de loop van het jaar zijn er wijzigingen nodig in de raming van de apparaatskosten. De hiermee gemoeide 
bedragen worden niet over de thema’s verdeeld, maar geraamd op een stelpost ‘nog te verdelen 
apparaatskosten’. Aan het eind van het jaar worden deze lasten verdeeld over de diverse thema’s waardoor 
verschillen ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke raming. 
 
In de verschillenanalyse bij de programmaonderdelen zijn de verschillen tussen geraamde en werkelijke lasten 
toegelicht. De verschillen in de apparaatskosten zijn uitgelegd voor zover deze samenhangen met een 
gewijzigde toerekening. In het onderdeel jaarrekening zijn de verschillen tussen de geraamde en werkelijke 
totale baten en lasten van de bedrijfsvoering verklaard. 
 
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) 
 
In het kader van de WOPT melden wij in het jaarverslag dat niemand meer heeft ontvangen dan het loon van 
de minister-president (€ 193.000). 
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4.  Balans 
 
De balans biedt inzicht in de vermogenspositie van de provincie. De balans laat enkele verschuivingen zien die 
in de volgende paragrafen verder worden toegelicht. 
 
Tabel 4.1.  Balans (bedragen x € 1.000) 
 
ACTIVA 31-12-09 31-12-10 PASSIVA 31-12-09 31-12-10

Immateriële vaste activa Eigen vermogen

Materiele vaste activa Reserves

- met maatschappelijk nut 28.744 42.531
- met economisch nut 24.573 24.029 - Algemene reserves 12.098 15.672

53.317 66.560 Mutatie resultaat 2009 5.674

Financiële vaste activa - Bestemmingsreserves 79.107 71.573

Kapitaalverstrekking aan 
deelnemingen

1.221 1.221

Overige langlopende leningen 2.954 1.950 Resultaat na bestemming 4.520
Deposito's > 1 jaar c.a. 8 8 Totaal eigen vermogen 96.879 91.765
Overige uitzettingen > 1 jaar 2.299 2.582
Bijdragen activa eigendom 
derden 148 93

6.630 5.854 Voorzieningen 16.584 15.409

Totaal vaste activa 59.947 72.414
Totaal vaste 
financieringsmiddelen 113.463 107.174

Vlottende activa Vlottende passiva

Uitzettingen rentetype looptijd < 
1 jaar Netto-vlottende schulden

overige schulden rentetype 
looptijd < 1 jaar

Verstrekte kasgeldleningen 29.000 49.700
Overige vorderingen 1.200 1.652

53.089 73.978
Liquide middelen

Saldi kas, bank, giro 56.001 41.614

56.001 41.614
Overlopende activa 39.883 27.708 Overlopende passiva 87.615 89.906

Totaal vlottende activa 148.973 143.300
Totaal vlottende 
financieringsmiddelen 95.457 108.540

TOTAAL GENERAAL 208.920 215.714 TOTAAL GENERAAL 208.920 215.714

18.6347.842Vorderingen op openbare 
lichamen

22.889 22.626
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4.1. Vaste activa 
 
Tabel 4.2.  Overzicht vaste activa  (bedragen x € 1.000)       
 

Boek- Vermin-

waarde deringen
1 jan 2010

Immateriële vaste activa: 0 0 0 0 0 0

 Materiële vaste activa: 

1: Vaste activa met 
maatschappelijk nut 

Grond-, weg- en waterbouw 

a: verhardingen (wegen, 
fietspaden, etc.) 26.428 13.084 5.411 2.435 31.666 1.589 4.024

b. kunstwerken (bruggen, sluizen, 
etc.) 1.003 0 5 73 925 54 127

c. openbare verlichting 1.243 55 62 77 1.159 63 140

d. gronden en terreinen 70 8.711 0 0 8.781 6 6

Totaal vaste activa met maatsch. 
nut 28.744 21.850 5.478 2.585 42.531 1.712 4.297

2: Vaste activa met economisch 
nut 

Bedrijfsgebouwen: 

a. provinciehuis 16.425 67 0 860 15.632 698 1.558

b. steunpunten 540 0 0 12 528 49 61

Technische installaties, machines 
en apparaten 6.455 2.529 -43 2.078 6.949 349 2.427

Overige materiële vaste activa 1.153 50 0 283 920 59 342

Totaal vaste activa met 
economisch nut 24.573 2.646 -43 3.233 24.029 1.155 4.388

Totaal materiële vaste activa 53.317 24.496 5.435 5.818 66.560 2.867 8.685

Financiële vaste activa:

Verstrekte langlopende 
geldleningen 2955 1.000 5 0 3.950 39 39

Kapitaalverstrekkingen 1.221 0 0 0 1221 61 61

Uitzettingen > 1 jaar e.a. 8 8

Overige uitzettingen > 1 jaa

0

r 2298 284 2.582

Bijdragen aan activa van derden 148 0 0 55 93 9 6

Totaal financiële vaste activa 6.630 1.284 5 55 7.854 109 164

Totaal immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

Totaal materiële vaste activa 53.317 24.496 5.435 5.818 66.560 2.867 8.685

Totaal financiële vaste activa  6.630 1.284 5 55 7.854 109 164

Totaal vaste activa 59.947 25.780 5.440 5.873 74.414 2.976 8.849

Rente-
lasten 
2010

Kapitaal-
lasten 
2010

Omschrijving

Vermeer- 
deringen

Afschrij-
ving 
2010

Boekwaarde 
31 dec 2010

4
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De vaste activa worden onderscheiden in : 
 
Immateriële vaste activa 
Tot Immateriële vaste activa worden bijvoorbeeld gerekend kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een 
bepaald actief. De provincie kent geen immateriële vaste activa. 
 
Materiele vaste activa 
De materiële vaste activa worden onderscheiden in activa met economisch nut en activa met maatschappelijk 
nut. 
Activa met maatschappelijk nut (investeringen in de openbare ruimte) mogen worden geactiveerd, maar 
genereren geen middelen omdat er gaan markt voor is. Het gaat voornamelijk om grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken. 
Activa met een economisch nut kunnen middelen genereren voor de provincie of zijn verhandelbaar. Dergelijke 
activa dienen te worden geactiveerd. Hieronder kunnen worden verstaan: 

• bedrijfsgebouwen (onroerend goed); 
• machines, apparaten en installaties (grote investeringen van bijvoorbeeld automatiseringsmiddelen) 

benodigd voor het provinciehuis of voor een van de steunpunten; 
• overige materiële vaste activa, zoals meubilair en inventaris (overige kleine investeringen) benodigd 

voor het provinciehuis of voor één van de steunpunten. 
 
