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# Fractie Onderwerp Pagina Vraag Antwoord 
1 SP Inflatie  35 Er wordt aangegeven dat de oplopende 

inflatie een groot effect heeft (inkoop)kosten 
en prijscompensatie. Is een schatting te geven 
wat het financiële effect is van 1 procent 
hogere (of lagere) inflatie. 

De provinciale begroting kent een lastentotaal van ongeveer € 200 mln. Het 
grootste deel van de begroting ondervindt effecten van loon- en 
prijsontwikkelingen. Niet alle lasten van de provinciale begroting worden (in 
gelijke mate) budgettair beïnvloed door loon- en prijsstijging. Denk 
bijvoorbeeld aan de kapitaallasten, die een gevolg zijn van investeringen en 
vooral de meerjarenbegroting beïnvloeden. Of specifieke meerjarige 
programma’s, waarbij de omvang vaststaat maar prijsstijgingen er voor zorgen 
dat er minder activiteiten gedaan kunnen worden binnen die vaste omvang. 
 
In de begroting 2022 is uitgegaan van een totaalbedrag van ongeveer € 157 mln. 
aan loon- en prijsgevoelige uitgaven. Voor deze uitgaven maken wij 
onderscheid in drie categorieën. Per categorie hebben wij de geraamde 
omvang en het gevraagde (bruto) effect in de onderstaande tabel opgenomen. 

Categorie 
Omvang  

(€ x 1 mln.) 
1% van de omvang  

(€ x 1 mln.) 
Goederen en diensten 49,30 0,49 
Subsidies 68,20 0,68 
Salarissen 40,00 0,40 
Totaal 157,50 1,57 

 
Gesteld kan worden dat 1% meer inflatie dus ongeveer € 1,6 mln. extra lasten 
met zich brengt. De effecten van de oplopende inflatie zijn uiteraard niet op 
ieder begrotingsonderdeel gelijk, maar genoemd bedrag kan als indicatie 
worden gehanteerd. 

2 SP Opschalingskorting  36 Er wordt uitgegaan van het vervallen van de 
opschalingskorting is 2026. Is concreet bij het 
ministerie geïnformeerd of dit werkelijk zo is? 

De opschalingskorting vloeit voort uit het regeerakkoord 2012. Daarin was het 
kabinetsvoornemen opgenomen om het aantal provincies geleidelijk terug te 
brengen om uiteindelijk in 2025 nog 5 landsdelen over te houden. Vanwege de 
veronderstelde efficiencyvoordelen heeft het kabinet daarvoor een korting op 
het Provinciefonds ingeboekt, die jaarlijks oploopt van € 5 mln. in 2015 tot 
uiteindelijk € 75 mln. in 2025. Ofschoon het voornemen tot terugbrengen van 
het aantal provincies niet is uitgevoerd, heeft het kabinet deze korting nooit 
teruggedraaid. Dit probleem speelt ook bij de gemeenten, die een vergelijkbare 
korting opgelegd hebben gekregen. VNG en IPO hebben jaarlijks bezwaar 
gemaakt tegen het continueren van deze korting, maar dat is altijd vergeefs 
gebleken. Wel heeft het kabinet de voorgenomen oploop van de korting (met 
€ 10 mln. per jaar) in de kabinetsperiode  2022-2025 bevroren. Dit betekent dat 
de korting voorlopig op het niveau van 2021 (€ 35 mln.) is gehandhaafd.  
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Vanaf 2026 wordt echter in de rijksbegroting nog steeds rekening gehouden 
met het oorspronkelijke bedrag van € 75 mln. Ons aandeel in deze korting 
bedraagt circa 4%. Dit houdt in dat Flevoland momenteel te maken heeft met 
een korting van € 1,4 mln. (4% over € 35 mln.) en dat vanaf 2026 rekening moet 
worden gehouden met een korting van € 3 mln. (4% over € 75 mln.). Om die 
reden is in de perspectiefnota een additioneel bedrag van € 1,6 mln. als korting 
vanaf 2026 opgenomen.     

3 SP  Ruimtelijke kaart 10 Wanneer (datum) kunnen we de eerste versie 
van de ruimtelijke kaart (of een concept van 
de eerste versie) verwachten?  

Het werken aan kaartbeelden is onderdeel van de samenwerking Rijk-regio. Op 
dit moment is nog niet aan te geven wanneer er eerste concepten gereed zijn 
voor bespreking, dat is mede afhankelijk van het tempo dat het rijk aanhoudt 
in het traject ‘rol in de ruimte’. 

4 SP MRB  37 De indexering van de opcenten met 1 % geeft 
een positief effect van 0,6 miljoen per jaar. 
Dat bedrag vinden we niet terug in tabel 4 op 
pag 38 . Waar kunnen we het wel vinden? 

