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Bestemmingsv/ijziging 'provinciale cofinanciering Europese programma's periode 
2007-2013' ten gunste van de uitvoering van As-4 van het Europees Visserij Fonds 
(EVF). 

1. Beslispunten 

1. In te stemmen met een bestemmingswijziging van de provinciale cofinan
ciering voor ESF-achtige activiteiten (beschikbaar gesteld in het kader 
van de Europese programma's periode 2007-2013) voor een bedrag van 
€ 150.000 ten gunste van het Europees Visserij Fonds As-4 "Duurzame 
ontwikkeling van visserijgebieden". 

2. In te stemmen met herschikking van de beschikbaar gestelde middelen 
voor provinciale cofinanciering (restantbudget van € 360.000 voor EVF 
geheel beschikbaar stellen in 2011 in plaats van gedurende 2011 tot en 
met 2014). 

3. Een bedrag van € 25.000 uit middelen Technische Bijstand Europese pro
gramma's over te hevelen naar Technische Bijstand voor EVF voor het la
ten beoordelen van subsidieaanvragen door het ministerie van EL&I. 

4. De 5e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen. 

2. Inleiding 

De Provincie Flevoland participeert vanaf 2010 in As-4 ("Duurzame ontwikke
ling van visserijgebieden") van het Europees Visserij Fonds (EVF). Doel van 
As-4 is om (via een bottom-up benadering a la LEADER) de visserijgemeen
schappen in staat te stellen met vernieuwende projectvoorstellen te komen 
om het perspectief van de visserijsector duurzaam te verbeteren. 
Het Ministerie van EL&I is als beheersautoriteit verantwoordelijk voor de uit
voering van het EVF-programma. Wat betreft As-4 is de uitvoering deels ge
delegeerd aan de regio. Dat betekent dat de desbetreffende regio verant
woordelijk is voor het aanleveren van de vereiste cofinanciering van 50% ten
einde de overige 50% te verkrijgen uit het EVF. In Flevoland dragen de pro
vincie en de gemeente Urk zorg voor deze cofinanciering, te weten € 400.000 
provincie (voor de besluitvorming inzake deze cofinanciering zie bijlagen) en 
de gemeente Urk € 200.000. Voor Flevoland is derhalve een budget beschik
baar van € 1.200.000 (voor de periode tot en met 2015). 
Het Ministerie van EL&I voert de regeling uit in de vorm van tenderopenstel-
lingen. De provincie heeft in 2010 meegedaan aan twee tenderopenstellingen 
die belden zeer succesvol zijn verlopen. Inmiddels zijn 5 innovatief verster
kende en vernieuwende projecten goedgekeurd door het ministerie en is de 
verwachting dat in januari 2011 nog een zesde projectaanvraag zal worden 
gehonoreerd. In dat geval zal het budget van € 1.200.000 volledig zijn benut. 
Echter, de provincie heeft het totale EU-deel dat aan haar is toegewezen, 
zijnde € 1.666.667, nog niet volledig benut. Er is nog ruimte voor een bedrag 
van in totaal € 466.667 dat Ingezet kan worden ten behoeve van openstellin
gen in 2011. Binnen de visserijgemeenschap van Urk ligt een aantal goede ini
tiatieven klaar om bij een volgende openstelling ingediend te worden. Van 
het bedrag van € 466.667 dient wederom 50% gecofinancierd te worden door 
de gemeente Urk en de Provincie Flevoland. De gemeente Urk heeft inmid
dels een bedrag van € 100.000 toegezegd omdat zij kansrijke mogelijkheden 
ziet. Om de openstelling in 2011 mogelijk te maken is van provinciewege dus 
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nog een bedrag van € 133.333 noodzakelijk om te voldoen aan de cofinancieringsnorm. Voorge
steld wordt om dit bedrag af te ronden op € 150.000, zodat een bedrag van € 16.667 in de re
serve beschikbaar blijft om eventuele afwikkelingsverschillen (en/of andere kosten) met het 
ministerie te verrekenen. Aangezien de provincie ook de kosten dient te betalen voor de finan
cieel-technische toets die Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I als beheersautoriteit 
uitvoert op de subsidieaanvragen, wordt voorgesteld in de begroting 2011 een bedrag van € 
25.000 te reserveren op de begrotingspost EVF AS-4 Technische bijstand, ten laste van de begro
tingspost Technische Bijstand Europese programma's. 

