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Geachte heer/mevrouw,

Het is een goed gebruik dat wij u voor het zomerreces zowel een afwijkingenrapportage over het
lopende jaar voorleggen (de Zomernota) als een voortuitblik naar de nieuwe begroting (de
Perspectiefnota). In verband met de vele onzekerheden die de coronacrisis met zich brengt voor de
uitvoering van de lopende begroting 2020 en voor de perspectieven voor de komende jaren hebben
wij, na ampele overwegingen en in afstemming met Seniorenconvent en Procedurecommissie,
gekozen om dit jaar een wijziging aan te brengen in de gebruikelijke PenC cyclus. De onzekerheden
zijn groot en hebben zowel betrekking op de meest passende maatregelen die nodig zijn om
Flevoland uit deze crisis te helpen als op de middelen die daarvoor beschikbaar zullen zijn en
komen.
Naast de onzekerheden als gevolg van de coronacrisis hebben er zich na het vaststellen van het
Coalitieakkoord andere ontwikkelingen voorgedaan, zoals de stikstofproblematiek en
woningbouwopgave, die vragen om een integrale heroriëntatie op het provinciale beleid voor de
eerstkomende jaren. Op dit moment is het te vroeg om daaraan invulling te geven. Met de beperkte
inzichten van nu geven wij er de voorkeur aan om niet urgente keuzes uit te stellen en beschikbare
middelen voorlopig te reserveren tot het moment dat deze keuzes wel overwogen kunnen worden
gemaakt.

Wij kiezen er daarom voor u langs deze wijze te informeren over de fase waarin wij nu verkeren en
de door ons voorgestelde routekaart voor wat betreft het uitbrengen van de kaderstellende
documenten uit de PenC-cyclus in het lopende jaar. Voorts schetsen wij in deze brief de actuele
financiële positie inclusief enkele autonome ontwikkelingen, risico’s en de onzekerheden die
daarmee annex zijn.
De basis: Coalitieakkoord * Flevoland, ruimte voor de toekomst’
In het akkoord ‘Flevoland, ruimte voor de toekomst’, heeft de huidige coalitie vastgelegd welke
ambities zij tijdens deze zittingsperiode (t/m 2023) wil realiseren. Voor de structurele uitgaven is
voorzien in een structurele dekking’. Daarnaast is een aantal ambities geformuleerd die incidentele
kosten met zich meebrengen. Ten tijde van het opstellen van het Coalitieakkoord ontbrak er nog
een deel van de dekking voor deze kosten (in totaal €7,15 mln.), welk bedrag zou moeten worden
gevonden in toekomstige meevallers, waaronder eventueel de jaarlijkse rekeningresultaten. Ook
zijn in het Coalitieakkoord financiële afspraken opgenomen, die de spelregels voor het te hanteren
financiële beleid vastleggen. Het Coalitieakkoord vormt het uitgangspunt voor de activiteiten in de
komende jaren.
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Nieuwe ontwikkelingen
De keuzes in het Coalitieakkoord zijn gebaseerd op de informatie die begin 2019 bekend v/as.
Natuurlijk stond de wereld daarna niet stil; er hebben zich sedertdien nieuwe, onvoorziene
ontwikkelingen voorgedaan. Dat is op zichzelf niet bijzonder en dat zal in de komende jaren ook
wel blijven gebeuren. Wat wél bijzonder is, is de impact van deze ontwikkelingen voor de provincie.
Met name de stikstofproblematiek, de motie Koerhuis (bouw 100.000 woningen in Flevoland) en nu
dus ook de coronacrisis drukken een stevig stempel op de toekomst van onze provincie.
Deze nieuwe ontwikkelingen zijn een realiteit; we kunnen er niet omheen. Sterker nog; ze vragen
stuk voor stuk een gerichte en stevige aanpak van de provincie. Maar ze zijn niet voorzien in het
Coalitieakkoord, inhoudelijk noch financieel.
De nieuwe ontwikkelingen bieden ook weer nieuwe kansen voor de provincie. Zo kan de combinatie
van de woningbouwopgave en de post-corona aanpak worden aangegrepen als een soort
wederopbouw van de regionale samenleving en economie; het ‘Flevoland van de toekomst’. En zo
kan het faillissement van de ziekenhuizen onze provincie een voorsprong geven in de transitie naar
het zorglandschap van de toekomst. Dat biedt een nieuwe context om bestaande afspraken inhoud
te geven (denk aan duurzaamheid, gezondheid, natuur, cultuur), maar ook de kans om anders te
denken.

