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Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2019 
 
Hieronder treft u de antwoorden op de schriftelijk ingediende technische vragen bij de Jaarstukken 2019 (en bijlagen). 
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1 FvD Omgevingswet 14 Per welke datum is voorzien dat de 
Flevolandse ambtenaren bekwaam 
zijn in het gebruik van het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO)? 

Smelik De onderdelen van de het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
komen op verschillende tijden beschikbaar om ermee te 
oefenen. Uiterlijk bij inwerkingtreding van de Omgevingswet 
zal ermee gewerkt moeten kunnen worden. In het 
bestuursakkoord tussen de koepels en het rijk is als 
voorwaarde voor inwerking tredend gesteld dat het DSO een 
half jaar voor 1-1 inwerkingtreding beschikbaar is, zodat er 
tijd is om te oefenen. 

2 FvD Waterkwaliteit 
(indicatoren) 

15 Welke maatregelen zijn er (in 2019) 
genomen om de toename tegen te 
gaan van het percentage 
waterlichamen met een 
ontoereikende ecologische kwaliteit? 

Hofstra Vanuit de provincie was het Actieplan Bodem en Water 
(ABW) lopende in 2019, waarbij in samenwerking met 
ondernemers (bovenwettelijke) maatregelen worden 
onderzocht en uitgevoerd. Momenteel wordt het ABW 
geëvalueerd om te bepalen hoe dit wordt voortgezet.  
 
Aankomend jaar wordt de resterende provinciale opgave 
voor natuurvriendelijke oevers uitgevoerd en deze waren in 
2019 in voorbereidende ontwerpfase.  
 
In 2019 is onderzoek uitgevoerd naar het ecologische 
functioneren van de aangelegde natuurvriendelijke oevers. 
De uitkomsten ten aanzien van beheer en onderhoud van de 
natuurvriendelijke oevers worden als maatregel 
meegenomen in komende planperiode. 
 
Voor de maatregelen (aanleg natuurvriendelijke oevers, 
baggeren, aanpassingen AWZI’s, etc.) die het waterschap 
heeft uitgevoerd wordt verwezen naar het 
waterbeheerprogramma. 
 
Kanttekening dat van belang is bij het onderdeel 
waterkwaliteit is dat de effecten van maatregelen niet 
direct zichtbaar zijn, omdat de ecologie langere tijd nodig 
heeft om zich te ontwikkelen. Daarnaast wordt de ecologie 
sterk beïnvloed door de klimatologische omstandigheden 
(zoals droge zomer 2018). 

3 FvD Ruimtelijke 
ontwikkeling 

17 Wat is er (in 2019) gerealiseerd wat 
betreft de aanleg van glasvezel in 

Fackeldey Glasdraad Flevoland is in het najaar van 2019 het 
buitengebied in Oostelijk Flevoland gestart met de aanleg 
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het buitengebied van Zuidelijk en 
Oostelijk Flevoland? 

van glasvezel in de bermen. Er zijn nog geen 
huisaansluitingen gedaan. 

4 FvD Krachtige samenleving 19 Waarom hadden de pilot preventief 
gezondheidsonderzoek ouderen en de 
implementatie van de app 
‘OZOverbindzorg’ een langere 
voorbereidingstijd nodig?  

Fackeldey Opstart pilot preventief gezondheidsonderzoek duurde wat 
langer, omdat het programmaplan WEL, inhoud, inrichting en 
financiering eerst moest worden uitgewerkt. 
OZO-verbindzorg kent veel stakeholders; de gemeenten 
financieren voor deelname vanuit sociaal domein, de 
zorgverzekeraar voor huisartsen en andere zorgaanbieders. 
Het vraagt tijd dit allemaal goed te regelen. 

5 FvD Water 20 Wat heeft de bekendheid van de 
nieuwe status van de Knardijk (in 
2019) opgeleverd? 

Smelik Het maatschappelijk proces Knardijk heeft tot nu toe het 
volgende opgeleverd: 

• Proces tussen pachters, natuurorganisaties en het 
Waterschap om te komen tot meer biodiversiteit op de 
dijk (in uitvoering: in mei van dit jaar zullen de eerste 
zaadmengsels worden gezaaid). 

• Door middel van borden op de dijk stellen de boeren 
langs de Knardijk zich voor en geven informatie over wat 
ze doen/verbouwen (in uitvoering). 

• Initiatief van een architect en componist/theatermaker 
om het verhaal achter het unieke erfgoed Knardijk, 
zichtbaar en ervaarbaar te maken (in 
onderzoek/ontwikkeling). 

• Een idee van een agrariër uit de omgeving voor de 
Werkhaven: een kenniscentrum op het gebied van 
landbouw, in combinatie met de verkoop van lokale 
producten en een bee-city (eerst 
haalbaarheidsonderzoek). 

• Met verschillende partijen (gemeente Zeewolde, 
gemeente Lelystad, Waterschap, Nationaal Park Nieuw 
Land) in overleg over mogelijkheden aanpak fietspad 
Knardijk.  

• Lerende overheden (één van de belangrijkste doelen van 
dit project) en een brede waardering bij betrokkenen 
voor de aanpak van dit maatschappelijk proces. 

6 FvD Ontwikkelde nieuwe 
natuur (indicatoren) 

24 Waarom is er geen ontwikkeling van 
nieuwe natuurwaarden gerealiseerd, 
terwijl het streefcijfer 37 hectare 
bedraagt? 

Hofstra Binnen het programma Nieuwe Natuur wordt een aantal 
eerdere opgaven voor compensatie NNN o.a. als gevolg van 
de verbreding van de A6 bij Almere gerealiseerd. Deze vindt 
plaats binnen de Nieuwe Natuur projecten ‘Kop van het 
Horsterwold’ en de eerste fase van de projecten, ‘Eemvallei 
Zuid’ en ‘Noorderwold-Eemvallei’. Deze projecten zijn nu in 
uitvoering en in 2019 nog niet opgeleverd. Zie hiertoe ook de 
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voortgangsrapportage Nieuwe Natuur. 

7 FvD Leefbaarheid landelijk 
gebied 

25 Zijn er onvoorziene obstakels ontdekt 
in de aanleg van het 
glasvezelnetwerk? Zo ja, welke? 

Fackeldey Nee, er zijn (vooralsnog) geen onvoorziene obstakels ontdekt 
in de aanleg van het glasvezelnetwerk. 

8 FvD Natuur en landschap 26 Welke gezamenlijke initiatieven zijn 
bedacht met diverse 
natuurorganisaties om een extra 
impuls te geven aan de 
ondersteuning van groene 
vrijwilligers in Flevoland? Welke zijn 
gerealiseerd? 

Hofstra In 2019 is in eerste instantie gebleken dat er voldoende 
animo is onder de groene vrijwilligersorganisaties voor 
samenwerking. Vervolgens is besloten om uit de veelheid van 
ideeën er twee verder uit te werken in 2020, te weten: 

• Het opzetten van een gezamenlijk cursusaanbod via een 
platform. 

• Het organiseren van een festival voor groene 
vrijwilligers in 2021. 

9 FvD Natuur en landschap 27 Hoe heeft de provincie de 
essentaksterfte in haar eigen areaal 
aangepakt? Wat was het resultaat? 

Hofstra De provincie is hiervoor een meerjarig project gestart, 
waarbij jaarlijks wordt beoordeeld hoe de staat is van de 
essenlaanbomen en essenbeplantingen langs de provinciale 
wegen. Eind vorig jaar zijn er naar aanleiding van een 
inventarisatie op diverse plekken essen gekapt met name in 
de beplantingen. Op dit moment zijn er nog geen wegen met 
essenboombeplanting gekapt en kan de uitval nog binnen het 
beheerbudget worden opgevangen.  Er zijn wel zorgen omdat 
de essenbeplanting een groot deel vormt van de totale 
hoeveelheid aanwezige beplantingen. 

10 FvD Natuur en landschap 28 Waarom zijn de gerealiseerde baten 
bij ‘2.2 Natuur en landschap’ fors 
lager dan begroot? 

Hofstra In het kader van agrarisch natuurbeheer wordt er een 
subsidie verstrekt aan het Flevolands Agrarisch Collectief 
(FAC). De uitvoering hiervan vindt plaats via het RVO. De 
begrote inkomsten hadden betrekking op de categorie Water 
welke door het Waterschap 
Zuiderzeeland wordt betaald. In 2019 is duidelijk geworden 
dat de categorie Water voor 100% uit Europese middelen is 
gefinancierd. Een doorbelasting richting het Waterschap is 
daardoor achterwege gebleven. Per saldo € 50.000 lagere 
kosten en € 50.000 lagere opbrengsten.  

11 FvD Recreatie en Toerisme 32 Welke nieuwe toeristische en/of 
recreatieve producten en routes zijn 
(in 2019) mede door de stimulans van 
de provincie ontwikkeld? 

Fackeldey Zie antwoord bij vraag 57 voor gesubsidieerde toeristische 
producten. Qua toeristische routes zijn de volgende routes in 
2019 ontwikkeld:  reconstructie Langeafstandswandelroute 
Pionierspad, start Flevolands tracé bij 
Langeafstandsfietsroute Zuiderzeeroute, diverse fiets- en 
wandelroutes rondom de toeristische Overstappunten 
(TOP’s), 3 fietsroutes met het nieuwe fietspad Grote Trap en 
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audiotour Knardijk.  

12 FvD Recreatie en Toerisme 
(indicatoren) 

32 Worden PS geïnformeerd over de 
realisatie van de indicatoren bij 
Recreatie en toerisme? Zo ja, op 
welke termijn? 

Fackeldey Zodra definitieve data beschikbaar komt zal deze worden 
opgenomen in de documenten van de P&C-cyclus 
(jaarstukken en/of programmabegroting).  
Daarnaast deelt Visit Flevoland via haar website 
www.visitflevoland.nl actief cijfers en publicaties. Op deze 
website is binnenkort (mei) het jaarverslag te vinden, en ook 
onderzoeksverslagen worden hier gepubliceerd. 
 
N.B. De indicator ‘Bereik’ (x 1 mln, onder Toerisme provincie 
Flevoland) is abusievelijk onjuist overgenomen vanuit de 
Programmabegroting 2020; hier is nu 15 opgenomen, dit 
moet 150 zijn. 

13 FvD Economie (verbonden 
partijen) 

33 Wat is het onderscheid tussen 
Horizon, het MKB Fonds Flevoland, 
het Technofonds Flevoland, De 
Aanjager, het POC Fonds Flevoland 
en het MKB Doorstartfonds Flevoland? 

Appelman Horizon is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van 
Flevoland. Horizon heeft als kerntaak de regionale economie 
te versterken. De taken van Horizon zijn beschreven op 
www.horizonflevoland.nl. Horizon beheert genoemde 
fondsen met uitzondering van het MKB Doorstartfonds. Op 
genoemde site kunt u ook nadere informatie vinden over het 
MKB-Fonds, het Technofonds, De Aanjager en het TMI-POC-
Fonds. Nadere informatie over het MKB Doorstartfonds vindt 
u in het Statenvoorstel #2517199 en bijbehorende 
documenten. 

14 FvD Recreatie en toerisme 
inclusief 
gebiedspromotie 

34 Welke kansrijke (inter)nationale 
doelgroepen heeft Visit Flevoland 
aangesproken? 

Fackeldey Visit Flevoland BV stelt jaarlijks een jaarplan op met de 
activiteiten waarop zij inzet gaan plegen. Hierbij geven zij 
uitvoering aan de gestelde kaders uit het Beleidsplan 
Toerisme & Recreatie Flevoland. In het beleidsplan zijn de 
volgende kansrijke doelgroepen voor Flevoland 
geformuleerd:  
de groeiende Nederlandse bevolking, in Flevoland en in de 
nabijgelegen Metropoolregio Amsterdam, de 
verblijfstoeristen in Flevoland en in de omliggende regio’s,  
de nabije internationale markten, met name Duitsland en 
België en de inkomende toeristen van Amsterdam. 

15 FvD Human Capital agenda 36 In hoeverre komt de onderuitputting 
van het budget voor de Publiek-
Private Samenwerking (PPS) door een 
gebrek aan projecten? 

Appelman De uitbetaling van de subsidie gaat in tranches die verspreid 
zijn over (meestal) vier jaar.   
 
Er is geen gebrek aan Publieke Private Samenwerkingen. 

http://www.visitflevoland.nl/
http://www.horizonflevoland.nl/
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16 FvD Recreatie en toerisme 
inclusief 
gebiedspromotie 

38 Waardoor is de opstart van het 
brandteam vertraagd? 

Fackeldey Begin 2019 is een kwartiermaker aangesteld om het 
brandteam (team van gebiedspartners) conform plan te 
formeren. Het brandteam is in mei 2019 van start gegaan. 
Het tweede half jaar zijn de nodige activiteiten door het 
brandteam opgestart en uitgevoerd zoals de ontwikkeling 
van een brandguide Flevoland, portal Flevoland en nulmeting 
imago-onderzoek. Door  het proces in 2018 om te komen tot 
een goede door alle gebiedspartners gedragen basis 
(identiteitskompas Flevoland) langer geduurd heeft dan 
voorzien en de bewuste keuze om in 2019 eerst aan de 
inrichting van het brandmanagement en de ontwikkeling van 
de basisinstrumenten te werken is het in 2019 niet gelukt om 
het beschikbare budget in 2019 volledig weg te zetten. 

17 FvD Culturele kracht en 

identiteit (indicatoren) 

41 Vanaf welke temperatuur is het weer 
te warm voor een bezoek aan 
Batavialand? Vanaf welke 
gevoelstemperatuur is het te warm 
voor een bezoek aan Batavialand? 

Rijsberman In het algemeen geldt dat hoe mooier het weer, hoe 
aantrekkelijk andere alternatieven zoals bezoek aan strand 
of zwembad zijn ten opzichte van bezoek een museum. 
Daarnaast spelen andere weersomstandigheden een rol. Zo 
was het tijdens evenementen van Batavialand in 2019 erg 
slecht weer, waardoor het museum om veiligheidsredenen 
gesloten was. Dat is direct zichtbaar in lagere 
bezoekersaantallen. 

18 FvD Restauratievolume 
(indicatoren) 

42 Waarom is het percentage 
rijksmonumenten (exclusief functie 
woonhuis) met staat van het casco in 
de categorie ‘matig’ en ‘slecht’ 
toegenomen? 

Rijsberman In Flevoland zijn er 44 gebouwde rijksmonumenten, niet 
woonhuizen zijnde waarvan er 4 in matige/slechte staat van 
onderhoud. In de vorige jaarrekening is 1 daarvan niet 
meegenomen in de berekeningen omdat dit monument geen 
“inhoud” heeft en dus geen getal voor kubieke meters kon 
geven. In de huidige jaarrekening is dit monument wel 
meegerekend, waardoor het aantal kubieke meters 
rijksmonument met een staat van onderhoud matig/slecht 
gelijk is gebleven maar het percentage van 6,8% naar 9,1% is 
gegaan. Het streefgetal is gebaseerd op de cijfers over 2018 
omdat dit het eerste jaar is dat deze beleidsindicator 
gehanteerd werd. We zitten hier dus nog in een leerproces. 

19 FvD Subsidieregeling 
Actieplan Geluid 

52 Waarom is er (in 2019) geen subsidie 
verstrekt voor het helpen van 
bewoners die hinder ondervinden van 
het geluid op de provinciale weg? 

Smelik De subsidie is eind 2019 van kracht geworden. De regeling 
verlangt specifieke maatregelen die door een aannemer 
moeten worden geoffreerd. Dit kost tijd. De regeling 
voorziet in een evaluatie die begin 2021 moet worden 
uitgevoerd. Een aantal van de gestelde vragen komen hierbij 
aan de orde.  
Bij het bestemmen van het rekeningresultaat 2019 worden 
de resterende middelen voor Actieplan Geluid toegevoegd 
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aan het budget in 2020. 

20 FvD Lening DE-on 55 Hoe gaat DE-on om met een 
(tijdelijk) negatief eigen vermogen? 

Fackeldey Een tijdelijk negatief vermogen was voorzien bij de 
oprichting van DE-on. Afhankelijk van het tempo van de 
uitgezette leningen, is de planning dat het eigen vermogen 
van DE-on in de loop der jaren positief wordt. 

21 FvD Waardering openbaar 

vervoer (indicatoren) 

58 Waarom is de norm voor stiptheid die 
is afgesproken in de concessie 
IJsselmond lager dan wat in 2016, 
2017, 2018 en 2019  is gerealiseerd? 

