
eDocs 2858689 1 

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2022 
 
Hieronder treft u de antwoorden op de schriftelijk ingediende technische vragen bij de Programmabegroting 2022. 
 
 

Nr. Fractie Onderwerp Versie Pagina Vraag PH Antwoord 
1 CDA Uitstel Omgevingswet PDF 24 De invoering van de Omg.wet is al een paar 

keer uitgesteld. Desondanks (of daardoor) 
worden er elk jaar wel (extra) kosten 
gemaakt om te invoering voor te bereiden. 
Is aan te geven hoeveel dat de provincie de 
afgelopen jaren aan (extra) kosten heeft 
opgeleverd? 

Smelik De Omgevingswet is eerst met een jaar tot 1-1-2022 en vervolgens 
met een half jaar tot 1-7-2022 uitgesteld. In de mededeling van 6 april 
2020 (#2590726) is aangegeven dat de verwachte (extra) kosten 
variëren van € 0,35 mln. bij een half jaar tot € 0,5 mln. bij een heel 
jaar. Dit (b)lijkt een redelijke inschatting te zijn.  

2 CDA Herstructurering 
IJsselmeervisserij 

PDF 32 Dit programma loopt al enige tijd. Wat zijn 
tot nu toe de resultaten? (m.a.w. hoeveel 
vangstrechten zijn al verkocht, hoeveel 
vissers zijn omgeschoold, e.d.) 

Appelman Er is nog niet tot uitkoop van rechten overgegaan, want de 
staatsteuntoets die hiervoor in Brussel doorlopen dient te worden 
(door LNV) is nog niet afgerond. Zie verder het antwoord bij nr. 61.  
Op dit moment hebben zes vissers gebruik gemaakt van de 
scholingstegoedbon uit de pilot binnen het scholingsfonds Maritiem 
Techniek Noordelijk Flevoland.  

3 CDA Eenzaamheid PDF 59 Is dit plan van aanpak al gereed en/of is 
bekend wanneer dit wordt (of is) ingezet? 
Nu de pandemie bijna voorbij is, lopen we 
dan niet het risico dat de aanpak mosterd 
na de maaltijd is? 

Fackeldey Het plan van aanpak is dit voorjaar opgesteld. Hierover is Provinciale 
Staten geïnformeerd middels mededeling #2776401. De 'kick off' van 
de aanpak 'Eenzaamheid Flevoland' was begin oktober. Alhoewel de 
cijfers nu weer dalen, is er nog steeds een relatief groot aantal 
Flevolanders dat zich eenzaam voelt; vooral onder alleenstaanden 
(zowel jongeren als ouderen). In het najaar is er een 3e coronapeiling 
om te zien hoe de cijfers zich ontwikkelen. 

4 CDA Indicatoren voor 
energietransitie 

PDF 63 Bij de toelichting op blz. 64 op de 
indicatoren (“Uit onderzoek blijkt 
dat…Energienteutraliteit in Flevoland”) 
wordt genoemd dat 100% 
energieneutraliteit in 2030 niet haalbaar is. 
We nemen dan aan dat extra inzet nodig is. 
Is dat al zichtbaar in deze begroting? 

Fackeldey Nee, extra inzet is nog niet zichtbaar in deze begroting. In 
mededeling "energieneutraliteit in Flevoland (#2629403) is 
aangegeven dat de volle breedte van de 5 klimaattafels van het 
klimaatakkoord gezien wordt als belangrijkste raamwerk voor verder 
inzet op het gebied van klimaat en energie. In mededeling "inzet 
klimaatakkoord" (#2831666)  is uitgewerkt welke vervolgstappen door 
ons college zullen worden gezet met als uiteindelijk doel om in 2022 
een cijfermatig goed onderbouwd klimaatplan voor te bereiden. 

5 CDA Mobiliteit PDF 77 De aanvullende indexering budgetten OV 
(bij tabel 6.1): Het nadelig saldo van 0,23 
mln in Almere komt ten laste van de 
stelpost Nieuw beleid. Waarom juist die 
stelpost?  

de Reus Dit deel van de begrotingsmutatie volgt uit de afspraken met de 
gemeente die specifiek toezien op dat deel van de bekostiging van 
het gedelegeerd OV dat samenhangt met de groei van het aantal 
inwoners in de gemeentelijke uitleggebieden. Verwerking ten laste 
van deze stelpost is vigerend beleid en hiermee wordt een 
bestendige gedragslijn gevolgd. Begrotingsmutaties naar aanleiding 
van autonome ontwikkelingen worden verrekend met deze stelpost. 
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6 CDA Infrastructuur PDF 80 “We legaliseren de beheerstroken” (onder 

Activiteiten 2022). Wat houdt deze 
legalisering in? 

de Reus Legalisering houdt in dat de provincie optreedt wanneer sprake is 
van permanent, oneigenlijk gebruik door bewoners van de 
beheerstroken langs de provinciale wegen. De provincie kan onder 
meer uit oogpunt van verkeersveiligheid handhaven. Of de provincie 
kan het gebruik van haar beheerstrook als tuin of parkeerplek 
toestaan door hierover afspraken te maken met de bewoner.  

7 CDA Kwijtscheldingsbeleid PDF 101 Hoe vaak wordt er per jaar een aanvraag 
ingediend voor kwijtschelding, en hoeveel 
daarvan worden gehonoreerd? 

Hofstra Op grond van de hieraan ten grondslag liggende verordeningen 
wordt bij de invordering van de lokale heffingen (grondwater, leges 
en nazorg) geen kwijtschelding verleend. 

8 50PLUS Financiële verordening PDF 15 Op 13 oktober wordt in uw financiële 
verordening vastgesteld, daarin zit een 
aantal aanpassingen. Klopt het dat de 
begroting wordt vastgesteld op basis van 
de nieuwe aangenomen financiële 
verordening?  

Hofstra Dat is correct, de verordening zal met terugwerkende kracht ingaan 
op 1 januari 2021. De financiële verordening omvat de afspraken over 
het financiële beleid, maar zal slechts een beperkt financieel effect 
hebben omdat de wijzigingen procedureel van aard zijn. De 
wijzigingen in de afschrijvingstermijnen en de lastneming van 
subsidies zullen een financiële impact hebben, maar onze analyse is 
dat die beperkt zal zijn doordat dit over meerdere jaren wordt 
verspreid (afschrijvingen) of vaak samenhangen met reserves 
(reserveringen of vooruitontvangen bedragen voor subsidies). 

9 50PLUS Omgevingsvergunning 
“ Flevoland straks” 

PDF 18 Kan het college aangeven wanneer de 
tussenrapportage gereed is en of deze voor 
de behandeling van de begroting 2022 aan 
de Staten gestuurd gaat worden? 

Smelik In de voorbereiding op een evaluatie van de Omgevingsvisie werken 
we aan een aantal bouwstenen. Deze evaluatie van de 
Omgevingsvisie is voorzien in de eerste helft van 2022. Met de 
Procedurecommissie zijn we in gesprek over de inrichting van dit 
proces en de diverse onderdelen die we voor ons zien. De 
Tussenrapportage wordt in december 2021 verwacht, na de 
behandeling van de Programmabegroting. De Tussenrapportage is 
één van de relevante onderdelen van deze evaluatie. In een integrale 
Statencommissie is recent van gedachten gewisseld met de 
onderzoekers van de Tussenrapportage over de aspecten die wat 
Provinciale Staten betreft daarbij aandacht verdienen. Wij 
verwachten in de maand december deze Tussenrapportage te 
bespreken. Dan wordt eveneens duidelijker hoe de evaluatie er uit 
zal kunnen zien. Vervolgens zal deze rapportage en het advies over 
de vervolgstappen worden geagendeerd en besproken met 
Provinciale Staten als één van de bouwstenen voor de 
Omgevingsvisie. 

10 50PLUS Perspectief 2050 PDF 18 Kan het college aangeven waaruit blijkt dat 
met betrekking tot de nationale opgave er 
steeds meer gekeken wordt naar Flevoland 
met betrekking tot data centers? 

Appelman Datacentra op zich zijn geen nationale opgave. De eerste zin van de 
alinea Perspectief 2050 is hierdoor verkeerd geformuleerd. 
Datacentra vormen onderdeel van de hoogwaardige digitale 
infrastructuur die in NOVI als nationale opgave staat genoemd (17. 
Realiseren en behouden van een kwalitatief hoogwaardige digitale 
connectiviteit.). De interesse voor provincie Flevoland wordt vanuit 
de sector zelf aangegeven. Hierop vindt geen actieve acquisitie 
plaats.  
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11 50PLUS Perspectief 2050 PDF 18 Wanneer verwacht het college het 

document perspectief 2050 uitgewerkt 
hebben en voor te kunnen leggen aan 
provinciale Staten? 

College Perspectieven 2050 is een ambtelijk, verkennend traject, waarbij 
zowel intern als extern input zal worden opgehaald en beelden 
worden gesondeerd over de mogelijke ontwikkelingen richting 2050.  
Gedurende het traject zullen een aantal tussenproducten worden 
gemaakt die ook met uw Staten worden gedeeld. 
Een exacte planning is nog niet voorhanden, deze zal worden 
afgestemd op andere (meer bestuurlijke) trajecten. De totale looptijd 
van het traject zal circa twee jaar zijn.  

12 50PLUS Almere 2.0 PDF 19 Wanneer verwacht het college het 
handelsperspectiefmetropool aan en Mara 
oostflank voor te leggen aan provinciale 
Staten? 

de Reus Op 2 december 2020 is het Handelingsperspectief Oostflank MRA 
beeldvormend besproken in uw commissie Ruimte, Natuur en 
Duurzaamheid. Het perspectief is gebruikt als bouwsteen voor de 
MRA Verstedelijkingsstrategie. De verstedelijkingsstrategie zal naar 
verwachting in periode december - februari in commissie en PS 
worden behandeld. 

13 50PLUS Woonagenda PDF PDF 19 Op 11 november 2020 is er een 
amendement aangenomen met betrekking 
tot onderzoek naar levensloopbestendige 
woningen Flevoland. Kan de gedeputeerde 
aangeven wanneer hier rapportage over 
gaat komen? Daar er in de begroting wordt 
aangegeven dat er gestart wordt met 
monitoring en projecten als 
arbeidsmigranten en woonwensen 55 
plussers? 

de Reus We onderzoeken op dit moment het aantal en het aandeel ouderen, 
bv 55plussers en 75plussers, in Flevoland, evenals de ontwikkeling 
van deze groepen in de toekomst. Ook onderzoeken we de voorkeur 
voor het wonen in een woning waar vanuit zorg aangeboden kan 
worden. Niet alleen een deel van de ouderen kunnen deze voorkeur 
hebben, maar ook andere leeftijdsgroepen met een zorgvraag. 
Tevens kijken we wat het aanbod van deze woningen is en in 
hoeverre dit aansluit bij de vraag. 
Het onderzoek betreft de zes Flevolandse gemeenten, de provincie 
Flevoland als geheel. Ook hanteren we twee referentiegebieden: de 
Metropoolregio Amsterdam, omdat we daar de meeste 
verhuisrelaties mee hebben, en Nederland als geheel. 
We streven er naar het onderzoek af te ronden in 2021 en een 
mededeling te doen in Provinciale Staten. 

14 50PLUS Beleidsindicatoren 
BBV 

PDF 21 Kan GS aangeven waarom het percentage 
van water lichamen met ecologische 
kwaliteit met de classificatie ontoereikend 
in 2018 17% was en nu het streefcijfer voor 
2022  < 28% is, kan het college hier meer 
specifieke informatie over verstrekken? 

Hofstra De laagste score op één van de biologische kwaliteitselementen 
(macrofauna, overige waterflora, vis en fytoplankton) bepaalt het 
eindoordeel voor waterkwaliteit volgens het ‘one out, all out’-
principe. Achteruitgang in de waterkwaliteit wordt veroorzaakt 
doordat één van de biologische kwaliteitselementen lager heeft 
gescoord (op basis van de gemiddelde score over 6 jaar) t.a.v. 
voorgaande jaren. Voornaamste reden voor de lagere score in 2019 
t.o.v. 2018 was het slechte monitoringsjaar voor vis. De visstand 
wordt slechts 1 keer per 6 jaar bemonsterd, waardoor het streefcijfer 
van <28% voor komende jaren als realistisch wordt gezien (er komen 
immers geen nieuwe monitoringgegevens beschikbaar). 