Financiële vaste activa 

• Verstrekte langlopende leningen en uitzettingen in het kader van beleid (aan bedrijven), 
bedrijfsvoering (aan personeel) of financiering (beleggingen in deposito’s, effecten, vorderingen en 
transitorische posten met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar); hierop wordt niet 
afgeschreven; 

• Aandelen en deelnemingen (BNG, Enexis, Vitens, Friese Pad, Afvalzorg Deponie en Ontwikkelings-
maatschappij Flevoland), worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs; hierop wordt 
niet afgeschreven; 

• Bijdragen aan activa in eigendom van derden (bijvoorbeeld een fietspad in bezit van een gemeente); 
hierop wordt wel afgeschreven. 

 
Investeringen 
 
Cijfers op hoofdlijnen 
Het merendeel van de provinciale uitgaven heeft betrekking op de exploitatie. Daarnaast worden er uitgaven 
gedaan die niet direct ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het gaat daarbij om investeringen (die 
worden geactiveerd) en uitgaven die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht, zoals niet 
jaarlijks onderhoud aan wegen en vaarwegen. De geactiveerde investeringen zijn hieronder toegelicht. Voor de 
uitgaven ten laste van de voorzieningen wordt verwezen naar het onderdeel vermogenspositie. 
 
Materiёle vaste activa 
In 2010 bedragen de investeringen in totaal € 24,5 miljoen waartegenover € 5,8 miljoen afschrijvingen en € 5,4 
miljoen baten staan. Per saldo is een bedrag van € 13,3 miljoen geactiveerd. De kapitaallasten hiervan worden 
als exploitatielasten doorberekend naar de themaonderdelen. 
 
De in omvang belangrijkste investeringsuitgaven minus bijdragen (> € 0,1 miljoen) in 2010 zijn: 
 
Infrastructuur en mobiliteit 

• Westerringweg (0,2 miljoen) 
• A6 Tussenring  (1,1 miljoen) 
• Vogelweg (0,4 miljoen) 
• Ganzenweg/Nijkerkerweg (€ 0,1 miljoen) 
• Oldebroekerweg (€ 0,2 miljoen) 
• Waterlandseweg/Kemphaanweg (€ 0,2 miljoen) 
• Gooiseweg (0,8 miljoen) 
• Hanzeweg-Parallelweg (1,3 miljoen) 
• N23 (6,2 miljoen) 
• Waterlandseweg (1,3 miljoen) 
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• Zuiderringweg (0,5 miljoen) 
• A6 Waterlandseweg (0,7 miljoen) 
• Engineering (0,2 miljoen) 

 
Informatie 

• Automatiseringsprojecten ca. 2,5 miljoen. 
 
Gronden en terreinen 

• Oostvaarderswold 8,7 miljoen (zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen). 
 
Daarnaast zijn er diverse kleine projecten gerealiseerd en geringe uitgaven gedaan voor grotere investerings-
werken, die in eerdere jaren zijn gestart en in 2010 zijn afgerond of juist in 2010 zijn gestart en later worden 
afgerond. 
 
Financiële vaste activa 
In 2010 zijn de financiële vaste activa per saldo toegenomen met € 0,9 miljoen. Dit bedrag is geactiveerd en 
bestaat voornamelijk uit een lening OMFL (€ 1 miljoen). 

 
Vlottende activa 
 
De vlottende activa bestaan uit vorderingen op de korte termijn, liquide middelen en overlopende activa. 
De vlottende activa dalen met € 6 miljoen naar € 143 miljoen.  
 
De verstrekte kasgeldleningen nemen toe met € 20,7 mln, de liquide middelen nemen af met € 15,2 mln. Deze 
verschuiving wordt veroorzaakt doordat gedurende 2010 overschotten aan liquide middelen op kortlopende 
deposito’s zijn weggezet. Vanuit het oogpunt van risicobeheer is besloten het saldo van de spaarrekeningen 
(onderdeel van Saldi kas,bank,giro) substantieel te verlagen. Deze gelden zijn nu te vinden (als deposito’s) 
onder het kopje Verstrekte kasgeldleningen bij partijen met een lager kredietrisico.  
 
De vorderingen zijn nagenoeg gelijk gebleven aan 2009.  
 
 
Groenfonds 
 
Onder de liquide middelen is opgenomen de rekening-courantverhouding met het Groenfonds. Het verloop is 
als volgt: 
 
Tabel 4.3  Verloop Rekening Courant-verhouding Groenfonds (bedragen x € 1.000) 
 

Omschrijving 31-12-09
Ontvangen 

voorschotten
Rente

Onttrek-
kingen

31-12-10

Groenfonds 

023003 R007  Grnfnds rek.courant 800007 ILG       3.948               8.565         35       3.245- 9.303     

061200 R207  Grnfnds rek.courant 800207 OVW            -         9.254- 9.254-     

023003 R020  Grnfnds rek.courant 207020 EHS            -                    771         -              -   771        
Saldo totaal Groenfonds 3.948 9.336 35 -12.499 820        

 
 
Kasstroomoverzicht EMU-saldo 
 
Jaarlijks dient de bijdrage van de lagere overheden in de hoogte van het EMU-saldo (en het aandeel van de 
lagere overheden daarin) te worden bepaald. De bijdrage van Flevoland aan het EMU-saldo 2010 kan worden 
berekend op € 23,0 miljoen nadelig. Dit betekent feitelijk dat Flevoland een negatieve bijdrage heeft geleverd 
aan het EMU-saldo in 2010. Dit nadeel wordt met name behaald door de hogere investeringen en het tekort in 
de exploitatie voor mutaties van reserves. 
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Tabel 4.4.  Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000) 
 
Bijdrage Flevoland aan EMU-saldo 2010 2008 2009 2010
Exploitatiesaldo voor mutaties reserves (- is tekort) 1.539 -1.207 -5.114

+ afschrijvingen t.l.v. exploitatie 5.271 5.470 5.873

+ dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie 6.996 9.231 6.777

- investeringen vaste activa -10.341 -10.792 -25.780

+ bijdragen van derden in investeringen 2.766 4.978 5.440

- betalingen t.l.v. voorzieningen -6.606 -6.502 -8.060

EMU-saldo -375 1.178 -20.864

 
 
Overlopende activa 
 
Hieronder vallen de zogenaamde transitorische posten; nog te ontvangen baten en vooruitbetaalde lasten die 
betrekking hebben op het begrotingsjaar 2010, maar die pas in 2011 zullen worden afgewikkeld.  
 