De Reus De vervoerder is verantwoordelijk voor het realiseren van 
kwalitatief goed openbaar vervoer. De  vastgestelde norm is 
een minimum eis waaraan  voldaan moet worden, maar wel 
een eis die in de praktijk haalbaar is. Het realiseren van een 
hogere stiptheid levert een positieve bijdrage aan de 
waardering van het openbaar vervoer, hetgeen ook in het 
belang is van de vervoerder. 

22 FvD Mobiliteit 
(indicatoren) 

59 Welke maatregelen zijn (in 2019) 
genomen tegen de toegenomen 
reistijd tijdens de spits op de 
Gooiseweg (N305), de Ganzenweg  en 
de Hanzeweg (Roggebotsluis), die 
alle boven het streefcijfer uitkomen? 

De Reus • Voor de genoemde trajecten zijn maatregelen in 
voorbereiding om de doorstroming weer te laten voldoen 
aan de reistijdnorm (ongelijkvloerse kruising 
Roggebot/nieuwe hoge brug, ongelijkvloerse kruising 
Harderhaven, verdubbeling Gooiseweg tussen 
Nijkerkerweg en Gooimeerdijk Oost). 

• Daar waar mogelijk wordt gekeken of in tussentijd al 
mogelijkheden zijn voor ‘verlichting’. Zo zijn ten 
aanzien van Hanzeweg/Roggebot met Rijkswaterstaat 
afspraken gemaakt om het aantal brugopeningen te 
beperken. Concreet betekent dit dat in de avondspits in 
het vaarseizoen recreatievaartuigen waarvoor de brug 
moet worden geopend zoveel mogelijk worden 
gebufferd. 

23 FvD Onderhoudstoestand 
(indicatoren) 

59 Waarom is het percentage 
provinciale kunstwerken dat ten 
minste het door PS vastgestelde 
onderhoudsniveau heeft, onder het 
streefcijfer gezakt? 

De Reus Er zijn twee fietsbruggen (kunstwerken) die momenteel 
onder het basisniveau B zitten en tegen het einde van hun 
levensduur zitten. Het betreft in beide gevallen vervanging 
van de bovenbouw (dek + leuningen) van de fietsbrug. Deze 
beide fietsbruggen staan in de MBVI geprogrammeerd om in 
2021 te worden vervangen. Er is geen sprake van een 
onveilige situatie. 

24 FvD Onderhoudstoestand 
(indicatoren) 

60 Welke risico’s zijn aan het licht 
gekomen bij de herinspectie die een 
aantal kunstwerken niveau C heeft 
gegeven? 

De Reus Bij de herinspectie in 2019 is bevestigd dat de bovenbouw 
(dek + leuningen) van de twee fietsbruggen onder het 
basisniveau B zijn gekomen. Hierdoor is op termijn een risico 
dat een dekplank of leuning breekt. Om dit risico weg te 
nemen worden in 2021 de twee bruggen gerenoveerd. Uit de 
inspectie blijkt dat er tot het moment van vervanging geen 
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sprake is van een mogelijke onveilige situatie. 

25 FvD Openbaar vervoer 61 Waarom is het definitieve cijfer van 
de kostendekkingsgraad OV pas rond 
de zomer van 2021 bekend? 

De Reus Een belangrijk deel van de kostendekkingsgraad wordt 
bepaald door de reizigersopbrengsten. Deze opbrengsten 
ontvangt de vervoerder jaarlijks achteraf van Trans Link 
Systems (TLS). TLS is de nationaal opererende organisatie 
achter de OV-chipkaart(systemen). Dit betreft o.a. de 
opbrengsten uit (Studenten) OV-chipkaarten, die door TLS 
over de concessies moeten worden verdeeld en aan de 
verschillende vervoerders moeten worden uitbetaald. Dít is 
ook de reden dat subsidievaststelling over enig concessiejaar 
pas 18 maanden na afloop van het betreffende concessiejaar 
kán plaatsvinden. Tot die tijd worden de TLS-opbrengsten 
verdeeld en verrekend.  

26 FvD Mobiliteitsbeleid 64 Hoe kan de bereikbaarheid van de 
Maritieme Servicehaven Noordelijk 
Flevoland (MSNF) op lange termijn 
worden verbeterd? 

Appelman De bereikbaarheid over het water wordt verbeterd indien tot 
vergroting van de sluis bij Kornwerderzand wordt 
overgegaan. De bereikbaarheid van de haven via de weg is 
afhankelijk van het achterliggende wegennet. Door de 
diverse ontwikkelingen in de gemeente Urk (MSNF, 
binnendijks bedrijventerrein, woonwijk Schokkerhoek) wordt 
de druk op de Domineesweg groot. Gemeente en provincie 
verkennen gezamenlijk de mogelijkheden voor de 
toekomstige ontsluiting van Urk. 

27 FvD Nieuwe natuur 83 Welk risico vormt de planuitwerking 
van grote projecten (‘Schokland’, 
‘Noorderwold-Eemvallei’, ‘Eemvallei-
Zuid’ en ‘Oostkant Dronten) voor het 
programma Nieuwe Natuur? 

Hofstra De genoemde projecten worden nog verder uitgewerkt, 
daarom zijn nog niet alle gedetailleerde planuitwerkingen 
bekend. Financiële tegenvallers zullen door de 
initiatiefnemers opgevangen moeten worden, door 
bijvoorbeeld andere keuzes te maken binnen hun 
businesscases.  
 
De initiatiefnemers kunnen voorstellen doen aan de 
provincie. Het kan voorkomen dat de voorstellen van de 
initiatiefnemers niet voldoen aan de uitgangspunten van de 
provincie zoals opgenomen in het PS-besluit en de 
realisatieovereenkomsten. In voorkomende gevallen kan GS 
besluiten mee te werken aan een oplossing, passend binnen 
de kaders die PS aan GS heeft meegegeven. Er is nu geen 
aanleiding de risicobuffer aan te passen. 

28 FvD Grondverkopen 84 Waarom waren de samenhangende 
lasten, die inherent zijn aan 
grondverkoop, niet begroot? 

Hofstra Er is wel degelijk rekening gehouden met deze lasten, 
binnen de kaders van het programma Nieuwe Natuur. De 
financiële effecten van grondmutaties worden echter niet 
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voor alle verwachte transacties in de provinciale 
jaarbegroting verwerkt. De mutaties in de gronden kennen 
namelijk een eigen dynamiek, die niet altijd goed te 
relateren is aan de timing van de provinciale 
begrotingscyclus (P&C). Wanneer een transactie niet binnen 
de door PS gestelde kaders voor het programma zou passen, 
dan wordt uiteraard vooraf een toelichting gegeven en 
toestemming gevraagd. Dit is in 2019 niet aan de orde 
geweest. Minimaal jaarlijks worden Provinciale Staten over 
de voortgang van het programma geïnformeerd via een 
specifieke voortgangsrapportage.  

29 FvD Opkomst bij 
verkiezingen 
(indicatoren) 

88 Wat is de verklaring voor het hoge 
opkomstcijfer bij de Provinciale 
Statenverkiezing Flevoland van 2019? 

Verbeek De griffie heeft in overleg met de begeleidingscommissie 
voor de campagne een mix van middelen ingezet om 
kiesgerechtigden te bereiken. Diverse middelen zoals de 
website, de StemWijzer en de huis-aan-huiskrant werden 
ingezet om een breed publiek voor te lichten over de 
verkiezingen en de deelnemende politieke partijen. Meer 
specifieke middelen en activiteiten waren gericht op 
specifiekere doelgroepen zoals jongeren, inwoners van 
gemeenten en studenten.  
Naast het feit dat de landelijke opkomst in 2019 ook hoger 
was dan in 2015, hebben de goede samenwerking met onder 
andere de bibliotheken, de ROC’s en alle overige activiteiten 
gezorgd voor een hogere opkomst dan vier jaar geleden. 

30 FvD (Inter)nationale 
samenwerking en 
bestuurlijke 
positionering 

92 Welk bedrag hebben de Flevolanders 
afgelopen collegeperiode, middels de 
nationale afdracht, aan de EU 
afgedragen? Hoe verhoudt dit bedrag 
zich tot de Europese subsidies die 
afgelopen collegeperiode aan 
Flevolandse partijen zijn toegekend? 

Appelman De jaarstukken hebben betrekking op het jaar 2019 en niet 
over een collegeperiode. In die zin is dit geen technische 
vraag over de jaarstukken.  
 
Wij hebben geen inzicht in afdrachten aan en ontvangsten 
van de EU per inwoner van de provincie.  
 
Volgens een openbare bron (website Europa Decentraal) 
draagt het rijk per inwoner € 400 aan Europa af. Op deze site 
staat informatie over de subsidieverlening in de periode 2014 
– 2020 per gemeente, omgeslagen per inwoner. 

31 FvD (Inter)nationale 
samenwerking en 
bestuurlijke 
positionering 

93 Welke twaalf projecten zijn in het 
kader van INTERREG A gecofinancierd 
door Flevoland? 

Appelman Het betreft de volgende projecten: RPM EUR, 
Goederencorridor EUREGIO, Health i-care, Bioökonomie, 
Food2020, MariGreen, LNG-pilots, XTC-ID, MEDUWA, 
Kaderproject prioriteit II EUREGIO, Bereikbaarheid via Lucht, 
E&P Agro. 
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32 FvD Wachtgeld APPA 94 Waarom was er een hogere storting 
(circa één miljoen euro extra) nodig 
voor wachtgeld APPA (8.1.2 
Gedeputeerde Staten)? 

Hofstra De hoogte van de voorziening APPA wordt bepaald door een 
externe actuaris in dienst van de huisaccountant, die 
berekent hoe groot de voorziening op balansdatum moet zijn 
om alle toekomstige pensioenbetalingen te kunnen 
garanderen. Aan deze actuariële berekening liggen diverse 
componenten ten grondslag, waaronder de 
levensverwachting van (oud)-Gedeputeerden, de rente etc. 
Op balansdatum was er een flinke rentedaling ten opzichte 
van de rente die gehanteerd is voor de berekening op 
balansdatum 2018, waardoor een hogere storting nodig was 
dan voorzien. 

33 FvD OP West 2014-2020 94 Waarom is er minder technische 
bijstand verleend voor het 
operationele programma van ‘West 
Regio’? 

Appelman De provincie voert administratieve en controlerende 
werkzaamheden uit voor het operationele programma van 
'West Regio' (EU-programma's). Dat zijn werkzaamheden die 
worden gedaan voor de Management Autoriteit (MA), 
namelijk gemeente Rotterdam. De gewerkte uren van onze 
eigen medewerkers, samen met de overige gemaakte kosten, 
worden gedeclareerd bij de MA. Jaarlijks wordt daar een 
gelijk bedrag voor begroot, maar de omvang van de 
werkzaamheden varieert jaarlijks omdat die afhankelijk zijn 
van de diverse meerjarige projecten en het stadium waarin 
die verkeren. Om die jaarlijkse variatie in de omvang van de 
werkzaamheden en de technische bijstand te kunnen 
egaliseren, is er dan ook een reserve ingesteld (B017 
Technische bijstand Europa). 

34 FvD Bestuurszaken 95 Welke consequenties heeft de Wet 
open overheid (Woo) voor Flevoland? 

Fackeldey In de paragraaf Bedrijfsvoering 5.3 is op dit onderwerp nader 
ingegaan. De aanstaande Wet open overheid (Woo) heeft als 
overheden en semi-overheden transparanter te maken en 
vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De 
overheid is verplicht om meer (11) categorieën documenten 
actief te publiceren binnen twee weken. De wet moet ervoor 
zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, 
uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren 
is. Ook de Archiefwet wordt geactualiseerd.  
 
We zijn een verkenning gestart naar wat deze wet betekent 
voor de provincie en voor de wijze waarop de provincie haar 
documenten binnen 14 dagen openbaar kan maken. Hierin 
wordt samenwerking met andere overheden gezocht. 
Privacy-aspecten spelen hierin een centrale rol. De 
financiële consequenties en de personele gevolgen zijn nog 
niet bekend. De wet treedt naar verwachting per 2021 in 
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werking. 

35 FvD Bestuurszaken 96 Wanneer worden de Staten over de 
uitkomsten van de 
weerbaarheidsscan en de interne 
aanpak nader geïnformeerd? 

Verbeek Voor onze eigen organisatie zijn de risico’s op ondermijning 
geïdentificeerd. En er is gekeken naar de weerbaarheid van 
onze organisatie tegen ondermijnende criminaliteit. Het is 
de bedoeling om in een statenacademie een keer aandacht 
te besteden aan ondermijning en weerbaarheid. 

36 FvD Bestuurzaken 96 Waarom zijn de gerealiseerde lasten 
bij ‘8.2 Bestuurszaken’ fors lager dan 
begroot? Klopt het dat het op orde 
brengen van de veiligheidsregio 
onder deze begrotingspost valt? 

Verbeek Dit programmaonderdeel bestaat uit circa tien 
begrotingsposten. Op al deze posten is minder uitgegeven 
dan geraamd.  
 
Nee, veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling van 
de Flevolandse gemeenten. Provincie is daar geen onderdeel 
van en betaalt daar ook niet aan. Provincie houdt toezicht 
op de financiën van de veiligheidsregio in kader van 
interbestuurlijk toezicht. 

37 FvD Algemene 
dekkingsmiddelen 

97 Wat is de netto verandering van het 
Flevolandse wagenpark (in 2019)? 

Hofstra Flevoland telde op 1 januari 2019 (afgerond) 369.000 voor de 
motorrijtuigenbelasting geregistreerde personenauto’s, 
waarvan 196.000 leaseauto’s. 
Op 31 december 2019 waren deze aantallen 297.000, 
respectievelijk 125.000.  Per saldo was er dus een terugloop 
van 72.000 geregistreerde voertuigen, die nagenoeg volledig 
is veroorzaakt door een afname van het aantal leaseauto’s. 

38 FvD Bedrijfsvoering 100 Welke economische schade hebben 
de Flevolanders (in 2019) geleden 
doordat lange tijd circa 20% van de 
ambtelijke functies bij de Provincie 
Flevoland onvervuld is gebleven? 

De Reus Dat er in 2019 gedurende het jaar bij elkaar 87 vacatures op 
enig moment opengesteld zijn betekent niet dat deze 87 
vacatures het gehele jaar onvervuld zijn geweest. Elke 
organisatie kent verloop, zo ook de provincie. In 2019 was 
dit verloop hoger dan normaal. De lage werkloosheid in 2019 
speelt daarbij een belangrijke rol. Er zijn relatief weinig 
mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt om de vacatures 
direct in te kunnen vullen. De provincie heeft hier onder 
meer op geanticipeerd door het aantrekken van trainees, het 
inhuren van personeel, payroll, detachering en de kanalen 
voor werving en selectie aan te passen. Er is geen onderzoek 
verricht in hoeverre dit geleid heeft tot economische schade 
bij de Flevolanders. 

39 PvdA Krachtige samenleving 16 Wat is de reden dat het onderwerp 
Krachtige samenleving niet alleen 
aan bod komt in H4 Cultuur, 
samenleving en sport… maar ook in 

Fackeldey Krachtige Samenleving is één van de 7 opgaven uit de 
Omgevingsvisie/ Uitwerkingsagenda ‘Samen maken we 
Flevoland’. De omgevingsvisie is in de programmabegroting 
onder gebracht bij programma 1. 
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H1 Ruimtelijke ontwikkeling en 
waterbeleid?   

40 PvdA Omgevingswet 16 De provincie is voor de 
implementatie van de Omgevingswet 
sterk afhankelijk van de planning van 
het Rijk. Recentelijk heeft minister 
Van Veldhoven de invoering op 1 
januari 2021 afgeblazen vanwege de 
aandacht die de bestrijding van het 
coronavirus opslokt. Kan het college 
van GS aangeven wat dit betekent 
voor het vervolgtraject c.q. hoe hier 
mee om wordt gegaan?    

Smelik Vanwege het coronavirus wordt gekeken of de benodigde 
overleggen en activiteiten op andere wijze – bijvoorbeeld Via 
Teams – plaats kunnen vinden. Dit lukt voor een groot deel 
van de bijeenkomsten. Naast de Corona is  uitstel van de 
Omgevingswet ingegeven door de ontwikkeling van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een deel van het DSO is 
gereed om op aan te sluiten en ermee te oefenen, daarbij 
gaat het om het indienen en ontvangen van 
vergunningsaanvragen en meldingen. Een ander deel van het 
DSO is nog niet zover. Dat betreft het opstellen van beleid 
en regels in de juiste digitale vorm. De standaarden voor de 
verschillende instrumenten zijn nog niet gereed. Daarin zijn 
we afhankelijk van hetgeen landelijk wordt opgeleverd. Dit 
heeft bijvoorbeeld effect op het digitaal in de juiste vorm 
kunnen zetten van de omgevingsverordening.  
Op dit moment zijn we vooral bezig met het aanpassen van 
de werkprocessen, zowel intern als met de 
ketenpartijen/medeoverheden. Die processen lopen door.  
Bij de invoering van de Omgevingswet kijken we steeds dat 
die activiteiten in gang worden gezet waarop voortgegaan 
kan worden (no-regret). 

