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Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2022-2025 

 

Nr Fractie Onderwerp Blz. Vraag 
 

PH 

 

Antwoord 

1 JA21 
 Vrije Ruimte Nieuw 

Beleid  
4 

Wat is de oorzaak van het incidentele tekort aan 

vrije ruimte Nieuw Beleid na Perspectiefnota 

2022-2025 in 2023? 

HH Het incidentele tekort in 2023 werd reeds voorzien bij de Najaarsnota 2020; toen werd 

uitgegaan van circa € 0,94 mln. Daarvoor is niet één specifieke reden aan te geven omdat de 

vrije ruimte de resultante is van diverse begrotingsmutaties. Belangrijke elementen daarbij 

zijn wel de (veronderstelde) ontwikkelingen in de algemene dekkingsmiddelen (accressen 

Provinciefonds en lagere opbrengsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting door 

toenemende elektrificering wagenpark).    

2 JA 21 Jaarschijf 2025 4 

Hoe staat de vorige vraag in verhouding met het 

sluitend maken van de jaarschijf 2025? Of is het 

sluitend maken van de jaarschijf 2025 een 

opzichzelfstaand onderwerp? 

HH Eén van de criteria die door het Rijk bij het financieel toezicht op de provincies wordt 

gehanteerd, is dat Provinciale Staten een begroting hebben vastgesteld die structureel 

sluitend is. Dat betekent dat het laatste jaar van de meerjarenraming geen tekort mag 

bevatten. Gelet op de omvang van het thans voorziene tekort in het laatste jaar 2025 (<€ 0,1 

mln.) mag verwacht worden dat het mogelijk zal zijn tot een structureel sluitende begroting 

te komen.  

3 JA21 
Nieuwe 

coalitieperiode 
4 

Waarom is er een structureel bedrag van € 2,0 

mln. binnen stelpost Nieuw Beleid opgenomen 

voor de nieuwe coalitieperiode? 

HH Bij de Najaarsnota 2020 is de ruimte van € 2,0 mln. voor de nieuwe Coalitieperiode reeds 

opgenomen binnen de stelpost Nieuw Beleid vaanaf 2024. Daarbij is toegelicht dat de gekozen 

omvang van € 2 mln. gelijk is aan de ruimte die ook bij de start van de huidige collegeperiode 

beschikbaar was. 

4 JA21 
Referentie aan p.m. 

posten 
4 

Er resteert nog circa  € 2,0 mln. incidentele 

vrije ruimte binnen Brede bestemmingsreserve 

vanwege vele pro memorie posten in de 

volgende statenperiode. Welke specifieke pro 

memorie posten refereert men aan betreffende 

deze € 2,0 mln. 

HH Zoals samengevat weergegeven in de tabel op blz. 31 zijn er diverse p.m. posten opgenomen 

in deze Perspectiefnota. De algemene passage waaraan gerefereerd wordt heeft hierop 

betrekking en betreft niet een of meerdere specifieke p.m. posten. 

5 JA21 
Nauwkeuriger dan 

p.m. posten 
26/31 

Men heeft in programma 6: Mobiliteit een matrix 

met herstelniveaus (tot één cijfer achter de 

komma nauwkeurig) met prognoses t/m 2025. 

Waarom kunnen de p.m. posten niet in een meer 

nauwkeurig scenario worden geraamd? 

Bijvoorbeeld vanuit een min-max scenario 

HH De matrix in hoofdstuk 6 met scenario's over de terugkeer van het aantal reizigers in het 

openbaar vervoer is opgesteld door de vervoerder van de concessie IJsselmond. Voor veel van 

de p.m. posten die zijn opgenomen in de Perspectiefnota zijn dergelijke scenario's niet 

voorhanden, mede omdat het vaak om beleidskeuzes gaat met betrekking tot ambitieniveaus. 

Deze keuzes kunnen worden gemaakt als er nader uitgewerkte plannen zijn.   

6 JA21 Waterstofeconomie 31 

Watestofeconomie. In welk 

programmaonderdeel en budgetnummer zal dit 

belanden? 