 193



 
Vermogenspositie 
 

Reserves 
 
Tabel 4.5.  Staat van reserves provincie Flevoland (bedragen x € 1.000) 
 

  

Naam reserve 
Stand 
per     

31-12-09 

Toevoe
-ging 

Onttrek
-king 

Stand 
per     

31-12-10 

Reserv
ering/ 
oor-

merken 

Netto 
beschik
- baar 

  Algemene reserve 31-12-09 12.098       

  Resultaat 2009 na bestemming 5.674           

  Algemene reserve 1-1-2010 17.772 871 2.971 15.672 6.464 9.208 

           

Bestuur  Cofinanciering EU-projecten 94-99 893 0 24 869 869 0 

  Cofinanciering EU-projecten 00-06 9.142 0 7.055 2.087 2.087 0 

  Cofinanciering EU-projecten 07-13 4.287 1.900 1.200 4.987 4.987 0 

  Technische bijstand Europa 1.058 3 229 832 832 0 

  Omgevingsplan Flevoland 1.454 3.514 3.600 1.368 0 1.368 

  Investeringsimpuls Flevoland-Almere 19.645 6.892 11.126 15.410 15.410 0 

  p-MJP Landelijk Gebied 2.329 466 0 2.795 2.795 0 

  GO-gelden 209 0 11 198 198 0 

  Totaal Bestuur 39.017 12.775 23.445 28.346 27.178 1.368 

                

Verkeer van 
mensen, 
producten en 
diensten Infrafonds  3.799 3.480 542 6.737 0 6.737 

                

           
Flevolandse 
samenleving Projecten wonen, welzijn, zorg 407 75 14 468 0 468 

  Sportaccommodaties c.a. 511 138 233 416 0 416 

  Egalisatiereserve jeugdzorg 242 0 0 242 0 242 

  Grootschalige kunstprojecten 537 33 173 397 0 397 

  Monumentenzorg 205 130 43 292 0 292 

  Totaal Flevolandse samenleving 1.902 376 463 1.815 0 1.815 

           
Algemene 
dekkingsmiddelen Ontwikkelings/ 13.992 4.500 2.880 15.612 3.097 12.515 

  strategische projecten         

  
Vervangende projecten 
Zuiderzeelijn 20.275 1.058 2.667 18.666 18.666 0 

  Reserve risico kapitaalverstrekking 122 0 122 0 0 0 

  Totaal Algemene dekkingsmiddelen 34.389 5.558 5.669 34.278 21.763 12.515 

        

Bedrijfsvoering Personele frictiekosten 3 900 706 197 0 197 

           

Totaal reserves   96.882 23.960 33.596 87.245 55.405 31.840 
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Reserves 
Voor de reserves is uitgegaan van de nota reserves en voorzieningen zoals deze op 4 oktober 2007 in Provinciale 
Staten is vastgesteld. De nieuwe Nota reserves en voorzieningen 2011-2015 welke 27 januari 2011 is vastgesteld 
zal als leidraad gelden voor de verantwoording in de jaarstukken 2011. 
 
Een reserve behoort tot het eigen vermogen. De reserves bestaan uit middelen die nog min of meer ‘vrij’ 
kunnen worden ingezet. Wel is aan een deel van de reserves als gevolg van toekomstige verplichtingen of 
aangebrachte oormerken een (voorlopige) bestemming gegeven.  
 
De totale omvang van de reserves is in 2010 afgenomen met € 9,6 mln. Dit is exclusief de dekkingsmutatie van 
het rekeningresultaat over 2010. In de begroting na wijziging werd uitgegaan van een afname van de reserves 
met € 24,4 mln. Uiteindelijk is er sprake van een afwijking ten opzichte van de raming met € 14,8 mln. (minder 
afname van de reserves). 
 
De afname van de reserves met € 9,6 mln. bestaat uit een afname van de algemene reserve met 
€ 2,1 mln. en een afname van de bestemmingsreserves met € 7,5 mln. 
 
Mutaties reserves op hoofdlijnen  
De omvang van de algemene reserve is met € 2,1 mln. teruggelopen. Deze terugloop bestaat uit een 
toevoeging van € 0,9 mln. en een vermindering van € 3 mln.  
De toevoeging bestaat uit een aantal onderdelen. De in omvang belangrijkste zijn: 

• € 1,0 mln. op basis van de najaarsnota 2010 zijn middelen overgeheveld naar 2011 
(rijksmiddelen voor de RUD, middelen mobiliteit en scholing, enz.) 

• € -0,4 mln.  een correctie op de toevoegingen 2010 om het tekort uit de voorjaarsnota te dekken. 
• €  0,3 mln.  diversen 

 
De vermindering bestaat in hoofdlijnen uit: 

• € 1,0 mln.  ten behoeve van de archeologische vondst bij de N23 
• € 1,2 mln.  n.a.v. bestemming rekeningresultaat 2009 
• € 0,2 mln.  ten behoeve van sportstimulering 
• € 0,4 mln.  middelen 25 jaar Flevoland (middelen naar voren gehaald) 
• € 0,2 mln.  diversen 

 
De omvang van de bestemmingsreserves is met € 7,5 mln. afgenomen. Deze afname bestaat uit een 
toevoeging van € 23,0 mln. en een onttrekking van € 30,6 mln. De in omvang belangrijkste mutaties zijn: 
 
a. toevoegingen  

• € 6,9 mln. toevoeging aan de reserve IFA ter dekking van de projecten die t/m 2020 zullen  
worden uitgevoerd in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere; 

• € 1,1 mln. toevoeging aan de reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn; 
• € 4,5 mln. toevoeging aan de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten; 
• € 1,9 mln.  toevoeging aan de reserve co-financiering EU-projecten 2007-2013; 
• € 3,5 mln.   toevoeging aan de reserve omgevingsplan Flevoland; 
• € 3,5 mln.  toevoeging aan de reserve infrafonds; 
• € 0,5 mln.  toevoeging p-MJP Landelijk gebied; 
• € 0,9 mln. toevoeging personele frictiekosten; 
• € 0,2 mln. diversen. 

 
b. onttrekkingen  

• € 11,1 mln. onttrekking aan de reserve IFA in verband met betalingen aan projecten in het kader  
van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere; 

• € 2,9 mln. onttrekking aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten, waarvan  
€ 1,4 mln. voor uitvoering van de wet op de jeugdzorg en € 0,4 mln. rentekosten 
t.b.v. de voorfinanciering van gronden Oostvaarderswold. De overige onttrekkingen 
zijn van geringere omvang; 

• € 7,1 mln. onttrekking aan de reserve cofinanciering EU-projecten 2000-2006 voor betalingen  
aan projecten van het aflopende Europees programma 2000-2006; 

• € 2,7 mln.  onttrekking aan de reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn; dit bedrag is 
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betaald voor de uitvoering van het bestuursakkoord Rijk en provincies 2008-2011 
(OV-SAAL); 

• € 1,2 mln.  onttrekking aan de reserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013 voor betalingen  
aan projecten van het Europees programma 2007-2013; 

• € 3,6 mln.  onttrekking aan de reserve omgevingsplan Flevoland, waarvan € 2,6 mln. voor het  
OVW, € 0,5 mln. voor TMY, € 0,2 mln. voor de Luchthaven en € 0,2 voor Noord; 

• € 0,7 mln.  onttrekking personele frictiekosten; 
• € 1,3 mln.  diversen. 