41 PvdA Recreatie en toerisme 31 en 
36 

De indicatoren voor recreatie en 
toerisme zijn nog niet beschikbaar 
(blz. 31). Daarentegen wordt 
vermeld op blz. 36 dat de 
resultaatindicatoren van de 
vrijetijdssector gemonitord zijn door 
deel te nemen aan diverse 
onderzoeken. Kan derhalve enig 
inzicht gegeven worden in effect c.q. 
realisatie?       

Fackeldey Monitoring van de effecten en resultaten binnen de recreatie 
en toerisme sector is een onderdeel van de uitvoering van 
het Beleidsplan Recreatie & Toerisme gemonitord. Echter is 
provincie  Flevoland niet het onderzoeksinstituut zelf maar is 
Flevoland deelnemer van een landelijk onderzoek 
(bijvoorbeeld Continu Vrijetijdsonderzoek en Continu 
Vakantieonderzoek) of afhankelijk van landelijke data 
(bijvoorbeeld via CBS). Bovendien is bij sommige 
onderzoeken de frequentie niet jaarlijks en andere 
resultaten komen pas later in het jaar beschikbaar. Voor 
Visit Flevoland geldt dat het jaarverslag en jaarrekening in 
mei worden vastgesteld en gepubliceerd. De volgende 
gegevens over 2019 zijn inmiddels wel beschikbaar: 

- Aantal vrijetijdsactiviteiten: 95 miljoen (meting van 
2018). 

- Totaal aantal overnachtingen 2,2 miljoen (betreft 
voorlopige cijfers CBS). 



12 
eDocs 2603446 

Nr. Fractie Onderwerp Pagina 
nr.  
PDF 

Vraag PH Antwoord 

42 PvdA  Sport 44  Te lezen valt: “We hebben 
bijgedragen aan de ontwikkeling en 
uitwerking van het Nationaal 
Sportakkoord.” Kan worden 
aangegeven aan welke doelen is 
bijgedragen en wat op deze doelen is 
bereikt?  

Hofstra De regie- en uitvoering op het sportakkoord is aan lokale 
overheden en de georganiseerde sport. In 2019 en 2020 
kunnen lokale overheden additionele financiering aanvragen 
bij het Rijk, waarna toekenning de  uitvoering start. Het 
provinciale sportbeleid versterkt onderdelen van het 
nationaal sportakkoord. Sportservice Flevoland geeft hier 
uitvoering aan. Zo zijn alle Flevolandse lokale overheden 
geïnformeerd over proces en mogelijkheden m.b.t. Nationaal 
sportakkoord en de deelakkoorden. Sportservice begeleid 
hierbij als ‘sportformateur’ een 2 tal gemeenten bij het 
doen van een aanvraag en ondersteunt met data en kennis. 
Met uitvoering van het convenant “aangepast sporten” 
dragen we bij aan deelakkoord 1: inclusief sporten. Via het 
talentenfonds Flevoland dragen we o.a. bij aan deelakkoord 
6 “topsport die inspireert”. 

43 PvdA  Geluid 51 Er is een subsidieregeling 
‘Verbeteren van de geluidwering van 
woningen 2019-2023’ van kracht 
geworden. In 2019 is geen subsidie 
verstrekt. Is de regeling niet 
voldoende bekend, is er geen 
belangstelling voor, komt niemand in 
aanmerking, of is er een andere 
reden te noemen?      

Smelik De subsidie is eind 2019 van kracht geworden. De regeling 
verlangt specifieke maatregelen die door een aannemer 
moeten worden geoffreerd. Dit kost tijd. De regeling 
voorziet in een evaluatie die begin 2021 moet worden 
uitgevoerd. Een aantal van de gestelde vragen komen hierbij 
aan de orde. 

44 PvdA  Fietsbrug 65 Er wordt een forse vertraging gemeld 
van de realisatie van een fietsbrug 
bij de Waterlandseweg. Heeft de 
vertraging (mogelijk) ook financiële 
consequenties of zijn die voor 
rekening aannemer?   

De Reus De geschatte ingebruikname van de voet- en fietsbrug over 
de Waterlandseweg is volgens de planning van de aannemer 
eind 2020 voor de brug & trap en begin 2021 voor de lift. De 
ontstane vertraging leidt op dit moment niet tot extra kosten 
voor de provincie. Over de oorzaak van de ontstane 
vertraging ligt een verschil van inzicht tussen provincie en 
aannemer. Dit kan op termijn uitmonden in een juridisch 
geschil waar mogelijk wel extra kosten voor de provincie uit 
voortkomen. 

45 PvdA  Floriade 113 Bij de risico’s wordt het 
Innovatiepaviljoen opgevoerd en het 
risicobedrag gekwantificeerd op €1,1 
miljoen (zijnde 75% van €1,4 
miljoen). Kan worden aangegeven 
hoe de risicoverhouding tussen 
ontwikkelingsfase (bouw), 
exploitatiefase en fase na afloop 

Appelman Het risicobedrag van € 1,1 mln. dat is toegelicht in de 
paragraaf ‘weerstandsvermogen’, bestaat voornamelijk uit 
de mogelijk lagere marktwaarde bij verkoop na afloop van 
de Floriade. In deze paragraaf worden enkel de risico’s 
opgenomen die nog niet op een andere wijze zijn gedekt of 
verzekerd, zoals binnen een reservering voor onvoorziene 
kosten binnen een krediet of de allocatie daarvan in een 
andere (bestemmings-)reserve. Deze handelswijze is in 



13 
eDocs 2603446 

Nr. Fractie Onderwerp Pagina 
nr.  
PDF 

Vraag PH Antwoord 

Floriade zich tot elkaar verhouden?  overeenstemming met het besluit van Provinciale Staten op 
13 december 2017 (referentie 2103637). 
Risico’s in de bouwfase zijn tot op heden gedekt binnen het 
door Provinciale Staten verleende krediet. Risico’s in de 
exploitatiefase kunnen worden gedekt vanuit de reservering 
in de brede bestemmingsreserve, oormerk van € 700.000 
voor de kapitaallasten en negatieve jaarresultaten in de 
exploitatie. 

46 PvdA  Participatiewet 133 Gemeld wordt dat de doelstelling van 
de Banenafspraak ruimschoots 
gehaald wordt (16,4 fte waar 8 fte 
gehaald moest worden), maar dat de 
telling voor de Quotumwet ongeveer 
overeenkomt met de norm (12,4 fte 
versus 12,5 fte). Kan worden 
aangegeven hoe dit zit?    

De Reus De Banenafspraak hanteert een andere berekeningswijze dan 
de Quotumnorm.  
 
De Banenafspraak stelt dat de provincie in 2024 in totaal 
12fte bezet dient te hebben met mensen uit de doelgroep. 
Een fte in de Banenafspraak staat voor 25,5 uur. 
 
Voor de Quotumnorm is het aantal te realiseren fte’s 
afhankelijk van het totaal aantal uren waarover de provincie 
loon uitbetaalt. Dus voor hoe meer uren de provincie loon 
uitbetaalt aan haar personeel, hoe meer fte’s zij dient te 
bezetten met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben. Op basis van de huidige personeelsbezetting dient 
de provincie volgens de Quotumnorm in 2024 circa 18 fte 
(van 25,5 uur) bezet te hebben met mensen uit de 
doelgroep. 

47 PvdA  Corona 5 / 176  In de samenvatting wordt gesteld dat 
de coronacrisis grote impact zal 
hebben op grote delen van de 
Flevolandse samenleving, zoals 
volksgezondheid en economie. 
Verder wordt gesteld dat het evident 
is dat deze maatregelen ook impact 
zullen hebben op de provincie zelf. 
Kan worden beargumenteerd waarom 
niet gekozen is voor een 
bestemmingsreserve om de gevolgen 
van de coronacrisis (economie, zorg, 
cultuur, sport) op te vangen?     

Hofstra Daar hebben we nu nog niet voor gekozen. Zoals aangegeven 
in het statenvoorstel bestemmen we het restant van het 
rekeningresultaat 2019 voor de uitvoering van ons 
coalitieakkoord. Echter, we beseffen ook dat dit bedrag in 
de aankomende periode om een bredere inzet kan vragen.  
De wereld ziet er anders uit dan ten tijde van het opstellen 
van het coalitieakkoord. Vraagstukken als 
stikstofproblematiek, de additionele woningbouwopgave en 
de coronacrisis zijn op ons afgekomen. We zullen provinciale 
staten betrekken bij de meest geëigende inzet van deze 
middelen gezien de opgaven waar we voor (komen te) staan. 

48 PvdA  Bestemming resultaat Bijlage 
1  

Bij de resultaatbestemming wordt in 
de categorie Onontkoombaar een 
bedrag van €580.000 opgevoerd ten 
behoeve van de Informatiestrategie 

Fackeldey De provincie heeft met de MAB in de periode 2016-2019 de 
basis op orde gebracht op het gebied van 
Informatievoorziening. De digitale transitie gaat echter in 
hoog tempo voort en de beschikbare middelen zijn 
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2021-2024. Kan worden aangegeven 
waarom dit bedrag nu als 
onontkoombaar wordt gezien? 
Waarom wordt hier niet gekozen voor 
de route Perspectiefnota – 
Programmabegroting? Wordt er een 
separaat voorstel opgeleverd op basis 
waarvan Provinciale Staten hierover 
kan beslissen? Is het een idee om 
voor de Informatiestrategie weer te 
kiezen voor een plateaubenadering, 
zoals met de MAB is gedaan? Waarom 
wel/niet?    

ontoereikend om deze ontwikkeling blijvend te kunnen 
opvangen. Het is noodzakelijk dat de provincie bijblijft in 
deze digitale transitie, zodat de provincie haar taken 
blijvend op een goed niveau kan uitvoeren. Stilstaan is geen 
optie: daarom is het voorgestelde bedrag onontkoombaar. 
 
De informatiestrategie geeft aan hoe de provincie de 
komende jaren invulling geeft aan de digitale transitie, in 6 
thema’s: Data, Informatiebeheer, Dienstverlening, Innovatie, 
Vaardigheden en Bedrijfsvoering. Voor de thema’s Data en 
Vaardigheden wordt (vanwege het strategische belang voor 
Flevoland) een “voorop lopende” strategie gekozen, voor de 
overige thema’s kiest het college voor een volgende 
strategie. 
 
Voor de uitvoering van de informatiestrategie zijn 
incidentele en structurele middelen nodig. Het genoemde 
bedrag van € 580k betreft nog niet gedekte incidentele 
lasten voor de informatiestrategie (bedrag voor de gehele 
periode van 2021 tot en met 2024). Ons college stelt voor om 
deze incidentele middelen te dekken uit een eenmalige 
resultaatsbestemming uit het jaarrekeningresultaat over 
2019. We zijn voornemens om bij de Perspectiefnota 
voorstel te doen voor dekking van de structurele lasten die 
volgen uit de informatiestrategie.  
 
Vanwege het blijvende karakter van de digitale transitie 
stelt ons college voor om niet meer te kiezen voor een 
plateaubenadering, maar de benodigde middelen toe te 
voegen aan het product Informatievoorziening. Jaarlijks 
wordt in de P&C-cyclus verantwoording afgelegd over de 
besteding van deze middelen. 
 
Een uitzondering geldt voor het thema “Informatiebeheer”, 
waarvoor nog geen middelen zijn gevraagd in de 
voorliggende voorstellen. Omdat op dit thema nog veel 
onzekerheden bestaan zal ons college hiervoor t.z.t. 
separaat een voorstel voorleggen aan PS. Dit onderwerp is 
ook voorgedragen voor een experiment met “stage gating” 
(verzoek van PS, een vorm van plateaubenadering). 

49 GL Omgevingswet 13 Wordt de onderbesteding van de 
voorbereidingen voor de 
omgevingswet gebruikt voor de 

Smelik Algemene afspraak is, dat onderuitputting terugvalt naar de 
algemene middelen, tenzij er een 
bestemmingsreserve is ingesteld of er een andere afspraak is 
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verwachte meerkosten door de 
recent aangekondigde vertraging van 
de implementatie? 

gemaakt. Dat houdt in dat er voor de Omgevingswet bij de 
Zomernota 2020 en Perspectiefnota 2021 een bedrag zal 
worden opgevoerd om de voorbereidingen van de 
omgevingswet goed vorm te kunnen geven en zal er steeds 
ingespeeld worden op de actuele situatie. Bij de invoering 
van de Omgevingswet moet meebewogen worden met de 
landelijke ontwikkelingen. De invoering kent ook 
verschillende fasen: waar eerst het accent lag op het 
reageren op wetgeving, of het bundelen van beleid en 
regels, ligt nu het accent op het aanpassen van 
werkprocessen. De kosten zijn zowel afhankelijk van wat er 
landelijk gebeurt, als de invoeringsfase waarin we verkeren 
en de activiteiten die in die fase nodig zijn.   

50 GL Waterkwaliteit 14 De te lage waterkwaliteit wordt 
toegeschreven aan de 
meetmethoden. Is het deze 
indicatoren mogelijk om ook een 
score te behalen op ‘goed’ en de 
score ‘ontoereikend’ te verlagen? 
Welke aanpassingen zijn daarvoor 
nodig? 

Hofstra Het is mogelijk om een score ‘goed’ te behalen. Echter 
wordt op landelijk niveau ingeschat dat circa 1% van alle 
wateren in Nederland de score goed zal gaan behalen. Dit 
komt doordat de KRW werkt volgens het principe ‘one out, 
all out’, dus als 1 element ontoereikend scoort en de overige 
elementen allemaal goed scoren, is het eindoordeel alsnog 
ontoereikend.  
 
De toenemende score(s) van ontoereikend vallen te wijten 
aan het kwaliteitselement voor vissen. Het jaar 2019 was 
namelijk een zeer slecht bemonsteringsjaar voor vissen. 
Gelet op de watersystemen in Flevoland is de inrichting 
voldoende op orde om een goede toestand te faciliteren. 
Benodigde aanpassingen om te kunnen voldoen aan een 
goede toestand van de watersystemen, is de aanpak van 
diffuse verontreinigingen en zijn gerelateerd aan Rijksbeleid 
en niet het regionale beleid. 
 
De werking van de KRW is op landelijk niveau afgesproken en 
kan alleen op landelijk niveau gewijzigd worden. 
Aanpassingen die kunnen bijdragen aan het geven van een 
genuanceerder beeld van de waterkwaliteit en voortgang 
daarin is het afschaffen van de regel ‘one out, all out’ en te 
gaan werken met een middeling van de verschillende 
waterkwaliteitselementen. 

51 GL Landbouw meerdere 
smaken 

16 Kunt u meer informatie geven over 
de experimenten, aangeven wie de 
gebiedspartners en wat de resultaten 
zijn? 

Appelman Flevoland werkt – naast ondersteuning van diverse 
proeftuinen - mee aan experimenten van de ministeries BZK 
en LNV. De experimenten van BZK gaan over het verbeteren 
van de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf aan 
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maatschappelijke doelen. Hiervoor zijn experimenten met 
duurzaam bodembeheer en meervoudig grondgebruik in de 
maak. De experimenten van LNV zijn bedoeld om regelgeving 
in lijn te brengen met de ambities van kringlooplandbouw. 
Hier is een experiment samenwerking akkerbouw-
veehouderij gestart en experimenten over benutten van 
reststromen in de maak. Tot slot voert Flevolands Agrarisch 
Collectief in opdracht van LNV een pilot uit om het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te kunnen vormgeven. 
Flevoland werkt samen met genoemde ministeries, 
waterschap, de agrarische netwerken, bedrijfsleven. 

52 GL Droogte 18 2018 en 2019 kenmerken zich door 
ongekende droogte, ook voor 2020 is 
dit de verwachting. Betekent het feit 
dat hier niks over in de 
verantwoording staat dat Flevoland 
hier geen last / extra kosten voor 
heeft gehad? Of zijn er verborgen 
kosten hiervoor bij andere posten? 