15 50PLUS Belang Vitens PDF 22 Kan het college aangeven wat de grootte 
van het belang in Vitens is? 

Hofstra De provincie heeft een belang van 0,075 % in Vitens in de vorm van 
aandelen. 

16 50PLUS Flevoland bouwt voor 
Nederland 

PDF 24 Kan het college aangeven hoe groot het 
deel is van inhuur van externe binnen de 
regeling Flexpools? 

de Reus 100%. Het geld is conform de BZK-subsidieregeling bedoeld voor 
inhuur van tijdelijke externe expertise door gemeenten om het 
bouwtempo te verhogen. 
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17 50PLUS Relatie met 

Programmaramingen 
PDF 24 Kan het college aangeven of de 7,1 miljoen 

aan Lasten voor Almere 2.0 buiten bijdrage 
van het fonds verstedelijking Almere is 
opgegaan aan andere zaken buiten het 
fonds verstedelijking Almere? 

de Reus In de productenraming is de samenstelling van het bedrag van € 7,1 
miljoen opgenomen. Daarvan is € 6,7 miljoen de bijdrage aan het FVA. 
Het saldo van € 0,4 miljoen bestaat uit procesgeld voor activiteiten 
en projecten die gerelateerd zijn aan Almere 2.0, waar ook een 
externe bijdrage van € 0,125 voor geraamd is.  

18 50PLUS Product ramingen 2022 
natuurbeheer 

Boek-
werk 

18 Budgetlijn item 22 uitvoeringskosten hoe 
komt het dat de uitvoeringskosten 
plotseling zo sterk gestegen zijn naar € 
699.957? 

Hofstra Tot en met 2021 vallen de kosten voor BIJ12 onder de 
uitvoeringskosten. Met ingang van 2022 worden ook de kosten voor 
RVO onder het budget uitvoeringskosten verantwoord. Tot 2021 
vielen deze lasten onder het budget beheer agrarisch natuurbeheer. 
Er is dus geen sprake van een stijging, maar een verschuiving. 

19 50PLUS Productramingen 2022 
natuurbeheer 

Boek-
werk 

18 Wat is de grondslag voor de bezuiniging op 
gebiedsgerichte aanpak stikstof nu het 
stikstofdossier een lange tijd heeft 
stilgelegen en nog steeds niet duidelijk is 
hoe de voortgang is? 

Hofstra De 2e fase van het gebiedsproces is inmiddels gestart. Het proces is 
erop gericht in maart 2022 een gezamenlijke (provincie, deelnemers 
in overleg met betrokken gemeenten) concept visie op te leveren met 
daarin welke integrale opgaven en doelen (waaronder in ieder geval 
stikstof- en klimaatopgaven, economische en ruimtelijke doelen) in 
de gekozen gebieden spelen en hoe de deelnemers deze gezamenlijk 
wensen aan te pakken. Het is de bedoeling dat het gebiedsproces 
daarna in een meer uitvoerende fase komt waarin de aanpak voor 
een groter deel wordt neergelegd bij het zittende personeel in plaats 
van bij inhuurkrachten. Dit levert besparingen op vanwege synergie 
met lopende andere beleidstrajecten en vanwege de lagere 
arbeidskosten per uur.  

20 50PLUS product ramingen 2022 
natuurbeheer. L 32 

Boek-
werk  

19 Hoe reëel zijnde € 750.000 proceskosten 
stikstof? 

Hofstra De proceskosten van € 0,75 mln. zijn nog steeds reëel. De verwachting 
is dat de stikstofproblematiek nog zeker 5 jaar aandacht blijft vragen. 
De inzet is wel om dit geleidelijk aan meer vanuit de vaste formatie 
te gaan doen en minder via inhuur van externe capaciteit mits de 
arbeidsmarkt dat toelaat.  Voor 2022 blijven de geraamde 
proceskosten voor stikstof nodig onder andere voor inhuur externe 
capaciteit (dit kan alle activiteiten betreffen) en proceskosten, 
waaronder in ieder geval de organisatie van bijeenkomsten.   

21 50PLUS Productramingen 2022 
natuurbeheer L 24 

Boek-
werk 

20 In het coalitieakkoord onder de 
reservebeheer en ontwikkeling natuur is 
een half miljoen per jaar opgenomen 
waaruit wordt het resterende bedrag 
betaald? 

Hofstra Het onderwerp natuurontwikkeling in het coalitieprogramma betreft 
de kwaliteitsverbetering van het Natuur Netwerk. In de Najaarsnota 
2020 is besloten ons trekkingsrecht POP3 aan te merken voor deze 
kwaliteitsverbetering. Hiermee verdubbelen we de middelen voor 
natuur. In de Zomernota 2021 is het budget voor 
kwaliteitsverbetering natuur afgeraamd en gestort in de reserve POP. 
In deze programmabegroting is voor de jaren 2022 t/m 2024 ook zo 
verwerkt, zie toelichting 9. onder de tabel middelen van onderdeel 
2.2 van de programmabegroting.  
 
De middelen in de productenraming  zijn de reguliere middelen 
beschikbaar voor natuur. Deze worden gedekt vanuit de algemene 
middelen (waar de gedecentraliseerde middelen voor natuur 
onderdeel van uit maken). 
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22 50PLUS Productramingen 2022 

Floriade 
Boek-
werk 

16 Waaruit bestaan de kapitaallasten 2023 
2024, 2025 van elk € 100.000 per jaar voor 
het innovatie Paviljoen? Waar de 
exploitatievoorzieningen zijn voor het 
innovatiepalm hoor deze dan niet op een 
andere locatie binnen economie te worden 
opgenomen? Hoe zit het met de 
exploitatiekosten van het innovatie behalve 
je in 2023 wanneer de Floriade sloot is? Zijn 
een bedrag van € 521.431 

Appelman De kapitaallasten bestaan uit de afschrijving van het pand, wat 
ingaat in het jaar nadat het pand in gebruik genomen is. Dat betreft 
de omvang van het krediet van € 3 miljoen en een 
afschrijvingstermijn van 30 jaar, in overeenstemming met de 
uitgangspunten in de financiële verordening artikel 9 lid 4. De 
geplande exploitatieperiode loopt van 2021 tot en met 2023, vanwege 
de nasleep van de Floriade en daaraan verbonden activiteiten. 

23 50PLUS Productramingen 2022 
Markermeer IJmeer   

Boek-
werk 

22 Bouw bestaande proces gelden uit? De 
jaren 2023 tot en met 2025 

Hofstra Ten behoeve van het Toekomst Besteding Ecologisch Systeem voor 
het Markermeer – IJmeer, als onderdeel van de afspraken van de 
Bestuursovereenkomst Amsterdam - Almere - Markermeer (RRAAM), 
is sinds 2013 volop geïnvesteerd in maatregelen met o.a. aan 
Flevolandse zijde de Marker Wadden, Zandige Houtribdijk / 
Trintelzand en de plan ontwikkelingen voor Oostvaardersoevers. In 
regionaal verband (SMIJ) participeren we in kennisontwikkeling (ten 
behoeve van TBES) via onderzoek, uitlezen Natuurthermometer en 
bijdrage aan congressen.  Daartoe dient dit procesgeld. 

24 50PLUS Programmabegroting 
2022 middelen 

Boek-
werk  

37 Waarom zijn de in de tabel natuur en 
landelijk gebied binnen het verschil geen 
getal opgenomen voor de rekening 2020 en 
de begroting 2021 na wijziging? 

Hofstra Conform de vereisten in de BBV worden alleen de afwijkingen tussen 
het financieel kader en de begrotingsraming toegelicht, waarbij de 
bestendige gedragslijn wordt gevolgd dat verschillen groter dan € 0,1 
mln. van een verklaring wordt voorzien. Deze werkwijze staat 
omschreven in de leeswijzer van de begroting. 

25 50PLUS Programmabegroting 
2022 

 
Programmaramingen 

2022 

Boek-
werk 

37 
 

25 

In 2.2.5 Europese programma’s landbouw 
(pop) in de programmaraming 2022 worden 
diverse bedragen opgenomen in de 
programmabegroting 2022 Worden onder 
natuur landelijk gebied voor 2022 geen 
bedragen opgenomen waar zit het verschil? 

Hofstra De lasten van het product 2.2.5 maken onderdeel uit van de totale 
bedragen zoals die in de tabel van '2.3 Totale lasten en baten' zijn 
opgenomen, namelijk van programmaonderdeel 2.2 Natuur en 
landelijk gebied. Zowel in de programmabegroting als in de 
productenraming is de last in 2022 € 3,695 miljoen. Er is daarom 
volgens ons geen sprake van een verschil. 

26 50PLUS Programmaramingen 
2022 

Boek-
werk 

26 is het mogelijk een overzicht te geven van 
welke projecten en wat reeds binnen het 
project vitaal platteland is 
geconcretiseerd? 

Hofstra Het Fonds Leefbaar Platteland 2021 - 2023 is op 15 juni 2021 
opengesteld. Bij mededeling 2791613 zijn uw Staten hierover 
geïnformeerd. Tot 1 oktober zijn twee subsidieaanvragen ingediend. 
Hiervan is één aanvraag toegekend. 
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27 50PLUS Programmaramingen 

2022 uitvoering  
Boek-
werk 

28 In het verleden hebben wij gevraagd een 
overzicht krijgen van de stand van zaken 
van alle participaties, is het mogelijk een 
update hiervan te krijgen? 

Appelman Landbouw Meerdere Smaken werkt opgavegericht aan de ambities uit 
de omgevingsvisie. Dat kan de provincie niet alleen, voor veel zaken 
is de sector in de lead. Daarvoor participeren we in 
samenwerkingsverbanden, zoals de Agro Expert Raad, een groep 
deskundigen van en voor Flevoland die adviseert over strategische 
keuzes; (gemiddeld) 10 proeftuinen met ondernemers; het netwerk 
Voedsel Verbindt dat met meer dan 30 partners het voedselsysteem 
van de noordelijke randstad wil verduurzamen en het Actieplan 
Bodem en Water, dat samen met waterschap Zuiderzeeland, LTO 
Noord en ondernemers werkt aan een gezonde basis voor de 
landbouw. Op 22 september tijdens het werkbezoek aan de Boerderij 
van de Toekomst hebben we u op hoofdlijnen geïnformeerd over de 
stand van zaken. Meer informatie treft u op de website 
https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/themas/landbouw-
meerdere-smaken/ 
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28 50PLUS Programmaramingen 

2022 uitvoering 
Boek-
werk 

28 27) financieringen support zien wij een 
afname van financiële middelen in de 
komende jaren. Wat is hier de reden voor? 
Welke rol speelt de nieuwe 
aandelenemissie bij groeifonds (2). Neemt 
het groeifonds (2) ontwikkeling van 
financieringensupport over? 

Appelman Het economisch beleid van de provincie wordt vooral gefinancierd 
met incidenteel geld. Dit betekent dat bij het vaststellen van het 
meerjarig economisch beleid en bij de coalitieonderhandelingen 
steeds gekeken moet worden welke middelen er noodzakelijk zijn. 
Tevens wordt dan aan uw Staten voorgesteld om middelen uit de 
brede bestemmingsreserve te oormerken, dan wel over te brengen 
naar de reserve economisch programma, voor de uitvoering van het 
door uw Staten vastgesteld beleid. 
 
De komende jaren vervallen conform eerdere besluitvorming een 
aantal budgetten. De afname in 2022 ten opzichte van 2021 in budget 
voor financiering en support wordt veroorzaakt doordat er minder 
middelen beschikbaar zijn voor de voortzetting van de 
Voucherregeling. Met ingang van 2023 vervalt het budget voor 
digitalisering en de in het coalitieakkoord afgesproken verhoging van 
het MIT-subsidiebudget (2024). 
 