Beperkt inzicht
Dat de genoemde ontwikkelingen grote gevolgen zullen hebben voor de provincie, is zonneklaar. Er
bestaat op dit moment echter nog te weinig inzicht in de aard van die gevolgen om concrete en
onderbouwde voorstellen te kunnen doen voor een adequate en betekenisvolle aanpak. Eerst is
meer zicht nodig op de impact en consequenties van de ontwikkelingen. Vervolgens moeten de
mogelijkheden van een gerichte aanpak worden afgewogen, in afstemming met de partners. Een
onderdeel daarvan is de zoektocht naar de benodigde financiële ruimte.
Beperkte financiële armslag
De financiële ruimte voor additionele maatregelen is beperkt en tevens onderhevig aan een set van
bestuurlijke afspraken op financieel gebied. De vraag is in hoeverre de benodigde financiële armslag
kan worden gevonden door:
• Afspraken uit het Coalitieakkoord anders uit te voeren (aanpassen van bestaand beleid);
• Afspraken uit het Coalitieakkoord te herformuleren of herprioriteren (bijvoorbeeld binnen het
beleidsveld, of binnen de portefeuille (‘oud voor nieuw’);
• Additionele financiële ruimte te vinden door een herijking van het financiële kader
(bijvoorbeeld door financieel-technische aanpassingen, zoeken naar nieuwe geldstromen en
samenwerkingspartners);
• Een (partiële) herziening van het Coalitieakkoord (‘vervroegde mid-term review’).
Dat kost tijd. De planning van de P&C cyclus geeft echter weinig ruimte voor een brede inhoudelijke
afweging. De tijd ontbreekt om dat op korte termijn betrouwbaar en volledig in beeld te brengen.

Wat betekent dit voor de documenten uit de PenC cyclus?
a. Zomernota 2020
De Zomernota is bedoeld om afwijkingen in beeld te brengen die zich voordoen bij de uitvoering van
de lopende begroting. De huidige onzekerheden over duur en impact van de coronamaatregelen
maken het moeilijk om de voortgang van de totale begrotingsuitvoering voor het gehelde jaar te
schetsen, omdat de inzichten van week tot week veranderen. Een rapportage die door ons in de
maand mei moet worden afgerond zal bij bespreking in uw Staten in juli al snel als een gedateerd
stuk worden beoordeeld. Om die reden willen wij in dit bijzondere jaar afzien van een Zomernota
en via een Najaarsnota rapporteren over de afwijkingen van de Programmabegroting 2020 die wij
dan zien en hebben ervaren. Wel zult u via onze periodiek Covid-19 monitor op de hoogte worden
gehouden van de ontwikkelingen en bewegingen die wij zien.

b. Perspectiefnota 2021-2024
De Perspectiefnota is bedoeld om de kaders aan te geven voor de begroting van het volgende jaar
met een doorkijk naar de jaren daarna. Dat is lastig onder de huidige onzekere omstandigheden.
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Deze situatie vraagt, zowel ambtelijk als bestuurlijk, een groot adaptief vermogen. Een voorbeeld
hiervan is de uitvoering van de opdracht van uw Staten om een Strategische Agenda te hanteren.
Deze opdracht blijft zeker staan, maar nemen we mee in een nadere uitwerking van de te nemen
maatregelen. Verderop in deze Perspectievenbrief schetsen wij de onderwerpen die naar onze
mening daarbij relevant zijn. Deze zullen een nadere uitwerking krijgen in de Najaarsnota.
c. Najaarsnota 2020
Dit jaar willen we, in beginsel eenmalig, een Najaarsnota uitbrengen. Normaliter is een Najaarsnota
primair bedoeld voor een actualisering van de lopende begroting. Wij willen in de Najaarsnota 2020
echter niet alleen ingaan op de afwijkingen in het lopende jaar, maar ook meerjarige voorstellen
opnemen, die met een eerste wijziging op de Programmabegroting 2021 aan uw Staten worden
aangeboden. Tevens zal daarin de strategische agenda een plaats krijgen, in samenhang met de
andere grote vraagstukken van deze tijd (corona, stikstof, woningbouwopgave). Voorts zullen wij in
de najaarsnota verantwoording afleggen over het - bij de behandeling van de jaarstukken ingestelde Corona-noodfonds.
Daarmee verschuift het zwaartepunt van de kaderstelling door uw Staten eenmalig van het voorjaar
naar het najaar.

d. Programmabegroting 2021
Er wordt een Programmabegroting 2021 voorbereid, op basis van het “staand beleid”, met daarin
onder meer de reguliere financiële actualisaties (waaronder loon- en prijsontwikkeling,
salarisbegroting, kapitaallasten, reguliere reservemutaties, laatste inzichten Provinciefonds en
opcenten MRB, en de extra jaarschijf 2024). De uitkomsten van de behandeling van de ‘brede
Najaarsnota 2020 zullen via begrotingswijziging (meerjarig) in de Programmabegroting 2021 worden
verwerkt.
I