HH Zoals reeds in de beeldvormende ronde op 28 april jl. is aangegeven raakt waterstofeconomie 

aan meerdere beleidsterreinen en portefeuilles. Bij het daadwerkelijk opstellen van de 

Programmabegroting 2022 zal worden bezien wat de meest logische plaats voor dit onderwerp  

is op basis van de dan bestaande inzichten.   

7 JA21 P.M. 31 
Tot slot, wat vind u nu zelf van zoveel P.M. in 

een raming plaatsen 

HH Hier wordt om een opvatting gevraagd waarmee dit niet als een technische vraag kan worden 

bestempeld. 

8 ChristenUnie Woonopgave 9 

Er wordt uitgegaan van een toename van 25 tot 

30% van het aantal inwoners in Flevoland de 

komende 20 jaar. Kan dit nader worden 

toegelicht en uiteengezet waarop dit is 

gebaseerd? 

JdR Provincie Flevoland kent een eigen bevolkingsprognose, waarin een prognose wordt gegeven 

van de te verwachten bevolkings- en woningbouwontwikkeling tot en met 2050. Aan deze 

prognose ligt een model ten grondslag waarin onder meer demografische cijfers afkomstig van 

het CBS (bevolkingsaantal, geboorte, sterfte, vestiging, vertrek) en een woningbouwplanning 

afkomstig van de Flevolandse gemeenten zijn opgenomen. Op verzoek van provincie Flevoland 

hebben de Flevolandse gemeenten een verwachting van de woningbouwproductie voor de 

komende 30 jaar doorgegeven. Op basis van dit model zijn diverse scenario’s doorgerekend. In 

het ‘midden’-scenario wordt uitgegaan van een groei van 31% in 2040 ten opzichte van 2020. 

In een wat meer conservatief scenario (het ‘basis’-scenario) wordt uitgegaan van een groei 

van ongeveer 25%. In een ambitieus scenario (het ‘droom’-scenario) wordt uitgegaan van een 

groei van 40% in 2040 ten opzichte van 2020.   
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9 ChristenUnie Landschapsprogramma 20/21 

Er wordt uitgegaan vanuit budgettaire redenen 

om te kiezen voor het basisscenario met een 

extra inzet in 2022/2023 van 0,4 miljoen per 

jaar. Dezelfde vraag: Kan dit nader worden 

toegelicht en uiteengezet waarop dit is 

gebaseerd? 

JdR Om Flevoland nu en in de toekomst aantrekkelijk te houden om te wonen, werken, 

ondernemen en recreëren is het noodzakelijk te investeren in het landschap. Bestaande 

beleidsvelden hebben hier geen middelen voor gereserveerd. Daarom wordt budget 

gereserveerd voor het herstel, behoud en versterken van het landschap: 

- Herstel: bijdragen aan herstel van schade en achterstallig onderhoud aan de dorpenring, 

polderparkwegen, het carré en de entrees als visitekaartje van de provincie.  

- Behoud: van het karakter en kwaliteit van het Flevolandse landschap in alle opgaven. Zoals 

100.000 woningen in landschap, verandering landbouw, omgevingsvisies gemeenten. 

- Versterken: nieuwe initiatieven zo ontwerpen dat ze passen in het landschap (bijv. 

datacenter en energietransitie), ontwerpend onderzoek en subsidies.  

Het resterende bedrag zal hoofdzakelijk worden ingezet voor de advisering en communicatie 

richting andere partijen en beleidsvelden over mogelijkheden om uitvoering te geven aan het 

herstellen, behouden en versterken van het landschap. Op deze wijze zoeken we naar 

koppelkansen aangezien het budget voor het initiëren van eigen uitvoeringsprojecten zeer 

beperkt/ niet aanwezig is. 

Een en ander is in lijn met de nadere uitwerking van de scenario’s zoals gedaan in de 

Mededeling aan de Staten (#2760622).  