Bij de verdere uitwerking van het nieuw economisch beleid en de 
daarbij behorende besluitvorming door uw Staten zal opnieuw 
moeten worden gekeken naar de bekostiging van de vastgestelde 
ambities en wordt er aan uw Staten voorgesteld om financiële 
middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het nieuw 
economisch beleid. 
 
De aandelenemissie bij het Groeifonds heeft geen invloed op de 
verlaging van het beschikbare budget. Dit omdat de aandelenemissie 
enkel via de balans van de provincie wordt verwerkt en dat daarmee 
geen middelen vanuit de begroting wordt onttrokken. 
 
Het Groeifonds neemt ook geen taken over waarvoor budgetten 
wegvallen, daar waar deze instrumenten een andere doelgroep 
hebben en deze instrumenten een ander deel van het ecosysteem 
ondersteunen. Het Groeifonds ziet enkel toe op financiering van 
innovatieve Flevolandse midden- en kleinbedrijven, terwijl 
bijvoorbeeld de voucherregeling inzet op het ondersteunen van het 
Flevolandse mkb in hun ondernemersgroei door vouchers 
beschikbaar te stellen voor expertise of scholing. 

29 50PLUS Programmaramingen 
2022 uitvoering  

Boek-
werk 

28 Waar komt de plotselinge stijging bij lijn uit 
de 34 (ondernemers) cultuur vandaan in 
het jaar 2022 gevolgd door een terugval van 
ongeveer 10% van het bedrag van 2022? 

Appelman Stijging in 2022: De budgettoename binnen de programmalijn 
(Ondernemers)cultuur in 2022 wordt veroorzaakt door een 
herschikking van budgetten. De door Horizon uit te voeren 
activiteiten op het gebied van Groeimakelaar (300k), Groeibuzz (50k) 
en Win4All (60k) zijn met ingang van 2022 (gelet op aard en doel van 
de activiteiten) verschoven van de programmalijn Financiering & 
Support naar de programmalijn (Ondernemers)cultuur. 
Daling na 2022: hiervoor wordt verwezen naar de beantwoording van 
vraag 28. 
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30 50PLUS Programmaramingen 

2022 
Boek-
werk 

31 Worden de Europese programma economie 
uitgevoerd door horizon? 
 
Waar zit de enorme stijging van op West 
2014 - 2020 in 2022 en daaropvolgende 
jaren in? 

Appelman De uitvoering van het programma ligt voornamelijk bij de 
Management Autoriteit Kansen voor West (gemeente Rotterdam). 
Door middel van de Zomernota 2021 is door PS besloten om de 
budgetten voor cofinanciering van de economische EU programma’s 
in 2021 te verlagen, namelijk OP West 2014-2020 van € 0,76 mln. tot € 
0,25 mln. en Interreg Va van € 0,14 mln. tot € 0,05 mln.  
Vanaf 2022 zijn de lasten, evenals voorgaande jaren, voor de 
cofinanciering van de EU programma's inzake Economie meerjarig 
begroot op € 0,9 mln. per jaar (KvW € 0,76 mln. en Interreg € 0,14 mln. 
waarbij die bedragen een saldo kunnen zijn van programmalasten en 
EU subsidie voor eigen projecten zoals FoodChains4Europe, 
Powerparking en EV energy. Dat is de bestendige gedragslijn met 
voorgaande begrotingen. 

31 SP Investeringen en 
boekwaardes 

Pdf 160 Tabel 1.16 Waar komt het grote verschil in 
boekwaarde vandaan bij punt a (199.632 in 
2021 en 255.511 in 2022) bij verharding 
wegen en bij punt b. kunstwerken (23.076 
en 31.316   terwijl volgende jaren meer 
stabiele bedragen aangeven. 

Hofstra De toename van de boekwaarde in 2022 wordt veroorzaakt door de 
relatief omvangrijke investeringen in 2022 (in totaal € 101 mln.) 
verminderd met de bijdragen van derden (€ 29,5 mln.). Dit betreffen 
voornamelijk investeringen in infrastructurele projecten, waaronder 
de projecten 'Hoge ring' (€ 17 mln.), 'Lage vaart' (€ 15 mln.), 
'Ganzeweg' (€ 5 mln.), 'Roggebot' (€ 5 mln.) en 'Laan van Nieuwland' (€ 
3 mln.).  Zie ook beslispunt 2 in het Statenvoorstel bij de 
Programmabegroting 2022 (#2790537). 

32 SP Liquiditeitenomvang  Pdf 126 -128 
 

159  

De cashflow ofwel liquide middelen zullen 
in 2022 met 58 miljoen afnemen dat is 
aanzienlijk op een begroting van 200 
miljoen. Daarnaast zal er door financiering 
van grote investeringen meer geleend 
worden. 
Hoe gaan we grip houden op de 
liquiditeitenomvang de komende jaren. 

Hofstra De kern van de planning is het EMU-saldo (kasstromenoverzicht) 
zoals die jaarlijks wordt opgemaakt vanuit de programmabegroting 
van het betreffende jaar. Ambitieniveaus en investeringsvolumes in 
de begroting zijn sterk van invloed op het EMU-saldo. Vervolgens 
wordt er een correctie toegepast vanwege “planningsoptimisme” en 
wordt rekening gehouden met majeure, niet geraamde, mutaties. Dit 
met elkaar geeft een toekomstbeeld van de verwachte ontwikkeling 
van onze liquide middelen. Hierbij geldt; hoe realistischer de cijfers 
in de programmabegroting, hoe realistischer het EMU-saldo en dus 
de meerjaren liquiditeitenplanning. 
 
Provinciale Staten worden twee maal per jaar (bij begroting en 
jaarstukken) over de ontwikkelingen geïnformeerd. Verder heeft de 
Treasurer periodiek overleg met het hoofd eenheid Financiën van de 
afdeling CZ over dit onderwerp (waaronder ontwikkeling stand 
liquide middelen). Tot slot zijn de contacten met de huisbank van de 
provincie, mede naar aanleiding van deze ontwikkeling, verder 
geïntensiveerd. 

33 SP MRB  Pdf 100 De MRB wordt met 1% geïndexeerd voor 
loon en prijsontwikkeling. Zo is afgesproken 
in het coalitieakkoord. Waarom wordt niet 
geïndexeerd voor de werkelijke reële 
prijsontwikkeling? 

Hofstra De werkelijke reële prijsontwikkeling voor 2022 is nog niet bekend; 
deze blijkt pas na afloop van het jaar. Er zijn slechts prognoses van 
het CPB voor 2022 die regelmatig worden herzien. Daarom is gekozen 
voor de bestendige gedragslijn, door een indexering met 1% toe te 
passen. Daarmee hanteren wij een meerjarig stabiel tarievenbeleid 
en wordt naar verwachting voorkomen dat de indexering (en 
daarmee de lastenverhoging voor de burger) uitstijgt boven de 
werkelijke loon- en prijsontwikkeling in 2022. 
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34 SP Geprognotiseerde 

balans  
Pdf 159 Is het, gezien de ontwikkeling met grote 

verandering en de komend tijd in liquide 
middel en leningen, een verstandig idee om 
de liquiditeitenomvang en leningen een 
vaste plaats te geven in paragraaf 2.8: 
Financiële diagnose en kentallen  

Hofstra De omvang van de leningen maakt reeds onderdeel uit van de 
elementen 'schuldpositie' en 'aanwending externe financiering' in 
tabel 1.22 van de financiële diagnose van de Programmabegroting 
2022 (pagina 164). 
De kengetallen zijn voorgeschreven door het BBV. De 
liquiditeitenomvang en de leningen komen reeds tot uitdrukking in 
de indicatoren 'netto-schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte 
leningen)' en 'solvabiliteit' en dragen daarmee bij aan het inzicht in 
de financiële positie van de provincie. 

35 SP Indicatoren en nog te 
bepalen  

Pdf 53 
63 
64 

In hoeverre voldoet deze begroting aan de 
BBV met name met betrekking tot artikelen 
8 lid 3 a en b. 
Dit Gezien het feit dat bij indicatoren vaak 
n.b. staat vermeld? Met name bij recreatie 
en toerisme en energie, milieu en 
broeikasgassen. 
Is hier een norm voor? Hoe vaak mag in een 
begroting volgens de BBV n.b. genoemd 
worden? 

Hofstra De indicatoren die door het BBV zijn voorgeschreven zijn bedoeld om 
de vergelijkbaarheid tussen provincies en de transparantie te 
vergroten. De lijst met indicatoren is vastgesteld, waarbij is 
aangegeven uit welke bron de data of informatie afkomstig is. 
Streefgetallen zijn facultatief en geven een ambitie aan. Diverse 
overheden passen ze toe. In algemene zin hebben we de lijn dat we 
waar mogelijk ernaar streven om onderbouwde en realistische 
streefgetallen op te nemen. Normaal gesproken voeren we bij 
Recreatie & Toerisme (& cultuur) ook streefcijfers op, maar door de 
Coronacrisis en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan is het 
lastig om streefwaarden te formuleren voor de komende jaren. Bij 
Energie ontbreken deze vaker. 
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36 SP Stelpost nieuw beleid  Pdf 155 Tabel 1 11 A: Is er een specificatie bekend 

bij de post D: Mutatie oormerken  
Hofstra / 
de Reus 

De mutatie in de oormerken van de stelpost Nieuw beleid is als volgt 
te specificeren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Voor 2022 betreft deze mutatie de vrijval van de post 'SWUNG 
(kapitaallasten investering)', van geoormerkt naar ongeoormerkt, 
omdat voor dit deel geen investeringen zijn geweest die leiden tot 
kapitaallasten in 2022. 
**Deze mutatie betreft voor 2023 en 2024 de vrijval van het oormerk 
'Infrastructuur Wegen', van geoormerkt naar ongeoormerkt. Deze 
vrijval sluit aan op het moment van ingebruikname (niet eerder dan 
2025 te voorzien). 
***Deze mutatie betreft voor 2024 en 2025 de vrijval van het oormerk 
'Schone Leefomgeving', van geoormerkt naar ongeoormerkt. Deze 
vrijval sluit aan op de coalitieperiode tot en met 2023 (besloten bij de 
Najaarsnota 2020). 
****Deze mutatie betreft in de begrotingsjaren 2023, 2024 en 2025 de 
toevoeging aan het oormerk 'Nieuw College'. In lijn met de 
perspectiefnota 2022-2025. 
 
Zie voor een specificatie van de oormerken tabel 1.11b: Resterende 
oormerken stelpost Nieuw beleid in de Programmabegroting 2022. 