Hofstra De taken die de provincie in dit dossier heeft op het gebied 
van onder andere monitoring en beleidsontwikkeling zijn 
opgevangen binnen het reguliere takenpakket en formatie. 

53 GL Beheerde en 
ontwikkelde natuur 

23 Voor compensatie binnen NNN was 
het streefcijfer 37 ha en het 
resultaat 0. Betekent dit dat er niet 
gecompenseerd is of dat er geen 
gronden aan het NNN zijn onttrokken 
en er dus niet gecompenseerd hoefde 
te worden? 

Hofstra Zie hiervoor het antwoord op vraag 6. 

54 GL Leefbaarheid landelijk 
gebied 

24 Kunt u iets melden over de voortgang 
van andere thema’s (behalve digitale 
ontsluiting) van ‘vitaal platteland’? 
Heeft u een overzicht van projecten 
die uit het Fonds Leefbaarheid zijn 
gefinancierd? 

Hofstra Bij de afronding van de Agenda Vitaal Platteland is een 
evaluatie geschreven (2258653). Daarin is onder andere 
aangegeven, dat bijna alle agendapunten een vervolg 
hebben maar dat dat niet meer gebeurt onder de noemer 
van Agenda Vitaal Platteland. De voortgang op die punten is 
daarom separaat aan Provinciale Staten gerapporteerd. Dit 
soms in het kader van Landbouw Meerdere Smaken, 
Mobiliteit, Actieprogramma Bodem & Water e.d. 
 
Er zijn twee tranches geweest van het Fonds Leefbaarheid. 
Per tranche is een overzicht beschikbaar met een korte 
inhoud van alle ingediende projecten en of ze zijn 
gehonoreerd (1e tranche: 2197221 en 2e tranche: 2360597). 
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55 GL Proof-of-conceptfonds 33 Volgens de tekst is er geïnvesteerd in 
innovatieve bedrijven via het ‘proof-
of-concept’—fonds. Om hoeveel en 
welk (type) bedrijven gaat het? 

Appelman In de periode 01-10-2019 t/m 31 december 2019 is er met 9 
ondernemingen een financieringsovereenkomst afgesloten. 
Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal ruim € 3,2 mln. 
Bedrijven zijn onder meer afkomstig uit de ICT-sector, 
Robotica en de foodsector. 

56 GL Toerisme vs 
maatschappelijke 
vraagstukken 

36 Er wordt gesproken over toerisme als 
middel bij diverse maatschappelijke 
vraagstukken. Aan welke 
vraagstukken moeten we dan 
denken? 

Fackeldey Toerisme kan ingezet worden als middel om bij te dragen 
aan: 
De  economische groei & werkgelegenheid, een krachtige 
samenleving met een vitaal platteland en gezonde 
leefomgeving voor de Flevolander, innovaties in 
verduurzaming, betere infrastructuur en bereikbaarheid van 
de regio en een positiever imago. 

57 GL Vrijetijdsproducten 36 Welke 7 vrijetijdsproducten zijn er 
gesubsidieerd? 

Fackeldey In 2019 zijn er 7 subsidies verstrekt voor de volgende 
initiatieven: 

• Nieuwland Experience  met virtual Reality en mobiele 
escaperoom. 

• Vaartochten en interactieve tentoonstelling op ms 
Waddenzee. 

• Route met diverse kunstwerken strandwachters. 

• The nature game Almere. 

• Mountaindijken in Lelystad. 

• Nagele op de kaart. 

• Inspiratiepunt Het wonder van Urk. 

58 GL Doelgroepen 36 Bij welke kansrijke (inter)nationale 
doelgroepen is Flevoland onder de 
aandacht gebracht? 

Fackeldey Zie hiervoor het antwoord op vraag 14 (FvD). 

59 GL Subsidies Horizon Product
enrealis
atie p. 
16 

Is er een overzicht te geven van aan 
Horizon verleende subsidies? (het 
overzicht in de productenraming 
geeft onvoldoende uitsluitsel) 

Appelman 

 

60 GL Beheer waterplanten Product
enrealis
atie p. 
17 

Budget voor Visit Flevoland is 
aangewend voor het beheersen van 
de overlast van waterplanten. Hoort 
dit niet betaald te worden vanuit 
natuur/water? 

Fackeldey In de begroting is ervoor gekozen om het budget voor de 
waterplantenproblematiek op te nemen onder het budget 
voor Visit Flevoland. Onder begrotingspost 20 Visit Flevoland 
vallen 2 deelbudgetten: Visit Flevoland (€ 491.507) en 
Waterplantenproblematiek (€ 180.000). Op dit laatste 
deelbudget is een onderschrijding van € 57.269. 
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61 GL Culturele 
infrastructuur 

40 Culturele infrastructuur is een vrij 
subjectief begrip. Kunt u iets meer 
vertellen over hoe de culturele 
infrastructuur er (per gemeente) 
uitziet?  

Rijsberman In het algemeen wordt onder culturele infrastructuur 
verstaan: het geheel aan makers en instellingen op het 
gebied van kunst en cultuur die kunstzinnig en cultureel 
aanbod produceren en presenteren. Zo hebben wij dit ook 
opgenomen in voetnoot 1 op p. 6 van de ontwerp 
Cultuurnota 2021-2024.  
Globaal gezien bevindt de helft van de culturele 
infrastructuur in Flevoland  zich in Almere, wat logisch is 
aangezien daar ook veruit de meeste  Flevolanders wonen.  
Zoals in de Cie EMS van 5 februari is aangegeven, beschikt de 
provincie niet over een totaaloverzicht. Voor een overzicht 
per gemeente verwijzen we naar de gemeente. Per 
gemeente en dus ook als geheel fluctueert het voortdurend, 
zeker in deze periode. De culturele infrastructuur zal na de 
coronoacrisis (heel) anders zijn dan daarvoor. Naar 
aanleiding van de vraag in genoemde cie is een mededeling 
gestuurd over rollen en taken op het gebied van cultuur van 
provincie en gemeenten (2557436, 25-2-2020).  

62 GL Digitaal Platform 40 Is er nagedacht over hoe in de 
toekomst gemeentelijke organisaties 
(in de gezondheidssector) kunnen 
aansluiten bij het digitale platform 
waarover gesproken wordt? 
Is het uitgangspunt van dit platform 
dat er meer samengewerkt gaat 
worden? 

Fackeldey Het uitgangspunt van het platform is kennis delen en van 
elkaar leren. Als ten gevolge hiervan meer samenwerking tot 
stand komt is dat een positieve ontwikkeling en kan het 
platform daarbij waar mogelijk ondersteunen. Gemeenten 
zijn betrokken bij de vormgeving en doorontwikkeling van 
het platform; we bevinden ons nog in de opbouwfase. 

63 GL Sportservice  40 Sportservice Flevoland heeft een 
regierol op het gebied van 
samenwerking tussen sportbedrijven 
en sportverenigingen. Kunt u op 
hoofdlijnen aangeven hoe deze 
samenwerking in de praktijk vorm 
krijgt? 

Hofstra Dit vindt plaats op verschillende manieren: 

• Via regelmatige (tenminste 6 maal per jaar) 
sportspecifieke platformbijeenkomsten triatlon, 
watersport en fietsen. Hierbij zijn commerciële als niet 
commerciële partijen aanwezig. 

• Via het faciliteitennetwerk waarin bedrijven / 
deskundigen hun expertise aanbieden aan talenten en 
topsporters (o.a. diëtisten, coaches, psychologen en 
hardware sportspullen). 

• Eenmaal per jaar organisatie van congres “sport & 
bedrijfsleven” rondom een thema. 

• Via “de maand van het Aangepast sporten” waar 
bedrijfsleven uitdrukkelijk wordt benaderd voor 
ondersteuning en betrokkenheid. 

• Via advisering van sportaanbieders in werven van 
sponsoring. 
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64 GL Collectiebeheer  42 Kan er nader worden geduid wat de 
taak collectiebeheer in de praktijk 
inhoudt? Welke kunst- of historische 
objecten komen in aanmerking om 
opgenomen te worden? 

Rijsberman Batavialand heeft een collectieplan met een collectieprofiel 
opgesteld: Batavialand verzamelt collectie die past bij het 
vertellen van het verhaal van Nederland en de Nederlander 
levend op de grens van land en water. Speerpunten zijn 
watermanagement, scheepsbouw, handel en scheepsvaart. 
Flevoland neemt binnen dit verhaal een bijzondere plaats in 
als voorbeeld van een plaats waar de samenhang tussen de 
genoemde onderwerpen het beste zichtbaar is. Onderdeel 
hiervan zijn de collecties van de werf, Stichting voor het 
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 
(Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland), de Stichting 
Historische Schepen. De provinciale subsidie wordt onder 
andere ingezet voor het beheer van deze voorgenoemde 
collecties.  
Daarnaast beheert Batavialand de provinciale collectie 
bodemvondsten. Dit betreft een collectie van archeologische 
artefacten waarvoor de provincie op basis van de Erfgoedwet 
verantwoordelijkheid draagt voor het behoud en 
toegankelijkheid. Deze taak is bij Batavialand belegt middels 
een Dienstverleningsovereenkomst. Namens het Rijk beheert 
Batavialand de rijkscollectie scheepsarcheologische 
vondsten. 

65 GL Hernieuwbare energie  47 Als streefcijfer voor het percentage 
hernieuwbare energie tov 
energieverbruik wordt in de 
begroting >90% genoemd. Is er al 
zicht op of dit percentage wordt 
gehaald? 

Fackeldey De cijfers voor de jaren 2019 zijn nog niet beschikbaar (zie 
hiervoor ook het antwoord bij vraag 102). Naar verwachting 
worden de cijfers voor 2019 pas medio 2021 ontsloten. 
Momenteel wordt onderzocht of de provincie op koers ligt de 
streefcijfers voor 2019 te gaan behalen alsmede de 
energieneutraliteitsdoelstellingen voor 2023 en 2030. De 
uitkomsten hiervan worden voor het zomerreces verwacht. 

66 GL Zonnevelden  52 Eind 2019 is er 170 ha aan 
zonnevelden opgesteld. Is dit naar 
verwachting? Zijn er zaken geweest 
die het proces hebben vertraagd of 
juist versneld? Is het mogelijk om dit 
in de toekomst mee te nemen als 
indicator (wellicht per gemeente)? 

Fackeldey De 170 hectare in het buitengebied zijn niet gerealiseerd 
maar vergund onder de structuurvisie Zon (2018). Er was 
tevoren geen verwachting geformuleerd over de snelheid 
waarmee deze ontwikkeling zou gaan. Zaken als ruimtelijke 
inpassing en participatie vragen echter de nodige tijd. De 
vergunningsaanvragen dienen ook de uitgebreide 
omgevingsprocedure te doorlopen. Beide elementen vormen 
een logische verklaring voor het resultaat. 

67 GL Geothermie  52 In 2019 is er 1 geothermieproject 
succesvol opgeleverd, en is een 2e 
project vergevorderd. Is dit naar 
verwachting? 

Fackeldey Het project Aardwarmte Combinatie Luttelgeest (ACL), waar 
twee tuinders aan deelnemen, wordt momenteel geboord. 
De verwachting was dat ACL het eerste project in Flevoland 
was en dat Aardwarmte Hoogweg het tweede zou zijn. Door 
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omstandigheden is de volgorde nu omgedraaid.  
ACL heeft in de laatste fase richting financial close ook nog 
last gehad van “PAS-perikelen”. Door de gezamenlijke 
inspanningen van de bedrijven én de provincie én het rijk is 
voorkomen dat het project financieel is omgevallen. De 
Omgevingsvergunning is net op tijd definitief verleend. 

68 GL Stiptheid bussen  57 In 2018 en 2019 is de stiptheid van de 
bussen weliswaar (nipt) boven het 
streefcijfer, maar wel fors minder 
dan in de jaren daarvoor. Kunt u 
aangeven wat de oorzaken hiervan 
zijn? Zijn er zaken waar de provincie 
invloed op kan uitoefenen (bijv. 
betere infrastructuur, losse busbanen 
enz) 

De Reus De dalende lijn komt door de toenemende drukte op de 
Flevolandse wegen en rondom knooppunten. Continue 
maatregelen zijn beïnvloeding bij verkeerslichten en de 
maatregelen om doorstroming op provinciale wegen te 
bevorderen, zoals de aanpak bij de rotonde Harderhaven en 
de Roggebotsluis waar Flevolandse lijnen passeren. 

69 GL Snelfietspad  64 Wanneer kunnen we de resultaten 
van het onderzoek naar het 
snelfietspad Almere  Lelystad 
verwachten? 

De Reus Inmiddels is er een verkenning gestart naar het snelfietspad 
Almere – Lelystad, die in 2020 naar verwachting wordt 
afgerond (zie ook de voortgangsrapportage die naar 
Provinciale Staten is gestuurd). Besluitvorming over de 
verkenning kan vervolgens in het eerste kwartaal van 2021 
plaatsvinden. 

70 GL Fietsbrug  65 De fietsbrug over de Waterlandseweg 
loopt forse vertraging op door een 
inschattingsfout van de aannemer. 
Brengt dit meerkosten voor de 
provincie met zich mee? Wat is nu de 
geschatte ingebruikname-datum? 

De Reus De geschatte ingebruikname van de voet- en fietsbrug over 
de Waterlandseweg is volgens de planning van de aannemer 
eind 2020 voor de brug & trap en begin 2021 voor de lift. De 
ontstane vertraging leidt op dit moment niet tot extra kosten 
voor de provincie. Over de oorzaak van de ontstane 
vertraging ligt een verschil van inzicht tussen provincie en 
aannemer. Dit kan op termijn uitmonden in een juridisch 
geschil waar mogelijk wel extra kosten voor de provincie uit 
voortkomen. 

71 GL POP3-gelden en 
subsidies  

93 Klopt het dat er 98 aanvragen zijn 
gedaan en er 6 zijn goedgekeurd? 
Wat zijn de belangrijkste redenen 
voor afwijzingen? Van de 1 miljoen 
euro dat gereserveerd was, is nog 
geen 50 % besteed. Waarom zijn er 
niet meer aanvragen goedgekeurd? Is 
er een overzicht van de 
goedgekeurde projecten? Aan 
uitvoeringskosten is 578.780 euro 

Hofstra De in de vraag genoemde aantallen kloppen niet. In 2019 zijn 
zes POP3- openstellingen geweest, waaruit voor 
verschillende POP3-subsidiemaatregelen 98 aanvragen 
gedaan. In 2019 zijn 41 aanvragen gehonoreerd. De zes 
Flevolandse POP3-openstellingen in 2019 betroffen: 1) 
trainingen, workshops 2) fysieke investeringen voor innovatie 
van agrarische ondernemingen 3) samenwerking voor 
innovatie 4) niet productieve investeringen water 5) niet 
productieve investeringen biodiversiteit en 6) Leader. De 
afhandeling van aanvragen kan over het boekjaar heenlopen. 
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uitgegeven, meer dan het uitgegeven 
bedrag aan cofinanciering. Waaruit 
bestaan deze kosten en waarom zijn 
deze zo hoog? 

RVO maakt jaarlijks een lijst met gehonoreerde projecten 
openbaar namens de provincies. Met de gehonoreerde 
aanvragen is een groot deel van de beschikbare subsidie 
beschikt, voor Flevoland zijn de openstellingen effectief 
verlopen met een beschikkingsgraad van circa 95%. Het 
landelijk gemiddelde is circa 75%.  
 
Aanvragen voor POP3-subsidie worden behandeld volgens 
door de EU voorgeschreven regels en een nationale 
verordening. Zie voor een toelichting op het proces het 
dossier ‘POP3’ op de website van de provincie. Beoordeling 
wordt gedaan door onafhankelijke (kwaliteits-) 
adviescommissies. Een afwijzing is gebaseerd op het niet 
voldoen aan de gestelde regels of niet genoeg scoren op het 
behalen van de beoogde doelen. 
 