 
 

Verschillen tussen geraamde en gerealiseerde mutaties in reserves. 
 
Ten opzichte van de begroting na wijziging zijn de reserves toegenomen met € 14,8 mln. Dit wordt veroorzaakt 
door lagere onttrekkingen dan geraamd. De lagere onttrekkingen bestaan in hoofdlijnen uit: 
 

• € 6,2 mln.  lagere onttrekking aan de reserve IFA, als gevolg van het besluit dat de  
bevoorschotting aan de gemeente Almere pas plaatsvindt als er een aantoonbare 
liquiditeitsbehoefte is. Hierdoor is een deel van de in de begroting voorziene 
voorschotbetalingen niet uitgevoerd.  

• € 3,2 mln.  lagere onttrekking aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten als gevolg 
minder rente voorfinaciering OVW € 0,3 miljoen, achterblijvende uitgaven jeugdzorg 
en hoger onderwijs respectievelijk € 0,6 en € 0,1 miljoen en achterblijvende 
uitgaven Roy Heiner Academy € 1,9 miljoen. De overige mutaties zijn van geringere 
omvang. 

• € 2,8 mln.  lagere onttrekking aan de reserve p-MJP, als gevolg van achterblijvende betalingen 
aan projecten. 

• € 1,2 mln.  lagere onttrekking aan de reserve omgevingsplan Flevoland, als gevolg van 
achterblijvende uitgaven voor proceskosten voor de speerpunten. 

• € 1,0 mln.  Het verschil wordt met name veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de reserve 
cofinanciering EU-projecten 2007-2013, voornamelijk wegens het achterblijven van 
de projectuitgaven en wegens een correctie van een dubbele onttrekking van de 
cofinanciering van OP-West Flevoland-projecten 2008 in de jaarrekening 2009. Door 
de niet-bestede middelen niet te onttrekken blijft de reserve toereikend voor het 
uitvoeren van het programma. 

 
Voor een nadere toelichting op de doelstellingen van de reserves wordt verwezen naar de bijlagen. 
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Voorzieningen 
 
Tabel 4.6.  Staat van voorzieningen provincie Flevoland (bedragen x € 1.000) 
 

Niet jaarlijks onderhoud:

NJO wegen 8.514 5.279 5.632 0 8.161

NJO vaarwegen 3.263 1.316 2.256 0 2.323
 Totaal Infrastructuur 11.777 6.595 7.888 0 10.484

Bedrijfsvoering NJO provinciehuis 1.223 0 0 0 1.223

Totaal niet jaarlijks onderhoud 13.000 6.595 7.888 0 11.707

Toekomstige verplichtingen:

Duurzaamheid, klimaat, 
water, natuur Grondwaterbeheer 1079 0 177 0 902

Oninbare vorderingen 2035 33 47 0 2.021

Verkoop aandelen Enexis/NUON 379 0 96 0 283

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 2414 33 143 0 2.304

Bedrijfsvoering Pensioen/uitkeringen GS 2.408 149 -148 0 2.705

Rechten van personeel derden 95 0 0 0 95

Totaal Bedrijfsvoering 2.503 149 -148 0 2.800

Totaal toekomstige verplichtingen 5.996 182 172 0 6.006

Totaal voorzieningen 18.996 6.777 8.060 0 17.713

Vrijval 

Verkeer van mensen, 
producten, diensten

Algemene 
dekkingsmiddelen

Naam voorziening
Toe-

voeging
Ont-

trekking

Stand 
per 31-
12-2009

Stand 
per 31-
12-2010

 
In de balans is de stand van de voorzieningen per 31-12-2010 verminderd met € 2,3 miljoen tot € 15,4 miljoen in 
verband met de lening aan de MC Groep (€ 2 miljoen) en de vordering wegens verkoop energieaandelen (€ 0,3 
miljoen). 

 
Mutaties voorzieningen op hoofdlijnen  
 
De totale omvang van de voorzieningen is in 2010 afgenomen van € 19 mln. naar € 17,7 mln. De belangrijkste 
mutaties worden hieronder vermeld. 

• De voorzieningen voor niet jaarlijks onderhoud (landwegen, vaarwegen en provinciehuis) zijn met 
€ 1,3 mln. afgenomen van € 13 mln. naar € 11,7 mln. De onttrekkingen aan deze voorzieningen (€ 7,9 
mln.) in verband met de kosten van niet jaarlijks onderhoud waren lager dan de toevoegingen (€ 6,6 
mln.). Dit is inherent aan het karakter van dergelijke voorzieningen, die bedoeld zijn om de 
onderhoudslasten te egaliseren. 

 
Voor een nadere toelichting op het doel van de voorzieningen wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
Vlottende passiva 
 
Het gaat bij overlopende passiva voornamelijk om nog door de provincie te betalen subsidies en goederen en 
diensten die zijn toegekend of geleverd in 2010, waarvan de afrekening en (eind)betaling in 2011 zal plaats-
vinden. 
De overlopende activa bestaan in belangrijke mate uit nog van de EU te ontvangen bijdragen (voorschotten) ter 
uitvoering van de Europese programma’s (zie ook de treasuryparagraaf).  
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Korte termijn schulden 
De belangrijkste schulden op korte termijn bestaan uit te verrichten betalingen aan crediteuren die op de 
balansdatum nog niet zijn voldaan. Deze zijn begin 2011 afgewikkeld. 
 
Overlopende passiva 
Onder de overlopende passiva worden de vooruitontvangen doeluitkeringen verantwoord. Het betreft 
specifieke rijksbijdragen of bijdragen die voor een specifiek doel ontvangen zijn, en – ondanks dat nog geen 
besteding heeft plaatsgevonden – niet behoeven te worden teruggestort, mits latere bestedingen (na 2010) 
beantwoorden aan het gestelde specifieke doel. 
 
