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Beantwoording technische vragen zomernota 2022 
 
Enkele fracties van Provinciale Staten hebben technische vragen per e-mail ingediend bij de griffie. Wij hebben in de onderstaande tabel de beantwoording van die vragen 
opgenomen. 
 
Tabel 1 - Beantwoording technische vragen zomernota 2022 

# Fractie Onderwerp 
Pagina-
nummer 

Vraag Antwoord 

1 CDA
  

Compensatie 
elektrificering 

32 De uitkering compensatie elektrificering van 
11,9 miljoen. Is dat eenmalig? 

In totaal heeft het Rijk voor provincie Flevoland € 35,7 miljoen. 
beschikbaar gesteld voor de derving in de jaren 2021 tot en met 
2024. Dit bedrag wordt in drie jaar uitbetaald, namelijk jaarlijks 
€ 11,9 miljoen in 2022, 2023 en 2024. Deze uitkering heeft daarom 
een incidenteel effect op die drie jaren. 

2 CDA Begrotingssaldo 37 Ook hier weer: overschot 17,16 miljoen. Wat is 
hier echt de beïnvloedbare ruimte? Anders 
gezegd: welk bedrag is hiervan ongeoormerkt 
geld? 

Het bedrag van € 17,16 miljoen is het saldo van alle 
gerapporteerde afwijkingen, oftewel het ongeoormerkte 
begrotingssaldo. In het statenvoorstel is daarom voorgesteld om 
dat saldo volledig toe te voegen aan het ongeoormerkte deel van 
de Brede Bestemmingsreserve, zoals dat in voorgaande jaren ook 
is gedaan. 

3 CDA Omgevingsvisie 8 Waarvoor is de 320.000 euro nodig? Waarom is 
dat niet eerder voorzien, wij zijn toch tijdig 
begonnen? Kunnen wij een totaaloverzicht 
krijgen van de kosten voor de implementatie 
van de Omgevingswet?  

Bij de invoering van de Omgevingswet is altijd scherp aan de 
wind gevaren. In het jaar van invoering wordt rekening gehouden 
met een afbouw van de projectorganisatie. Het uitstel naar 
1 januari 2023 was bij het opstellen van de begroting 2022 nog 
niet bekend. Met deze toevoeging kan de projectorganisatie in 
stand worden gehouden en kan de provincie richting de 
inwerkingtreding aan alle (extra) noodzakelijke vereisten 
organiseren. Het bedrag is ongeveer gelijk aan het voorgaande 
jaar.  
De totale kosten voor 2022 komen uit op € 875.000 na 
besluitvorming van Provinciale Staten over de Zomernota. 

4 CDA Natuurvriendelijke 
oevers 

10 Waarom wordt voorgesteld de bijdragen van 
derden ook te verhogen met 320.000? Wie zijn 
die derden? Als wij dat niet doen, kost het ons 
dan 3,2 ton meer?  

De uitgaven in dit project worden volledig gedekt met een POP3-
subsidie en opbrengsten ten gevolge van het leveren van zand, 
klei en/of grond voor de realisatie van project Ganzenweg-
Knardijk. Hier is dus sprake van budget-neutrale uitgaven. 

5 CDA Stikstof 12 Is dit nog actueel gezien de brief van de 
minister van afgelopen vrijdag? En het laatste 
streepje: worden de PAS-melders in onze 
provincie nu gelegaliseerd?  

De richtinggevende stikstofdoelen uit de startnotitie NPLG 
hebben vooralsnog geen gevolgen voor het proces en daarom 
ook niet voor het budget. De gebiedsgerichte aanpak zoals door u 
is vastgesteld in de Flevolandse Aanpak Stikstof wordt het 
komende jaar bijgesteld tot besluitvorming in een 



Referentie 2973514 2 

# Fractie Onderwerp 
Pagina-
nummer 

Vraag Antwoord 

gebiedsprogramma in juli 2023 volgens, in overeenstemming met 
de met het Rijk gemaakte afspraken en zoals vastgelegd in de 
Wet stikstofreductie en natuurherstel. Voor de legalisatie van de 
PAS-melders wordt vooralsnog alleen de € 300.000 uit het 
stikstofprogramma risicodragend gereserveerd. Wel wordt, zoals 
door uw Staten ook gevraagd, gekeken naar verdere aanvullende 
kansen voor de PAS-meldingen legalisatie. Als deze zich 
voordoen en hier budget voor benodigd is zal dit apart ter 
besluitvorming aan u worden voorgelegd, waarbij de nieuwste 
inzichten qua risico in relatie tot afspraken met het Rijk kunnen 
worden meegenomen. Er lopen momenteel meerdere processen 
die kunnen leiden tot aanvullend, minder risicodragend, budget 
vanuit het Rijk.  