3. Beoogd effect 

"Volledige benutting EU-budget voor Flevoland en deelname aan tenderopenstelling in 2011" 
Door het beschikbaar stellen van € 150.000 door de Provincie Flevoland (in combinatie met de 
reeds beschikbaar gestelde extra cofinanciering van de gemeente Urk ad € 100.000) kan de pro
vincie het volgende bewerkstelligen: 
- de totaal door de Europese Commissie beschikbaar gestelde ruimte voor Flevoland ad 

€ 1.666.667 in het kader van het EVF As-4 kan worden benut; 
- het visserijgebied Urk kan in 2011 nogmaals participeren in een tenderopenstelling (naar 

verwachting in juli 2011) voor een bedrag van € 466.667; 
- er blijft een geringe buffer beschikbaar van € 16.667 voor eventuele afwikkelingsverschillen 

met het ministerie of tegenvallende projectkosten. 

4. Argumenten 

1.1 "Aanvullende cofinanciering is noodzakelijk ter continuering van EVF As-4" 
De Europese Commissie schrijft in het kader van het EVF As-4 programma cofinanciering voor 
van 50%. Deze cofinanciering dient geleverd te worden door de lidstaat. Het Ministerie van EL&I 
is niet bereid de cofinanciering voor haar rekening te nemen en heeft vanaf het begin van de 
uitvoering van As-4 de verantwoordelijkheid daarvoor in de regio gelegd. In Flevoland wordt de 
cofinanciering verstrekt door provincie en gemeente. 

1.2 "Minder financiële ondersteuning noodzakeUjk voor ESF-achtige activiteiten" 
Gebleken is dat minder geld benodigd is voor het ondersteunen van arbeidsmarktprojecten in 
het kader van het landelijk ESF-programma. Derhalve is ruimte beschikbaar om de bestemming 
van de provinciale middelen voor de Europese programma's in de periode 2007-2013 te wijzigen 
van ESF-achtige activiteiten naar het EVF. 

2.1 "Herschikking van de beschikbaar gestelde middelen is noodzakelijk" 
Teneinde aan alle betalingsverplichtingen richting het ministerie van EL&I te kunnen voldoen 
dienen de beschikbaar gestelde middelen voor provinciale cofinanciering geheel in 2011 be-

^̂  schikbaar gesteld te worden. In de huidige (meerjaren)begroting 2011 -2014 is de inzet van pro-
^ A vinciale cofinanciering t.b.v. visserijprojecten voorzien in vier gelijke delen van € 95.000. Voor-
^ i J ' gesteld wordt om naar analogie van dit voorstel het restantbedrag van de cofinanciering in 2011 

'^=^ ' ineens tot een bedrag van € 360.000 beschikbaar te stellen, onder gelijktijdige aanpassing van 
(i:i'lï de daarbij behorende onttrekkingen aan de reserve cofinanciering EU 2007-2013. 

ö 
% — J J 

ZZ): -J-1 "Overheveling van Technische Bijstand is noodzakeUjk" 
Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I voert de financieel-technische toets van de subsi
dieaanvragen uit. DR neemt alleen de vaste kosten daarvan voor haar rekening. De variabele 

^ > kosten dienen door de provincie betaald te worden. Teneinde de beschikbare middelen voor 
^ = provinciale cofinanciering in te zetten ten behoeve van de projecten zelf, is het noodzakelijk 
%= aanvullend een bedrag beschikbaar te stellen uit de Technische Bijstand. De gemiddelde varia-
| ] L | bele kosten per project worden geschat op € 6.000. De verwachting is dat in 2011 vier projecten 

,J—J) gehonoreerd zullen worden. 

5. Kanttekeningen 
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De uitvoering van de AS-4 regeling verloopt voor de Provincie Flevoland zeer succesvol. Dit geldt 
niet voor alle deelnemende provincies. Indien één of meerdere provincies het totaal beschikba
re budget per provincie van € 1.666.667 niet benut, kan een verschuiving van de middelen 
plaatsvinden. Het EVF kent een programmaperiode tot en met 2013 met een uitloop van 2 jaar 
om projecten te realiseren. Indien de openstelling in 2011 wederom succesvol verloopt waarbij 
het gehele budget ad € 1.166.667. wordt benut, kan de Provincie Flevoland verzoeken om het 
niet gebruikte deel van de andere provincies toe te voegen aan het Flevolandse deel. In dat ge
val zal de provincie opnieuw aanvullende cofinanciering voor 50% moeten regelen en zullen wij 
aanvullende voorstellen aan u voorleggen. 