De jaarlijkse indexatie van 1% is opgenomen in het begrotingskader. De tabel 
waarnaar wordt verwezen geeft alleen de voorziene afwijkingen van dat kader 
aan. Wanneer geen indexatie toegepast zou worden in 2026, dan zou dat in de 
betreffende tabel als ‘verschil’ worden gepresenteerd.  
Omdat wij rekenkundig zijn uitgegaan van een blijvende jaarlijkse indexering is 
dat nu niet als verschil verwerkt. De meerjarige raming van de MRB, gebaseerd 
op de programmabegroting 2022 en de beschreven actualisatie is opgenomen 
in onderstaande tabel. 
 

Begrotingspost MRB 2022 2023 2024 2025 2026 
Begrotingskader (index 1%) 57,2 57,8 58,4 59,0 59,6 
Prognose lagere opbrengsten -1,4 -3,1 -4,8 -1,4 -1,4 
Belasting elektrische voertuigen 0,0 0,0 0,0 1,7 7,0 
Prognose omvang begroting 2023 55,8 54,7 53,6 59,3 65,2 

 
De compensatie van het klimaatakkoord en het positieve effect op de verdeling 
van het Provinciefonds worden in de begroting gepresenteerd bij de algemene 
dekkingsmiddelen, onderdeel Provinciefonds. De vrijval van de buffer leidt tot 
een verlaging van de stelpost ‘Onzekerheden’ ten gunste van de stelpost 
‘Nieuw Beleid’ en is daarom binnen de totale begroting budgetneutraal. 

5 SP MRB  37 De daling met 6.000 voertuigen wordt 
veroorzaakt door toename van het aantal 
elektrische voertuigen. In 2025 worden deze 
weer belast. Dan zou de daling toch op 0 
moeten uitkomen? 

De daling van het aantal belastbare voertuigen in de komende jaren wordt 
‘voornamelijk’ veroorzaakt door de elektrificering. Wanneer wij er van uitgaan 
dat elektrische voertuigen weer belast worden, is er nog steeds een daling te 
verwachten van het totale volume. Op basis van het historische verloop 
hebben wij voor 2022 tot en met 2025 gerekend met een terugloop van 1.000 
(niet elektrische) voertuigen per jaar. Voor 2026 veronderstellen wij voorlopig 
een stabilisatie en stellen die prognose bij op basis van komende 
voertuigoverzichten.  



 Beantwoording technische vragen perspectiefnota 2023-2026 

 
3 

# Fractie Onderwerp Pagina Vraag Antwoord 
6 SP MRB 37 Is de daling van 0,6 miljoen euro structureel 

niet cumulatief (dus stijgt ieder jaar met 0,6 
mio extra)? 

Deze daling is gebaseerd op de actualisatie van het aantal belastbare 
voertuigen met het voertuigenoverzicht wat wij van de belastingdienst 
ontvangen hebben. Voor nu daarom een éénmalig structureel effect op de 
raming.  
Deze actualisatie doen wij jaarlijks en kan in volgende jaren leiden tot een 
aanvullende daling, wanneer het aantal voertuigen sneller daalt dan nu in de 
raming is verwerkt.  
 
Dit is ook de reden waarom deze effecten in de perspectiefnota in twee 
onderdelen zijn beschreven, namelijk de jaarlijkse actualisatie van het aantal 
voertuigen (bron is voertuigoverzicht, een peilmoment) en de verwachte 
ontwikkelingen op basis van onze prognoses (voortschrijdend inzicht van 
historisch verloop). 

7 SP MRB 37 Op welke manier wordt in de cijfers rekening 
gehouden met een stijgend aantal inwoners 
(en voertuigen) vanwege de extra te bouwen 
woningen in Flevoland? 

Daar is in onze prognose voor de omvang van de opbrengsten MRB nu geen 
rekening mee gehouden. De groei van het aantal woningen in Flevoland zal 
naar verwachting de eerste paar jaren (2023-2026) nog geen substantieel effect 
hebben op het aantal inwoners en het autobezit. Om die reden is hierop nu 
niet geanticipeerd. 

8 SP  MRB 38 Wat is de onderbouwing van de verwachte 
afname belasting capaciteit en hoe sluit die 
aan met de tekst op pagina 37 

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de beantwoording van de 
vragen 5 en 6. 