6 CDA Energietransitie - 
Aanpak grootste 
gasverbruikers 
Flevoland 

21 Hoe ziet dit plan er uit? En welke vervanger 
voor gas is er op het oog?  

Het plan is een uitvraag te doen en een (advies)bureau het 
onderzoek te laten uitvoeren. De grootste gasverbruikers in 
Flevoland worden geïnventariseerd: wie zijn dat, waar zijn ze 
gevestigd (welk bedrijventerreinen), wat zijn ze van plan de 
komende jaren te doen, welke kansen zijn er, hoe is de 
bereidheid om dit eerder/sneller te doen, met welke 
randvoorwaarden? 
Het idee erachter is dat je met een aanpak met en voor bedrijven 
sneller naar grote vermindering van het gasverbruik kunt komen 
dan via het spoor van woningen. 
Wensen en mogelijkheden bij de bedrijven zijn onvoldoende 
bekend om, met de urgentie van de oorlog, direct tot actie over 
te kunnen gaan. 
Het gaat om (substantiële) vermindering van het gasverbruik, in 
dit stadium niet per se totale vervanging van gas door een 
andere energiedrager. Dat zou een onrealistische eis zijn, want 
noch voor elektrificatie noch voor omschakeling naar waterstof is 
er voldoende capaciteit. Uit het onderzoek kan overigens komen 
dat de lokale omstandigheden een dergelijke stap wel mogelijk 
maken. 

7 CDA Schone leefomgeving 21 Hoe ziet dit plan eruit?  Met het plan wordt de Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 
2021 – 2023 bedoeld. Dit document zal afzonderlijk aan PS 
beschikbaar worden gesteld. 

8 CDA Droogteschade 26 Hoe verhoudt deze extra aanvraag zich tot de 
in het aanstaande statenvoorstellen gevraagde 
krediet?  

De aanpak van de droogteschade vindt plaats over meerdere 
jaren voor in totaal circa € 6,9 miljoen (investeringen € 6,5 
miljoen en éénmalige uitgaven € 0,4 miljoen). In het 
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statenvoorstel is in paragraaf ‘Financiële impact’ een tabel 
opgenomen waarin de investeringen zijn verdeeld over meerdere 
jaren. Het eerste deel van de kredietaanvraag voor de 
investeringen vindt plaats via de zomernota 2022 (€ 1,3 miljoen) 
en voor de eenmalige uitgaven betreft dit € 66.000. De dekking 
van de overige investeringen en eenmalige uitgaven is voorzien in 
de perspectiefnota 2023, inclusief de meerjarenraming.  

9 CDA Samen Maken Wij 
Flevoland 

 Wat is samenhang tussen SMWF en 
Strategische agenda en IPO? 

Nederland en in het bijzonder ook onze regio staan voor grote 
maatschappelijke opgaven. Wij zien dat deze op verschillende 
bestuurlijke tafels aan de orde komen.  
De rol van de provincies wordt hierin nadrukkelijker benoemd. 
Het aanbod van het IPO aan het Rijk is opgesteld voorafgaand 
aan de verkiezingen in Naar een krachtig groen herstel. 
Nederland staat voor een ongekende ‘verbouwing’. Vanuit het 
regeerakkoord werkt het IPO aan drie hoofdlijnen:  
• wonen/bereikbaarheid  
• energie/klimaat en natuur/stikstof  
• landbouw (landelijk gebied).  
 
In Flevoland werken wij onder de noemer van SMWF samen als 
provincie, waterschap en de zes gemeenten om afstemming te 
zoeken op de grote opgaven. Wij organiseren ons als 1 regio om 
het gesprek te voeren met het Rijk. 
Dat doen wij onder de vlag van het voornemen om samen een 
Strategische Samenwerkingsagenda Rijk-Regio op te stellen. 
Hiervoor is een versie 1.0 van Over de brug komen opgesteld 
waarin genoemden opgaven voor een aanzienlijk deel overeen 
komen met de perspectieven en doelen zoals die genoemd zijn in 
de notitie ‘Naar een krachtig groen herstel’ en ook in de recente 
RO brief van Minister Hugo de Jonge. De perspectieven van Over 
de brug komen zijn:   
• Vitale steden en dorpen 
• Versterkte regionale economie en  
• Duurzaam natuurlijk fundament 

10 CDA Treasury 30 Inflatie, kostenstijgingen en kostenstijgingen 
rentes. Er wordt gezegd op pagina 30 dat er 
binnenkort leningen moeten worden 
afgesloten. Hoeveel moet er worden 
aangetrokken? Tegen welke percentage? 