6. Evaluatie 

N.v.t. 

7. Advies van de Commissie van advies 

De Commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van 
Provinciale Staten d.d. 17 februari 2011 

Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 januari 2011, nummer 1089223 

BESLUITEN: 

1. In te stemmen met een bestemmingsv/ijziging van de provinciale cofinanciering voor ESF-
achtige activiteiten (beschikbaar gesteld in het kader van de Europese programma's periode 
2007-2013) voor een bedrag van € 150.000 ten gunste van het Europees Visserij Fonds As-4 
"Duurzame ontv/ikkeling van visserijgebieden". 

2. In te stemmen met herschikking van de beschikbaar gestelde middelen voor provinciale co
financiering (restantbudget van € 360.000 voor EVF geheel beschikbaar stellen in 2011 in 
plaats van gedurende 2011 tot en met 2014). 

3. Een bedrag van € 25.000 uit middelen Technische Bijstand Europese programma's over te 
hevelen naar Technische Bijstand voor EVF voor het laten beoordelen van subsidieaanvragen 
door het ministerie van EL&I. 

4. De 5e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 17 februari 2011. 
griffier, voorzitter. 

^ • ^ ' 8. Bijlagen 

r{i=J 5e wijziging van de begroting 2011. 
m 
'£z=! 9. Ter lezing gelegde stukken 

r%) Geen. 

^ Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 

Zf% 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 januari 2011, nummer 1089223 

BESLUITEN: 

1. In te stemmen met een bestemmingsv/ijziging van de provinciale cofinanciering voor ESF-
achtige activiteiten (beschikbaar gesteld in het kader van de Europese programma's periode 
2007-2013) voor een bedrag van € 150.000 ten gunste van het Europees Visserij Fonds As-4 
"Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden". 

2. In te stemmen met herschikking van de beschikbaar gestelde middelen voor provinciale 
cofinanciering (restantbudget van € 360.000 voor EVF geheel beschikbaar stellen in 2011 in 
plaats van gedurende 2011 tot en met 2014). 

3. Een bedrag van € 25.000 uit middelen Technische Bijstand Europese programma's over te 
hevelen naar Technische Bijstand voor EVF voor het laten beoordelen van subsidieaanvragen 
door het ministerie van EL&I. 

4. De 5e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergaderingj 
griffier, voorzitter. 

n Provinciale Staten van 17 februari 2011, 
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Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

Mutaties begrotingsthema's 

Thema 

Onderdeel Omtchri jv ing 
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Prim, 

begroting 

Vorige 

raming 
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2011 

Nieuwe 

raming 

Doorwerl<ingt.o.u. 2011 

2012 2013 2014 

3 Economie en arbeidsmarkt 

10130102-1 

101301056 

EPT Overig 

Europees Visserij Fonds 

3.4 Europese programma's 

101301156 Europees Visserij Fonds 

As-'l 

As-4 

L 
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95.000 

L 
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7,122,466 

-

85,001 

95,000 

7,122,466 

-

-25.000 

585.000 

560.000 

-200.000 

60.001 

680.000 

7.682,466 

-200,000 

-95,000 -95.000 -95.000 

-95,000 -95,000 

- -

-95.000 

-

3.4 Europese programma's -2.740.142 -2.740,142 -200.000 -2.940.142 

r —'''~~""""'". 
fTotaal 3 Economie en arbeidsmarkt 23.171.242 25,129.242 360,000 25.489.242 -95.000 -95.000 

6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 

6.6 Iteserves 

Totaal 6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 

Saldo van lasten en baten 

Aldus besloten In de vergadering van PS fld. 17 februari 2011 

de griffier, 

1 8 FEB. 2011 

-95,000 

111301142 Cofinancie ring EU-pro jecten 07-13 B -2,582,810 -2,582,810 -360,000 -2.942,810 95,000 95,000 95,000 

23,102,518 

97,064,922 

-25,060.518 

-99.022.922 

-360.000 

-360,000 

-25.420,518 

-99.382,922 

95,000 

95.000 

95,000 

m'-'':Msxa 

95,000 

95.000 

in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

^ ^ 

Ü/A n^/ A IA 
^- ^ 

^ 

f"' 
L L 

ï^ 

tr 

^-T3 
73 

O 
< 

n 

< 
O 
r-
> 
Z 
O 

o *^ 
00 

S) 
ls> 
Ui 

0> 
UQ 

</> 

< 
O 
O 
- 1 
l/l 

0) 