10 ChristenUnie Waterprogramma 21 

Vanuit budgettaire redenen wordt hier uitgegaan 

van een extra inzet in 2022/2023 van 0,1 

miljoen per jaar voor het onderdeel 

waterkwaliteit en 0,7 miljoen voor incidentele 

uitgaven op onderdelen drinkwater, 

waterkwaliteit en droogte in de periode 

2022/2023. Ook hier weer dezelfde vraag: Kan 

dit nader worden toegelicht en uiteengezet 

waarop dit is gebaseerd? 

HH De gevraagde extra middelen zijn bedoeld om een extra ambitie in het Waterprogramma te 

realiseren. Het betreft een aantal maatregelen die in het Ontwerp Waterprogramma (op 31 

maart jl. vastgesteld door PS) zijn gemarkeerd: Bewustzijn creëren en pilotprojecten tav 

waterbesparing en drinkwaterinnovaties, waterkwaliteit: aanpak van milieuvreemde stoffen 

en nutriënten, watertekort en droogte: analyseren klimaatbestendigheid natuur en 

pilotprojecten natuur en landbouw. Het bijbehorende budget is in het Ontwerp 

Waterprogramma geraamd op 0,1M structureel en 1,2M incidenteel. In lijn hiermee is voor 

2022 en 2023 0,2M opgenomen en 0,7M incidenteel, de middelen voor de volgende jaren 2024 

e.v. zal bij de nieuwe coalitieonderhandelingen worden betrokken. Het resultaat van de 

afwegingen in voorliggende Perspectiefnota zal in het definitieve Waterprogramma worden 

verwerkt. 

11 ChristenUnie 

Strategische 

ontwikkelingen 

middellange termijn, 

perspectief 1 

6 

‘’Onze provincie is overzichtelijk, kleinschalig, 

en er is fysieke en mentale ruimte om voor 

maatschappelijke opgaven oplossingen te 

realiseren.’’ 

Wat wordt er precies bedoeld met mentale 

ruimte? 

typefoutje, de zin ‘’tegelijkertijd moeten we de 

balans...’’ deze zin eindigt met twee punten..) 

JdR Met ‘mentale ruimte’ wordt bedoeld dat kenmerkend voor de inwoners van Flevoland is het 

ondernemerschap, het lef om iets nieuws te beginnen. Zo is de provincie begonnen. Er is 

ruimte voor innovatie en experiment. En een doe-mentaliteit, handen uit de mouwen.  

12 ChristenUnie Economie: MITC 23 

Er wordt gesproken over de vorming van een 

campus van hogescholen, universiteiten, 

research instellingen etc. Aan welke 

hogescholen en universiteiten wordt er gedacht? 

JnA/JdR Samen met de partners van het MITC wordt nagedacht over geschikte partijen, waarbij een 

wederzijdse bijdrage aan de ontwikkeling van het gebied mogelijk gemaakt kan worden. Er 

worden gesprekken gevoerd met meerdere partijen, zoals Windesheim, Friese Poort en TNO. 

De campus is meer dan een gebouw en onderwijs. Het is een draaischijf om kennis te delen. 

Met de partners wordt dit beeld in 2021 verder uitgewerkt. Over die uitwerking zal u later 

worden geïnformeerd. 

13 ChristenUnie  

Mobiliteit: 

Infrastructuur, 

instandhouding infra 

vanwege 

klimaatopgave 

27 

Er wordt gesproken over onderzoeken en over 

o.a. een klimaatstresstest. Wat houdt deze 

klimaatstresstest precies in? 

JdR De klimaatstresstest is onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, een gezamenlijk 

plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig 

en waterrobuust in te richten. Aan de hand van gestandaardiseerde testen wordt in beeld 

gebracht hoe kwetsbaar het areaal is voor extreme neerslag, hitte, droogte en 

overstromingen.  Voorbeelden hiervan zijn het inzichtelijk maken van de locaties waar 

mogelijk schade aan het wegdek ontstaat door hitte als gevolg van langere periodes met 

hogere temperaturen of waar wateroverlast zal ontstaan na een extreme bui van 90 

millimeter in 1 uur. De kans dat deze relatief zeldzame bui valt neemt toe door 

klimaatverandering. Door de knelpunten in kaart te brengen en de omgeving zo aan te passen 

en in te richten dat je minder last hebt van klimaatveranderingen kun je mogelijke problemen 

in de toekomst voorkomen. 
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14 ChristenUnie 

Mobiliteit: 

Infrastructuur, 

cybersecurity bruggen 

en sluizen 

28 

‘’Provincie Flevoland is een van de eerste 

provincies die hier ook concreet stappen voor 

heeft gezet door het opstellen van een 

beheersingskader’’ Welke provincies zijn hier 

nog meer mee bezig? En kunnen we van deze 

provincies leren? 