37 SP Investering in vaste 
activa  

Pdf 161 Tabel 1.17 Waar komt het grote verschil in 
2022 bij post 6.3.1. En 6.3.2 vandaan in 
vergelijk met andere posten  

Hofstra Hiervoor wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 31. 
Hiervoor wordt tevens verwezen naar beslispunt 2 in het 
Statenvoorstel bij de Programmabegroting 2022 (#2790537). Dit 
betreffen voornamelijk investeringen in infrastructurele projecten, 
waaronder de projecten 'Hoge ring' (€ 17 mln.), 'Lage vaart' (€ 15 mln.), 
'Ganzeweg' (€ 5 mln., Roggebot (€ 5 mln.) en 'Laan van Nieuwland' (€ 3 
mln.). 
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38 SP MBVI Pdf 17 Grafiek verloop reserves: 

Nadere toelichting gewenst. Behalve dat er 
staat dat “de reserve voldoende is voor 
geplande vervangingsinvesteringen”, is de 
gehele pagina verder abracadabra. 

de Reus Bij vervangingsinvesteringen (VVI) gaat het om de integrale 
vervanging van b.v. oeverbeschoeiingen, tunnels of 
onderdoorgangen, een bomenrij, of een weg. Als uitleg een 
voorbeeld: stel we vervangen in 2022 oeverbeschoeiingen voor €10 
miljoen. Dan komt dat in 2023 t/m 2063 op de begroting te staan voor 
jaarlijks 1/40 ste deel dus €0,25 miljoen ten laste van de Reserve 
Kapitaallasten VVI. Dit zijn feitelijk de kapitaallasten. Jaarlijks is €2,8 
miljoen beschikbaar voor alle kapitaallasten. Van dit bedrag van 2,8 
miljoen gaan dus zowel de nieuwe vervangingsinvesteringen (in dit 
voorbeeld €0,25 miljoen aan oeverbeschroeiing) maar ook 
vervangingsinvesteringen uit eerdere jaren (bijvoorbeeld een 
investering van 10 jaar geleden, welke dan nog voor de komende 30 
jaar jaarlijks voor 1/40 ste van de totale investeringswaarde van 
destijds ten laste gaat van de VVI). Omdat in de komende jaren de 
kapitaallasten (als gevolg van investeringen) groter worden dan de 
jaarlijks beschikbare € 2,8 miljoen, gaat de reserve Kapitaallasten VVI 
dalen.Een uitgebreide uitleg over vervangingsinvesteringen is 
opgenomen in het strategisch uitvoeringskader beheer en onderhoud 
infrastructurele kapitaal goederen, dat de staten in november 2019 
hebben vastgesteld (te vinden via het SIS en onderstaande link: 
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Integrale-
beeldvormende-sessie/2021/29-september/14:00/DOCUVITP-
2840897-v1-MBVI-2022.PDF 



eDocs 2858689 12 

Nr. Fractie Onderwerp Versie Pagina Vraag PH Antwoord 
39 VVD Landbouw & natuur Boek-

werk 
31-38 De opgaven voor de transitie van de 

landbouw worden steeds dringender. Dit 
vanwege het stikstofslot en de opgaven 
vanuit het klimaatakkoord. Daarbij is het 
van belang dat de programmaonderdelen 
´Landbouw meerdere smaken´ nog 
effectiever op elkaar aansluiten om op 
korter termijn effecten te kunnen oogsten. 
 
Vraag: wat is de reden dat het aantal 
proeftuinen en de inzet van middelen 
hiervoor in 2022 en opvolgende jaren 
afnemen. Wat zijn de gevolgen voor de 
opgaven en het beslechten van o.a. 
stikstofcrisis? 
 
Vraag: waar in de begroting zijn er (extra) 
financiële buffers opgebouwd voor het 
beslechten van de stikstofcrisis en/of het 
versnellen van de landbouwtransitie.  
 
 
Vraag: tot wanneer – welke jaargangen – 
loopt de financiering van de proeftuinen 
´Landbouw meerdere smaken´ door? 

Appelman / 
Hofstra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Landbouw Meerdere Smaken heeft budget en capaciteit om 
maximaal 10 proeftuinen te ondersteunen, waarbij gedurende de 
looptijd van het programma (2019-2023) proeftuinen kunnen afvallen 
en bijkomen. De nieuwe coalitie zou kunnen besluiten om de inzet op 
de transitie van de landbouw voort te zetten dan wel een nieuwe 
ambitie te formuleren. Hiervoor zijn geen financiële buffers 
opgebouwd. 
 
De verwachting is dat een nieuw Kabinet zeer fors gaat inzetten op de 
stikstofaanpak (met vele additionele miljarden) maar de plannen 
hiervoor zijn nog niet bekend. De provincie Flevoland bereidt zich zo 
goed mogelijk hierop op voor en zal zodra zicht is op de plannen van 
het nieuwe Kabinet helder maken welke rol de provincies naast de 
Rijksoverheid hierin gaan spelen waarbij wij uitgaan dat de 
afspraken, waarbij de provincie als gebiedsregisseur een belangrijke 
rol heeft, een belangrijke basis is. Daarnaast zullen we dan ook kijken 
of en zo ja welk additioneel provinciaal beleid (bijvoorbeeld t.b.v. 
proeftuinen) nodig is en welk deel daarvan door het Rijk gefinancierd 
wordt en welk deel door de provincie.  Tot die tijd wordt het beleid 
en de financiering van stikstofbeleid aangehouden zoals dat in 
februari 2021 is vastgelegd in de Flevolandse aanpak Stikstof. 
 
Landbouw Meerdere Smaken heeft budget vanuit het coalitieakkoord 
tot en met 2023. 

40 VVD Nieuwe natuur 
Nederland 

Boek-
werk 

  In de beeldvorming van 22-09 werd 
onderstaande sheet (zie hiernaast) gedeeld. 
Vraag: Wat zijn de hoofdonderdelen van het 
plan NNN (dat is ingediend) en welke 
landelijke en regionale doelen worden 
hiermee ingevuld. Welke effecten worden 
hiermee geoogst en kan er in de verdeling 
en inzet van middelen (gericht op de 
verschillende doelen) geschoven worden? 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hofstra Provinciale Staten is via twee mededelingen (#2834322 en #2850450) 
nader geïnformeerd over de SPUK aanvraag, hiermee zijn de gestelde 
vragen beantwoord. Er kan niet geschoven worden met de middelen 
tussen de verschillende doelen. 
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41 VVD Economie  Boek-

werk 
40 Hier worden bovenregionale gebieden 

benoemd die de economische structuur 
versterken. Ik mis hier regio Zwolle? 

Appelman / 
Fackeldey 

In de inleiding op hoofdstuk 3 (p. 40 boekwerk) worden provinciale 
gebiedsopgaven van bovenregionaal belang genoemd. De 
samenwerking met de Regio Zwolle is geen gebiedsopgave en is hier 
om die reden niet vermeld. De samenwerking met de Regio Zwolle is 
wel als één van de activiteiten van programmaonderdeel 3.1 
benoemd, met als doel stimulering van de bedrijvigheid in Flevoland. 

42 VVD Economie  Boek-
werk  

40 Wat is de status van het ‘dynamisch in te 
richten stadje DigiCity’? 

De Reus  Is onderdeel van het programmaplan en staat voor 2022 gepland om 
uit te werken. 

43 VVD Economie  Boek-
werk  

44 In het stuk rond de Human Capital Agenda 
wordt er nergens meer gesproken over het 
Flevolandse Scholingsfonds. Waar is die 
ondergebracht? 

Appelman Het Flevolands scholingsfonds bestaat uit middelen die PS in het 
kader van de coronacrisis beschikbaar hebben gesteld (corona 
herstelmiddelen). Aanvragen voor deze middelen moeten in 2021 
gedaan worden en daarom wordt het Flevolands scholingsfonds niet 
in de begroting 2022 genoemd. De verwachting is dat het Flevolands 
fonds eind 2021 uitgeput zal zijn. 

44 VVD Economie  Boek-
werk 

44 Wat is de exacte bedoeling van de human 
capital agenda klimaatopgave? 

Appelman Onderzoekbureau SEO heeft (in opdracht van de MRA) in 2020 
onderzoek gedaan naar het aantal banen dat zal ontstaan (ingevuld 
zal moeten worden) in Noord-Holland en Flevoland om de 
doelstellingen van de Klimaatopgave te kunnen realiseren. In Noord-
Holland ontstaan 16.000 banen en in Flevoland 1800 banen per jaar. 
Noord-Holland en Flevoland hebben samen een HCA Klimaatopgave 
opgesteld met als doel om voor voldoende gekwalificeerde 
werknemers te zorgen voor deze banen. 

45 VVD Economie  Boek-
werk  

44 Wat is het huidige resultaat van de 
internationaliseringsambitie van de 
provincie die via Horizon wordt uitgevoerd? 

Appelman Het tweede kwartaal van 2021 is afgesloten met: 18 gegenereerde 
leads vanuit het Invest in Holland netwerk en realisatie van 7 
bidbooks en 5 factfinding trips. Daarnaast zijn in de eerste 6 
maanden van 2021 drie met succes uitgevoerde bedrijfsvestigingen 
geweest. Uit deze data kan afgeleid worden dat onze regio 
aantrekkelijk is voor internationale bedrijven en Horizon een goede 
uitvoering geeft aan onze internationaliseringsambitie. 

46 VVD Economie  Boek-
werk  

47 Flevokust Haven, het kan zijn dat de 
investeringen en exploitatielasten binnen 
de huidige projecthorizon niet volledig 
terug verdiend kunnen worden. Maar hoe 
groot is dan de financiële impact? Is er een 
financiële risico analyse gemaakt? 

Appelman  Zie daarvoor de paragraaf 'Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing'. In deze paragraaf is het risico met betrekking tot 
de exploitatie van Flevokust Haven beschreven, inclusief de 
mogelijke financiële impact. 

47 VVD Economie  Boek-
werk  

48 Er wordt gesproken over een 
geformaliseerde MITC-organisatie, een 
zelfstandige juridische entiteit. Welke vorm 
heeft GS hierbij voor ogen en welke andere 
partners zijn hierbij betrokken? 

De Reus  De gesprekken over de governancestructuur zijn nog pril, dit najaar 
(2021) gestart. Wij voorzien als dragers van de toekomstige MITC-
organisatie de (toekomstige) gebiedspartners NLR, RDW en DNW. 
Mogelijk wordt er in de opbouwfase (bijv. t/m 2023) een tijdelijke 
structuur ingericht met de opdracht om het MITC verder uit te 
bouwen en een permanente organisatie neer te zetten. Een mogelijk 
toekomstige rol van de provincie wordt bezien als de partners hun 
keuze hebben gemaakt.  
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48 VVD Krachtige samenleving   55 Visit Flevoland heeft een nieuwe directeur. 

Is het een idee dat zij zich een keer in een 
commissie komt voorstellen en haar 
plannen voor de organisatie ontvouwd? 
Hetzelfde geldt voor Sportservice Flevoland 

Fackeldey / 
Hofstra 

In overleg met de directeur Visit zal worden bepaald of het een 
werkbezoek wordt of een presentatie in de commissie. De directeur 
van sportservice is in tegenstelling tot Visit niet nieuw. Een 
werkbezoek is passender dan een kennismaking. 

49 VVD Vernieuwend bestuur Boek-
werk 

89 We lobbyen voor verschillende Europese 
fondsen. Wat is tot nu toe de concrete 
opbrengst in euro’s van die lobby? 

Rijsberman - Met het bereiken van het akkoord inzake het Europees Meerjarig 
Financieel Kader (MFK) is duidelijk, dat Nederlandse provincies voor 
de periode 2021-2027 1,3 miljard euro aan structuurfondsen 
ontvangen. In de huidige implementatiefase bereidt Flevoland 
het operationele programma voor om met het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds een impuls te 
geven aan de regionale economische ontwikkeling, innovatie, MKB en 
verduurzaming.  
 
- Als gevolg van de corona-pandemie en de Brexit zijn het afgelopen 
jaar ook nieuwe fondsen belobbyd, zoals REACT-EU voor crisisherstel 
en investering in de groene, digitale en weerbare economie, het 
Just Transition Fund (JTF) voor regio’s met een achterstand in de 
klimaattransitie, de Brexit Adjustment Reserve (BAR) ter compensatie 
van sectoren die getroffen worden door de Brexit, zoals de visserij en 
agrofood, en de Recovery and Resilience Facility (RRF) voor 
coronaherstel en investering in de groene en digitale transitie. Door 
Flevolandse lobby zijn deze nationaal te operationaliseren fondsen 
meer toegeschreven naar de provincie en voor Flevoland relevante 
sectoren. 

50 VVD Lokale heffingen  Boek-
werk  

100 Opcenten Motorrijtuigenbelasting laatste 
alinea: Er wordt in de begroting 
verondersteld dat er in 2022 en later geen 
groei of krimp in het voertuigen bestand zal 
zijn. Zijn er scenario’s uitgewerkt voor als 
dat niet het geval is? Is hierover 
samenwerking met het Rijk ivm de 
ontwikkelingen van het elektrisch rijden? 