Onzekerheden met betrekking tot de provinciale baten
Verderop in deze brief treft u een geactualiseerd financieel perspectief 2020-2024 aan, op basis van
thans beschikbare informatie. Op dit moment zijn er echter nog diverse onzekerheden, waaronder
de effecten van de coronacrisis op de belangrijkste inkomstenbronnen van de provincie; het
Provinciefonds en de inkomsten uit de opcenten MRB. Beiden zijn erg afhankelijk van de lengte en
diepte van de economische teruggang die zich heeft aangediend en de maatregelen die het Rijk
hiervoor reeds heeft getroffen en mogelijk nog treft.
Zo wordt momenteel met het Rijk overleg gevoerd over een set van financiële afspraken, waaronder
een compensatie voor de kosten en inkomstenderving waarmee de provincies worden
geconfronteerd als gevolg van de rijksmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Een voorbeeld
hiervan zijn de lagere reizigersopbrengsten in het openbaar vervoer. Ook een mogelijke fixatie van
de accressen Provinciefonds voor 2020 en 2021 is hier onderdeel van. Naar verwachting zal op beide
onderdelen meer duidelijkheid ontstaan rond de zomer.
Tevens is recent een briefadvies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) verschenen aan
minister Ollongren over de omvang van de derving van provinciale opcenten als gevolg van de
stimulering van het Rijk van de elektrificering van het wagenpark. De raad noemt de derving
substantieel, geeft opties hoe dit voor de provincies gecompenseerd zou kunnen worden, maar
noemt het een politieke afweging. Onbekend is nog hoe de minister hier op zal reageren.
Met het toenemen van de duidelijkheid over de effecten van de coronacrisis, zal er ook een beter
zicht ontstaan op de financiële effecten voor de provincie en op de maatregelen die de provincie
kan en wil treffen om Flevoland uit de crisis te helpen, inclusief de daarvoor benodigde middelen.
Dat bepaalt ook de mate waarin in oplossingen moet worden gedacht, zoals hierboven onder
‘financiële armslag’ beschreven.
Zoals eerder vermeld zal dit jaar dus een Najaarsnota verschijnen, waarin naar verwachting een
beter en completer beeld kan worden gepresenteerd van het financieel perspectief voor de
komende jaren.
Strategische Agenda en nieuwe relevante ontwikkelingen
Onderdeel van de Najaarsnota zal tevens de strategische agenda van uw Staten zijn. Ons voornemen
is om het debat daarover, in samenhang met de drie nieuwe relevante ontwikkelingen (corona ,
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stikstof en woonopgave) dan met uw Staten te voeren. Wij menen dat deze vraagstukken in
samenhang met de grote thema’s van de Strategische Agenda moeten worden bezien en
bediscussieerd. Om die reden kiezen we er voor om de onderwerpen die wij voor deze Agenda
hebben aangedragen te betrekken bij onze verkenningen en in de Najaarsnota 2020 integraal af te
wegen. Wanneer uw Staten de komende periode andere onderwerpen op deze Strategische Agenda
plaatsen, betrekken wij deze bij de verdere voorbereiding van de Najaarsnota. Dit zullen wij
eveneens doen wanneer zich andere relevante ontwikkelingen voordoen die voor een integrale
afweging van belang zijn.
Wij zullen voorafgaand aan de Najaarsnota actief de dialoog opzoeken met uw Staten om een aantal
corona gerelateerde onderwerpen (zoals bijvoorbeeld recreatie, cultuur, economie, openbaar
vervoer) te bespreken.
a. Nieuwe relevante ontwikkelingen
Corona
Als onderdeel van de Najaarsnota willen we een breed en integraal maatregelenpakket opstellen en
aan uw Staten presenteren als bijdrage aan de Flevolandse ‘wederopbouw’ na de coronacris.
Daarvoor moeten de gevolgen van de crisis in kaart worden gebracht. Op basis van de uitkomsten
van de analyse en dialoog wordt een (eerste) maatregelenpakket samengesteld om de eerste
gevolgen op te vangen en onderdelen van de Flevolandse economie en samenleving te repareren.
Daarna kan vooruitgekeken worden naar een structurele aanpak van de Wederopbouw van
Flevoland. In de najaarsnota zullen we ook verantwoording afleggen over het - bij de behandeling
van de jaarstukken - ingestelde Corona-noodfonds.

Stikstof
De stikstofcrisis is een nationaal vraagstuk. Als regionale overheid wil de provincie ontwikkelingen
mogelijk maken en de bedreiging door stikstofdepositie van de omliggende (natuur)gebieden
tegengaan en natuurgebieden herstellen. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan een innovatieve,
duurzame landbouw, die vanuit ondernemerschap en omgevingsbewustzijn goed met haar omgeving
omgaat. Flevoland heeft zo’n innovatieve duurzame landbouw, nu al 20 procent biologisch, meer
productie en consumptie van plantaardige eiwitten, integratie van natuur en landbouw, de beste
gronden voor plantaardige teelten. Flevoland wil graag samen met partners de integrale
ketenbenadering verder concretiseren.
In het licht van de woonopgave kan worden gedacht aan experimenten met natuurinclusieve
woningen en natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling. De combinatie met duurzame
energieprojecten ligt voor het grijpen. Voor de versterking van de Flevolandse natuur willen we
‘werk met werk’ maken. Om de ruimte die we in Flevoland nodig hebben voor ontwikkelingen te
kunnen gebruiken doen we beroep op een deel van de stikstofruimte die daarvoor nodig is met het
bijbehorende rijksbudget. Voor de Flevolandse samenleving biedt dit voor inwoners en ondernemers
nieuwe kansen.
Woonopgave
De verkenning van de woonopgave wordt hieronder in het zesde thema van de strategische agenda
verder uitgewerkt.
b. Strategische agenda
Uw staten hebben aangegeven uw sturende rol te willen intensiveren en de komende jaren de
aandacht te willen focussen op een aantal majeure thema’s voor deze provincie en haar inwoners.
Een strategische agenda met een beperkt aantal onderwerpen die de bestuursperiode overstijgen.
De - periodieke - bespreking van deze strategische agenda in Provinciale Staten moet niet gaan over
afzonderlijke onderdelen maar over een integrale afweging van belangen. Het gaat om een
totaalvisie op de ontwikkeling van onze provincie en haar omgeving.
Zoals is verwoord in het coalitieakkoord is het college van harte bereid om de staten te ‘betrekken
in een open en constructieve dialoog over belangrijke thema’s. Zo dragen we bij aan een mooie
toekomst voor Flevoland’. Voor de door PS gewenste strategische agenda noemen wij de volgende
thema’s:
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1. Energietransitie
Klimaatverandering is een groot probleem. De overgang van fossiele brandstof naar de toepassing
van alternatieve energiebronnen vraagt het uiterste van overheden, maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven en inwoners. De opgave is niet alleen de productie van voldoende hernieuwbare
energie, maar gaat het ook over het denken en doen over een haalbare en betaalbare aanpak van
klimaatopgave: de reductie van uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. In het Klimaatakkoord is
afgesproken dat alle partijen die aanpak vastleggen in een Regionale Energie Strategie en die RES
elke twee jaar herzien. “Maak een plan en daarna een beter plan”. Uitvoeren van de RES zorgt voor
een ‘rollende agenda’. Alle partijen zijn, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijk
verantwoordelijk voor de uitvoering. Dat vraagt om afstemming, gedragen keuzes en continuïteit in
de gekozen oplossingsrichting.