Tabel 4.7. Staat van vooruit ontvangen doeluitkeringen (bedragen x € 1.000) 
 

Naam doeluitkering Stand per 
01-01-‘10

Toe-
voeging

Ont-
trekking

Vrijval Stand per 
31-12-‘10

BDU –Algemeen 24.764 4.826 2442 0 27.148
BDU-Verkeersveiligheid 80 0 0 0 80
BDU-Openbaar Vervoer 3.082 0 0 0 3.082
BDU-Infra 14.929 0 0 0 14.929
Totaal 42.855 4.826 2442 0 45.239

Samenwerking leven lang leren 200 32 200 0 32
Noordvleugel Fast Forward 393 0 235 0 157
Rentebaten EPD-II 418 0 418 0 0
EPT 6.670 3.049 8.485 0 1.235
OP West 454 640 104 0 990
Europees Visserij Fonds As-4 0 50 0 0
Totaa

50
l 8.135 3771 9.442 0 2.464

Budgetfinanciering bodemsanering 1.116 47 1041 0 121
Leren voor duurzaamheid 341 463 340 0 465
KRW Rijn-Midden 21 0 0 0 21
Extern veiligheidsbeleid 84 12 84 0 12
Luchtkwaliteit 1.054 348 650 0 752
Oostvaarderswold 0 23351 0 0 23351
Totaal 2.616 24221 2115 0 24.722

Jeugdhulpverlening 558 626 558 0 626
BKV 102 342 0 0 444
Cultuurconvenant archeologie 151 0 0 0 151
Bibliotheekplan 2008 6 0 0 0
CEPO 3 0 0 0
Duurzame stedelijke ontwikkeling 3 0 0 0
Wonen 0 175 0 0 175
Ontwikkeling IJmeer/Markermeer 0 200 0 0 200
Totaa

6

3

3

l 823 1343 558 0 1608

54.429 34.161 14.557 0 74.033Totaal vooruit ontvangen doeluitkeringen

Verkeer van 
mensen, 
producten en 
diensten

Economie en 
arbeidsmarkt

Duurzaamheid, 
klimaat, water 
en natuur

Flevolandse 
samenleving
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
a. Lease verplichtingen 
De provincie heeft een aantal voertuigen geleased waarvan de contractduur eindigt na de balansdatum. Het 
langstlopende contract expireert in 2013. Deze verplichtingen zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om 
een totaalbedrag van € 1.323.000, waarvan € 2.100 een looptijd heeft van korter dan 1 jaar. 
 
b. Doorlopende verplichtingen ILG 
Met ingang van 2007 is het ILG van start gegaan. Dit betreft een 7-jarig uitvoeringsprogramma voor het 
landelijk gebied, wat is vastgelegd in het provinciaal Meerjarenprogramma (p-MJP) Flevoland 2007-2013.  
In de Bestuursovereenkomst met het Rijk zijn prestatie-afspraken en financiële afspraken vastgelegd. 
Onderdeel van de financiële middelen zijn verplichtingen die vóór 1 januari 2007 zijn aangegaan en worden 
afgehandeld door Dienst Landelijk Gebied: de zogenaamde Doorlopende Verplichtingen. De middelen hiervoor 
worden ofwel door DLG uitgegeven, ofwel aan het Rijk terugbetaald en zijn als zodanig niet beïnvloedbaar door 
de Provincie. Op advies van het Rijk worden, om balansvervuiling te voorkomen, de restantbudgetten van de 
Doorlopende Verplichtingen opgenomen als niet uit de balans blijkende verplichtingen. De niet besteedde 
middelen bedragen op 31 januari 2010 € 2,5 miljoen. 
 
c. Gewaarborgde geldleningen 
 
Tabel 4.9.  Gewaarborgde geldleningen en garanties (bedragen x € 1.000) 
 

Oorspronke-
lijk

Waarborg 
Provincie

Mutaties 
waarborg 

Aflossing op 
lening 2010

Waarborg 
Provincie

bedrag 01-01-2010 2010 31-12-2010
Stichting Groenfonds (1,2%) 315.300 1.440 0 72 1.368

Stichting Nieuw Land (100%) 4.400 3.587 0 186 3.401

Stichting ROC (100%) 2.800 1.999 0 222 1.777

Totaal 322.500 7.026 0 480 6.546

Borg voor lening aan:

 
 
Stichting Groenfonds 
De provincie Flevoland staat borg voor 1,2% van de geldleningen aangegaan door de Stichting Groenfonds ten 
behoeve van de uitvoering van het natuurbeleid.  
 
Erfgoedcentrum Nieuw Land (v/h Stichting Nieuw Land) 
Een garantstelling van € 4.400.000 is in 2001 verstrekt voor een in 2002 afgesloten lening voor toekomstige 
investeringen ter verbetering van het museum. 
 
Stichting ROC 
De garantstelling is in 2003 aan het ROC verleend voor de aankoop van grond en opstallen (€ 2,8 miljoen). De 
provincie heeft het eerste recht van hypotheek (waarde € 2,1 miljoen) 
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BIJLAGEN          
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1  Grondslagen waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV): 
 
Organisaties waarmee Provincie Flevoland een bestuurlijke relatie en een financieel belang heeft zijn opge-
nomen in de paragraaf Verbonden partijen en zijn niet geconsolideerd. 
 
In de financiële verordening van de provincie zijn de waarderingsgrondslagen vastgelegd. 
De activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de eventuele cumulatieve afschrijvingen. 
De gekozen afschrijvingsmethodieken voor de verschillende activa worden in grote lijnen onderstaand toe-
gelicht.  
Aan de boekwaarde van de diverse activa wordt een jaarlijks vast te stellen rentepercentage toegerekend. In 
het jaar van investering wordt een volledig jaar afgeschreven en een half jaar rente toegerekend. 
 
Materiële vaste activa 
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden niet 
worden geactiveerd. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden niet geactiveerd maar direct ten laste 
van de exploitatie gebracht. 
 
Investeringen < € 10.000 worden niet geactiveerd. 
 
Investeringen in materiele vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), worden, na aftrek van specifiek voor deze 
investering bedoelde bijdragen van derden, geactiveerd. Boekwinsten of –verliezen bij het afstoten van deze 
materiele vaste activa worden, direct bij het afstoten, in de exploitatie verantwoord als incidentele baten 
resp. lasten. 
 
De investeringen in materiele vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), worden lineair afgeschreven in: 
30 jaar: grote motorvoertuigen en gebouwen; kleine aanpassingen aan gebouwen (t/m 2007) in de resterende 

looptijd van het hoofdgebouw. 
15 jaar: technische installaties bedrijfsgebouwen, motorvaartuigen. 
10 jaar: kantoormeubilair > € 10.000; veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen.  
5 jaar: kantoorapparatuur, telefooninstallatie, automatiseringsapparatuur, telecombekabeling en 

paging(oproep)apparatuur, motorvoertuigen. 
3 jaar: stimuleringsproject PC-gebruik en servers. 
Op gronden wordt niet afgeschreven. 
 