Zoals in Figuur 1 van de zomernota is weergegeven zijn de liquide 
middelen (banktegoeden) in 3,5 jaar gedaald van meer dan € 150 
miljoen in 2018 naar bijna € 50 miljoen in 2022. De hogere 
opbrengsten die in de zomernota worden aangekondigd 
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Waarom wordt er gekozen voor lenen en niet 
de benodigde gelden uit het overschot halen?  

(uitkering Provinciefonds en compensatie elektrificering) zijn 
voorbeelden van positieve kasstromen.  
De financieringsbehoefte hang vooral samen met toekomstige 
investeringen. De omvang daarvan hangt af van de voortgang van 
die investeringen, die zelf weer een gevolg zijn van keuzes en 
externe factoren. Denk daarbij aan de beschikbaarheid van 
grondstoffen, de ontwikkelingen rondom stikstof, en nog uit te 
voeren aanbestedingen. De huidige percentages voor de rente 
liggen rond de 2,5% per jaar.  
Het jaarlijkse saldo van de begroting en van de jaarrekening is 
niet gelijk aan de mutatie in de liquide middelen. De jaarlijkse 
resultaten zijn gebaseerd op de toerekening van baten en lasten 
(volgens het BBV) en de mutatie van de banktegoeden is een 
gevolg van wat er daadwerkelijk wordt ontvangen en betaald. 
Denk aan de kapitaallasten in de begroting, die wel het resultaat 
beïnvloeden (lasten) maar geen uitstroom van liquide middelen 
veroorzaken.  
Zelfs bij een positief jaarrekeningresultaat kan er sprake zijn van 
een afname van de liquide middelen, zoals zich de afgelopen 
jaren heeft voorgedaan. Bij verder teruglopende liquiditeiten 
zullen er op enig moment externe middelen aangetrokken 
moeten worden. 

11 CDA Provinciefonds 31 Ik snap niet wat er nu met die € 6,8 mln. 
gebeurt. De Geraamde baten van de uitkering 
met € 6,8 mln. te verhogen ten gunste van het 
begrotingssaldo? Ik snap deze zin niet.  

Onze prognose van de opbrengsten uit het Provinciefonds is dat 
die € 6,8 miljoen hoger zullen zijn dan wat er nu in de begroting 
van 2022 is opgenomen. Dat is gebaseerd op de doorrekening van 
de septembercirculaire 2021 en het regeerakkoord van de coalitie 
Rutte IV. Daarom vragen wij uw instemming om het bedrag in de 
begroting (€ 117,2 miljoen) te verhogen (naar € 124,0 miljoen), 
zodat die beter aansluit bij de verwachte opbrengsten in 2022. De 
hogere opbrengst leidt dan nu in de begroting tot een positief 
saldo (winst) van € 6,8 miljoen.  
Bij alle budgettaire voorstellen in de zomernota wordt 
aangegeven welke dekking of bestemming daarbij wordt 
voorgesteld, bijvoorbeeld een reserve, bijdragen van derden of 
het begrotingssaldo. In dit geval wordt dus voorgesteld de extra 
inkomsten toe te voegen aan het begrotingssaldo 

12 CDA Kredieten INFRA  Waarom weer veel nieuwe kredieten voor 
infra? Bij technische sessie een tijdje terug, 
kreeg ik de indruk dat alles op schema zat.  

De aanvraag van nieuwe kredieten heeft niet iets te maken met 
het niet op schema zitten van projecten. 
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Nieuwe kredieten kunnen het gevolg zijn van dat tijdens de 
uitvoering van het project er ook werkzaamheden voor derden 
worden uitgevoerd waarbij de dekking van de uitgaven voor 
rekening van derden komen. Bijvoorbeeld gaan bij project 
Roggebot extra werkzaamheden voor provincie Overijssel 
uitgevoerd worden voor € 1,7 miljoen. Deze kosten lopen dan in 
eerste instantie via provincie Flevoland, omdat de provincie de 
penvoerder is. De uitgaven voor deze extra werkzaamheden 
worden door provincie Overijssel vergoed aan provincie 
Flevoland. Bij bijvoorbeeld project GOBS is er sprake van 
werkzaamheden voor bruggen van gemeente Urk voor € 1,6 
miljoen. Deze werkzaamheden worden meegenomen in het 
project GOBS en vervolgens vergoed door gemeente Urk. De 
nieuwe kredieten leiden daarmee niet tot extra lasten van de 
provincie (budgetneutraal). 
Zoals ook in de commissie is gemeld er is daarnaast nog € 0,6 
miljoen die in het kader van de jaarlijkse kredietvotering naar 
voren wordt gehaald. Ook hierbij is er sprake van budgetneutrale 
uitgaven binnen het totale projectkrediet. 
De aanpak van droogteschade leidt wel tot extra lasten 
(waaronder kapitaallasten) voor de provincie. De aanpak wordt 
over meerdere jaren uitgevoerd, maar begint al in 2022. De 
bedoeling is dat een deel van investeringen (in 2022: € 1,3 
miljoen) al wordt gestart in 2022 en dit kan pas plaats vinden als 
er in 2022 krediet beschikbaar wordt gesteld. 