2. Gezondheidszorg
In Flevoland moet een toekomstbestendige gezondheidszorg beschikbaar zijn: betaalbaar en
toegankelijk, regionaal en (boven)lokaal. Dat betekent een transitie naar een vernieuwd zorgstelsel.
Voor de huidige en voor toekomstige inwoners is een gezond woon- en leefklimaat met
zorgvoorzieningen noodzakelijk. Het maatschappelijk en economisch belang van toegankelijke en
bereikbare zorg voor de inwoners van Flevoland vraagt een agenderende en faciliterende rol van de
provincie.
3. Transitie landbouw
De opgave om de landbouw te ontwikkelen tot een duurzame kringlooplandbouw met korte ketens
zal zich de komende jaren ook in Flevoland zichtbaar ontwikkelen. Samenhang met circulariteit,
voedsel en gezondheid, klimaat en leefklimaat, duurzaamheid, natuur en woningbouw zijn
duidelijk aanwezig. De strategie om te komen tot een wendbare, weerbare en innovatieve
landbouwsector bepalen we gezamenlijk in de Agro Expert Raad met andere kennisdragers en
relevante Flevolandse partijen.

4. Transitie circulariteit en duurzaamheid
In een circulaire economie is de ambitie de aarde niet uit te putten, maar duurzaam te benutten.
Flevoland wil in 2030 grondstoffenleverancier zijn voor de circulaire economie (groene
grondstoffen, gebruikte materialen en de provinciale organisatie). Daarmee dragen we bij aan de
landelijke klimaatdoelen, de kringlooplandbouw, aan innovatie en werkgelegenheid. Met het
Platform Circulair Flevoland werken we samen aan de ontwikkeling van een duurzaam circulair
systeem en initiatieven, waarin onze regio excelleert in innovatie en kennisontwikkeling. Voor
Flevoland is een duurzame en gezonde leefomgeving belangrijk. Water, lucht en bodem zijn relatief
schoon en dit wordt als belangrijk pluspunt voor de provincie gezien. Het is van belang deze waarde
goed te beschermen.
5. Bestuurlijke vernieuwing
Grote maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarbij verschilleden overheden
samenwerken en elkaar aanvullen, als één overheid en gericht op het zoeken naar draagvlak. Om
goed te functioneren heeft de overheid bovendien het vertrouwen van haar burgers in de
democratie nodig. De overheid staat voor een aantal transities waarbij we wederzijds vertrouwen
en meedoen van de samenleving willen activeren. Het college werkt de komende jaren aan drie
lijnen:
• samenspel PS-GS-ambtelijk apparaat
• samenspel Provincie met Gemeenten en Waterschap
• samenspel met de inwoners van Flevoland
6.

Wonen / woningopgave in samenhang met andere aspecten als bereikbaarheid,
werkgelegenheid, leefomgeving/ duurzaamheid.
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Het rijk heeft Flevoland gevraagd te verkennen of een deel van de landelijke woningbouwopgave,
100.000 woningen, in Flevoland gerealiseerd kan worden. Provinciale Staten hebben als ambitie
neergelegd dat sprake moet zijn van ‘een volwaardige, leefbare en duurzame gebiedsontwikkeling,
waarbij (OV)bereikbaarheid, werkgelegenheid, voorzieningen, ruimte voor natuur en kwaliteit van
wonen als belangrijke uitgangspunten gelden’. Integrale afweging met de andere strategische
thema’s ligt dan ook voor de hand. Dit is een grote opgave en de vraag die eerst moet worden
beantwoord is: wat voor provincie willen wij zijn?