Er wordt annuïtair afgeschreven indien de kapitaallasten voor meer dan 50% worden gedekt uit tarieven, huur-
opbrengsten of vergoedingen die eveneens zijn gebaseerd op een jaarlijks gelijkblijvende annuïteit. 
 
Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte, zoals bedoeld in artikel 35 van het 
BBV, worden verstaan investeringen wegens aanleg en reconstructie van wegen, vaarwegen, civiele kunst-
werken, groen en kunstwerken. 
Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden 
onder aftrek van bijdragen van derden en van bestemmingsreserves geactiveerd en afgeschreven op basis van 
een 20-jarige annuïteit. Hiervan kan bij besluit van Provinciale Staten worden afgeweken. 
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Financiële vaste activa 
Verstrekte langlopende geldleningen: 
De leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van ontvangen aflossingen.  
 
Aandelen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen: 
De aandelen en de deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de historische (nominale) verkrijgingprijs of een 
eventueel duurzaam lagere waarde. 
 
Vlottende activa 
De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Vorderingen worden afzonderlijk beoordeeld op de verwachte inbaarheid; waar nodig wordt een voorziening 
voor oninbaarheid opgenomen. In de balans worden de vorderingen onder aftrek van de voorziening voor 
oninbaarheid gepresenteerd. Onder de overlopende activa worden alle per jaareinde nog in rekening te 
brengen vorderingen opgenomen, alsmede alle vooruitbetaalde bedragen en de van Europese en Nederlandse 
overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met 
een specifiek bestedingsdoel. 
 
Eigen vermogen/Bestemmingsreserve 
De reserves zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Toevoegingen en onttrekkingen vinden uitsluitend 
plaats op basis van besluiten van Provinciale Staten en geschieden altijd in het kader van resultaatbestemming. 
Aan reserves wordt geen rente toegevoegd. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor:   
• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te 

schatten; 
• op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen 

waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; 
• kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 

oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt 
tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; 

• van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de 
voorschotbedragen als bedoeld in art 49, b BBV.  

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume.  
 
Vlottende passiva 
De overige schulden en de overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Onder de overlopende passiva worden alle per jaareinde verwachte schulden op basis van aangegane verplich-
tingen opgenomen, alsmede de vooruit ontvangen bedragen en de van Europese en Nederlandse overheids-
lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter 
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (art. 49,b BBV)  
 
Grondslagen resultaatbepaling  
De baten en lasten zijn zoveel als mogelijk toegerekend naar het boekjaar waarop de onderliggende acti-
viteiten betrekking hebben of waarin besluitvorming in PS heeft plaatsgevonden in het geval van project-
subsidies. Afschrijving heeft in principe plaatsgevonden op basis van vaste percentages van de aanschafwaarde 
onder aftrek van eventuele subsidies en bijdragen van derden. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op 
de verwachte levensduur. 
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2 Toelichting reserves en voorzieningen 
 

Algemeen  

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht waarin het beleid wordt uiteengezet. In 
januari 2011 is de nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Hieronder worden in het kort de in de 
nieuwe nota opgenomen toelichtingen bij de bestaande reserves en voorzieningen vermeld.  

 

Reserves (gerangschikt naar thema) 

 
Algemene reserve (NR: A001) 
 
De algemene reserve is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het 
bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere 
dekking beschikbaar is. Tenslotte wordt de algemene reserve in voorkomende gevallen gebruikt om 
geoormerkte middelen van het ene naar het andere jaar over te hevelen.  
 
Voor de algemene reserve is een bandbreedte vastgesteld. Deze bedraagt minimaal 5% en maximaal 10% van de 
begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. 
verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is.   
 
Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit van de 
provincie. De noodzakelijke minimumomvang van de algemene reserve wordt mede bepaald door het 
risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen. 
Dit wordt jaarlijks in de paragraaf weerstandvermogen in begroting en jaarstukken toegelicht. 
 
Reserve personele frictiekosten (NR: B003) 
 
De reserve wordt ingezet voor:  
- (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen; 
- tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden); 
- personele knelpunten; 
- vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden); 
- complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten; 
- organisatieontwikkeling. 
 
Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten (NR: B009) 
 
De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die van strategisch belang zijn voor de 
provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Het gaat daarbij om majeure projecten 
die naar hun omvang niet binnen de jaarlijks in de begroting beschikbare middelen kunnen worden 
opgevangen. 
 

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: 
• het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor 

Flevoland  
• op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere 

reserves niet toereikend zijn; 
• het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere 

regelmaat voorkomen;   
• het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.  
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Reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn (NR: B016) 
 
Het doel van de reserve is de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en 
economische ontwikkeling van Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan 
van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond; daarna 
kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2020) 
 
Reserve risico’s kapitaalverstrekkingen (NR: B019) 
 
Het doel van de reserve is om middelen beschikbaar te hebben ingeval verstrekte risicovolle leningen niet 
worden terugbetaald, verleende garanties of borgstellingen worden aangesproken of als deelnemingen via 
aandelenkapitaal hun waarde verliezen. Per geval (lening, garantie, deelneming) wordt bij het moment van 
besluitvorming bezien of er sprake is van een risicovolle situatie en in welke mate de reserve daarvoor moet 
worden versterkt. 
 
Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan (NR: B025) 
 
Voor de uitvoering van de speerpunten is externe deskundigheid nodig, die kan wisselen afhankelijk van de fase 
waarin het speerpunt zich bevindt. Voor elk speerpunt wordt een bestuursopdracht door PS vastgesteld, 
waarbij een inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de speerpunten zullen worden gedaan. Vanwege het 
ongelijkmatig verloop van de uitgaven is een reserve ingesteld; hierdoor wordt het jaarlijks beslag op de 
begroting geëgaliseerd. 
 
Reserve p-MJP landelijk gebied (NR: B027) 
 
De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede cofinancieringmiddelen voor het p-MJP 2007-2013 
beschikbaar te houden voor latere jaren zodat de afspraken uit de bestuursovereenkomst kunnen worden 
gerealiseerd. De provinciale cofinanciering voor het p-MJP is gelijkmatig beschikbaar over de jaren 2007-2013. 
De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar. Om die reden is deze egalisatiereserve ingesteld.  
 
Reserve GO-gelden (NR: B028) 
 
De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede GO-gelden beschikbaar te houden voor latere jaren zodat 
de afspraken uit de CAO kunnen worden gerealiseerd. 
 