13 SP MRB 32 Wat waren in 2017-2021 de afwijkingen op de 
mrb? (Schatting en werkelijk bedragen) Graag 
gespecificeerd voor de zomer-, najaarsnota en 
de jaarreking. 

De gevraagde informatie hebben wij als bijlage bij dit document 
opgenomen, zie tabel 2. 

14 SP MRB 32 Er is een financieel positief resultaat 
(meevaller) vanwege compensatie vanuit rijk 
op geëlektrificeerd wagenpark. Vanaf circa 
2025 vervalt de vrijstelling op elektrisch 
aangedreven auto’s. Daarmee lijkt dit een 
structureel voordeel te worden? Is dat juist? 

Vanaf 2025 worden de elektrische voertuigen naar verwachting 
voor 25% belast en vanaf 2026 voor 100%. Dat betekent 
inderdaad dat in die jaren de opbrengsten hoger zijn dan de 
afgelopen jaren. Wij hebben daar nu ook op geanticipeerd in de 
perspectiefnota 2023-2026. Voor de jaren na 2026 kan nu nog 
geen betrouwbare raming worden opgenomen, vanwege de 
ontwikkelingen op het belastinggebied zoals eventuele landelijke 
invoering van ‘Betalen naar Gebruik’. 

15 SP Meicirculaire 31 Er wordt aangegeven dat de meicirculaire een 
positief effect van 2 miljoen zal genereren  

De meicirculaire is niet in de zomernota verwerkt, omdat die 
beschikbaar is gekomen na het peilmoment van 1 mei 2022. Wij 
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Kan dit gespecificeerd worden naar incidentele 
en/of structurele middelen?   

verwachten dat een groot deel van het positieve effect van de 
meicirculaire in 2022 nodig zal zijn voor de stelpost loon- en 
prijscompensatie. De ontwikkeling van de accressen leiden in 
2022 tot en met 2025 tot extra structurele middelen. Dit is vooral 
een gevolg van de hogere loon- en prijsontwikkelingen waar de 
provincie ook mee te maken heeft. Vanaf 2026 is er echter sprake 
van een verwachte daling van de opbrengsten, vanwege de 
herintreding van de opschalingskorting en het kabinetsbesluit 
om vanaf 2026 op een andere wijze om te gaan met het accres. 
Een verdere analyse zal worden opgenomen in de 
programmabegroting 2023. 

16 SP Loonontwikkeling 32 / 33 De stelpost loon- en prijsontwikkeling wordt in 
2022 met € 1,0 mln. verhoogd. Hoe groot is 
deze post nu in totaal? Komt dit boven op de 
885.000 uit de cao-stelpost (post46) op pg 33? 

In de zomernota zijn twee afwijkingen opgenomen, namelijk de 
verhoging van de stelpost voor de verwachte ontwikkelingen in 
2022 (+ € 1.000.000) en de verwerking van de CAO 2021 
(- € 885.000). Per saldo neemt de stelpost € 115.000 toe. De 
nieuwe omvang bedraagt dan € 2.115.000 

 
 
 
 
 
 
 
  

  



Referentie 2973514 7 

Bijlage 1 
 
 
Tabel 2 - Opbrengst opcenten MRB 2017-2021 (bedragen in € x 1.000) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Raming ontwerpbegroting 52.768 70.068 73.700 59.000 59.500 

Begrotingswijziging Zomernota 2.500 1.000 * -8.745 - -2.500 

Overige begrotingswijzigingen * 14.000 - - -100 - 

Raming na laatste begrotingswijziging 69.268 71.068 64.955 58.900 57.000 

Jaarrekening (definitief) 69.836 73.519 66.121 57.991 56.156 

Verschil 568 2.451 1.166 -909 -844 

 1% 3% 2% -2% -1% 
 
* = De wijzigingen die zijn gemarkeerd met een asterisk zijn het gevolg van de vestiging en het vertrek van leasemaatschappij Athlon. 