9 SP Achterstand personele 
capaciteit 

58 Op welke gebieden lijkt de formatie met name 
te krap te zijn in vergelijking met de 
referentieprovincies 

Voor een objectieve toetsing heeft Cebeon de gegevens getoetst aan de 
financiële ijkpunten van het provinciefonds. Dat zijn referentiewaardes voor de 
provinciale kerntaken, rekening houdend met de specifieke situatie van de 
provincie. Deze ijkpunten kunnen niet één op één worden herleid naar 
afdelingen of bestuurlijke portefeuilles en worden ook niet altijd weerspiegeld 
in de daadwerkelijke uitgaven. Zo geeft Flevoland meer uit aan de taak Bestuur 
dan het ijkpunt, maar minder dan de referentieprovincies.  
Voor de uitkomsten van het onderzoek zijn daarom vooral de totalen van 
belang, en zijn de gegevens per ijkpunt minder relevant. 

10 SP Achterstand personele 
capaciteit 

58 Op welke beleidsterreinen wordt de formatie 
met name uitgebreid en welke extra 
resultaten worden daarvoor gerealiseerd? 

Het onderzoek heeft aangetoond dat Flevoland een te kleine formatie heeft in 
vergelijking met andere provincies. Dat zien we onder meer terug in de hoge 
inhuurlasten en de jaarlijkse onder-uitputting vanwege niet uitgevoerde 
activiteiten. Het gevraagde budget van € 1,3 miljoen is bedoeld als een bijdrage 
aan de oplossing van dat probleem. 

11 ChristenUnie 2.4 Denklijn 3 – 
Horizontale invulling 
door samenwerking 

14  Het Rijk streeft ernaar om met mede 
overheden tot afspraken te komen in oktober 
en november 2022. Staten en raden moeten 
geraadpleegd worden om tot langjarige 
afspraken en samenwerking te komen in een 

Het IPO-bestuur heeft de afgelopen maanden aandacht besteed aan de 
veranderende rol en positie in ‘Rol in de Ruimte’. In de commissievergadering 
RND van 2 maart 2022 is daarover gesproken. Documentatie treft u daar aan.  
Via Samen Maken We Flevoland (SMWF) hebben de decentrale overheden in 
Flevoland zich verenigd en een gezamenlijk aanbod neergelegd.  
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regionale agenda. 
Hoe gaat u dit realiseren op zo’n korte 
termijn? 

Vanuit dat uitgangspunt wordt met het Rijk gesproken over een set met 
afspraken. Deze worden geformuleerd in ‘Over de brug komen’, waarvan u 
versie 1.0 heeft ontvangen. Recent heeft u over de randvoorwaarden en 
condities gesproken.  
In de commissievergadering van 18 mei is besproken dat Provinciale Staten 
nog condities vast zullen stellen. Ook de verdere behandeling van de 
strategische agenda rijk-regio is toen aan bod gekomen. De komende maanden 
wordt met raden en staten een proces doorlopen waarbij raden, staten en AV 
worden geraadpleegd over de richting van de afspraken en de concrete inhoud 
daarvan. Dit is voorzien in de periode tot oktober 2022. Vervolgens zal een 
definitieve versie van ‘Over de brug komen’ moeten worden voorgelegd aan 
alle rijks- en regionale overheden. Onze insteek in dit proces is dat wij als regio 
aangeven welke ontwikkeling van Flevoland wij voor ons zien en hoe wij onze 
regionale opgaven zien. Voor de verticale benadering die het Rijk beschrijft 
gaan wij uit van voldoende vooroverleg en afstemming, zodat haalbaarheid en 
praktisch realiseerbaarheid in Flevoland in voldoende mate zijn getoetst en 
doorgesproken.  
Vervolgens zal op basis van partnerschap tussen Rijk en Regio worden 
doorgesproken of met deze aanpak van regionale opgaven in voldoende mate 
invulling wordt gegeven aan de Rijksopgaven. Ook de regionale investeringen 
en de inbreng van het Rijksvastgoedbedrijf zijn onderdeel. 

12 ChristenUnie 3.2 Krachtige 
Samenleving – 
toekomstbestendige 
gezondheidszorg 

18 De gezondheid van inwoners is sterk 
afhankelijk van beleidsbeslissingen op allerlei 
terreinen.  Toch moeten we tot de conclusie 
komen dat Flevoland een relatief lage sociale 
cohesie heeft en een gemiddeld lagere SES. 
Mentale weerbaarheid, fysieke gezondheid, 
achterstanden, etc. staan ook onder druk. 
Welke beleidsbeslissingen zijn er nodig om dit 
tegen te gaan? Welke bevoegdheden hebben 
wij daarin als provincie? 

Het zorgstelsel in Nederland staat onder druk, zowel qua betaalbaarheid als 
tekort aan zorg-professionals. Dit speelt breed; van Wmo en Langdurige zorg 
tot huisartsenzorg. Het rijk is verantwoordelijk voor het stelsel en 
beleidsbeslissingen. Het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) is in opdracht van 
VWS bezig met handen en voeten te geven aan het zgn. Pact passende zorg. De 
Zorgtafel Flevoland is met NZa in gesprek hoe dat in ons gebied vorm te geven. 
De provincie heeft op dit terrein geen bevoegdheden, maar heeft een 
faciliterende en trekkende rol bij de Zorgtafel samen met Zilveren Kruis. Een 
van de sleutels ligt bij preventie en positieve gezondheid; de provincie 
ondersteunt hier verschillende initiatieven onder de vlag WEL in Flevoland. 