Reserve jeugdzorg (NR: B020) 
 

De reserve wordt gebruikt om niet bestede provinciale gelden voor de jeugdzorg beschikbaar te houden voor 
latere jaren. Met ingang van het afsprakenkader 2010-2011 is de provincie verantwoordelijk voor het opvangen 
van de fluctuaties in vraag en aanbod naar jeugdzorg. Een buffer is daarom onontbeerlijk. 
 
Reserve Infrafonds (NR: B026) 
 
Het doel van het Infrafonds is om, op basis van de gestelde doelstellingen van PS in de nota Mobiliteit 
Flevoland, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de provincie Flevoland op lange termijn te waarborgen 
en te verbeteren.   
De primaire functie van het Infrafonds is sparen. Gelet op de hoogte van de jaarlijkse dotatie versus het 
benodigde investeringsvolume op termijn worden de eerste jaren gebruikt om financieel volume te creëren. 
 
Reserve cofinanciering EU-projecten 94-99  (NR: B004) 
 
Het oorspronkelijke doel van de reserve (egalisatie van de provinciale cofinanciering) is afgewikkeld. De 
reserve is nu bedoeld voor de afwikkeling van een verwachte claim.  
 
Reserve cofinanciering EU-projecten 2000-2006 (NR: B005) 
 
Het oorspronkelijke doel van de reserve (egalisatie van de provinciale cofinanciering) is afgewikkeld. De 
reserve is nu bedoeld voor de afwikkeling van de eindafrekening. Aangezien afronding van de 

 206



programmaperiode vanaf twee jaar na afloop plaatsvindt en definitieve vaststelling door de Europese 
Commissie enkele jaren later, moeten provinciale cofinancieringmiddelen beschikbaar blijven. 
 
Reserve technische bijstand Europa (NR: B017) 
 
Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn, onder de noemer technische bijstand,  middelen 
beschikbaar gesteld. Het betreft hier salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige 
(declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve 
kunnen de schommelingen in de kosten van Technische Bijstand in een verantwoordingsjaar worden 
opgevangen. 
 
Reserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013 (NR: B022 
 
Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 
2007-2013 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen.  
 
Reserve investeringsimpuls Flevoland-Almere (NR: B024) 
 
De provincie wil met het IFA in de periode 2007-2020 het volgende realiseren:  
• krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere en het versterken van 

de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad.  
• Impulsen voor ideeën, ondernemingen en mensen, waardoor Almere duurzaam aantrekkelijk blijft en 

waarbij het gaat om investeringen in de sociale, culturele en economische infrastructuur.  
 
Reserve grootschalige kunstprojecten (NR: B006) 
 
De reserve heeft twee doelen:  
• Realisatie van landschapskunstwerken.  
• Toepassing 1% kunstregeling bij investeringen in infrastructuur, verbouwing, nieuwbouw of aankoop van 

provinciale gebouwen door de provincie die een bedrag van 10 miljoen euro te boven gaan.  
 
Reserve monumentenzorg (NR: B008) 
 
De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor 
restauratie en onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde 
beleid. 
 
Reserve projecten wonen, welzijn, zorg (NR: B010) 
 
De reserve beoogt projecten te stimuleren die tot doel hebben dat zorgvragers langer zelfstandig kunnen 
wonen en functioneren. Daarbij wordt pro-actief gekeken wat er in de provincie nodig is. De ontwikkelfase (het 
stimuleren van vernieuwing) en de uitvoeringsfase liggen in de regel uiteen, wat vraagt om een flexibele 
werkwijze. Dit is mogelijk door gebruik te maken van een bestemmingsreserve. 
 
Reserve Sportaccommodaties/grootschalige sportmanifestaties (NR: B011) 
 
De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan:  
• de stimulering van een voor Flevoland toereikend sportvoorzieningenniveau 
• subsidie voor sportaccommodaties met een regionale, provinciale of landelijke betekenis 
• grote sportmanifestaties 
 

 207



Voorzieningen 
 
Voorziening niet-jaarlijks onderhoud Provinciehuis (NR: V011) 
 
De voorziening is bedoeld om het Provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm 
voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, 
waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële 
middelen. 
Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat 
op 8 oktober 2009 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2009-2013. In het plan is 
inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen 
worden gemaakt.  
 
Voorziening niet-jaarlijks onderhoud landwegen (NR: V013) 
 
De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is 
periodiek niet-jaarlijks onderhoud nodig aan provinciale verhardingen, kunstwerken, verkeersregelinstallaties 
en openbare verlichtinginstallaties.  
Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van 
onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie 
en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden éénmaal per vijf jaar aangeboden aan 
Provinciale Staten. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen PMIT.  
 
Voorziening Grondwaterbeheer (NR: V005) 
 
De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens 
grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen 
van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen 
zijn maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoekingen ten 
behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het 
met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen 
is niet toegestaan. 
 
Voorziening Pensioenen en uitkeringen leden GS (NR: V015) 
 
Uit de voorziening wordt een tweetal aanspraken gedekt: 
• uitkeringen van voormalige gedeputeerden (die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt); 
• pensioenen van voormalige gedeputeerden 
 
Voorziening Rechten van personeel derden (NR: V018) 
 
In verband met de overname van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van de 
Hulpverleningsdienst Flevoland door Bureau Jeugdzorg Flevoland (BJZF) in 2004 is er door Provincie Flevoland 
een voorziening getroffen voor de financiële verplichting aan het AMK personeel, die voortvloeit uit de 
overgang van pensioenfonds bij vervroegde uittreding en de zogenaamde exit-kosten. De verplichting geldt 
voor een termijn van 15 jaar. 
 
Voorziening oninbare vorderingen (NR: V035) 
 
Deze voorziening is bedoeld voor vorderingen op debiteuren waarvan de inbaarheid per balansdatum zeer 
onzeker is. Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke vorderingen.   
 
Voorziening verkoop aandelen NUON/Essent (NR: V036) 
 
In de verkooptransactie aandelen Essent/Nuon is een aantal garanties en een vrijwaring opgenomen van de 
voormalige publieke aandeelhouders aan de nieuwe aandeelhouders. Het totale bedrag aan aansprakelijkheid 
voor de Provincie Flevoland bedraagt € 379.000 en is onder de naam Escrow niet aan de aandeelhouders 

 208



uitgekeerd, maar op een geblokkeerde rekening geplaatst. De maximale duur van de aansprakelijkheid 
bedraagt 5 jaar.  
De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat de vordering die bestaat op de Escrow niet tot 
uitkering komt. Conform advies Cie BBV en accountant is deze voorziening opgenomen tegenover de vordering 
op de Escrow. 
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3 Single information single audit (SISA) 
 
 
Toelichting 
 
Op basis van instructies van het Rijk is per saldo een vordering opgenomen, waarmee de doeluitkering is 
verhoogd. Dit als gevolg van de overgang van SISA van het kasstelsel naar het baten -en lastenstelsel.  
Dit is van toepassing op de regeling ‘Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer’.  
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BZK C7 Wet stedelijke vernieuwing Eindsaldo ISV (na afloop 
periode II) = totaal ontvangen 
ISV-bedrag minus totaal 
vastgestelde ISV-bijdrage na 
afloop 2e periode.