Het volledige uitvoeringsproces ligt bij RVO.nl. Wanneer een 
project wordt goedgekeurd, ontvangt de aanvrager een 
beschikking. Nadat een beschikking is afgegeven, heeft de 
aanvrager maximaal 3 jaar om het project uit te voeren en 
de subsidie te declareren. Wanneer een declaratie is 
goedgekeurd, zal RVO.nl de subsidie betalen en dit 
vervolgens declareren bij de EU en de eventuele cofinanciers 
zoals de provincie. Pas dan worden de lasten van 
cofinanciering door de provincie verantwoord, op basis van 
de verslaggevingsvereisten. Vanwege die afhankelijkheid van 
aanvragers, projectvoortgang en de uitvoeringsorganisatie is 
het nagenoeg onmogelijk om te voorspellen welke lasten in 
een begrotingsjaar zullen vallen. 
Inmiddels is circa 20% van de beschikbare subsidie van het 
POP3- programma betaald en de overige 80% is beschikt. 
De uitvoeringskosten en de lasten van cofinanciering moeten 
over de gehelde periode bekeken worden en zijn niet binnen 
een boekjaar te vergelijken. De uitvoeringslasten betreffen 
vooral de kosten voor RVO.nl (openstellingen, behandeling 
aanvragen en declaraties, enz.), de NVWA, de Auditdienst 
Rijk en het regiebureau Plattelandsontwikkeling. Onze 
prognose is dat de uitvoeringskosten tussen de 10% en de 15% 
van de te verlenen subsidie zijn. 

72 CDA Waterkwaliteit 
(oppervlaktewater) 

14 Hoe zorgelijk is het dat al een aantal 
jaren de kwalificatie “goed” op 0% 
uitkomt? 

Hofstra Dit is niet zorgelijk. Dit wordt veroorzaakt door de 
beoordelingsmethodiek die wordt gebruikt. Het feit dat 0% 
van de waterlichamen een goede beoordeling heeft wil niet 
direct zeggen dat de wateren niet goed zijn. Dit geeft enkel 

https://www.flevoland.nl/dossiers/plattelandsontwikkeling-(pop3)
https://www.flevoland.nl/dossiers/plattelandsontwikkeling-(pop3)
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aan dat 1 element van waterkwaliteit niet voldoet. Zie ook 
het antwoord op vraag 50. 

73 CDA Waterrobuust 
handelen 

17 Wat was die “herprioritering” en 
waarom kon er daardoor geen 
invulling worden gegeven aan het 
doel? 

Hofstra / 
Smelik 

Aan waterrobuustheid wordt voortdurend gewerkt in dossiers 
als watertekort, wateroverlast en waterveiligheid, op deze 
dossiers lag de focus in 2019. Daarnaast lag de focus op de 
voorbereiding van het nieuwe waterprogramma dat in 2021 
wordt vastgesteld. (zie 1.2). In dit waterprogramma worden 
waterrobuustheid en klimaatbestendigheid verder verankerd. 

74 CDA Afwikkelingsverschilen 
Natuur en Landschap 

27 Is aan te geven waardoor de 
afrekening van Faunaschade over 
2018 lager was dan vooraf ingeschat? 

Hofstra Het afwikkelingsverschil is ontstaan door een positieve 
afrekening van de rekening courant Faunazaken binnen 
BIJ12, welke is verantwoord in de jaarrekening 2018 van 
BIJ12. 

75 CDA Energie (Indicatoren) 48 Zijn er cijfers bekend van de mate 
van participatie van burgers en 
bedrijven bij nieuwe windmolens? 

Fackeldey Hierover zijn nog geen cijfers bekend. Dit komt onder andere 
doordat de praktische uitwerking van de exploitatie-
participatie en de gebiedsgebonden bijdrage in veel parken 
nog moet worden ingeregeld.   

76 CDA Energie (Indicatoren) 48 Zijn deze getallen (m.n. die voor 
totale productie hernieuwbare 
energie) voldoende om in 2030 de 
bijdrage van 4,7 Twh aan 
hernieuwbare energie te realiseren, 
zoals verwoord in de (concept) RES? 

Fackeldey De getallen bij de indicator ‘totale productie hernieuwbare 
energie’ zijn historische gegevens ontsloten door De 
Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. De 4,7 TWh uit de 
concept-RES is de uitkomst van een doorrekening van 
bestaande beleidsruimte in de Structuurvisie Zon en het 
Regioplan Wind. Naar verwachting is deze beleidsruimte in 
2030 volledig benut en wordt hiermee de 4,7 TWh behaald.   

77 CDA Mobiliteit 
(indicatoren) 

56 We zien vanaf 2016 een consequent 
dalende lijn bij de stiptheid van het 
OV. Wat is de oorzaak van deze 
daling en op welke wijze is 
geprobeerd dit tij te keren? 
 

De Reus Zie hiervoor het antwoord op vraag 68 (GL). 

78 CDA Mobiliteit 
(indicatoren) 

58 Hier wordt een overzicht gegeven 
van de drukste provinciale wegen van 
Flevoland. Waarom staat de N50 (het 
Flevolandse deel) hier niet bij? Is de 
conclusie dat deze weg geen drukke 
weg is? 

De Reus De N50 wordt niet meegenomen in de Flevolandse 
monitoring omdat het geen provinciale weg is, maar van 
Rijkswaterstaat (net zoals de A6 en A27). Als gebiedspartner 
denken we met Rijkswaterstaat mee over deze wegen, maar 
we monitoren deze niet actief. De N50 is een drukke en 
belangrijke verbinding voor ons. 

79 CDA Weerstandsvermogen 111 Bij het schrijven van de jaarstukken 
was de impact van het Coronavirus 

Hofstra Er zal in het kader van de (meerjaren)programmabegroting 
2021-2024 zoals gebruikelijk een actualisatie van de risico’s 
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niet te overzien. Samen met de 
problematiek rondom Stikstof en de 
Pfas vraagt dit wellicht om een 
herziening en concretisering van de 
risicoparagraaf. Zou er volgens GS na 
de zomer een update moeten komen 
met een (nieuwe) duiding van de 
risico’s? 

in de risicoparagraaf plaatsvinden. Dus die update is 
aanstaande. 

80 CDA Flevokust haven 116 GS onderkent een aantal risico’s 
m.b.t. de exploitatiefase vanaf 2019 
op het gebied van onderhoud en 
mogelijke leegstand. Waarom zijn 
deze posten onvoorzien, c.q. vormen 
zij een risico? (Het lijkt logisch om 
onderhoudskosten mee te nemen in 
de exploitatiebegroting, evenals een 
x % voor leegstand).  

Appelman De exploitatie van Flevokust Haven betreft een periode van 
40 jaar, die in 2018 is gestart. In de businesscase is rekening 
gehouden met mogelijke leegstand en toekomstige 
onderhoudskosten, maar kent al vanaf het begin een 
onrendabele top. Als dekking daarvoor was een reserve 
gevormd. Doordat op basis van de verslaggevingsvereisten 
een boekhoudkundige afwaardering plaats heeft moeten 
vinden, is die onrendabele top al als last genomen in het jaar 
dat de exploitatie is begonnen ten laste van die reserve. De 
huidige boekwaarde is daardoor gelijk of lager dan de 
marktwaarde van de toekomstige verwachte kasstromen. 
Echter wordt nog wel rekening gehouden met een risico voor 
bijvoorbeeld leegstand of hogere onderhoudskosten, juist 
vanwege de afhankelijkheid  van economische 
ontwikkelingen en een lange looptijd. Dit blijkt ook uit de 
huidige situatie waarin de nationale maatregelen op het 
coronavirus COVID-19 impact hebben op onze afnemers van 
het haventerrein. 

81 CDA Omala/Lelystad 
Airport 

119 Zijn er gevolgen te benoemen nu het 
besluit over vliegveld Lelystad 
wederom is uitgesteld? Heeft het 
gevolgen voor de grondexploitatie? 
 

De Reus Uitstel van de openstelling van Lelystad Airport met een jaar 
naar november 2021 heeft ingrijpende gevolgen voor de 
provincie en de regio. De provincie en de regio zijn klaar 
voor opening. Het uitstel stelt het vertrouwen van 
ondernemers en maatschappelijke partijen in de 
rijksoverheid op de proef, maar ook in de regionale en lokale 
overheid door het niet kunnen voortzetten van ingezette 
ontwikkelingen. Het uitstel leidt tot imagoschade voor de 
regio en het gebied met haar duurzame en innovatieve 
karakter. Bedrijven zoeken elders hun heil in plaats van zich 
in Flevoland te vestigen. Daardoor wordt de broodnodige 
sociaaleconomische ontwikkeling en werkgelegenheid in de 
regio opgeschort. Plannen moeten worden aangepast, 
uitgesteld en zijn in sommige gevallen vervallen tot een 
gemiste kans. 
Uitstel leidt ook tot extra directe kosten voor provincie 
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Flevoland. 
 
Uitstel van de openstelling van Lelystad Airport met een jaar 
naar november 2021 heeft een negatief effect op de 
grondexploitatie van met name Flight District. Hotels gaan 
niet over tot de koop van grond totdat er zekerheid is over 
de opening. De ontwikkeling van Lelystad Airport 
Businesspark vertraagt hierdoor en de vaste kosten lopen 
grotendeels door. Echter, doordat Schiphol Real Estate ook 
aandeelhouder is in Flight District, is de financiële impact 
gering. 

82 D66 
TS 

Landbouw Meerdere 
Smaken 

16 Het college stelt dat er met 
gebiedspartners is samengewerkt aan 
verschillende ‘smaken’ (ik zal de 
verdere opsomming hier achterwege 
laten) Kan het college een aantal 
concrete resultaten van die 
samenwerking noemen? Deze vraag 
geldt ook voor de resultaten / 
concrete proeftuinen die opgezet 
zijn en de experimenten 
grondgebruik en kringlooplandbouw 
in samenwerking met het rijk. 

Appelman 6 proeftuinen zijn in uitvoering, waaronder Akker van de 
Toekomst (strokenteelt en robotisering); Elektrofarmers 
(elektrische landbouwmechanisatie); plantaardige eiwitten 
(teelt en korte keten soja en veldboon); Flevofood (korte 
keten). Het netwerk Voedsel Verbindt is opgericht en 
ondersteund. De experimenten grondgebruik en 
kringlooplandbouw zijn in 2019 voorbereid en worden, bij 
goedkeuring door het rijk, vanaf 2020 uitgevoerd. 

83 D66 Opgave ‘duurzame 
Energie’ 

16 Kan het college aangeven welke inzet 
er concreet is gepleegd op de diverse 
vormen van duurzame energie, 
buiten de RES om? Zijn er nieuwe 
plannen voor duurzame opwekking 
buiten de reeds bestaande plannen 
voor Zon op Land en het regioplan 
wind? 

Fackeldey De RES is een regionaal product van acht overheden. Bij de 
concept RES (die op dit moment voorligt) wordt besloten om 
gezamenlijk een onderzoek te starten welke opwekking aan 
hernieuwbare energie mogelijk is. 

84 D66 Productrealisatie 
ruimtelijke 
kaderstelling 

6 v/d 
product
enrealis
atie 

In 2019 is naar aanleiding van een 
begrotingswijziging 300.000 
toegevoegd aan het budget voor de 
omgevingswet. Daar ontstaat 
vervolgens een onderbesteding van 
174k. Was dit voorzien en had dit 
(derhalve) beter gespreid over 
verschillende jaren gebudgetteerd 
kunnen worden? 

Smelik Bij de invoering van de Omgevingswet moet meebewogen 
worden met de landelijke ontwikkelingen. De invoering kent 
ook verschillende fasen: waar eerst het accent lag op het 
reageren op wetgeving, of het bundelen van beleid en 
regels, ligt nu het accent op het aanpassen van 
werkprocessen. De kosten zijn zowel afhankelijk van wat er 
landelijk gebeurt, als de invoeringsfase waarin we verkeren 
en de activiteiten die in die fase nodig zijn. 
Vorig jaar dachten eerder in de huidige fase te zijn. Daarom 
waren extra gelden gevraagd. De ontwikkelingen zijn echter 
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niet helemaal te voorspellen. Om voor de Omgevingswet 
zowel onder- als overvraag zoveel mogelijk te beperken 
wordt er bij de zomernota en perspectiefnota steeds 
ingespeeld op de actuele situatie.   

85 D66 Omgevingsvisie 
Flevoland Straks 

5  v/d 
product
enrealis
atie 

De kosten voor deze post (post 11) 
worden gedekt uit de reserve L11. 
Betekent dit niet dat de 
onderbesteding weer toegevoegd zou 
moeten worden aan die reserve i.p.v. 
invloed te hebben op het 
rekeningresultaat? Is aan te geven op 
welk specifieke programma/welke 
specifieke opgave onderbesteding 
heeft plaatsgevonden?  

Smelik Algemene afspraak is, dat onderuitputting terugvalt naar de 
algemene middelen, tenzij er een 
bestemmingsreserve is ingesteld of er een andere afspraak is 
gemaakt. De middelen voor Omgevingsvisie FlevolandStraks 
(procesgeld en investering 2019) zijn alleen beschikbaar 
gesteld in 2019. Voor de jaren na 2019 was in de 
Perspectiefnota 2019 een p.m. raming opgenomen. In het 
Coalitieakkoord 2019-2023 zijn voor de diverse opgaves in 
2020-2023 middelen beschikbaar gesteld. Daarom valt het 
bedrag uit de reserve (de onderbesteding op dit budget) vrij 
in het rekeningresultaat 2019. 

86 D66 Nationaal 
Natuurnetwerk 

23 5A Door welke activiteit is er een 
hectare Nationaal Natuurnetwerk 
bijgekomen, terwijl er bij de 
beleidsindicatoren BBV op diezelfde 
pagina aangegeven wordt dat er geen 
nieuwe natuurwaarden zijn 
gerealiseerd. 
5B Het streefcijfer voor nieuwe 
natuurwaarden in 2019 was 37ha. In 
praktijk was dit 0 gebleken. Kunt u 
dat toelichten?  

Hofstra (5A) De hectare die er bij het NNN is bijgekomen betreft een 
administratieve wijziging van de begrenzing als gevolg van 
het ‘omruilen’ van kavels binnen de begrensde NNN van het 
Horsterwold. Op verzoek van gemeente Zeewolde is in 2019 
een ontwikkelkavel in het Horsterwold die nog deel 
uitmaakte van de begrensde NNN ‘omgeruild’ met een niet 
kansrijk geachte kavel die bij een eerdere herbegrenzing 
buiten de NNN-begrenzing was komen te liggen. 
(5B) Zie hiervoor het antwoord op vraag 6. 

87 D66 
YdB 

2.2 natuur en 
landschap 
Oostvaardersplassen 

29 Wat waren de kosten van het 
literatuuronderzoek anticonceptie 
van de Universiteit van Utrecht?  

Rijsberman € 58.388 

88 D66 Nationale 
Bijenstrategie 

26 GS stelt dat er verschillende 
potentiele gebieden voor wilde bijen 
zijn geïnventariseerd. Wordt er naar 
aanleiding van die inventarisatie ook 
actie ondernomen om de wilde bijen 
in die gebieden te laten floreren? 

Hofstra De inventarisatie is in eerste instantie bedoeld geweest om 
te onderzoeken waar welke soorten voorkomen in aanvulling 
op reeds bekende hotspots voor wilde bijen, zodat bij het 
verder uitwerken van de Nationale Bijenstrategie deze 
gebieden als brongebieden verbonden kunnen worden met 
andere geschikte gebieden. Door het ecologisch bermbeheer 
op een deel van de provinciale wegen wordt daar inmiddels 
gedeeltelijk in voorzien. Tegelijkertijd zijn door de specialist 
die de inventarisatie heeft uitgevoerd beheeradviezen 
gegeven aan de beheerders van deze terreinen. 
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89 D66 Afwikkelingsverschillen 
natuur en landschap 

27 Zowel beheer agrarisch Natuurbeheer 
als Faunaschade lijken ons 
vergankelijk producten (er kan niet 
met terugwerkende kracht beheer of 
schade plaatsvinden in 2018 of 2019) 
is het daarom niet logischer om het 
resultaat van de 
afwikkelingsverschillen vrij te laten 
vallen in de Algemene Reserve?  

Hofstra Conform de nota reserves en voorzieningen vormen niet 
bestede van het Rijk ontvangen (decentralisatie-) 
uitkeringen Natuur de voeding voor de storting in de reserve 
Beheer en Ontwikkeling natuur. De budgetten voor Beheer 
agrarisch natuurbeheer en Faunaschade maken hier 
onderdeel van uit. 

 

90 D66 Indicatoren Economie 31/32 Veel van de cijfers om het effect van 
beleid te toetsen aan de gestelde 
indicatoren zijn binnen het hoofdstuk 
Economie nog niet bekend. Is inzicht 
te geven in het moment waarop deze 
gegevens beschikbaar komen? En kan 
de gedeputeerde ons daar op dat 
moment over informeren? 