Actueel financieel perspectief 2020-2024
In bijlage 1 bij deze brief treft u een actualisatie op hoofdlijnen aan van het financiële perspectief
2020-2024. Op basis daarvan doen zich de volgende mutaties voor ten opzichte van de huidige
meerjarenraming in de Programmabegroting 2020. Het saldo van deze mutaties wordt verrekend
met de stelpost Nieuw Beleid (de ‘vrije ruimte’). Voor een korte toelichting op de aangegeven
mutaties wordt verwezen naar de bijlage.
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De conclusie is dat de vrije ruimte op de stelpost nieuw beleid in de jaren 2020 e.v. zal toenemen
ten opzichte van de ruimte ten tijde van de vaststelling van de Programmabegroting 2020. Deze
vrije ruimte bedraagt voor 2020 en 2021 circa € 1,5 mln. per jaar en voor de jaren daarna ruim € 2
mln. per jaar. In 2024 is er voorts rekenkundig van uitgegaan dat een bedrag van circa € 3,3 mln.
aan intensiveringen uit het Coalitieakkoord 2019-2023 in dat jaar vrijvalt en dit bedrag gelijk wordt
gereserveerd als vrije ruimte voor de nieuwe Collegeperiode. Ook is de indexering van de opcenten
MRB (van 1% per jaar) in dat jaar niet doorgetrokken.
Wij hebben gemeend dat het op dit moment, gelet op de eerder gegeven argumenten niet gewenst
is besluiten te nemen over de inzet van deze vrije ruimte, maar deze voorlopig te reserveren in
afwachting van nadere besluitvorming ten tijde van de Najaarsnota 2020.
Wel signaleren wij nu reeds enkele ontwikkelingen, die in ieder geval een financiële vertaling zullen
krijgen in de Najaarsnota 2020, Deze worden hieronder toegelicht.

Reeds bekende ontwikkelingen
In de Najaarsnota zal gerapporteerd worden over de uitvoering van de Programmabegroting 2020.
Zoals in de inleiding is aangegeven geven wij er de voorkeur aan om niet urgente keuzes tot dat
moment uit te stellen en beschikbare middelen voorlopig te reserveren tot het moment dat deze
keuzes wel bewust kunnen worden gemaakt. Dit laat onverlet dat wij wel reeds een aantal
ontwikkelingen in 2020 zien, die voortgang behoeven en die ook financiële consequenties voor de
provincie zullen hebben. Deze komen deels voort uit autonome ontwikkelingen en zijn voor een
ander deel het gevolg van de coronacrisis. Wij schetsen deze hieronder bij wijze van
vooraankondiging en zullen deze verwerken in (de begrotingswijziging bij) de Najaarsnota 2020.
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A. Autonome ontwikkelingen
1, Voorbereiding Omgevingswet
In het Coalitieakkoord 2019-2023 staat de ambitie dat Flevoland ruim op tijd klaar is voor de
Omgevingswet. De Omgevingswet is in een nieuwe fase terecht gekomen. Van reageren op
wetsvoorstellen en het verkennen ervan, naar het daadwerkelijk inrichten van de verschillende
processen binnen de provincie en met de ketenpartners. Eind 2019 en begin 2020 is de
projectorganisatie aangepast aan de huidige fase van de implementatie van de Omgevingswet. Het
gaat nu om: het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het vullen van het
omgevingsloket waar burger en bedrijf kunnen nagaan of een vergunning of melding nodig is en
welke regels waar gelden. Maar ook samen met medeoverheden maken van afspraken en het
digitaal inrichten van vergunningverlening, planvorming en omgevingstafel. Daarmee nemen de
werkzaamheden voor het invoeren van de Omgevingswet toe. Omdat voor deze fase niet alle
benodigde kennis, kunde en capaciteit in huis is, zijn hiervoor mensen aangetrokken. Er wordt een
leer- en ontwikkeltraject opgezet om zowel ambtenaren als bestuur mee te nemen in de
ontwikkelingen. Om een goede invulling te geven aan de verdere implementatie van de
Omgevingswet zijn extra middelen nodig; vooralsnog gaan we uit van een bedrag van € 0,4 mln. in
zowel 2020 als 2021 ten laste van de beschikbare begrotingsruimte. Uitgangspunt blijft ‘no regret:
we zetten dat in gang waarop we kunnen voortbouwen. We sluiten met de activiteiten aan bij de
maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn en die om optimalisatie van onze processen
vragen.
1. Uitwerking motie Koerhuis
In februari 2020 is bijna unaniem de motie Koerhuis c.s. aangenomen (32847, nr. 621) waarin het
kabinet wordt verzocht om samen met de regio te verkennen of in Flevoland 100.000 woningen
kunnen worden gebouwd, als significante bijdrage aan de woningnood in de Noordvleugel van de
Randstad. Provinciale Staten van Flevoland hebben daarop unaniem een motie aangenomen (26
februari 2020, nr. 2) waarin staat dat er in Flevoland fysiek ruimte is voor grootschalige nieuwbouw,
maar dat sprake moet zijn van een volwaardige, leefbare en duurzame gebiedsontwikkeling.
De Flevolandse gemeenten reageren hier zonder uitzondering positief op, maar wijzen allen op
voorwaarden die zij aan een verhoging van het bouwtempo verbinden, zowel inhoudelijk als
procesmatig. Voor een nadere uitwerking zijn aanvullende werkzaamheden nodig; de focus van de
werkzaamheden ligt vooreerst op het einde van het zomerreces 2020, maar als de op te stellen
agenda in vruchtbare aarde valt, zal het een integraal gebiedsprogramma voor jaren worden. Het is
belangrijk dat nu snel aan de slag te gaan, waarbij waar nodig ook externe expertise wordt
ingeschakeld. Vertrekpunt is dat Rijk en provincie elk de eigen kosten dekken. De verwachting op
dit moment is dat een werkbudget van € 500.000 voor 2020 voldoende is. Dat budget (de hoogte is
nu nog een aanname) zal worden ingezet als procesgeld voor advisering door deskundigen, het
uitvoeren van
onderzoeken, het inzetten van externe expertise en communicatie. De dekking wordt éénmalig
gezocht vanuit de bestem mi ngsreserve Procesgelden Gebiedsontwikkeling. Het onttrekken van
middelen aan deze reserve is voorbehouden aan uw Staten. Daarom zal in de Najaarsnota 2020 aan
u een onttrekking van € 500.000 aan deze reserve worden voorgelegd ten behoeve van het
programma Flevoland bouwt aan Nederland.