JdR In het IPO vakberaad infrastructuur en de IPO vakgroep CIBO (Centraal Informatie Beveiliging 

Overleg) is cybersecurity onderwerp van gesprek. Flevoland werkt nauw samen met de 

Provincie Noord-Holland, die met name de Cybersecurity van (intelligente)VRI’s (VRI=Verkeers 

Regel Installatie) heeft onderzocht, terwijl wij in Flevoland in de context van het meerjarige 

programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen (GOBS) de nodige energie steken in de 

cybersecurity van de besturing van bruggen en sluizen, waar andere provincies met op afstand 

bedienbare bruggen en sluizen weer baat bij hebben. 

15 SP Bestedingsvoorstel  4 

Wij kunnen uit de tabellen niet goed afleiden 

wat het bestedingsvoorstel is van de 7,5 miljoen 

euro. Kunt u dat aangeven? 

HH Op blz. 4 van de Perspectiefnota is aangegeven dat het voordelig resultaat over 2020 van circa 

€ 7,5 mln., tezamen met de reeds aanwezige vrije (incidentele) ruimte van circa € 1 mln. 

binnen de Brede bestemmingsreserve als uitgangspunt is genomen bij het doen van voorstellen 

in deze Perspectiefnota. Van de daardoor totaal beschikbare ruimte van € 8,5 mln. is een 

bedrag van € 6,25 mln. ingezet als dekking voor de voorstellen in deze Perspectiefnota en is 

voorgesteld een bedrag van € 2,25 mln.  te reserveren voor de volgende statenperiode, mede 

gegeven de diverse p.m. posten die er zijn aangegeven. Dit is in de tabel onderaan pagina 4 

zichtbaar gemaakt.    

16 SP Inhuur derden  22 

Wij begrijpen dat u meer flexibiliteit wilt 

hebben om in te huren. Welke kaders heeft u 

m.b.t. inhuur (bijv. maximaal tarief, duur, 

wettelijk kader, mix tussen medewerkers in 

dienst en inhuur) en welke specifieke kaders 

heeft u daarin meegekregen vanuit PS? 

JdR Als maximaal uurtarief is door PS in 2011 een maximaal tarief van € 225 opgelegd. Daarnaast 

is er een richtlijn voor inhuur op bedrijfsvoering van 10% inhuur, waarbij de Rijksdefinitie voor 

inhuur gehanteerd wordt voor vergelijkbaarheid tussen overheden. Als wettelijk kader zijn, 

net als bij andere inkopen, de vigerende inkoop- en aanbestedingsregels van toepassing.  

17 D66 2.1. stikstof 8 

 Ligt bij de stikstofaanpak de komende jaren 

vooral het accent op het terugdringen van de 

overbelasting van de nabijgelegen 

stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden? 

HH De inzet van de stikstofaanpak is het verlagen van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige 

habitattypen in Natura2000 gebieden. Voor deze gebieden zijn kritische depositie waarden 

vastgesteld. Als de depositie onder deze waarde ligt kunnen deze habitattypen in die 

gebieden optimaal floreren. Dit is ook vastgelegd in de regelgeving rondom 

stikstofdepositie. De inzet van de Flevolandse aanpak stikstof is er dan ook op gericht om het 

aandeel van de Flevolandse overschrijding (boven de KDW) van de depositie op deze 

stikstofgevoelige Natura2000 gebieden terug te dringen. 

18 D66 2.1 . stikstof    

Zie vorige vraag 

Wordt door het College onderkend dat 

stikstofdepositie op de natuur in zijn 

algemeenheid, dus niet alleen de 

stikstofgevoelige natuurgebieden,  de 

biodiversiteit nadelig beïnvloedt zoals ook uit 

recente onderzoeken van de WUR blijkt?  