Appelman Voor wat betreft de indicator ‘percentage toename van het 
BBP’ heeft het CBS op 24-04 voorlopige cijfers gepubliceerd: 
3,1% voor Flevoland in 2019. Het CBS geeft aan dat verdere 
cijfers in december 2020 beschikbaar komen. Zodra deze 
beschikbaar komen zullen deze worden opgenomen in de 
documenten van de P&C-cyclus (jaarstukken en/of 
programmabegroting). Daarnaast worden deze indicatoren 
op www.feitelijkflevoland.nl bijgehouden op de 
themapagina Economie.  

91 D66 Ondernemerschap en 
groei – ‘vergroten van 
de toegang tot 
kapitaal van 33% naar 
40% in 2020 

33 In 2020 heeft de provincie als doel de 
toegang tot kapitaal te vergroten van 
33% naar 40%. Wat is het percentage 
in 2019?  

Appelman Er is over 2019 geen percentage bekend. Het eerste 
kapitaalmarktonderzoek is in 2015 uitgevoerd. Dit betreft 
een diepgaand en duur onderzoek. In de afweging van kosten 
en informatiewaarde is ervoor gekozen het onderzoek niet 
jaarlijks uit te voeren, maar een interval van 5 jaar. Voor de 
oprichting van het Groeifonds samen met EZK is tussentijds 
een tweede kapitaalmarktstudie gedaan. Op verzoek van EZK 
heeft deze een andere scope dan de eerste en geeft geen 
inzicht in het percentage ‘toegang tot kapitaal’. 

92 D66 Op maat geschoold 
personeel beschikbaar 
voor bedrijven 

33 Welke concrete dwarsverbanden, 
netwerken en platforms zijn er door 
de provincie gestimuleerd in relatie 
tot het in het onderwerp genoemde 
doel? En zijn daar tastbare resultaten 
van te benoemen? 

Appelman House of Skills 
510 personen hebben een loopbaangesprek gevoerd en/of 
scholingstraject  doorlopen met als resultaat een match naar 
werk. 
 
Human Capital Agenda Klimaatopgave van Noord-Holland en 
Flevoland 
16 personen zijn omgeschoold naar zonnepanelenmonteur. 
 
Servicepunt Techniek 
25 kandidaten zijn door een arbeidsmarktcoach binnen de 
techniek geplaatst. 
 
Topcentrum E-commerce 
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Er worden online training aangeboden op het gebied van e-
commerce en online marketing om werknemers in Flevoland 
bij te scholen. 
 
BioAcademy 
Er is een platform ontwikkeld waar informatie op het gebied 
van scholing binnen de biologische sector gevonden kan 
worden. 
 
PPS TechPack Flevoland 
Er zijn 160 techpack stages gerealiseerd binnen het ROC van 
Flevoland in samenwerking met het bedrijfsleven.  

93 D66 Meer zichtbare 
internationale 
bedrijvigheid 

34 Is er een stijging waarneembaar van 
de internationale export vanuit 
Flevoland als gevolg van de inzet van 
de ontwikkelingsmaatschappij? 

Appelman Het programma internationalisering bedrijfsleven Flevoland 
(IBF) is eind april 2019 gestart. Op dit moment is het nog te 
vroeg om een relatie te kunnen leggen tussen waarneembare 
groei van regionale export en de inzet van Horizon. 

94 D66 Toelichting 
onderschrijding Human 
Capital Agenda 

35 Hoeveel PPS-regelingen zijn er 
inmiddels beschikt en voor welk 
bedrag zijn er als gevolg daarvan 
verplichtingen aangegaan welke in de 
komende jaren gedekt zullen worden 
uit deze onderschrijding? 

Appelman In 2019 zijn twee PPS aanvragen beschikt voor een bedrag 
van in totaal € 400.000. 
 
De spreiding van de uitbetaling over de verschillende jaren 
is: 
 
2019: € 71.274 
2020: € 92.549 
2021: € 103.185 
2022: € 103.186 

95 D66 (door)ontwikkeling van 
7 aantrekkelijke 
vrijetijdsproducten 

36 Om welke vrijetijdsproducten gaat 
het hier en (indien reeds zichtbaar) 
wat is het effect daarvan? Als dit nog 
niet zichtbaar is, wanneer is de 
verwachting dat de effecten 
zichtbaar zullen zijn van de 
ontwikkeling van deze producten? 

Fackeldey Zie antwoord bij vraag 57. Effecten worden niet specifiek 
gemeten. De subsidieregel Verhogen belevingswaarde in 
vrijetijdsproducten verstrekt subsidie levert een bijdrage 
aan de totstandkoming/ realisatie van producten waarbij de 
identiteit van Flevoland wordt verteld. Het vrijetijdsproduct 
moet erop gericht zijn om meer bezoekers, bestedingen naar 
Flevoland te trekken of mensen langer in Flevoland te laten 
verblijven. Het aanleveren van goed onderbouwd projectplan 
met o.a. markt- en concurrentieanalyse is een verplicht 
onderdeel bij de aanvraag. 

96 D66 Onderzoeken op het 
gebied van toerisme 

36 Welke inzichten zijn verkregen uit de 
(bij het vijfde opsommingsteken 
genoemde) onderzoeken naar 
resultaatindicatoren? 

Fackeldey Zie resultaatindicatoren. Flevoland is 
deelnemer/opdrachtgever van een aantal (landelijke) 
onderzoeken waarbij overnachtingen, vrijetijdactiviteiten en 
bestedingen voor Flevoland in beeld worden gebracht. 
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Daarbij levert Visit Flevoland in haar jaarrapportage de 
effecten van hun promotie-inzet aan. Deze wordt in mei 
vastgesteld en gepubliceerd.  

97 D66 
YdB 

3.2 Recreatie en 
toerisme incl. 
gebiedspromotie 

37 Betreft 0 meting imago onderzoek: In 
hoeverre is/wordt er gemeten wat 
het  imago van het gebied OVP is bij 
een breed publiek? Welk beeld heeft 
men van de OVP ?  

Fackeldey Niet. Het gaat om een imago meting van heel Flevoland en 
niet specifiek 1 stad, gemeente of locatie. Uiteraard kan 
OVP wel in de uitkomsten terug komen als genoemd aspect. 

98 D66 Staat van het casco 
van rijksmonumenten 

41 Is het correct om aan te nemen dat, 
naar aanleiding van de vaststelling 
van het erfgoedprogramma, het 
percentage rijksmonumenten met 
een casco categorie van ‘matig’ of 
‘slecht’ in de komende jaren zal 
afnemen? 

Rijsberman Dat is wel de intentie. Met het vaststellen van het 
Erfgoedprogramma Flevoland matcht de provincie de 
rijksmiddelen voor de restauratie rijksmonumenten. De 
provinciale monumentenmonitor wordt ingezet voor 
beleidskeuzes voor de verdeling van deze middelen. 
Flevoland is een jonge provincie met nog weinig 
rijksmonumenten. Het kan zijn dat in de toekomst het aantal 
rijksmonumenten zal groeien, wat de cijfers zou kunnen 
beïnvloeden. 
 

99 D66 Documentaire Short 
Stirling 

43 Er wordt gesteld dat de berging en 
de documentaire vertraging op 
hebben gelopen. Is de bedoeling dat 
deze alsnog doorgang vindt? En is het 
in dat kader niet logischer om deze 
onderschrijding toe te voegen aan 
een bestemmingsreserve zodat de 
bijdrage daarvoor alsnog op een later 
moment kan plaatsvinden? Hiervoor 
zijn tenslotte door de provincie reeds 
verplichtingen aangegaan. 

Rijsberman Het restantbudget van € 83.022 is betrokken bij het voorstel 
voor bestemming van het rekeningresultaat en valt onder 
categorie B doorgeschoven activiteiten. Het klopt dat 
hiervoor reeds verplichtingen zijn aangegaan. 

100 D66 Lesprogramma Gelijk = 
Gelijk 

44 Een bereik van twaalf klassen voor 
een lesprogramma is relatief klein? Is 
de inzet van dit lesprogramma 
geëvalueerd? En geeft deze evaluatie 
aanleiding voor een bredere inzet 
van dit programma op Flevolandse 
scholen? 

Fackeldey Er is jaarlijks in totaal € 50.000 beschikbaar voor activiteiten 
in het kader van de Regenboogprovincie. Van dit bedrag is 
een deel bestemd voor activiteiten gericht op het eigen 
personeel.  
Er is daarom gekozen voor een subsidie aan Diversion om het 
lesprogramma Gelijk=Gelijk in 12 klassen te geven.  
Na het beschikbaar stellen van de subsidie heeft de werving 
van scholen en het werven van nog enkele “peer-educators” 
relatief veel tijd gekost. Men was begin startkaar voor het 
geven van de lessen tot de scholen moesten worden gesloten 
in verband met de coronacrisis. De benaderde scholen zijn 



29 
eDocs 2603446 

Nr. Fractie Onderwerp Pagina 
nr.  
PDF 

Vraag PH Antwoord 

zeer enthousiast om te beginnen, maar hebben Diversion 
verzocht om het lesprogramma in het nieuwe schooljaar uit 
te voeren. De evaluatie moet dus nog plaatsvinden en zal 
zeker worden gebruikt om een vervolg met een bredere inzet 
te realiseren. Zo’n vervolg zou dan worden besproken met 
de Flevolandse gemeenten, opdat zij zelf dit programma 
mogelijk breder zouden invoeren. Een beperkte provinciale 
bijdrage is dan ook nog mogelijk. 

101 D66 Regenboogprovincie 23 van 
de 
product
-
realisati
e 

Op de beschikbare middelen voor de 
Regenboogprovincie heeft een 
onderschrijding plaatsgevonden van 
37%. Kan het college hier een 
toelichting op geven, ondanks het 
feit dat het in absolute zin slechts 
een kleine afwijking is? 

Fackeldey / 
De Reus 

2019 was het startjaar voor de provinciale inzet voor 
Regenboogprovincie. We zijn samen met maatschappelijke 
partners op zoek gegaan naar zinvolle besteding van het 
Regenboogbudget. De verwachting is dat naarmate het 
programma langer loopt, de bekendheid ervan zal toenemen 
en er meer voorstellen voor de besteding van het budget 
komen.  

102 D66 Indicatoren Energie 47/48 Op welke termijn verwacht het 
college inzicht te kunnen krijgen (en 
geven) in de nog niet bekende 
indicatoren over 2018 en 2019? 

Fackeldey Voor cijfers met betrekking tot energie maakt de provincie 
gebruik van De Klimaatmonitor, een monitoringsdashboard in 
beheer van Rijkswaterstaat. De Klimaatmonitor is de 
landelijke standaard op het gebied van data over de 
energietransitie. Het verzamelen en bewerken van data 
neemt echter tijd in beslag, waardoor De Klimaatmonitor 
enkele jaren achterloopt. In de praktijk is er tot het 
beschikbaar komen van de cijfers een vertraging van twee 
jaar. Dat betekent dat omstreeks de lente van 2020 de 
cijfers van 2018 volledig beschikbaar zijn. 

103 D66 Subsidieregeling 
Actieplan Geluid 

50 22a Er is in 2019 geen subsidie 
verstrekt op basis van de 
subsidieregeling ‘Verbeteren van de 
geluidswering van woningen 2019-
2023’  Is dit het gevolg van het feit 
dat er geen aanvragen zijn 
binnengekomen? Of zijn 
binnengekomen aanvragen 
afgewezen?  
 
22b Is het, aangezien de 
subsidieregeling nog loopt tot 2023, 
niet wenselijk om de onderschrijding 
in de subsidieverstrekking tot te 
voegen aan een daarvoor geschikte 
reserve, zodat op een later moment 

Smelik De subsidie is eind 2019 van kracht geworden. De regeling 
verlangt specifieke maatregelen die door een aannemer 
moeten worden geoffreerd. Dit kost tijd. De regeling 
voorziet in een evaluatie die begin 2021 moet worden 
uitgevoerd. Een aantal van de gestelde vragen komen hierbij 
aan de orde.  
Er zijn in 2019 twee aanvragen ontvangen. Deze aanvragen 
voldeden ook in 2de instantie niet aan de eisen en zijn 
daarom afgewezen. 
 
Bij het bestemmen van het rekeningresultaat 2019 worden 
de resterende middelen voor Actieplan Geluid toegevoegd 
aan het budget in 2020. 
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voldoende middelen beschikbaar 
blijven om uitvoering te geven aan 
de genoemde subsidieregeling? 
 
 

104 D66 Energieneutraliteit 51 Wanneer verwacht het college dat er 
nieuwe cijfers beschikbaar zijn 
rondom de energieneutraliteit? 

Fackeldey Zie beantwoording bij vraag 102. 

105 D66 Actieplan het goede 
voorbeeld 

52 Er zijn veel activiteiten uitgevoerd 
om de provinciale organisatie 
energieneutraal te maken. Is het 
effect van deze activiteiten 
inzichtelijk en, zo ja in hoeverre is 
de provinciale organisatie nu energie 
neutraler dan in januari 2019? 

Smelik In het actieplan Het goede voorbeeld zijn een aantal 
maatregelen opgenomen om tot een energieneutrale 
organisatie te komen. We hebben bijvoorbeeld 100% 
hernieuwbare Hollandse energie ingekocht: in principe zorgt 
dit er al voor dat we als organisatie nu energieneutraal zijn. 
We willen alleen meer ambitie tonen en daarnaast ook de 
vraag naar energie terugdringen. Daarvoor hebben we nu 
bijna alle verlichting vervangen voor LED, in de aanbesteding 
outsourcing servercapaciteit is ingezet op BREEAM en we 
hebben een pilot zonwerende folie uitgevoerd (waardoor het 
gebouw in de zomer minder warm wordt). 
Voor verdere maatregelen voor de andere provinciale panden 
wordt er op dit moment een verkennend onderzoek 
uitgevoerd, oplevering is voorzien eind juni. 
De effecten van de uitgevoerde maatregelen hebben we nog 
niet gemeten. 
Over de voorgang van Het goede voorbeeld worden 
Provinciale Staten geïnformeerd via een tussenrapportage. 

106 D66 Rijksvastgoed Lelystad 77 Heeft het college zicht op de 
uitvoering van de voorkeursscenario’s 
door het RVB en, zo ja, wat is de 
status daarvan? Welke effecten zijn 
daardoor zichtbaar binnen Lelystad? 

Hofstra In het MIRT-onderzoek werden drie deelgebieden 
onderscheiden:  
1. In deelgebied Bataviastad is het Scheepsarcheologisch 

Museum plus grond verkocht aan Bataviastad, waarmee 
de ruimte voor uitbreiding van Bataviastad is ontstaan.  

2. In deelgebied Hanzepark (Stationsgebied) worden de 
twee rijkskantoren aan De Schepenen tijdelijk verhuurd, 
maar zoekt het RVB nog steeds naar kopers binnen het 
voorkeursscenario hoofdfunctie Kantoren. Daarnaast 
werkt Lelystad aan een gebiedsvisie waarin het 
kwadrant wordt afgerond. 

3. In het Lelycentre (Smedinghuis e.o.) zijn diverse 
plannen ontwikkeld en in uitvoering voor transformatie 
van leegstaande kantoren naar wonen. Rijkswaterstaat 
blijft gehuisvest in het Smedinghuis, maar er wordt 
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nagedacht over een nieuwe functie voor een 
leegstaande vleugel. 

107 D66 Reserve mobiliteit 171 en 
172 

We hebben (kortgeleden) bij de 
bestemming van het 
rekeningresultaat 2018 5,450 miljoen 
extra middelen toegevoegd aan de 
voorziening voor niet jaarlijks 
onderhoud infrastructuur om de 
lasten in de toekomst te kunnen 
blijven dekken.  
Dit jaar zien we dat de reserve 
mobiliteit is toegenomen met 6,5 
miljoen terwijl uitgegaan was in de 
begroting van een afname van 7,8 
miljoen. Een meevaller voor de 
dekking van infrastructuur van maar 
liefst 14,3 miljoen. De reserve 
mobiliteit is opgelopen tot ruim 58 
miljoen, terwijl er voor slechts 14,5 
miljoen aan oormerken binnen deze 
reserve bekend is. Ligt het derhalve 
niet in de reden om één of meerdere 
van de volgende budgettaire acties 
uit te voeren: 
5,450 miljoen uit de reserve 
mobiliteit terug te laten vloeien in 
de Algemene Reserve ter 
compensatie van de bestemming van 
het rekeningresultaat in 2018? 
De financiële meevaller in de reserve 
mobiliteit á 14,3 miljoen terug te 
laten vloeien naar de algemene 
reserve? 
Een (in redelijkheid op basis van 
gegevens uit het verleden) maximum 
vast te stellen voor het bedrag dat 
beschikbaar is binnen de reserve 
Mobiliteit en het overige deel terug 
te laten vloeien in de Algemene 
reserve? 
 