Hofstra Als basis voor de meerjarige raming hanteren wij altijd omvang van 
het voertuigenbestand volgens het laatst bekende voertuigoverzicht 
van het CBM (in dit geval peildatum 1 juli 2021). Wij anticiperen niet 
op mogelijke mutaties in omvang en samenstelling van dit 
voertuigenbestand, omdat dit niet goed voorspelbaar is. Wel hebben 
we een specifieke risicobuffer opgenomen binnen de stelpost 
onzekerheden (die jaarlijks oploopt), met het oog op de voortgaande 
elektrificering van het wagenpark (elektrische auto’s zijn momenteel 
vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting). Gedurende het jaar 
analyseren wij het verloop van het voertuigenbestand en de 
maandelijkse werkelijke inkomsten, om te monitoren of de actuele 
prognose past binnen het totaal van de raming en de risicobuffer. 
Er is een lobby door het IPO, namens de provincies, bij het Rijk om de 
derving als gevolg van 'Rijksbeleid vrijstelling elektrische auto’ te 
compenseren (zie ook het rapport Raad Openbaar Bestuur van april 
2020). 
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51 VVD Productenraming  Boek-

werk  
10 Lelystad Next Level. Een blanco bladzijde. 

In het coalitieakkoord zijn hier wel ambities 
geformuleerd. Is er niets te zeggen over de 
status en de financiële ontwikkelingen? 

Rijsberman Bij de Najaarsnota 2020 is structureel € 0,15 mln. beschikbaar gesteld 
voor proceskosten Lelystad Next Level. Deze gelden zijn opgenomen 
onder het product 1.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling en landschap in de 
Productenraming 2022. We zullen de beschikbare gelden voor 
Lelystad Next Level op het product 1.1.1. Ruimtelijke ontwikkeling en 
landschap splitsen naar het product 1.1.3 Lelystad Next Level en 
inzichtelijk maken in 2022. 

52 VVD Productenraming Boek-
werk  

16 Waar bestaan de exploitatielasten en – 
baten uit voor het Floriade innovatie 
plantsoen?  

Appelman  Het betreft de exploitatie van het Food Forum, op het Floriade 
terrein. De ruimtes in het pand worden verhuurd en er is een 
horecagelegenheid. 

53 VVD Productenraming Boek-
werk 

28 Waar is de 1 miljoen voor het Flevolandse 
scholingsfonds gebleven?  

Appelman Hiervoor wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 43. 

54 VVD Productenraming Boek-
werk  

37 Voor welke ‘overige gebiedsprogramma’s’ 
wordt de 350K gebruikt? 

Appelman  Voor 2022 gaat dat voornamelijk om Lelystad Next Level (waaronder 
Poort Lelystad, haalbaarheidsonderzoek en een verkenning naar 
een energiehub FlevokustHaven), het thema Voeding en Gezondheid, 
de Uitvoering RES 1.0 Energie opslag en technische begeleiding voor 
de inzet van Europese subsidies voor eigen projecten of die waarin 
wij beogen te participeren. 

55 VVD Productenraming  Boek-
werk  

39 Punt 14: Het ‘ nieuwe strandje ‘ in Lelystad 
wordt bij mooi weer al goed bezocht. Is er 
iets te zeggen over de verdere aankleding, 
dus wanneer komen er wat faciliteiten zoals 
toiletten en/of horeca en andere zaken? 
Ook als dit uitbesteed is, is het nog goed 
om te weten hoe de ontwikkeling verder 
gaat, het strandje draagt bij aan onze 
kustbeleving. 

Hofstra / 
Rijsberman 

Bataviastrand is aangelegd en ingericht voor beoefening van de 
kleine watersporten zoals kitesurfen, suppen, surfen, kanoën. Deze 
zomer heeft de provincie het strand wekelijks extra laten vegen, 
voorzien van een fietsenstalplek en een mobiele, sanitaire 
voorziening. Verder heeft de provincie op drukke, zomerse dagen 
verkeersregelaars opgeroepen en meer parkeerplekken beschikbaar 
gesteld.   
 
Het perceel naast het watersportstrand is door het 
Rijksvastgoedbedrijf verhuurd aan een ondernemer met plannen om 
een horeca- en campervoorziening te realiseren. 

56 VVD Productenraming Boek-
werk  

63 Punt 25: Voor de aanpak van ondermijning 
zijn gelden beschikbaar. We horen hier als 
PS weinig over, maar uit het landelijke 
nieuws valt op te maken dat dit probleem 
steeds groter wordt. In hoeverre zijn onze 
gelden toereikend? 

 Verbeek De aanpak van ondermijning is een maatschappelijke opgave op 
meerdere deelterreinen. Extern werkt de provincie in de aanpak 
samen met gemeenten; publiek-private samenwerking is een logische 
vervolgstap.  
Samen met de burgemeesters, gemeenten en het RIEC voeren we dit 
en komend jaar de concrete ambities van de  Flevolandse Norm uit. 
Een gezamenlijk tot stand gebrachte norm, waarmee alle Flevolandse 
colleges eerder dit jaar unaniem hebben ingestemd. 
Alle Flevolandse gemeenten zijn aangesloten op MMA; om dat te 
ondersteunen en faciliteren heeft de provincie daaraan (financieel) 
bijgedragen. Met de DNU gemeenten werken we aan de verbreding en 
intensivering van de onderlinge samenwerking in de 
ondermijningsaanpak.  Daarnaast wordt nadrukkelijk een beroep 
gedaan op de provincie voor de aanpak op de in Flevoland 
districtelijk geprioriteerde thema’s bedrijventerreinen en 
buitengebied. We vinden het essentieel om daar volgend jaar samen 
met de regionale partners en het RIEC op in te zetten. De 
samenwerking met partners in de regio (maatschappelijke coalities) 
krijgt tevens vorm in KVO’s, doelgroepen benadering 
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(bewustwording) en het bij elkaar brengen van diverse partners. Er is 
recent een tweede bijeenkomst geweest voor notarissen (samen met 
provincie Utrecht). Op landelijk niveau dragen we als provincie bij 
aan een actiepunt uit de Actieagenda vakantieparken 2021-2022, dat 
is gericht op het verkrijgen van zicht op vakantieparken (bundelen 
informatiestromen).      
De aanpak van ondermijning intern raakt meerdere aspecten 
waaronder: bewustwording en weerbaarheid van bestuurders en 
medewerkers, screening, opzet van een meldpunt en een breed 
ondermijningsoverleg, integriteit.  
De door u gestelde vraag sluit aan bij onze eigen waarnemingen en 
gevoelde noodzaak m.b.t. de aanpak van ondermijning: als provincie 
niet gefragmenteerd maar in brede zin, integraal en volwaardig 
invulling geven aan deze maatschappelijke opgave, die in omvang en 
complexiteit toeneemt. De huidige aanpak van ondermijning vindt 
plaats met en binnen de bestaande bezetting. Het is denkbaar dat in 
de komende tijd uit de aanpak en de ambities daaromtrent, naar 
voren komt dat een intensivering van de aanpak wenselijk en 
noodzakelijk is. In dat geval zullen wij daarvoor volgend jaar bij de 
begroting met voorstellen komen. 

57 JA21 Proceskosten 
Oostvaarders plassen  

PDF 176 Kan er een onderverdeling worden gegeven 
van deze proceskosten? 

Hofstra Het grootste deel van de proceskosten Oostvaardersplassen bestaat 
uit juridische kosten. Bij de najaarsnota 2020 is besloten het restant 
van een bestaande oormerk binnen de BBR in te zetten ter dekking 
van juridische procedures. In 2020 is dit bedrag niet uitgegeven. 
Voorzien wordt dat deze middelen in 2022 wel nodig zijn en daarom 
op de begroting gezet. 

58 JA21 Cybersecurity PDF 73 Binnen de provincie Flevoland worden 13 
bruggen en 11 sluizen op afstand bediend. 
De informatiebeveiliging van deze objecten 
moet aan de nieuwe Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO, 
ministeriële regeling/AMvB) voldoen. 
Daarom is een beheersingskader 
cybersecurity opgesteld. De provincie 
Flevoland is één van de eerste provincies 
die hier ook concreet stappen voor heeft 
gezet. 
Vraag: is Flevoland de enige provincie die 
de bruggen en sluizen op afstand bedient? 
Zo niet, zijn de kosten dan die hiervoor 
gereserveerd worden vergelijkbaar met 
andere provincies? 

de Reus Provincie Flevoland is niet de enige provincie de bruggen en sluizen 
op afstand bediend. In tegenstelling tot de meeste andere provincies 
heeft Flevoland heeft al wel een beheerskader voor de cybersecurity. 
Daarom zijn er nog geen kengetallen van andere provincies voor de 
uitvoer van het beheerskader en is er een inschatting van deze 
kosten gemaakt. Uiteraard zullen wij waar dat opportuun is 
gezamenlijk optrekken. 
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59 JA21 (Ineffectieve) 

informatievoorziening 
PDF 112 De afgelopen jaren is de 

informatievoorziening van de provincie 
Flevoland ‘op orde’ gebracht. Een 
belangrijke stap die nog moet worden 
genomen is de overgang (grotendeels) van 
ICT in eigen beheer naar 
clouddienstverlening. 
Vraag: is bij de Cloudprovider geverifieerd 
dat alle persoonsgegevens die in de Cloud 
worden opgeslagen voldoen aan alle 
privacy richtlijnen. Denk hierbij aan de 
Schrems II richtlijnen 

Fackeldey  De gegevens van provincie Flevoland worden ondergebracht in een 
eigen, alleen voor de eigen organisatie toegankelijke (private) 
cloudomgeving bij de clouddienstverlener (KPN); hierbij wordt aan 
alle regelgeving hieromtrent voldaan.  

60 JA21 Maritieme 
Servicehaven 
Risicoprofiel 

PDF 106 In Omroep Flevoland op 4 september 2021 is 
gemeld dat de IJsselmeervereniging in 
beroep gaat bij de Raad van State tegen de 
aanleg van de MSNF. 
Vraag: Is een mogelijk nadelige uitspraak 
ook meegenomen in de huidige waardering 
van het risicoprofiel van de MSNF en kan er 
een kwalitatieve toelichting worden 
gegeven met het antwoord? 

Appelman  Het financiële risicoprofiel, zoals beschreven in de paragraaf 
weerstandsvermogen, gaat uit van de situatie dat de feitelijke 
ontwikkeling van de haven in gang is gezet. Een eventuele negatieve 
uitspraak van de Raad van State zorgt er voor dat een 
aanneemovereenkomst - en daarmee grote financiële verplichtingen 
- niet zal worden aangegaan. Dat zal pas gebeuren wanneer het 
inpassingsplan onherroepelijk is (positieve uitspraak van de Raad 
van State).  
In het risicoprofiel van de MSNF zitten de risico's in de realisatiefase 
en exploitatiefase, zoals dat er tijdelijk voor een perceel geen 
inkomsten binnenkomen.  
Een eventuele negatieve uitspraak van de Raad van State heeft wel 
verdere vertraging tot gevolg. Dit kan prijsstijgingen tot gevolg 
hebben, waarmee het in 2018 door PS vastgestelde 
investeringskrediet mogelijk niet toereikend zou kunnen zijn. 
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61 JA21 Urkerij visserij 

herstructurering  
PDF  30 Kan er een kwalitatieve duiding worden 

gegeven van de reeds geboekte voortgang 
op dit onderwerp en in relatie tot een 
concrete formulering van de doelstelling?  