HH Dit wordt onderkend. De wet natuurbescherming richt zich echter, zoals aangegeven in de 

beantwoording van vraag 17, op de stikstofgevoelige Natura2000 gebieden. Voor deze 

gebieden zijn vergaande doelstellingen opgenomen om de depositie te verlagen. Een 

belangrijk effect van deze doelstelling is dat de stikstofdepositie in geheel Nederland naar 

beneden wordt gebracht en zo ook de natuur in zijn algemeenheid aan een veel lagere 

depositie van stikstof zal worden blootgesteld wat de biodiversiteit in heel Nederland positief 

zal beïnvloeden 

19 D66 
2.2. Ruimtelijk 

regisseur in de regio 
10 

Als we het thema “ruimte in Flevoland” breder 

bezien en we leggen alle ontwikkelingen die een 

beroep doen op de ruimte als transparanten 

over elkaar op een denkbeeldige kaart van 

Flevoland, waar zijn dan kansen en 

mogelijkheden en waar worden knelpunten 

verwacht? Leg bv. de transparante kaarten van 

de energieopwekking, de woningbouw, de 

recreatie en de natuurontwikkeling over elkaar.  

JdR Een kaart zoals D'66 hier voorstelt is door de ambtelijke organisatie gemaakt. Deze kaart is 

bedoeld als instrument om het ruimtelijk beslag van verschillende opgaven en ambities te 

projecteren. Streven is om deze kaart nog voor het zomerreces met uw Staten te delen. Een 

verzoek aan de procedurecommissie is recent verstuurd.  

20 D66 2.5. Corona 13 

De  corona-monitor brengt ook de sociale impact 

van de Corona pandemie in beeld. Op basis van 

de resultaten worden besluiten genomen voor 

aanvullende provinciale investeringen waarvan 

de thema’s worden vermeld ( vergroening, 

digitalisering)  Zijn er al concrete 

denkrichtingen om in te zetten op het sociale 

thema?  

JF Naar aanleiding van de eerste coronapeiling eind 2020 is door Provinciale Staten in de 

Najaarsnota € 200.000 beschikbaar gesteld voor het thema eenzaamheid. In april hebben de 

Staten hierover een mededeling ontvangen #2776401. De eerste coronapeiling diende als 

nulmeting, een eerste beeld. Eind mei wordt de tweede coronapeiling uitgezet. De resultaten 

van deze tweede coronapeiling zullen inzicht geven in hoe het beeld zich heeft ontwikkeld en 

tevens als basis dienen voor eventuele aanvullende provinciale inspanningen.  
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21 D66 
3.2. Krachtige 

samenleving 
14 

De Krachtige Samenleving kent, naast 

toekomstbestendige gezondheidzorg, meerdere 

maatschappelijke thema’s. G.S is hierover in 

gesprek met partners zoals gemeenten en 

buurprovincies.  Welke rol ziet GS hierin voor de 

provincie en is er een vooruitblik te maken op 

de kosten daarvoor?  

JF In de contourenschets KS is de focus aangebracht op 4 programmalijnen. Voor de 

programmalijnen 'gezond en veerkrachtig Flevoland', 'toekomstbestendige gezondheidszorg' en 

'arbeidsmarkt & participatie' is deze collegeperiode 1 miljoen beschikbaar gesteld; voor 

Leefbaar Platteland 2 miljoen. Daarnaast is in de Najaarsnota € 200.000 beschikbaar gesteld 

voor het thema eenzaamheid, omdat dit in coronatijd een nog grotere maatschappelijke 

opgave is geworden (in april hebben de Staten hierover een mededeling ontvangen #2776401). 

Tenslotte hebben de Staten medio februari € 150.000 extra beschikbaar gesteld voor de 

ondersteuning van de Zorgtafel 2.0. De provincie is op dit moment niet  met partners in 

gesprek over andere thema's dan die in de contourenschets of Najaarsnota benoemd zijn. 

Daarbij blijft het college binnen de gestelde financiële kaders.   

 