3. Restauratie Rijksmonumenten
De bestemmingsreserve Monumentenzorg wordt gevoed uit de rijksmiddelen Restauratie
Rijksmonumenten gematcht met provinciale middelen en zijn onder andere bedoeld voor
grootschalige en complexe restauraties van gebouwde Rijksmonumenten, niet zijnde woonhuizen. Er
is een aanvraag binnengekomen van Natuurmonumenten voor het baggeren van de
hoofdwateraanvoersloten en de restauratie van het model Maasvlakte in het Waterloopbos. De
besluitvorming over deze aanvraag zal voor het uitbrengen van de Najaarsnota moeten
plaatsvinden. Wij zijn voornemens hier positief over te beschikken en daarvoor een beroep te doen
op de reserve monumentenzorg voor een bedrag van € 442.450. De bestemmingsreserve
Monumentenzorg biedt hiervoor voldoende ruimte.
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De nettowinst van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) over 2019 bedraagt € 163 mln. en is
daarmee lager dan vorig jaar (€ 337 mln.). De belangrijkste oorzaken van de daling van de
nettowinst ten opzichte van 2018 zijn een lager resultaat financiële transacties en hogere
voorzieningen voor kredietverliezen. Dit leidt ook tot een lagere dividenduitkering dan in
voorgaande jaren; deze blijft circa € 0,1 mln. achter bij de begrotingsraming.
Daarnaast is in de AvA van Vitens voorgesteld om geen dividend over 2019 (in 2020) uit te keren om
de solvabiliteitsratio te versterken. Dit is in lijn met het financieel beleid van Vitens en aan te
raden om toekomstige investeringslasten te kunnen dragen. Vitens is namelijk in eerdere jaren
begonnen met grootschalige investeringen om ook in de toekomst de levering van water in met
name tijden van extreme droogte te garanderen. Deze investeringen zijn enigszins vertraagd door
de langere looptijd van het vergunningsproces als gevolg van de stikstofproblematiek. In de
begroting 2020 is een dividend van circa € 12.000 geraamd.
We zullen beide lagere baten ten laste van de begrotingsruimte brengen in de Najaarsnota 2020.
B. Effecten coronacrisis
1. Lagere reizigersopbrengsten openbaar vervoer
De uitbraak van het corona-virus heeft een enorme impact op het openbaar busvervoer in
Flevoland. Vanaf 16 maart (ingangsdatum sluiten scholen, thuiswerken) is het aanbod van reizigers
met ca 85% afgenomen en met ingang van 30 maart is de dienstregeling afgeschaald naar een
zaterdag-dienstregeling. Voor de concessie OV-IJsselmond draagt de provincie het risico op de
reizigersopbrengsten. De vervoerder krijgt jaarlijks een exploitatiebijdrage voor de uitvoering
beschikt, afgestemd op de hoeveelheid dienstregelingsuren, welke bij voorschot verminderd met de
te verwachten reizigersopbrengsten over enig jaar in twaalf termijnen wordt uitbetaald.
Hoewel de dienstregeling is afgeschaald, lopen de meeste kosten voor de vervoerder gewoon door.
Vanwege de vitale functie van het openbaar vervoer is een basisdienstregeling noodzakelijk.
Daarom moet rekening worden gehouden met een extra bijdrage (hogere bevoorschotting) van de
provincie aan de vervoerder vanwege het wegvallen van de reizigersopbrengsten.
De reizigersopbrengsten compenseren circa 40% van de kosten. In het scenario dat het
maatschappelijke leven ‘stil ligt’ tot 1 juni 2020 betekent dit in financiële zin een verwachte
derving van reizigersopbrengsten van circa € 1,3 mln.
Overigens is het zeer waarschijnlijk dat de daadwerkelijke dekkingstekorten als gevolg van het
Corona-virus in relatie tot de bekostiging van het OV in de loop van het jaar nog zullen oplopen.
Zodra als gevolg van versoepeling van de kabinetsmaatregelen het ‘normale’ leven in een 1,5-meter
maatschappij weer op gang komt, zullen de reizigersopbrengsten en exploitatiekosten geen gelijk
verloop kennen. De verwachting is dat de opbrengsten maar langzaam aan weer zullen toenemen
(als gevolg van het gefaseerde aanbod van reizigers), maar dat de exploitatiekosten sneller zullen
toenemen en misschien het oude niveau zullen overstijgen (meer versterkingsritten of extra ritten
ter uitvoering van de 1,5-meter maatregel om het reizigersaanbod te kunnen bedienen). Vooralsnog
blijft het gissen naar de omvang van de financiële gevolgen hiervan.