Aard controle R

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

€ 5.501 
I&M E5 Verzameluitkering VROM Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten Besteding t/m 2010

Aard controle R

€ 295.567 
I&M E9 Programma Externe Veiligheid (EV) Subsidieregeling 

programmafinanciering Externe 
Veiligheid (EV)-beleid voor 
andere overheden 2006-2010

Provincies Besteding 2010

Aard controle R

Percentage van de verstrekte 
bijdrage 2010 dat is gebruikt 
voor het in dienst nemen van 
vast personeel EV

Aard controle D2

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 313.498 29,46% Nee € 0 € 0 
I&M E11 Nationaal 

Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling 
programmafinanciering lokale 
luchtkwaliteitsmaatregelen en 
Besluit milieusubsidies

Provincies Besteding 2010 uit 
rijksmiddelen (excl. besteding 
uit ontvangen rente 
opbrengsten)

Aard controle R

Besteding 2010 uit eigen 
middelen

Aard controle R

Besteding 2010 uit bijdragen 
door derden = contractpartners 
(niet rijk of medeoverheid)

Aard controle R

Besteding 2010 uit rentebaten 
medeoverheid op door rijk 
verstrekte bijdrage NSL

Aard controle R

Teruggestort/verrekend in 2010 
in verband met niet uitgevoerde 
maatregelen

Aard controle R

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 302.407 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee € 0 € 0 
I&M E27 Brede doeluitkering verkeer en 

vervoer
Wet BDU Verkeer en Vervoer 
(art. 10)

Eindsaldo/-reservering 2009

Aard controle R

Rentebaten 2010

Aard controle R

Ontvangen BDU-bijdrage V&W

Aard controle R

Terugbetaling door derden 
vanuit BDU-bijdrage verstrekte 
middelen

Aard controle R

Besteding 2010

Aard controle R

Correctie over besteding 2009

Aard controle R

Eindsaldo/-reservering 2010

Aard controle R

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 61.166.931 € 598.189 € 37.884.000 € 0 € 38.365.068 € 15.415.214 € 45.868.838 € 859.123 € 0 
Individuele bestedingen 2010 
die meer dan 20% van de totaal 
ontvangen BDU bedragen

Omschrijving

Aard controle n.v.t.

Individuele bestedingen 2010 
die meer dan 20% van de totaal 
ontvangen BDU bedragen

Bedrag

Aard controle R

1
Gemeente Almere: exploitatie 
bijdrage stadsdienst Almere 

(967518)

€ 14.096.505 

EL&I F7 Subsidieregeling sterktes in de 
regio (Pieken in de delta)

Subsidieregeling sterktes in de 
regio

Gemeenten Hieronder per regel één 
(gebiedsgericht) 
projectkenmerk en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Voldoet aan beschikking ja/nee?

Aard controle R

Besteding 2010 minus baten 
2010 (waaronder bijdragen en 
subsidies derden, maar excl. 
publieke cofinanciering door 
andere overheden)

Aard controle R

Totale baten uit publieke co-
financiers.

Aard controle R

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

1 Project Noordvleugel Fast 
Forward

Ja € 235.070 € 93.550 Nee

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

€ 0 € 0 Nee
EL&I F15 Leren voor duurzame ontwikkeling 

(LvDO)
Beschikking o.b.v. Programma 
Leren voor duurzame 
ontwikkeling 2008-2011

Provincies Totale besteding 2010

Aard controle R

Cofinanciering eigen middelen 
2010

Aard controle R

Cofinanciering door derden 2010

Aard controle R

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 95.588 € 38.250 € 57.338 € 0 € 0 
VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau 

Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)
Wet op de jeugdzorg (art. 37) 
en
Regeling bekostiging jeugdzorg 
2009

Provincies en stadsregio’s 
(Wgr+)

Aantal Onder toezichtstelling 
(OTS), tot  1 jaar op peildatum 
2009
 
Betreft het aantal cliënten op 
peildatum die minder dan of 
gelijk aan 1 jaar (voorlopig) 
onder toezicht staan.

Aard controle D1

Aantal OTS langer dan een jaar 
op peildatum 2009

Betreft het aantal cliënten dat 
op peildatum langer dan 1 jaar 
onder toezicht staan.

Aard controle D1

Aantal voorlopige voogdij 2009

Aard controle D1

Aantal voogdij 2009

Aard controle D1

Aantal jeugdreclassering 2009

Aard controle D1

Aantal samenloop 2009

Aard controle D1

Aantal Individuele Traject 
Begeleiding 2009 (ITB), harde 
kern

Aard controle D1

Aantal ITB 2009, Criem

Aard controle D1

Aantal scholing- en 
trainingsprogramma's (STP) 
2009

Aard controle D1

207 367 4 125 311 43 156 264 0
Besteding 2010 aan stichting 
die een bureau jeugdzorg in 
stand houdt -deel justitietaken

Aard controle R

Besteding 2010 aan stichting, 
die een bureau jeugdzorg in 
stand houdt - deel taken bureau 
jeugdzorg en subsidie bureau 
jeugdzorg

Aard controle R

Besteding 2010 aan zorgaanbod

Aard controle R

Aantal aanmeldingen 2010 aan 
het LBIO door bureau jeugdzorg

Aard controle D2

Aantal afmeldingen 2010 aan 
het LBIO door bureau jeugdzorg

Aard controle D2

Omvang egalisatiereserve 
jeugdzorg per 31 december 2010

Aard controle R

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt aan stichting 
die een bureau jeugdzorg in 
stand houdt -deel justitietaken

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in of na 
2010 plaatsvindt aan stichting 
die een bureau jeugdzorg in 
stand houdt -deel justitietaken

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt aan stichting, 
die een bureau jeugdzorg in 
stand houdt - deel taken bureau 
jeugdzorg en subsidie bureau 
jeugdzorg

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt aan stichting, die 
een bureau jeugdzorg in stand 
houdt - deel taken bureau 
jeugdzorg en subsidie bureau 
jeugdzorg

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 7.210.772 € 5.025.941 € 26.486.927 € 626.144 Nee € 0 € 0 € 0 € 0 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

Provincies en stadsregio's (Wgr+)

Investering stedelijke vernieuwing 
(ISV)

Provincies (rechtstreekse 
ontvanger)
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