Appelman In de zomer van 2021 zijn de eerste gesprekken gevoerd door het 
ministerie van LNV met de Europese commissie over het 
herstructureringsplan en bijbehorende uitkoopregeling. Hier wordt 
4e kwartaal 2021 een vervolg aangegeven. De prenotificatie van de 
subsidieregeling is gereed. Afhankelijk van de doorlooptijd van de 
Europese commissie en akkoord zal de regeling medio 2022 kunnen 
worden opengesteld. 
Vooruitlopend op deze uitkoopregeling heeft de minister LNV naar 
aanleiding van de Motie Bisschop (waarin wordt gevraagd haar geen 
generieke maatregelen te treffen voordat er een beter beeld is van 
de visbestanden, ruimte te geven aan zegenvisserij in het 
Markermeer en onderzoek te doen in het IJsselmeer.) een specifieke 
maatregel genomen om uitvoering te geven aan deze motie. Die zich 
richt op de zegenvisserij en het spoedige herstel van de brasemstand 
in het IJsselmeergebied. Bij deze visserijmaatregel houdt zij sterk 
rekening met de best beschikbare wetenschappelijke kennis van dit 
moment en het daarop gebaseerde vangstadvies om géén brasem uit 
het ecosysteem te onttrekken. Ook geeft zij invulling aan de motie 
Bisschop door ruimte te geven aan de zegenvisserij. Die ruimte zal zij 
evenwel sterk beperken, door per zegenrecht het aantal zegendagen 
te beperken van zeven naar twee dagen. Hiertoe zal de 
Uitvoeringsregeling visserij worden aangepast, waarmee ruimte 
wordt gelaten om jaarlijks, bij verlening van de visvergunning, op 
basis van wetenschappelijke kennis en advisering af te wijken van 
het in de Uitvoeringsregeling visserij opgenomen aantal van zeven 
zegendagen. Voor het  komende visseizoen (2021-’22) betekent dit 
concreet dat er per zegenrecht twee zegendagen inzetbaar zullen zijn 
voor de brasemvisserij. De komende twee tot drie jaar zal aanvullend 
onderzoek gedaan worden in het IJsselmeer (zoals de motie Bisschop 
verlangt) maar ook in het Markermeer-IJmeer. Concreet betekent dit 
dat de schubvisbestanden de komende jaren met drie vistuigen 
gevolgd zullen worden: met de verhoogde boomkor, met de 
atoomkuil en de zegen. De informatie en inzichten die uit deze 
bemonstering volgen, worden meegenomen in de verbetering van het 
vangstadviesmodel. Over twee of drie jaar zal dat dan uitgangspunt 
zijn voor de herstructurering/ sanering voor de gehele 
IJsselmeervisserij.  
Voor het traject voor begeleiding en ondersteuning naar ander werk, 
is een start gemaakt. Een aantal gespecialiseerde partijen is 
gevraagd hiervoor te offreren.  In de pilot van het scholingsfonds 
voor de IJsselmeervissers (uitgevoerd als onderdeel binnen de 
Regiodeal Noordelijk Flevoland door provincie Flevoland) is het 
beschikbare budget gehalveerd. De verwachting is dat er op korte 
termijn nog aanvragen zullen volgen en het volledige budget zal zijn 
besteed. 
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62 JA21 Stikstofproblematiek 

Risicoprofiel 
PDF 106 De aanpak stikstof is een uitermate complex 

dossier waarbij emissies, depositie, 
accumulatie en doelsoorten een complexe 
systeem vormen. Men zou kunnen 
beargumenteren dat, om met de huidige 
strategie en daarbij bijbehorende middelen 
tot een succesvol resultaat komen met de 
nodige risico’s gepaard gaan.  
Vraag: Kan er een kwalitatieve duiding 
worden gegeven waarom een dossier zoals 
de gebiedsgerichte aanpak stikstof en 
daarbij behorende middelen geen 
risicoprofiel heeft? 

Hofstra De toelichting op het risico dossier stikstof behelst een duiding van 
de risico’s in haar totaliteit en de diverse projecten/dossiers die 
geraakt kunnen worden door de gevolgen van het dossier stikstof. 
Deze zijn kwalitatief beschreven. Daarnaast is er aandacht voor de 
overall aanpak inclusief incidentele en structurele proceskosten. 
Eventuele gevolgen voor de afzonderlijke projecten/dossiers worden 
meegenomen in het bijbehorende risicoprofiel van de 
desbetreffende projecten. Wij zien geen toegevoegde waarde om 
daarnaast een ‘algemeen’ risicoprofiel op te stellen voor het 
onderwerp gebiedsgerichte aanpak.    

63 ChristenUnie 5.4 Klimaatakkoord Boek-
werk 

70 Er staan geen middelen genoemd voor de 
uitvoering hiervan in de tabellen op blz 
66.Waarom is dit onderdeel toch in de 
begroting opgenomen? 

Fackeldey Bij mededeling 2831666 hebben wij u geïnformeerd over onze inzet 
aangaande het Klimaatakkoord in de afgelopen periode. De hiermee 
gepaard gaande kosten zijn betaald uit de reguliere programma’s. 
Ook voor 2022 zijn hiervoor middelen binnen de bestaande 
programma’s opgenomen. In de programmabegroting hebben wij een 
productraming aangemaakt vooruitlopend op het in voorbereiding 
zijnde provinciaal Klimaatplan en de nadere besluiten die het rijk zal 
gaan nemen over de financiering van de uitvoeringslasten van 
decentrale overheden. De uitvoeringslasten voor de gezamenlijke 
provincies is door de Raad Openbaar Bestuur begin dit jaar becijferd 
op € 108 mln. (2022, 2023 en 2024). Hoe het rijk met dit advies zal 
omgaan is nog niet bekend; verwacht mag echter worden dat het rijk 
in de loop van 2022 extra middelen beschikbaar zal gaan stellen. 

64 ChristenUnie 7.1 Bestuur Boek-
werk 

88 ‘We stimuleren de samenwerking met de 
veluwe door te participeren bij de 
gebiedsagenda Ermelo-Harderwijk-
Zeewolde.’ Op welke wijze en door wie is 
Flevoland vertegenwoordigd? 

Fackeldey  Onze provincie en de provincie Gelderland ondersteunen de 
gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde in hun ambitie om  meer 
samen te werken bij de aanpak van de opgaven in hun gebied. We 
zien deze samenwerking, net als de samenwerking in de MRA en de 
regio Zwolle, als een onderdeel van de schakelfunctie die onze 
provincie vervult naar de omliggende gebieden. Flevoland hecht er 
belang aan dat deze samenwerking ook bijdraagt aan dit bredere 
perspectief. De rol van de provincies in de samenwerking is 
nadrukkelijk ondersteunend en faciliterend; het initiatief ligt bij de 
gemeenten. De beide provincies nemen deel in de bestuurlijke 
stuurgroep (voor Flevoland gedeputeerde Fackeldey) en in de 
ambtelijke kerngroep die zorgt voor de realisatie van de 
gebiedsagenda. Ook dragen de provincies en gemeenten gezamenlijk 
de kosten van de externe begeleiding (Berenschot). 

65 ChristenUnie 7.1 Bestuur Boek-
werk 

89 ‘We lobbyen voor Europese fondsen.’ Wat 
heeft dit afgelopen jaar concreet voor 
Flevoland opgeleverd? Zijn daar 
voorbeelden van te noemen? 

Rijsberman  Hiervoor wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 49. 
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66 ChristenUnie 7.1 Bestuur Boek-

werk 
89 ‘We bereiden de invoering van de Wet Open 

Overheid (WOO) per 2022 voor.’ Kan iets 
meer verduidelijkt worden in hoeverre 
Flevoland hier op is voorbereid? 

Fackeldey  Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer de Woo aangenomen. Deze 
wet betekent onder meer dat een aanzienlijk deel van de informatie 
actief openbaar moet worden gemaakt. Dit vraagt de nodige 
voorbereidingen voor de overheden en daarom zal de implementatie 
meerdere jaren vergen. Het afgelopen jaar heeft de provincie 
Flevoland aan de hand van een onderzoek in kaart gebracht welke 
acties nodig zijn om hier aan te kunnen voldoen en zijn 1e indicatieve 
ramingen gemaakt wat dit voor de provincie Flevoland betekent qua 
inspanningen en kosten. Bij de voorbereiding wordt in IPO-verband 
samengewerkt; de 1e stap is het uitwerken van een interprovinciaal 
meerjarenplan. De komende periode zal -mede op basis van dit plan- 
een specifiek implementatietraject voor de provincie Flevoland 
worden uitgewerkt. Het is duidelijk dat de implementatie van de wet 
de nodige extra investeringen, capaciteit en structurele kosten 
vraagt; hiervoor ontvangen de decentrale overheden -en dus ook de 
provincies- een compensatie van BZK. Deze is echter begrensd; op 
basis van de in het implementatieplan gemaakte keuzes zal blijken 
wat de extra lasten zijn en of deze met deze compensatie en binnen 
de bestaande middelen kunnen worden opgevangen.  

67 ChristenUnie 3. Economie Boek-
werk 

42 Is de indicator Werkgelenheid ook verder te 
specificeren zodat we inzicht kunnen 
krijgen in de werkgelegeheid onder 
jongeren? Valt daar in getallen iets meer 
over te duiden hoe het gesteld is met de 
arbeidsparticipatie van jongeren in 
Flevoland? 

Appelman De beleidsindicator Werkgelegenheid is wettelijk vastgelegd in het 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
In de regeling Beleidsindicatoren Provincies staan 11 indicatoren 
gedefinieerd die provincies verplicht in de begroting dienen op te 
nemen. Ook is bepaald hoe deze gemeten moeten te worden. Voor de 
indicator Werkgelegenheid geldt dat is vastgelegd dat deze gemeten 
wordt als de bruto arbeidsparticipatie (%) ten opzichte van de totale 
beroepsbevolking in de leeftijd van 15–75 jaar.  
 
Het is mogelijk (o.a. via het CBS) om de werkgelegenheid uit te 
splitsen naar aspecten als leeftijd, opleidingsniveau, migratie-
achtergrond en geslacht. De programmabegroting leent zich echter 
niet voor het weergeven van uitsplitsingen van de BBV-indicator 
werkgelegenheid naar deze achtergrondkenmerken. Via andere 
publicaties van de provincie wordt reeds inzicht gegeven in o.a. de 
arbeidsparticipatie van jongeren. Zie: 
https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/arbeidsmarkt en 
https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/bruto-
arbeidsparticipatie. 
Ook in de COVID-19 monitor van de provincie wordt periodiek reeds 
stil gestaan bij de werkgelegenheidsontwikkelingen van verschillende 
groepen, waaronder jongeren.  

https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/bruto-arbeidsparticipatie
https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/bruto-arbeidsparticipatie
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68 ChristenUnie 4.2 Cultuur en Erfgoed Boek-

werk 
57 ‘We dragen bij aan het versterken van het 

provinciale netwerk om laaggeletterdheid 
te bestrijden.’ Kan iets meer duiding 
gegeven worden hoe dit provinciale 
netwerk vorm krijgt/gaat krijgen? 

Fackeldey Rond de zomer is er het regioplan laaggeletterdheid opgeleverd door 
de 5 gemeenten (exclusief Zeewolde) in de arbeidsmarktregio. Hierbij 
waren partijen als Stichting Lezen & Schrijven, maar ook Bibliotheek 
Netwerk Flevoland betrokken. Inmiddels is er een nieuwe fase, waar 
tot een regionaal gedragen uitvoeringsplan gekomen moet worden. 
De provincie legt (waar mogelijk) connecties tussen het bestaande 
netwerk rondom het regioplan en andere partijen die kunnen 
meedenken over hoe vorm te geven aan specifieke onderdelen voor 
in uitvoeringsplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan WEL in Flevoland en 
haar partners daarin en het netwerk van HR professionals in de Zorg 
& Welzijn sector. In de mededeling van halverwege oktober kunt u 
hier meer over lezen (eDocs: #2810681). 

69 ChristenUnie 4.3 Krachtige 
Samenleving 

Boek-
werk 

59 ‘Afgelopen najaar is het startschot gegeven 
voor de uitvoering van het plan van aanpak 
Eenzaamheid (via regionale aanpakken en 
pilots).’ Kan uitleg worden gegeven wat 
deze regionale aanpakken en pilots precies 
inhouden? Welke maatregelen worden er 
genomen? Ook wordt er genoemd dat er in 
het specifiek aandacht is voor jongeren, 
wat wordt er gedaan voor ouderen? 