Met het Rijk vind overleg plaats over een compensatieregeling voor de provincies. Over de uitkomst
daarvan valt nu nog weinig te zeggen. Wij hopen ten tijde van de Najaarsnota een beter beeld te
hebben van alle genoemde financiële effecten en zullen dan een begrotingswijziging met
dekkingsvoorstel aan u voorleggen.
NB: De gemeenten Almere en Lelystad hebben via de betreffende delegatiebesluiten zelf de
verantwoordelijkheid voor hun OV-concessies.
2. Kwijtschelding huur Batavialand
Sinds 12 maart 2020 gelden er beperkende maatregelen in het kader van de bestrijding van het
Corona-virus die het de Stichting Erfgoedpark Batavialand (hierna Batavialand) onmogelijk maken
hun normale bedrijfsvoering uit te oefenen. Dit heeft als gevolg dat zij momenteel zeer beperkt
inkomsten vergaren en niet bij machte zijn om in deze situatie redelijkerwijs aan hun
verplichtingen als huurder te voldoen. De provincie is als eigenaar en verhuurder van het pand en
tevens subsidieverstrekker aan de stichting gebaat bij het voortbestaan van de stichting en de
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functie die het vervult. Het kwijtschelden van de verschuldigde huursom gedurende de periode
waarin de beperkende maatregelen van kracht zijn zal de exploitatiekosten voor Stichting
Erfgoedpark Batavialand aanzienlijk verlichten. Daarom hebben wij besloten om kwijtschelding te
verlenen van de huursom aan Stichting Erfgoedpark Batavialand vanaf 12 maart 2020 voor een
periode van 3 maanden. Door de kwijtschelding van de huur loopt de provincie Flevoland circa €
43.000 per maand aan inkomsten mis. Wij verwachten deze lagere inkomsten te kunnen dekken
binnen de overige onderdelen van het begrotingsonderdeel Facilitaire Zaken. In de Najaarsnota zal
een definitief dekkingsvoorstel worden opgenomen.

Tot slot
Zoals al eerder gememoreerd zijn dit bijzondere tijden die zowel ambtelijk als politiek-bestuurlijk
om een groot adaptief vermogen vragen. Wij zijn uw Staten ■ onder andere via Seniorenconvent en
Procedurecommissie - erkentelijk voor de medewerking die wij ervaren om gezamenlijk de ontstane
situatie in goede banen te leiden. Met de aanpassingen van nu verwachten we dat de kwaliteit van
de besluitvorming wordt verhoogd. Wij zullen de aankomende periode hard werken aan de
uitwerking van de genoemde PÊtC-producten en willen de denkkracht van uw Staten daarbij
benutten. Aanbevelingen en suggesties van uw kant - die worden ingebracht bij de behandelingen
van deze Perspectievenbrief - zullen we daarbij uiteraard betrekken. Aan het einde van dit jaar
volgen de politieke keuzes die mogelijk ook lastig kunnen zijn. Natuurlijk hopen we op brede
politieke steun van uw staten op dat moment.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter.

rs. D.J.Tijl - L Verbeek
r
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Bijlage 1 : Korte toelichting financieel perspectief 2020-2024
Op 13 november 2019 heeft u de Programmabegroting vastgesteld. De begroting 2020 bevat ramingen voor de
jaren 2020-2023. Hieronder is de vrije ruimte voor de jaren 2020 e.v. weergegeven, zoals deze ten tijde van de
vaststelling van de begroting 2020 werd geraamd.
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Rekening houdend met de diverse reeds aangebrachte oormerken werd er dus in 2021 een tekort van € 0,7 mln.
voorzien en voor de jaren erna enige vrije beleidsruimte.
Op onderdelen is er sprake van nieuwe inzichten. Bezien vanuit de financiële impact zijn de belangrijkste vier:
1. Provinciefondsuitkering
2. Opbrengst opcenten MRB
3. Stelposten
4. Ruimte nieuw beleid jaarschijf 2024
Deze worden hieronder kort toegelicht.

1. Provinciefonds
De ramingen in de programmabegroting waren gebaseerd op de meicirculaire 2019. Nadien zijn de septemberen decembercirculaire 2019 verschenen. Deze bevatten hogere accressen voor 2020 en volgende jaren. Ook
zijn de inwonertallen geactualiseerd, wat voor Flevoland een positief effect heeft. Ten slotte leidt de
actualisatie van de belastingcapaciteit tot een voordelig effect op de uitkering aan Flevoland. Op basis van het
vorenstaande gaan we voor het Provinciefonds uit van de volgende toenames ten opzichte van de huidige
meerjarenraming in de Programmabegroting 2020.
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Er is dus sprake van een verwachte hogere Provinciefondsuitkering voor 2020 en verdere jaren, maar die
toename houdt mede verband met verwachte hogere loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast is er sprake van
een nieuwe jaarschijf (2024), waarin sprake zal zijn van een nieuw accres. Dit verklaart de forse toename in
2024. Het accres voor 2024 is echter in belangrijke mate nodig voor de loon- en prijsontwikkelingen in het jaar
2024 (zie ook onder 3. stelposten).
2. Opbrengst opcenten MRB
Op basis van de door het CBM beschikbaar gestelde voertuigoverzichten per 1 januari en 1 april 2020 is er
sprake van een stabiel aantal voertuigen; wel neemt het aantal elektrische voertuigen daarbinnen langzaam
toe. Om die reden gaan we vooralsnog uit van een structureel € 0,5 mln. lagere opbrengst uit de opcenten MRB
ten opzichte van de huidige begrotingsraming. Tevens wordt, op basis van het Coalitieakkoord, rekentechnisch
rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van het belastingtarief met 1% t/m 2023. Voor de periode
daarna is het aan een nieuwe coalitie om hierover afspraken te maken.