De Reus Ter voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt dat het 
bedrag van € 5,45 mln. nog niet is toegevoegd aan de 
voorziening voor niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur, 
maar voor dat doel geoormerkt is binnen de Brede 
bestemmingsreserve ( zie blz. 182 van de jaarstukken 2019). 
In de Programmabegroting 2020 is de toevoeging van deze 
geoormerkte middelen voorzien in de jaren 2021 (€ 1,2 mln.) 
en 2022 (€ 4,2 mln.). Definitieve besluitvorming over deze 
toevoegingen vindt dus plaats bij de vaststelling van de 
Programmabegroting 2021, respectievelijk 2022.  
 
De middelen in de egalisatiereserve Mobiliteit dienen ter 
dekking van de uitgaven binnen het programma Mobiliteit & 
Ruimte, alsmede om schommelingen in de lasten openbaar 
vervoer en kredieten voor infrastructurele projecten vanuit 
het programma Mobiliteit (ontwikkelinvesteringen) op te 
vangen. Daarnaast vormt de reserve een buffer voor het 
opvangen van budgettaire (mee- en) tegenvallers uit de 
reguliere exploitatie, waaronder 
opbrengstverantwoordelijkheid concessie IJsselmond en de 
open einde-regeling Regiotaxi. Deze reserve dient dus niet 
ter dekking van de lasten van het (niet-)jaarlijks onderhoud 
infrastructuur.  
 
De reserve Mobiliteit kent een doorlopend karakter met een 
grillig verloop van onttrekkingen. Dit heeft te maken met het 
investeringsritme dat jaarlijks verschilt. De ongeoormerkte 
ruimte eind 2019 betreft een momentopname die niet per 
definitie representatief is voor de feitelijke 
bestedingsruimte binnen de reserve. Immers, stortingen in 
enig jaar leiden soms pas tot onttrekkingen in 
daaropvolgende jaren. Om een goed besef te krijgen van de 
ongeoormerkte ruimte, dient een langere looptijd in 
ogenschouw te worden genomen. Zo kwalificeert de in 2019 
gerealiseerde onderbesteding niet als meevaller voor de 
dekking van infrastructuur, maar zullen de in 2019 geplande 
ontwikkelinvesteringen leiden tot uitgaven in volgende jaren 
(activiteiten worden doorgeschoven). 
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108 D66 Voorziening 
afwaardering 
Flevokust Haven 

78 Welke investeringen in Flevokust 
Haven zijn in 2019 nog door de 
provincie gedaan? 

Appelman In totaal is er in 2019 nog voor € 784.000 geïnvesteerd. Dit 
bestaat voornamelijk uit de volgende onderdelen: 
aanbrengen wrijfstijlen € 280.000, enginering voor 
technische aanpassingen en herstel (inclusief 
contractbeheersing) € 205.000, afrondende werkzaamheden 
door de aannemer € 150.000, aanpassing van infrastructuur 
€ 28.500 en bewegwijzering € 25.000. 
In totaal is er nu € 23,65 mln. geïnvesteerd, wat 
(voornamelijk door een aanbestedingsvoordeel) lager is dan 
het krediet van € 30,30 mln. Inclusief verrekening van de 
bijdrage Beter Benutten van € 7,44 mln. en overige 
bijdragen is de netto investering van de provincie € 15,86 
mln. 

109 D66 Fonds verstedelijking 
Almere 

89 
Jaarstuk
ken en 
47 van 
de 
product
enrealis
atie 

De toelichting over fonds verstedelijk 
Almere en de daar genoemde 
bedragen, komen niet overeen met 
regel 12 (onder product 7.3.1.) in de 
productenrealisatie. Kunt u dat 
verschil toelichten? 

De Reus In de productenrealisatie wordt een toelichting gegeven op 
de baten en de lasten, niet op de verschillen ten opzichte 
van de begroting. Dat wordt wel gedaan in de jaarstukken. 
De toelichting in de jaarstukken bestaat uit 2. Fonds 
Verstedelijking Almere (€ 1,55 mln.) en 3. Onderdoorgang A6 
(€ 0,323 mln.), samen € 1,873 voordelig. Beide verschillen 
hebben betrekking op product 7.3.1. Uit de 
productenrealisatie blijkt dan ook een verschil van € 1,872 
voordelig. Daar zit enkel een afrondingsverschil van € 0,001 
mln. tussen. 
De samenhang en het resultaat blijkt overigens ook uit de 
toelichting op de reserve Almere 2.0 (NR: B035). 

110 D66 Programma Nieuwe 
Natuur 

81 De procesgelden tonen slechts een 
kleine daling ten opzichte van 2018, 
terwijl de bijdrage aan projecten én 
de opbrengst van gronden significant 
dalen. Het lijkt aannemelijk dat deze 
bedragen in zekere mate aan elkaar 
gekoppeld zouden moeten zijn, 
aangezien er bij minder uitgave en 
opbrengsten, waarschijnlijk ook 
minder werk was binnen dit 
programma. Kan aangegeven worden 
waarom de procesgelden niet mee 
dalen met de lagere bijdrage en 
opbrengsten van gronden? 

Hofstra De omvang van de in de jaarrekening verantwoorde 
bijdragen aan projecten en de opbrengsten uit 
grondverkopen zijn geenszins een graadmeter voor de 
uitgevoerde activiteiten en inspanningen van de provincie. 
Voor alle projecten zijn realisatieovereenkomsten 
aangegaan, of er is duidelijkheid over de besteding door 
afronding of beëindiging van het traject. De partijen 
waarmee de overeenkomsten zijn aangegaan en waaraan 
bijdragen zijn toegezegd, werken nu aan de uitvoering van 
de projecten. Gedurende de uitvoering van die projecten 
worden declaraties ontvangen op basis waarvan de bijdragen 
voor met name inrichting en beheer betaald kunnen worden. 
De bijdragen worden verstrekt aan de hand van de voortgang 
van de projecten, niet aan de hand van de voortgang van de 
provinciale activiteiten. 
Door de provincie is in 2019 gewerkt aan het faciliteren van 
het programma door samenwerking met de partners en het 
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uitwerken van de besteding van de beschikbare middelen 
vanuit de grondposities. Dit leidt niet direct tot betaling van 
bijdragen of hogere opbrengsten. 
Minimaal jaarlijks worden Provinciale Staten over de 
voortgang van het programma geïnformeerd via een specifiek 
verslag. 

111 D66 Pensioenen leden GS 
en relatie tot het 
risicoprofiel 

93 
jaarstuk
ken en 
55 
product
enrealis
atie 

30a In 2019 is een overschrijding van 
ongeveer 1 miljoen op de storting 
aan APPA. Deze overschrijding is 
ongeveer 3x wat er in 2018 is gestort 
en in 2019 was geraamd. Uiteraard 
gunnen wij huidige en voormalige 
politieke ambtsdragers uit onze 
provincie het hun toekomende 
pensioen, maar gezien de grote van 
deze overschrijding zouden wij graag 
een nadere toelichting willen op de 
totstandkoming van dit bedrag. 
 
30b Is deze hoge storting aanleiding 
om de financiële impact van dit 
risico (p. 123 jaarstukken) bij te 
stellen in 2020? 

Hofstra De hoogte van de voorziening APPA wordt bepaald door een 
externe actuaris in dienst van de huisaccountant, die 
berekent hoe groot de voorziening op balansdatum moet zijn 
om alle toekomstige pensioenbetalingen te kunnen 
garanderen. Aan deze actuariële berekening liggen diverse 
componenten ten grondslag, waaronder de 
levensverwachting van oud-Gedeputeerden, de rente etc. Op 
balansdatum was er een flinke rentedaling ten opzichte van 
de rente die gehanteerd is voor de berekening van 2018, 
waardoor een hogere storting nodig was dan voorzien.  
 
Vooralsnog is deze hoge storting in 2019 geen directe 
aanleiding om het risico te verkleinen in 2020. Het betreft 
veel onderliggende variabelen  (onder meer de rente, het 
aantal bestuurders, de levensverwachting van de 
bestuurders, de huidige leeftijd van de uitkeringsgerechtigde 
en het behaalde rendement op de uitzettingen). Omdat deze 
variabelen constant aan verandering onderhevig zijn 
fluctueert het benodigde bedrag en is vooralsnog gekozen 
om de huidige raming te laten staan, in de verwachting dat 
de rente niet veel verder zal dalen. 

112 D66 Onderbesteding 
ontwikkeling personeel 

98 Er wordt relatief weinig beroep 
gedaan op de mogelijkheden voor 
eigen ontwikkeling, versterking van 
de organisatie en duurzame 
inzetbaarheid en mobiliteit. Dit zijn 
allemaal begrotingsposten die eraan 
bijdragen de provinciale organisatie 
verder te ontwikkelen en bij te 
dragen aan toekomstbestendige 
competenties van de medewerkers. 
Op welke wijze stimuleert dit College 
de ontwikkeling van ambtenaren van 
de Provincie Flevoland? 
 

De Reus Het college stimuleert medewerkerontwikkeling door te 
investeren in de opleiding en loopbaankansen van 
medewerkers. Dit doen we door onder meer strategische 
personeelsplanning,  persoonlijke ontwikkelbudgetten en het 
trainee- en stageprogramma. Dit jaar start een programma 
voor talentherkenning, talentontwikkeling en 
talentmanagement. De afgelopen jaren laten een gestage 
groei zien van de doorstroom binnen en tussen afdelingen in 
de organisatie. 
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113 D66 Rekeningresultaat en 
de relatie met het 
weerstandsvermogen 

Algeme
en 

32 a Er is een positief 
rekeningresultaat in 2019 van 12,8 
miljoen. In hoeverre kan dit bedrag 
ingezet worden voor nieuwe 
bestedingen, terwijl het 
weerstandvermogen binnen de 
gestelde bandbreedte blijft? 
 
32b Zijn er naar aanleiding van de 
huidige economische situatie en de 
Coronacrisis aanvullende risico’s te 
signaleren die opgenomen dienen te 
worden in de risicoparagraaf? 
 
32 c in het coalitieprogramma zijn 
een aantal nog niet gedekte 
afspraken gemaakt 
(overcommitering) hoeveel van het 
rekeningresultaat is nodig om deze 
overcommitering te dekken en 
hoeveel is er dan over voor andere 
initiatieven? 

Hofstra a. In het voorstel voor de bestemming van het 
rekeningresultaat van € 12,8 mln. is aangegeven dat een 
bedrag van € 6,8 nodig wordt geacht voor 
onontkoombare zaken, doorgeschoven activiteiten en 
voorstellen vanuit de griffie. Het resterende bedrag van 
€ 6,0 mln. wordt gereserveerd voor de uitvoering van 
het Coalitieakkoord. Echter, we beseffen ook dat dit 
bedrag in de aankomende periode om een bredere inzet 
kan vragen (zie hiervoor ook het antwoord bij vraag 47).  
Deze voorstellen hebben geen invloed op het 
weerstandsvermogen; de weerstandsratio blijft op 1,2 
(dus binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0). 

b. Op dit moment is geen compleet beeld te schetsen van 
de risico’s die voortkomen vanuit de Coronacrisis. 
Duidelijk is dat ook de Flevolandse burgers en economie 
hard geraakt worden. Via onze periodieke COVID-19 
monitor brengen we de ons bekende effecten in beeld. 
In de ‘Zomernota  2020’ zullen we ingaan op de dan 
bekende/verwachte  effecten en risico’s voor de 
provinciale begroting  

c. Het Coalitieakkoord kende initieel een overcommittering 
van € 7,15 mln., exclusief enkele p.m. posten. In het 
voorstel tot bestemming van het resultaat 2019 wordt 
hiervan € 6,0 mln. gedekt. Er is dus geen ruimte voor 
andere initiatieven. Zoals hierboven onder a is 
aangegeven zijn er echter ontwikkelingen die in de 
aankomende periode een bredere inzet van de thans 
beschikbare middelen kunnen vragen. 

114 VVD Ruimtelijke 
ontwikkeling  

18 Kan er uitgelegd worden waar 
183.000 kleine verschillen uit 
bestaat? 

De Reus Binnen het budget Ruimtelijke informatievoorziening (GEO-
informatie) bedraagt de totale onderbesteding € 66.000. 
Daarnaast is er binnen het budget Ruimtelijke kaderstelling 
op de diverse onderdelen een lagere besteding van € 76.000. 
Tot slot was de bijdrage aan Lelystad Next Lever lager dan 
geraamd (€ 41.000) 

115 VVD Water  20 Kan er uitgelegd worden waar de 
68.000 (lasten) en 51.000 (baten) 
kleine verschillen uit bestaat? 

Hofstra De lagere lasten zijn een onderbesteding op de volgende 
budgetten: Waterkwaliteit (€ 38k), Grondwaterbeleid en 
drinkwater (€ 13k) en diverse afrekeningen van het IPO uit 
2018 (€ 16k). 

116 VVD Ondernemerschap en 
groei 

35 Kan worden uitgelegd waar de 
182.000 kleine verschillen uit 
bestaat? 

Appelman De overige kleine verschillen worden gevormd door 
voordelige restantsaldi op de volgende begrotingsposten: 
- Financiering & support: € 50k. 
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- Markt & culture: € 71k. 
- Algemene kosten programma: € 44k. 
- Afwikkeling voorgaande jaren: € 17k. 

117 VVD Recreatie en toerisme  36 Er staat dat er 7 vrijetijdsproducten 
zijn gesubsidieerd, om bij te dragen 
aan de groei van het 
bezoekersaantal. Is dit 
bezoekersaantal daadwerkelijk 
gegroeid en met hoeveel? 

Fackeldey Wordt niet gemeten, zie antwoord vraag 95. 

118 VVD Indicatoren Flevoland 40 - Wat zijn de aantallen bezoekers 
aan batavialand in 2019 geweest? 
- Als de focus van batavialand in 2019 
intern gericht was, zoals beschreven, 
waarom komt dit niet tot uiting in 
het streefcijfer voor 
bezoekersaantallen? 
- Waarom wordt het weer gebruikt 
als excuus voor tegenvallende 
bezoekersaantallen? De VVD gaat er 
van uit dat met dit soort factoren in 
de oorspronkelijke raming van 
bezoekersaantallen rekening 
gehouden wordt. De factor van het 
weer mag niet als excuus gebruikt 
worden, tenzij dit sectorbreed zou 
gelden. Is dat het geval en komt dat 
sectorbreed tot uiting in de 
aantallen? Het weer was in 2018 naar 
het beeld van de VVD een grotere 
factor dan in 2019. 

Rijsberman - Batavialand had in 2019 94.000 bezoekers.  
 
- Het gaat om ontwikkelingen die niet direct zichtbaar 
resultaat geven, maar op wat langere termijn een stijgend 
aantal bezoekers zullen laten zien. 
 
- In het algemeen geldt dat hoe mooier het weer, hoe 
aantrekkelijk andere alternatieven zoals bezoek aan strand 
of zwembad zijn t.o.v. bezoek aan een museum. Dit is 
sectorbreed het geval. Daarnaast spelen andere 
weersomstandigheden een rol. Zo was het tijdens 
evenementen van Batavialand in 2019 erg slecht weer, 
waardoor het museum om veiligheidsredenen gesloten was. 
Dat is direct zichtbaar in lagere bezoekersaantallen. 

119 VVD Doelenboom  41 - Als het zo is dat de ontwikkeling 
van Batavialand tegenviel, welke 
meetbare effecten heeft dat dan op 
het overig resultaat van deze 
doelstelling? Dus welke factor heeft 
batavialand hierin? 
- Op welke manier heeft CMO 
bewezen bij te dragen aan de 
effecten van de versterking van de 
samenleving? Hoe wordt inhoud 
gegeven aan de bewijsvoering van de 

Rijsberman  
 
 
 
 
Fackeldey 

- Batavialand heeft haar werkzaamheden grotendeels 
conform planning uitgevoerd en daarmee bijgedragen aan de 
doelstelling van de provincie. Van meetbare effecten op het 
resultaat van deze doelstelling is geen sprake. 
 
- CMO Flevoland heeft met de provinciale subsidie op 
verschillende manieren bijgedragen aan het versterken van 
de samenleving. Dit volgens de drie lijnen op basis waarvan 
CMO is georganiseerd: 
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doelstelling? 1) Positieve gezondheid 
In de beschikking 2019 is aangegeven dat CMO zich in 
toenemende mate de werkzaamheden moet richten op 
ondersteuning van Krachtige Samenleving. Dit is ook 
gebeurd. CMO heeft een belangrijke rol gehad bij de 
organisatie van en het vervolg op het congres over positieve 
gezondheid in juni.  
 