13 ChristenUnie Stelpost loon- en 
prijsontwikkelingen 

38 “Ons uitgangspunt is dat voor de komende 
jaren de helft van de extra lasten 
gecompenseerd kan worden vanuit het 
provinciefonds, maar dat de andere helft door 
de provincie zelf opgevangen zal moeten 
worden.”  
Er wordt gesproken over inflatie compensatie 
door de provincie zelf, welke programma 
onderdelen betreft het? Is daar een overzicht 
van? 

Er zijn geen specifieke programmaonderdelen te benoemen, omdat de 
inflatiegevoelige budgetten onderdeel uitmaken van alle programma’s. Zie ook 
de beantwoording van vraag 1 voor een nadere duiding.  
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14 ChristenUnie Indexatie van 

vergoedingen aan OV-
bedrijven 29 

55 “Het opvangen van dergelijk grote 
indexatieverschillen binnen het programma 
Mobiliteit en Ruimte vergoedingen aan OV 
bedrijven gaat ten koste van de ambities op 
andere thema’s binnen dit programma, zoals 
fiets, verkeersveiligheid of de geplande 
investeringen in infrastructuur.”   
Wat is de (hypothetische) omvang en impact 
van deze terugschaling binnen het programma 
mobiliteit en ruimte op de thema’s fiets, 
verkeersveiligheid en geplande investeringen 
in infrastructuur (als het bedrag van 411,169 
euro niet uit stelpost nieuw beleid zou komen 
zoals nu wordt voorgesteld)?  (technische 
vraag mbt toezegging in de beeldvormende 
commissie van 18/5/2022) 

Voor hetzelfde bedrag zal er dan dekking gevonden moeten worden binnen ons 
Programma Mobiliteit en Ruimte. Dit impliceert dat dan een keuze gemaakt 
moet worden om op andere thema’s dan het openbaar vervoer ofwel over te 
gaan tot temporisering van de realisatie van gestelde ambities ofwel 
voorzieningen in aard en omvang te schrappen en dus niet te realiseren. U mag 
er dan vanuit gaan dat in deze afweging leidend zal zijn om te opteren voor de 
keuze waar de pijn leidt tot de minste maatschappelijke gevolgen. 

15 ChristenUnie Achterstand Personele 
capaciteit 35 

58 Om de formatie op het gewenste niveau te 
brengen is een budgetverhoging nodig van 
5,58 miljoen per jaar. 
Is er door het omhoog brengen van de 
personele capaciteit nog externe inhuur van 
personeel nodig? 

De bedragen hebben betrekking op de totale formatielast (zowel 
dienstverbanden als inhuur). Op de korte termijn kan het zijn dat er incidenteel 
aanvullend ingehuurd wordt, vanwege de huidige arbeidsmarkt die er toe leidt 
dat niet voor alle functies mensen beschikbaar zijn om in dienst te komen van 
de provincie. Wij streven er naar om tot een stabiele en structurele oplossing 
te komen, waarbij het grootste deel van de formatie daadwerkelijk in dienst is 
van de provincie. 

16 ChristenUnie Subsidievolgsysteem 42 61 De accountant heeft geadviseerd om een 
subsidievolgsysteem te implementeren. Dit 
geeft een beeld van alle aangevraagde, 
beschikte, lopende en vastgestelde 
subsidietrajecten. 
Geeft dit subsidievolgsysteem ook weer wat er 
daadwerkelijk met het gesubsidieerde geld is 
gedaan? 

Een subsidievolgsysteem is bedoeld om meer en sneller inzicht te hebben van 
de verstrekte subsidies en de voortgang daarvan. Dit is gericht op de 
procedures en de financiële zaken. Voor procedurele zaken moet u denken aan 
de mogelijkheid om te monitoren op de status van de aanvragen en het 
bundelen van de stappen en documenten die betrekking hebben op het 
verstrekken, verantwoorden en afrekenen van subsidies. Het systeem is niet 
bedoeld om rapportages te genereren van de inhoudelijke besteding van de 
subsidies. Dergelijke (inhoudelijke) rapportages moeten subsidieontvangers 
opstellen en worden door ons gebruikt om te bepalen of de gewenste doelen 
zijn gerealiseerd. Wel kan de relatie gelegd worden van de subsidieverstrekking 
met de programma’s zoals die in de programmabegroting zijn opgenomen. 

      
 
 