3. Stelposten
De begroting kent enkele stelposten, die bijstelling behoeven. Dit is het geval voor de stelposten ‘loon- en
prijsontwikkeling’ en ‘onzekerheden Perspectiefnota’. Tevens dient een jaarschijf 2024 te worden toegevoegd.
Voor de stelpost loon en prijsontwikkelingen wordt jaarlijks aansluiting gezocht bij de relevante ramingen van
het CPB. Op basis hiervan dient een verhoging plaats te vinden van de bestaande ramingen voor de jaren 2021 2023 Voor het jaar 2024 is een volledige nieuwe jaarschijf opgenomen (i.c. een toename met € 3,3 mln. ten
opzichte van 2023. Deze verhogingen hebben dus een nadelig effect op de begrotingsruimte.
Daarnaast kan de stelpost onzekerheden voor de jaren 2020 e.v. worden verlaagd met € 0,4 mln.,
overeenkomstig de bestaande gedragslijn dat hiervoor jaarlijks cumulatief 0,25% van het begrotingstotaal
wordt geraamd. In de nieuwe jaarschijf 2024 is ten opzichte van 2023 weer € 0,4 mln. extra nodig, zodat het
effect in dat jaar nihil is.
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Hieronder is het totaal effect van deze mutaties in de stelposten opgenomen.
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4. Ruimte nieuw beleid jaarschijf 2024
In 2023 vinden er verkiezingen plaats voor Provinciale Staten. Dan zal er een nieuw Coalitieakkoord worden
opgesteld. Dit houdt in dat 2023 in beginsel het laatste jaar is waarin de intensiveringen van het huidige
Coalitieakkoord van toepassing zijn. In deze financiële verkenning wordt er daarom rekentechnisch van
uitgegaan dat de daarmee gemoeid zijnde middelen (voor zover niet structureel belegd) vanaf 2024 weer
beschikbaar zijn om nieuwe keuzes te maken. In totaal gaat het om een bedrag van circa € 3,3 mln. Daarbij is
het uiteraard denkbaar dat de huidige inzet van (een deel van) het bedrag van € 3,3 mln. vanaf 2024 wordt
gecontinueerd. Het bedrag van € 3,3 mln. wordt vanaf 2024 toegevoegd aan de stelpost Nieuw Beleid ten
behoeve van het ‘nieuwe college’.
Resumé actualisatie financieel perspectief 2020-2024
Op basis van het vorenstaande doen zich de volgende mutaties voor ten aanzien van de huidige
meerjarenraming in de Programmabegroting 2020. Het saldo van deze mutaties wordt verrekend met de
stelpost Nieuw Beleid (de ‘vrije ruimte’).
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De conclusie is dat de vrije ruimte op de stelpost nieuw beleid in de jaren 2020 e.v. zal toenemen ten opzichte
van de ruimte ten tijde van de vaststelling van de Programmabegroting 2020. Deze vrije ruimte bedraagt voor
2020 en 2021 circa € 1,5 mln. per jaar en voor de jaren daarna ruim € 2 mln. per jaar. In 2024 is er voorts
rekenkundig van uitgegaan dat een bedrag van circa € 3,3 mln. aan intensiveringen uit het Coalitieakkoord
2019-2023 in dat jaar vrijvalt en dit bedrag gelijk wordt gereserveerd als vrije ruimte voor de nieuwe
Collegeperiode.

Hierbij wordt aangetekend dat het Coalitieakkoord een aantal onderwerpen kent waarvoor (in de kolom
structureel) nu nog een p.m. raming is opgenomen en waar naar verwachting dus nog middelen beschikbaar
voor moeten komen. Ook kent het Coalitieakkoord nog een incidenteel tekort. Daarnaast hebben zich na de
totstandkoming van het Coalitieakkoord nieuwe, onvoorziene ontwikkelingen voorgedaan. Met name de
stikstof problematiek, de motie Hoerhuis (bouw 100.000 woningen in Flevoland) en nu dus ook de coronacrisis
drukken een stevig stempel op de toekomst van onze provincie. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn niet voorzien
in het Coalitieakkoord, inhoudelijk noch financieel.
Ten slotte wordt opgemerkt dat de thans gepresenteerde ruimte een momentopname betreft op hoofdlijnen.
Mede als gevolg van de wijze waarop de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen, kunnen er andere financiële
effecten ontstaan, c.q. zichtbaar worden.