Fackeldey Bij gemeenten wordt gewerkt aan lokale coalities tegen 
Eenzaamheid, bijv. in Dronten (Samen Een) en Lelystad (Een tegen 
Eenzaamheid). De provincie/ CMO ondersteunt deze coalities door 
het delen en verbreden van succesvolle initiatieven. Bijv. het project 
Summer's Cool in Lelystad voor kinderen/ jongeren waarvan de 
ouders geen geld hebben om op vakantie te gaan. Daarnaast volgen 
we ook wat goed of minder goed gaat (monitoring) en waar dat aan 
ligt en wat we ervan kunnen leren. 
Er is gestart met een inventarisatie van landelijke, regionale of lokale 
(pilot)projecten die ook ingezet kunnen worden bij (andere) 
gemeenten in Flevoland. Voorbeelden zijn: inzet vrijwilligers bij 
Jongeren die op wachtlijsten Jeugdzorg staan zodat voorkomen wordt 
dat zij vereenzamen en verder in de problemen komen, een 
meldpunt eenzaamheid of ondersteuning van Mantelzorgers die 
geïsoleerd raken.  
De aanpak is gericht op jongeren, omdat hier de nood het grootst is 
en er voor ouderen al veel wordt ontwikkeld en uitgevoerd bij 
gemeenten. 

70 PvdA Proeftuinen PDF 23 “We bevorderen kennis in de regio door 
proeftuinen te stimuleren, onder meer op 
het gebied van 
biobasedbouwen/houtbouw, wonen & zorg, 
smart mobility, natuurinclusief en 
stikstofneutraal bouwen.” Kan worden 
aangegeven hoe en wanneer PS worden 
geïnformeerd over de voortgang van de 
proeftuinen?  

Appelman Proeftuinen Houtbouw/biobased bouwen en Wonen&Zorg: PS wordt 
hierover in november geïnformeerd. Dan wordt de samen met 
gemeenten samengestelde routekaart toegestuurd. 
Smart mobility: Vanuit onze deelname aan het MRA Platform Smart 
Mobility hebben we een werkplaats Deelmobiliteit in het leven 
geroepen. Deze werkplaats is een praktische leeromgeving om 
gemeenten te helpen bij de introductie van deelmobiliteit in de 
openbare ruimte. Met gemeente Noordoostpolder zijn we in gesprek 
om de pilot Mobility as a Service van de grond te krijgen. Via een 
statenmededeling bent u hierover reeds geïnformeerd. 
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71 PvdA Recreatie en cultuur PDF 54 “De coronacrisis heeft aanhoudend een 

grote impact op de recreatieve en culturele 
sector. Deze sectoren worden bijzonder 
hard geraakt door de crisis, en hebben 
onder andere te maken gehad met 
gedwongen sluiting gedurende periodes, 
afgelasting van evenementen en 
vraaguitval. Dit is terug te zien in de 
realisatiecijfers over 2020. Deze vallen lager 
uit dan in eerdere jaren.” Kan worden 
aangegeven of en wanneer volgens GS een 
extra impuls noodzakelijk is?  

Rijsberman 
/ Fackeldey 

Cultuur: De algemene verwachting is dat de culturele sector langere 
tijd nodig zal hebben voor herstel. Dit heeft o.a. te maken met de 
opstarttijd en programmering en de mate van terugkeer van (nu nog 
deels afwachtend) publiek. Met name de makers die lange tijd geen 
opdrachten hebben gekregen van instellingen/gezelschappen, 
hebben het heel zwaar. N.a.v. een aangenomen motie van Tweede 
Kamerlid Ploumen, komt OC&W nog dit jaar met een herstelplan dat 
begin 2022 in werking zou moeten treden. Op dit moment is nog 
onduidelijk wat dat voor Flevoland zou betekenen. De Flevolandse 
coronamaatregelen cultuur worden dit najaar geëvalueerd.  Als er 
meer duidelijkheid is over het hiervoor genoemde, kan de gestelde 
vraag nader beantwoord worden.  

72 PvdA Sport PDF 54 “Het onderzoek naar sportdeelname van 
mensen met een beperking over 2020 zal in 
2021 worden uitgevoerd. Uitgangspunt voor 
de streefwaarde 2021 is de realisatie uit 
2018 (41%), maar recente onderzoeken 
laten zien dat de sportdeelname in het 
algemeen is teruggelopen sinds de corona-
uitbraak. Hoeveel dit precies is 
voor mensen met een beperking, is op dit 
moment niet te zeggen.” Is GS voornemens 
om extra impulsen te initiëren teneinde de 
sportdeelname te verhogen? Zo ja, welke 
acties? Zo nee, waarom niet? 

Hofstra Ja, via het corona-steunpakket sport (januari 2021 en aanvullend juni 
2021) ondersteunt GS de sportaanbieders in Flevoland door de 
coronaperiode. Via sportservice Flevoland is hierbinnen extra 
aandacht voor sportstimulering en sportparticipatie waaronder 
Aangepast Sporten.  
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73 PvdA Sport PDF 59 “In 2022 wordt proces gestart voor de 

ontwikkeling van een nieuwe Provinciale 
Sportnota 2023 tot en met 2027 en 
volgend.” Kan het proces worden 
geschetst? Is voorzien in actieve 
participatiemogelijkheden voor 
sportbeoefenaars, stakeholders en PS? Zo 
ja, op welke manier? 

Hofstra Provinciale Staten zullen o.a. via de reguliere BOB procedure en 
mogelijk een werkbezoek actief betrokken worden bij de 
ontwikkeling van het nieuwe sportbeleid. Dit zal verwerkt worden in 
de LTP. Stakeholders als sportbonden en sportaanbieders als ook de 
lokale overheden zullen actief bevraagd worden naar suggesties en 
betrokken worden bij de samenwerking en invulling. 

74 PvdA MRB PDF 100 “In de begroting en meerjarenraming wordt 
verondersteld dat er in 2022 en latere jaren 
geen sprake zal zijn van groei of krimp in 
het voertuigenbestand binnen de 
provincie.” Waarop is deze aanname of 
status quo gebaseerd?  

Hofstra Wij gaan vooralsnog uit van een gelijkblijvend volume van het 
voertuigenbestand voor het maken van de financiële prognose. 
Omdat er geen betrouwbare schatting gemaakt kan worden van de 
samenstelling van het voertuigenbestand, doen wij ook geen poging 
daartoe. Wel monitoren wij het verloop, waaruit blijkt dat het aantal 
elektrische voertuigen toeneemt en dat het aandeel 'belastbare' 
voertuigen afneemt. Voor de mogelijke financiële impact daarvan 
hanteren wij een jaarlijkse specifieke risicobuffer. Zie daarvoor ook 
de beantwoording van vraag 50. 

75 PvdA Motie 5 PDF 168 Streef inclusieve arbeidsmarkt ook in 
crisistijd actief na. “Het UWV publiceert elk 
kwartaal een overzicht, waarin de 
voortgang rond de banenafspraken en 
beschut werk aangegeven worden. Uit deze 
cijfers blijkt dat de doelstelling voor 
Flevoland voor het eerste kwartaal 2021 het 
realiseren van 2486 banen is en dat er 2664 
gerealiseerd zijn.” Betreft het hier banen in 
algemene zin (kwantitatief) of ook echt 
banen die te relateren zijn aan meer 
diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer?  

Appelman Deze banen zijn te relateren aan meer diversiteit en inclusiviteit op 
de werkvloer, omdat de betrokken werkgevers er bewust voor kiezen 
om deze banen in te vullen met werknemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en ook bereid zijn om de nodige(extra)  begeleiding en 
ondersteuning aan deze werknemers te bieden. 

76 PvdA Tabel 1.11b PDF 156 De tabel ‘Resterende oormerken stelpost 
Nieuw beleid’ bevat o.a. de ruimte voor een 
nieuw college vanaf 2023. Deze ruimte is 
toegenomen. Op basis van vraagstelling van 
onze kant tijdens de presentatie op 29 
september jl. zou hier een nadere 
toelichting op gegeven worden. Derhalve 
graag de toelichting.  

Hofstra Hiervoor wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 36. 
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77 PvdA Presentatie 29-09     De totale inkomsten bedragen zo’n € 192 

mln. Voor de bedrijfsvoering is zo’n € 51 
mln. benodigd. Dit is meer dan 25%. In de 
provincie Utrecht was in 2020 zo’n € 59 mln. 
nodig voor bedrijfsvoering (overhead) op 
een begroting van zo’n € 474 mln. Is het 
aandeel bedrijfsvoering in Flevoland niet 
onevenredig groot? Zo nee, graag een 
toelichting op dit oordeel.  

Hofstra Alle salarislasten binnen de begroting worden in eerste instantie tot 
de bedrijfsvoering gerekend. Deze zijn derhalve ook integraal 
onderdeel van de begroting van de bedrijfsvoering.  Hieruit volgt dat, 
in tegenstelling tot  provincie Utrecht, de bedrijfsvoering niet 1 op 1 
gelijk staat aan overhead. Conform het BBV heeft provincie Flevoland 
een overzicht van de geraamde kosten voor overhead in de financiële 
begroting opgenomen. Deze kunt u vinden in de tabel 1.7 op pagina 
53 van de begroting. Hieruit blijkt dat de raming voor overhead in 
2022 iets onder de € 29 mln. zit tegen een begroting van in totaal 
€ 204 mln. 

78 GL Nieuwe natuur Boek-
werk 

29 Aangekondigd wordt dat de lessen die 
getrokken zijn te betrekken bij het reguliere 
natuurbeleid. Welke lessen zijn dat? 

Hofstra Er zijn twee belangrijke lessen die worden meegenomen in het 
reguliere natuurbeleid: 
- Betrek burgers bij het natuurbeleid. 
- Maak gebruik van initiatieven en ideeën die er zijn in onze krachtige 
samenleving. 

79 GL NNN Boek-
werk 

29/30 Het aantal hectare natuur van het NNN 
wordt de komende jaren bevroren op 
26.000, daarvan is 23.700 beheerde natuur 
en 104,5 als streefcijfer voor de 
ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden. In 
totaal dus 23.804,5. Waarin zit dit verschil 
van 2.195 ha? 

Hofstra Er worden drie verschillende zaken door elkaar gehaald en opgeteld: 
1. Het NNN in Flevoland – de ruimtelijk begrensde natuur 26.000 ha 
2. De beheerde natuur in Flevoland – de oppervlakte via SNL subsidie 
beheerde natuur binnen het NNN 23.700 ha. De overige hectares 
ontvangen geen SNL subsidie voor het beheer vanuit de provincie. 
3. De ontwikkeling van nieuwe natuur binnen het NNN – oppervlakte 
verworven en ingerichte natuur 104,5 ha. Deze oppervlakte maakt al 
onderdeel uit van de 26.000 ha NNN. 

80 GL Bos Boek-
werk 

29/30 Waar komen de ambities voor extra 
bosaanleg in het kader van de 
bossenstrategie terug? 

Hofstra De betreffende ambitie en de daarbij behorende indicator (aantal 
ha's extra bosaanleg) komen nu nog niet terug, omdat er sinds de 
vaststelling van de bossenstrategie eind maart nog maar relatief 
weinig tijd verstreken is. Financiële middelen bedoeld om deze 
ambitie te realiseren zijn bovendien pas recent gepresenteerd (zie 
hiervoor de presentatie over het Programma Flevoland 
Natuurinclusief tijdens de commissie RND d.d. 22 september 
jongstleden). Er is momenteel dan ook nog geen extra bos 
gerealiseerd. Deze indicator en eventuele andere indicatoren 
voortvloeiend uit de bossenstrategie zullen in de volgende jaarcyclus 
meegenomen worden. 
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81 GL Landbouw Boek-

werk 
32 Welke indicatoren worden er gebruikt voor 

het doel: de bodemkwaliteit is verbeterd’? 
 Smelik Voor de ontwikkeling van de bodemkwaliteit maken we op dit 

moment nog gebruik van landelijke monitoringprogramma’s en zijn 
er op basis van beschikbare gegevens enkele momentopnames 
beschikbaar van het organisch stof (OS) gehalte en beschikbare 
fosfaat in de tijd. Bodemkwaliteit is een samengesteld begrip vanuit 
verschillende aspecten, zoals bodemstructuur en beschikbaarheid 
voedingsstoffen. Sinds kort wordt binnen de ambities van het 
Nationaal Programma Landbouwbodems gewerkt aan een (uniforme) 
systematiek voor indicatoren en streefwaarden (ranges) voor de 
bodemkwaliteit. Tevens is er een rekentool in ontwikkeling voor 
bodemkwaliteit (Open Bodem Index). Deze twee worden op dit 
moment geïntegreerd. Vanuit de contouren voor de voortzetting van 
het samenwerkingsverband Actieplan Bodem en Water voor de jaren 
2021-2026 is er het voornemen om met de kennis die hierbij is 
opgedaan voor Flevoland een set indicatoren te identificeren met 
streefwaarden, mogelijk gebied specifiek. Dit biedt meer 
mogelijkheden voor inzicht over actuele, bodemkwaliteit. Naast 
natuurlijk weer een momentopname voor zover dat beschikbaar en 
mogelijk is.  
Hierbij is van belang  om te beseffen dat de reactietermijn van het 
bodemsysteem traag is en het lang duurt voordat 
ontwikkelingen/trends zichtbaar zijn en er vele factoren zijn die de 
ontwikkeling van de bodem bepalen.  Door de bottom-up benadering 
van het Actieplan Bodem en Water en de variatie in het gebied is het 
nog niet goed mogelijk om oorzaak-effect relaties aan te tonen. Het 
aantal deelnemers aan activiteiten is daarom ook een belangrijke 
parameter. 