2) ZoWelWerk / Regio + 
CMO is via ZoWelWerk en vanuit landelijk beleid actief om 
werkgevers in de Zorg onder andere te faciliteren bij hun 
arbeidsmarktpositie. Dit betreft onder andere de afstemming 
tussen opleiding en arbeidsmarkt en het opvullen van 
vacatures in de zorg. Aan dit onderdeel heeft de provincie 
binnen de totale subsidie een aanvullende bijdrage geleverd 
van € 180.000. 
 
3) Inwonersondersteuning 
CMO is op basis van de Wet langdurige zorg actief bij de 
ondersteuning van lokale organisaties voor zorgvragers. Dit 
op basis van een externe financiering. 

Daarnaast is CMO in 2019 op projectmatige basis actief 
geweest op twee andere onderwerpen: 

• Begin 2019 heeft CMO samen met het Bureau Gelijke 
Behandeling de uitkomsten van de enquête die onder de 
LHBTI-doelgroep in heel Flevoland is uitgevoerd 
verwerkt tot een rapportage. Dit als aanvulling op een 
zelfde enquête enkele jaren geleden die alleen voor  
gemeente Lelystad is uitgevoerd. 

 

• In het begin van 2019 heeft CMO op verzoek van 
gemeenten nog enkele projecten afgerond die al in 2018 
waren gestart. Voorbeelden zijn Actieplan Eenzaamheid 
(gemeente Lelystad), Stip op de Horizon: het ander 
organiseren van dagbesteding voor verschillende 
doelgroepen (gemeenten Noordoostpolder / Urk), en 
Jeugd- en Jongerenwerk: het anders contracteren van 
aanbieders van zorg (gemeente Urk). Deze projecten 
zijn allemaal in de loop van 2019 afgerond.  

 
Onderdeel van Krachtige Samenleving is in beeld brengen 
van de effecten van deze opgave. Een deel van de 
inhoudelijke aspecten, de kant van de gezondheidszorg, 
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wordt deels al door de GGD gemonitord. Voor de 
“welzijnskant” van Krachtige Samenleving wordt gewerkt 
aan een manier om de resultaten en effecten in beeld te 
brengen. Dit is echter nog in ontwikkeling. 

120 VVD Mobiliteit  57 U spreekt in de inleiding van 
hoofdstuk Mobiliteit over werksessies 
met gemeente over wijzen waarop 
bereikbaarheid van het landelijk 
gebied per openbaar veevoer op een 
toekomst vaste, vraaggerichte 
manier vorm gegeven kan worden. 
Wat zijn de resultaten van deze 
werksessies en wat gaat u met die 
resultaten doen? 

De Reus De werksessies hebben een grote verzameling van wensen en 
ambities opgeleverd van gemeenten en stakeholders.   
 
Een aantal van deze wensen en ambities zitten al in de 
aanbieding van Keolis voor de concessie IJssel-Vecht. Een 
aantal zaken raakt de huidige operatie. Hierover zijn we in 
gesprek met de vervoerder,  
Ten slotte zijn er een aantal wensen en ambities die op 
korte termijn binnen de door GS/PS vastgestelde budgetten 
niet gerealiseerd kunnen worden. Realisatie van deze 
ambities vraagt om extra financiële middelen.   

121 VVD Toelichting bestaande 
infrastructuur 

68 U schrijft dat de lasten voor het 
bestrijden van de eikenprocessierups 
vorig jaar te laag geraamd waren, 
heeft u op basis van die ervaring voor 
dit jaar wel een reële raming 
gemaakt? 

De Reus In het nieuwe uitvoeringsplan vastgesteld medio 2019 zit een 
aangepaste strategie ten aanzien van de bestrijding van de 
processierups. Hierop is een nieuwe raming gebaseerd. Op 
basis van de huidige inzichten is er derhalve sprake van 
voldoende budget. 

122 VVD Indicatoren 
gebiedsontwikkeling 

71 Kan worden uitgelegd waarom het 
innovatiepaviljoen floriade nog niet 
op 100% staat? 

Appelman De aanbestedingsprocedure voor de opdrachtverlening tot 
bouw van het innovatiepaviljoen heeft meer tijd nodig gehad 
dan was voorzien. Inmiddels is er een overeenkomst 
aangegaan met Strukton en binnenkort passeert ook de 
koopakte van de grond. Zoals in de 
programmaverantwoording bij 7.3 Zuidelijk Flevoland 
(Floriade Werkt!) en in de paragraaf ‘weerstandsvermogen’ 
wordt toegelicht, start de bouw van het paviljoen in 2020 en 
naar verwachting wordt deze ook dit jaar afgerond. 

123 VVD (Inter)nationale 
samenwerking en 
bestuurlijke 
positionering 

91 Er is 62 mln Europese subsidies aan 
Flevolandse partijen toegekend. Is 
dat meer of minder dan in 
voorgaande periode en waar ligt dat 
aan? 

Appelman Het bedrag van € 62 miljoen is in de vorige collegeperiode 
verstrekt en het komt uit de studie uitgevoerd door ERAC: 
Inventarisatie Europese euro’s in Flevoland. In het onderzoek 
waar dit bedrag in wordt genoemd is specifiek naar de 
situatie in Flevoland gekeken.  Er zijn nog geen cijfers 
bekend over de huidige periode.  
 
Een groot gedeelte van de subsidies wordt bepaald door 
Horizon2020 (26,66%) en ESF (13,76%). De ESF projecten 
worden voornamelijk beheert vanuit de gemeenten. Horizon 
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2020 wordt veelal door kennisinstellingen direct 
aangevraagd, hier is het NLR een grote speler. Het grootste 
deel van de geldstromen gaat buiten de provincie om. Voor 
POP (25,50%) en Kansen voor West II (13,91%) wordt door de 
provincie cofinanciering geleverd. 
 
De uitkomsten van de studie laten een momentopname zien 
van besteding van Europese middelen binnen het territoriale 
gebied van Flevoland, waarbij de nodige kanttekeningen te 
plaatsen zijn zoals het niet (consequent) toepassen van 
geografische toerekening bij bedrijven die vestigingen 
hebben in meerdere provincies. 

124 VVD Bestuurszaken  94 Er is een rampen- en crisisplan 
voorbereid in afstemming met de 
veiligheidsregio. Extra aandacht is 
besteed aan paraatheid en 
slagkracht. Hoe effectief betuigen 
deze inspanningen zich in coronatijd? 
Welke vruchten worden hiervan 
geplukt? Wat heeft het gekost en wat 
levert dat nu op? 

Verbeek In het rampen en crisisplan wordt vooral een structuur 
geboden om snel mogelijke acties voor te bereiden. Ook 
wordt hiermee het veiligheidsdenken in de organisatie 
bevorderd. Het is duidelijk in welke scenario’s de 
CdK/provincie een rol heeft in relatie tot de veiligheidsregio 
en het maatschappelijk veld. Bij de Coronacrisis is 
onmiddellijk het crisisteam geactiveerd en aan de slag 
gegaan waardoor heel snel de door het Rijk afgekondigde 
maatregelen konden worden uitgevoerd. De communicatie 
werd direct opgepakt en terugkoppeling naar GS 
georganiseerd. Daarnaast is door het college nagedacht 
welke maatregelen kunnen worden genomen om de impact 
op de samenleving te ondersteunen. 

125 VVD Bestuurszaken 95 De risico’s op ondermijning zijn 
geïnventariseerd. Welke kosten zijn 
hiermee gemoeid? Er worden 
aanbevelingen gedaan en een nadere 
uitwerking volgt. Wanneer komt deze 
uitwerking naar PS zodat we een 
goed inzicht krijgen in risico’s, 
kosten en maatregelen? 

Verbeek Voor onze eigen organisatie zijn de risico’s op ondermijning 
geïdentificeerd. En er is gekeken naar de weerbaarheid van 
onze organisatie tegen ondermijnende criminaliteit. De 
kosten voor de weerbaarheidsscan zijn inclusief een aantal 
bewustwordingssessies bedragen ruim € 18.000. De kosten 
voor het uitvoeren van het plan van aanpak zitten naar 
verwachting vooral in capaciteit.  
Het is de bedoeling om in een statenacademie een keer 
aandacht te besteden aan ondermijning en weerbaarheid. 

126 ChristenUnie Algemeen 9 Kan de presentatie in min is voordeel 
en plus is nadeel, ook publieks 
vriendelijker worden gemaakt door 
dit om te draaien? 

Hofstra Wij zullen deze vraag betrekken bij het opstellen van het 
eerstvolgende document uit de P&C-cyclus. 
 

127 ChristenUnie Algemeen 9 Hoe komt het nu dat er over de hele 
linie zoveel onderbesteding is en hoe 

Hofstra De onderbesteding is een fenomeen dat zich in alle 
overheidslagen (Rijk, provincies, gemeenten) voordoet.  
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kan dit volgende jaren worden 
verbeterd? 

In het algemeen is er bij onderbesteding veelal sprake van 
een combinatie van grote ambities en planningsoptimisme. 
In de praktijk blijkt dat zaken meer tijd kosten dan vooraf 
werd gehoopt. In de verschillenanalyse zijn de oorzaken voor 
de onderbesteding weergegeven. 
 
Een van de oorzaken dat er significante verschillen optreden 
tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken is dat 
gekozen is om op één moment per jaar te rapporteren over 
de begrotingsafwijkingen. Dat moment ligt voor het 
zomerreces, om Provinciale Staten tijdig in het jaar de 
mogelijkheid te bieden om tussentijds bij te sturen. Ten 
tijde van deze Zomernota (met begin mei als peildatum) mei 
blijkt het toch lastig om een goede inschatting van de 
uitputting voor de rest van het jaar te maken. Ook 
gewijzigde inzichten in de inkomsten in de tweede helft van 
het jaar  (zoals het effect van de september- en 
decembercirculaire Provinciefonds en het 
voertuigenoverzicht per 1 juli voor de opcenten MRB) worden 
niet meer in de begroting verwerkt. Ook dit leidt tot 
verschillen. 

128 ChristenUnie Economie 39 Vergroten van de toegang tot 
kapitaal van 33% naar 40% in 2020. 
Kunt u concreter aangeven wat nu de 
stand van zaken is? Dus een vraag 
naar resultaten en niet zo zeer naar 
inspanningen. Eigenlijk geldt dit ook 
voor de daaropvolgende onderdelen 
van dit programma. Veel van de 
huidige teksten lijken niet 
jaargebonden en geven daardoor 
weinig echt zicht op concrete 
resultaten. 

Appelman Genoemde percentages zijn gebaseerd op een 
kapitaalmarktonderzoek dat in 2015 is uitgevoerd. Dit betrof 
een diepgaand en duur onderzoek. In de afweging van kosten 
en informatiewaarde is ervoor gekozen het onderzoek niet 
jaarlijks uit te voeren, maar met een interval van circa 5 
jaar. In 2020/2021 zal er opnieuw een 
kapitaalmarktonderzoek worden uitgevoerd. Op basis van dat 
onderzoek kunnen wij cijfermatig onderbouwen in hoeverre 
de toegang tot kapitaal is vergroot. 

129 ChristenUnie Economie 41 Graag nadere toelichting over de 
onbalans tussen kosten en baten van 
het AER-programma 'Eurodyssey' en 
de voorgestane alternatieve 
methode. 
 

Appelman In 2019 heeft er een verkenning plaatsgevonden wat betreft 
het AER-programma ‘Eurodyssey’. Uit deze verkenning is het 
volgende gebleken. 
 

• Omdat onze partners in de regio geen samenwerking 
ondersteunen, zijn de kosten per deelnemer relatief 
hoog waardoor er weinig jongeren kunnen deelnemen 
aan het programma.   
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• Door deze hoge kosten per deelnemer kunnen er weinig 
jongeren ontvangen worden in Flevoland waardoor de 
impact op internationalisering van het Flevolands 
bedrijfsleven beperkt is.  

 
Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar een alternatieve 
methode.   

130 ChristenUnie Gebiedsontwikkeling 81 Valt er onder het kopje Midden 
Flevoland niets concreets te zeggen 
over activiteiten in de gemeente 
Dronten en de regionale 
samenwerking in de regio Zwolle? 

Fackeldey Nee, het programma 7.2 bestaat uit de 
gebiedsontwikkelingen Flevokust Haven, Lelystad Airport / 
OMALA en Rijksvastgoed.  
In het programma Nieuwe Natuur komt project Dronten-
Oostkant aan bod. Verder wordt in programma 8 de 
(bestuurlijke) participatie in het samenwerkingsverband 
regio Zwolle (inleiding h8) genoemd, evenals bij 8.1 
onderdeel B, bullet 5 onder activiteiten. 

131 ChristenUnie Gebiedsontwikkeling 82 Wat is de stand van zaken tav de 
beschreven risico's  tav de Nieuwe 
Natuur? 

Hofstra Zie vraag en antwoord 27. 

132 ChristenUnie Cultuur, samenleving 
en sport 

47 Hoe en wanneer worden we betreft 
indicator culturele kracht en 
identiteit geïnformeerd over het 
totaal aantal bezoekers in 2019? 
 

Rijsberman Deze indicator bestaat uit het totaal aantal bezoekers van 
voorstellingen, festivals, culturele instellingen en -
evenementen die met provinciale middelen mogelijk 
gemaakt zijn (incl. Batavialand). Deze cijfers worden begin 
juli verwacht. 
Deze cijfers zullen in elk geval worden gerapporteerd bij 
dezelfde indicator in de programmabegroting 2021. 

133 ChristenUnie Cultuur, samenleving 
en sport 

48 Waarom is er betreft het percentage 
mensen dat aan sport doet er wel 
een streefcijfer/doel per jaar als er 
niet elk jaar wordt gemeten? Hoe 
vaak wordt dit wel gemeten? 

Hofstra Het onderzoek wordt één maal per twee jaar uitgevoerd. Dit 
heeft te maken met de gewenste groei die in realiteit qua 
percentage relatief ‘klein’ is en dat na minimaal 2 jaar pas 
op z’n vroegst een mogelijk effect van de interventie 
waargenomen kan worden. In dit verband is een streefcijfer 
voor de jaren dat het onderzoek niet wordt uitgevoerd niet 
zinvol. 

134 ChristenUnie Cultuur, samenleving 
en sport 

48 Betreft de staat van 
Rijksmonumenten, wat veroorzaakte 
dat de gerapporteerde 9.1% hoger 
is  t.o.v. het streefcijfer 6.8%? 

Rijsberman In Flevoland zijn er 44 gebouwde rijksmonumenten, niet 
woonhuizen zijnde waarvan er 4 in matige/slechte staat van 
onderhoud. In de vorige jaarrekening is één daarvan niet 
meegenomen in de berekeningen omdat dit monument geen 
“inhoud” heeft en dus geen getal voor kubieke meters kon 
geven. In de huidige jaarrekening is dit monument wel 
meegerekend, waardoor het aantal kubieke meters 



41 
eDocs 2603446 

Nr. Fractie Onderwerp Pagina 
nr.  
PDF 

Vraag PH Antwoord 

rijksmonument met een staat van onderhoud matig/slecht 
gelijk is gebleven maar het percentage van 6,8% naar 9,1% is 
gegaan. Het streefgetal is gebaseerd op de cijfers over 2018 
omdat dit het eerste jaar is dat deze beleidsindicator 
gehanteerd werd. We zitten hier dus nog in een leerproces. 

135 ChristenUnie Bestuur 49 Een van de afwegingscriteria betreft 
inkoop- en aanbestedingsbeleid is om 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te betrekken, hoe 
wordt het behalen van deze 
doelstelling concreet gemeten door 
de provincie? 

De Reus /  
Appelman 

Zie hiervoor tevens het antwoord op vraag 46. 
 
De provincie neemt het aantal via inkoop en aanbesteding te 
werk gestelde participatiemedewerkers mee in de toets aan 
de quotumnorm voor de participatiewet. 
 
Zoals in de stukken is opgemerkt heeft Flevoland in totaal 
16,4 fte bezet door medewerkers uit de doelgroep van de 
participatiewet. Daarmee is de doelstelling van de 
banenafspraak (8 fte) ruimschoots gehaald. Volgens de 
telling van de quotumwet heeft Flevoland 12,4 fte 
gerealiseerd en voldoet Flevoland vrijwel aan de norm van 
12,5. 

 