82 GL Biodiversiteit Boek-
werk 

34 Zijn er inmiddels al indicatoren ontwikkeld 
voor het verbeteren van de natuur en de 
biodiversiteit? 

Hofstra Wij maken gebruik van bestaande monitoringsprogramma’s en 
gegevens om de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit bij te 
houden. 

83 GL Biodiversiteit Boek-
werk 

37 Is er al een uitvoeringsplan voor de 1,3 
miljoen begrote kosten voor biodiversiteit 
in 2022? 

Hofstra In het actieplan staat specifiek beschreven welke middelen waarvoor 
gereserveerd zijn. Wij zijn in gesprek met gemeenten, waterschap, 
initiatiefnemers en interne organisatie over het verder invullen van 
de acties zoals die benoemd zijn in het actieplan biodiversiteit. Het is 
de ambitie om eind dit jaar deze concretiseringsslag gemaakt te 
hebben met de partners.   

84 GL Bossen Boek-
werk 

37 In het uitgavenoverzicht op blz 37 is geen 
post opgenomen voor de bossenstrategie, 
klopt dat? 

Hofstra Dat klopt. De financiering van het PFNI, met daarin middelen voor de 
eerste twee jaar realisatie van de bossenstrategie, is pas recent 
gepresenteerd (zie hiervoor de presentatie over het Programma 
Flevoland Natuurinclusief tijdens de commissie RND d.d. 22 
september jongstleden). Verwerking in de huidige 
programmabegroting was daarom niet meer mogelijk. In de volgende 
jaargang zal dit alsnog geschieden.  
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85 GL Klimaatakkoord Boek-

werk 
70 Klopt het dat de middelen voor het 

klimaatakkoord op 0 staan omdat nog 
onduidelijk is wat de bijdrage van het Rijk 
zal zijn? Hoe kunnen we daar 
onafhankelijker van worden en zou het niet 
logisch zijn om hier ook zelf geld voor uit te 
trekken? 

Fackeldey  De middelen voor het Klimaatakkoord staan op nul, omdat 
Gedeputeerde Staten in de loop van 2022 met uw Staten in gesprek 
willen over het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende 
middelen. Verder verwijzen wij naar mededeling 2831666 die 
recentelijk aan uw Staten is gezonden en naar onze beantwoording 
van vraag 63.  

86 GL Klimaatakkoord Boek-
werk 

70 Wanneer is het provinciaal klimaatplan te 
verwachten en wat zijn de vorderingen op 
dit gebied? 

Fackeldey  Het provinciaal Klimaatplan zal naar verwachting in het voorjaar van 
2023 aan uw Staten worden aangeboden. In mededeling 2831666 is 
dat toegelicht. In de bijlage bij deze mededeling wordt uitgebreid 
ingegaan op de activiteiten die worden uitgevoerd om de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen. 

87 GL Snelfietspad Boek-
werk 

80 Wanneer kunnen we de geconcretiseerde 
plannen verwachten voor het snelfietspad 
Almere – Lelystad? 

de Reus Er is inmiddels een verkenning gedaan naar het snelfietspad Almere-
Lelystad. Komende periode wordt de oplossing verder uitgewerkt. Dit 
maakt onderdeel uit van het fietspadenplan van de provincie. Het 
betreft een regulier project en de uitwerking zal niet apart aan PS 
worden voorgelegd. Wel zal in een voortgangsrapportage de 
voortgang worden aangegeven.  

88 PvdA Jaarprogramma 2022 
FVA Almere 2.0 

N.v.t. N.v.t. Wat is de herkomst van de studenten van 
het MBO ICT Fieldlab? Zijn er ook studenten 
die uit de regio komen? 

Appelman De studenten die tot nu toe zijn opgeleid kwamen allen uit Almere. 
Gemeente Lelystad is uitgenodigd kandidaten aan te leveren maar 
dat is tot nu toe niet gebeurd. Het ligt in de lijn der verwachting dat 
na de opstartfase het bereik van het fieldlab meer regionaal zal 
worden. 

89 VVD Jaarprogramma 2022 
FVA Almere 2.0 

N.v.t. N.v.t.  Welke opleidingen worden er verzorgd op 
de internationale school? 

Appelman De internationale school geeft internationaal georiënteerd onderwijs 
wat de leerlingen voorbereid op college of university. De 
moeilijkheidsgraad van de vakken en het gescoorde puntenniveau 
bepaald of ze kunnen doorstromen naar WO, HBO of MBO niveau. 



eDocs 2858689 27 

Nr. Fractie Onderwerp Versie Pagina Vraag PH Antwoord 
90 GL Jaarprogramma 2022 

FVA Almere 2.0 
N.v.t. N.v.t.  Bereikbaarheid Oostvaardersplassen met 

de trein 
de Reus De beste manier om een bezoek te brengen aan Almeerse zijde van 

de Oostvaardersplassen met het openbaar vervoer is via NS-station 
Almere Oostvaarders. Vanaf dit station zijn twee verschillende maar 
in reistijd gelijkwaardige, wandel- en fietsroutes naar de 
Oostvaardersplassen beschikbaar: via de meer stedelijke ‘sport- en 
spelroute’ van de Evenaar of de ‘natuurlijke route’ via de 
Oostvaardersbuurt en het Oostrandpark. 
De nabije ligging van station Almere Oostvaarders bij de 
Oostvaardersplassen heeft destijds ook een rol gespeeld in de 
naamgeving van dit station. We werken op dit moment aan een 
optimalisatie van deze ‘natuurlijke route’ voor met name de 
wandelaars door de bewegwijzering te optimaliseren, de routing 
helderder te maken en door landschappelijke uitstraling meer 
‘Oostvaardersplassengevoel’ mee te geven.  
In de marketing en communicatie wordt station Oostvaarders ook 
neergezet als dé ov-toegangspoort voor de Oostvaardersplassen. NS-
station Almere Buiten ligt verder van de Oostvaardersplassen, zeker 
voor de wandelaar en is daarom niet de focus. De route vanaf station 
Almere Buiten is langer en loopt via de Molenbuurt/Oostrandpark of 
via de Evenaar. 
Verder zijn de Oostvaardersplassen ook opgenomen in het 
fietsknooppuntennetwerk van Almere. Bij station Almere 
Oostvaarders ligt een knooppunt. Dit is bij Almere Buiten niet het 
geval. 

91 VVD / PvdA Jaarprogramma 2022 
FVA Almere 2.0 

N.v.t. N.v.t.  Welke overheden zijn betrokken bij de 
Dutch Watersport Week? Hoe is de co-
financiering tussen deze partijen geregeld? 
En hoe past gemeente Lelystad hierin, 
aangezien zij zich ook richten op 
Watersport? 

Hofstra Het evenement wordt georganiseerd door het Watersportverbond, 
daarin worden zij ondersteund door TIG Sports, een 
sportmarketingbureau. Andere overheden die cofinancieren zijn de 
gemeenten Amsterdam en Muiden. De hoofdsponsor van het 
Watersportverbond, Allianz, draagt natuurlijk bij, naast het 
Watersportverbond zelf. Lelystad is niet direct financieel verbonden, 
maar er zijn wel gesprekken over hoe Lelystad (en alle andere 
gemeenten in Flevoland) actief te betrekken bij dit evenement, b.v. 
door middel van side events. Daarnaast willen we gebruik maken van 
voorzieningen (bijv. Bataviastrand) en bestaande evenementen (bijv. 
Flevoland Regatta) in Lelystad. 
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92 PvdA Toezegging 

Beeldvormende sessie 
29/09 

N.v.t. N.v.t.  Het deel van het oormerk Nieuw College in 
de stelpost Nieuw Beleid dat is toegevoegd 
bij de Programmabegroting 2022 wordt 
inzichtelijk gemaakt. 

Hofstra Het oormerk ‘Nieuw college’ in de stelpost Nieuw beleid bedraagt in 
de begrotingsjaren 2024 en 2025 voor € 2,0 mln. en kent zijn 
oorsprong in de Najaarsnota 2020 (ook opgenomen in 
Perspectiefnota 22-25 #2752076). Zie hiervoor tabel 1 in bijlage 1 
‘Tabellen bij beantwoording technische vragen Programmabegroting 
2022’. 
 
In tabel 2 in bijlage 1 ‘Tabellen bij beantwoording technische vragen 
Programmabegroting 2022’ (tabel 1.11b uit de programmabegroting 
2022) is de nieuwe stand opgenomen. De toevoeging van de vrije 
ruimte in de Programmabegroting 2022 in de begrotingsjaren 2023, 
2024 en 2025 aan het oormerk ‘Nieuw College’ bedraagt derhalve 
respectievelijk (afgerond) € 1 mln., € 2,1 mln. en € 1,9 mln. 
 
Bij de Perspectiefnota 2022-2025 is voor de lijn gekozen om voor de 
jaren 2024 en verder geen voorstellen voor de invulling van de 
beschikbare ruimte in te dienen bij PS. Enkele initiatieven uit de 
perspectiefnota hebben wel een meerjarig perspectief, maar het 
voorzetten daarvan en de intensiteit waarmee dat gebeurt, wordt 
overgelaten aan een volgende coalitie die na de statenverkiezingen 
in 2023 zal worden gevormd. De vrije ruimte 2023 tot en met 2025 is in 
lijn daarmee toegevoegd aan het oormerk ‘Nieuw College’ binnen de 
stelpost Nieuw beleid. 

93 PVV Toezegging 
Beeldvormende sessie 

29/09 

N.v.t.  N.v.t. De reden waarom de regel ‘mutaties 
oormerken’ in de stelpost Nieuw beleid wel 
is opgenomen In Tabel 1.1.1a van de 
Programmabegroting 2022 en niet is 
opgenomen in tabel 1.11b van de 
Programmabegroting 2022 wordt nader 
uiteengezet. 

Hofstra De in de Programmabegroting 2022 opgenomen tabellen 1.11a en 
1.11b betreffen twee afzonderlijke tabellen: 
• De tabel 1.11a ‘Stelpost Nieuw beleid’ geeft het verloop van de vrije 
ruimte van deze stelpost bij de Programmabegroting 2022 weer 
(vanaf de vrije ruimte van de Perspectiefnota 2022-2025). Hierin zijn 
ook de mutaties op de oormerken opgenomen. 
• De Tabel 1.11b ‘Resterende oormerken stelpost Nieuw beleid’ geeft 
de stand weer van de stelpost Nieuw beleid bij de 
Programmabegroting 2022 en geeft de stand van de resterende 
oormerken in de Programmabegroting 2022 weer (geen mutaties). 
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Bijlage 1. Tabellen bij beantwoording technische vragen Programmabegroting 2022 
 
Tabel 1. Stelpost Nieuw beleid na Najaarsnota 2020 
 

 
 
Tabel 2. Resterende oormerken stelpost Nieuw beleid 
 

 


