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    Inleiding en bestuurlijke samenvatting       
 

 



 

1. Inleiding en Bestuurlijke samenvatting 
 

1.1 Inleiding 
Voor u ligt de Perspectiefnota 2015-2019. De Perspectiefnota is één van de Planning- en 

Controldocumenten uit de sturingscyclus van de provincie.  

In deze Perspectiefnota 2015-2019 schetsen wij het financieel en inhoudelijk perspectief voor het 

lopende jaar 2015 en de jaarschijven 2016-2019 die onderdeel zullen uitmaken van de dit najaar 

aan u aan te bieden ontwerp Programmabegroting 2016. Daarnaast gaan wij in op de voortgang van 

de beleidsuitvoering, afgezet tegen de doelstellingen en middelen die daarvoor in de 

programmabegroting 2015 zijn opgenomen.  

 
Dit voorjaar hebben er verkiezingen voor Provinciale Staten plaatsgevonden. Na de verkiezingen is 
er een Coalitieakkoord gesloten tussen VVD, CDA, SP en D66. Dit Coalitieakkoord bevat diverse 
beleidsvoornemens voor de komende bestuursperiode, waarbij in een aantal gevallen tevens sprake 
is van financiële consequenties voor 2015 en volgende jaren. Met deze financiële effecten van het 
Coalitieakkoord is rekening gehouden in de voorliggende Perspectiefnota 2015-2019. De nadere 
inhoudelijke uitwerking zal plaatsvinden in het op te stellen College-uitvoeringsprogramma en de 
ontwerp Programmabegroting 2016.     

 
Tijdens de algemene beschouwingen op 1 juli van dit jaar kunt u beoordelen hoe ons college 

uitvoering geeft aan de huidige begroting 2015 en kunt u nader richting geven aan de ontwikkeling 

van de nieuwe begroting 2016. In deze Perspectiefnota geeft ons college daartoe informatie over de 

financiële en beleidsinhoudelijke vooruitzichten en doen wij een aantal voorstellen. 

 

De Perspectiefnota 2015-2019 is als volgt opgebouwd:  

Allereerst bevat dit hoofdstuk een bestuurlijke samenvatting waarin op hoofdlijnen de uitkomsten 

van deze Perspectiefnota worden beschreven. In hoofdstuk II en III worden achtereenvolgens het 

financiële en het inhoudelijke perspectief voor de jaren 2015-2019 geschetst. Daarin worden diverse 

begrotingsmutaties voorgesteld. Hoofdstuk IV bevat een financieel totaaloverzicht, waarin alle 

voorgestelde begrotingsmutaties voor 2015 en volgende jaren zijn opgenomen. Tenslotte wordt in 

hoofdstuk V ingegaan op een aantal begrotingsonzekerheden.  

 

1.2 Bestuurlijke samenvatting 
Bijsturen 2015 

De Perspectiefnota geeft in de vorm van een afwijkingenrapportage de voortgang weer van de 

uitvoering van de Programmabegroting 2015. Er is sprake van een aantal inhoudelijke afwijkingen en 

een aantal financiële afwijkingen. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen waarvoor soms de inzet 

van extra middelen wordt voorgesteld. De voorstellen vloeien deels voort uit het nieuwe 

Coalitieakkoord en vinden deels hun oorsprong in reeds lopende ontwikkelingen.   

 

Voorbeelden van reeds lopende ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de zandige oplossing Houtribdijk, 

de voorgestelde bijdrage aan het Fonds Transitie Visserij, de aanpassing van de ramingssystematiek 

onderhoudslasten nieuwe infrastructuur, de voorgestelde bijdrage aan de Regiegroep Techniek 

Flevoland, het nieuwe programma Kansen voor West 2014-2020, de instelling van een reserve 

Almere 2.0 en de uitvoering van het POP3.  

Daarnaast bevat het nieuwe Coalitieakkoord een groot aantal (extra) financiële impulsen op diverse 

beleidsterreinen (zowel incidenteel als structureel) alsmede een lastenverlichting ten opzichte van 

de huidige meerjarenraming. De financiële consequenties van het Coalitieakkoord zijn als bijlage 1 

bijgevoegd.   

 

Actualisatie en kaderstelling 2016-2019  

In de Perspectiefnota schetsten wij een zo goed mogelijk beeld op basis van de meest actuele 

informatie van de beleidsontwikkelingen en de financiële positie van de provincie inclusief de 



 

aanwezige onzekerheden. Op basis hiervan kunnen uw Staten tijdens de Algemene Beschouwingen 

op 1 juli aanstaande richting geven aan de begroting voor 2016 en volgende jaren. Uw 

besluitvorming zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2016, die wij in het najaar aan u 

voorleggen. Hieronder zijn de belangrijkste elementen uit de Perspectiefnota kort benoemd.  

 

Sluitend meerjarenperspectief 

De schets van het financiële meerjarenperspectief ziet er relatief gunstig uit. Dit is te danken aan 

de besluitvorming in de afgelopen jaren, zoals de ombuigingsoperaties ‘profielversterkend 

ombuigen’ en ‘Nieuw Perspectief’. Daarnaast is uitgegaan van een jaarlijkse indexering van het 

tarief voor de opcenten MRB vanaf 2016 (met jaarlijks 1%). Door deze maatregelen kunnen wij een 

reëel sluitend kader voor de begroting voor 2016 en de daarop volgende 3 jaren presenteren, 

waarbinnen in de eerste jaren nog ruimte beschikbaar is voor incidenteel ‘nieuw beleid’. De 

incidentele ruimte op deze stelpost ‘nieuw beleid’ bedraagt voor de totale periode 2015-2019 nog 

circa € 6,3 mln. 

 

Het financiële perspectief voor de periode tot en met 2019 is echter ook omgeven met diverse 

onzekerheden, voornamelijk door externe factoren. Zoals gebruikelijk hebben wij ervoor gekozen 

om voor deze onzekerheden via een stelpost ‘Onzekerheden Perspectiefnota’ ruimte te reserveren, 

zodat niet bij iedere tegenvaller nadere ombuigingen noodzakelijk zijn. Deze stelpost bedraagt 

€ 0,5 mln. in 2015, en loopt geleidelijk op naar € 2,3 mln. in 2019.  

Bestuurlijke afspraken op financieel terrein 

In de vorige collegeperiode is een strak financieel kader gehanteerd, vastgelegd in ‘bestuurlijke 

afspraken op financieel terrein’. Het gaat daarbij om zaken als opvangen van tegenvallers, inzet 

van meevallers, bekostiging nieuw beleid, omgaan met rijksombuigingen op doeluitkeringen, etc.  

Voor de nieuwe collegeperiode zijn opnieuw dergelijke afspraken gemaakt. Wij zullen deze 

afspraken als richtsnoer hanteren bij nieuwe ontwikkelingen. De gemaakte afspraken zijn als bijlage 

2 bijgevoegd. 

Voortgang provinciale ombuigingen 2011-2015  

Wij hebben in de vorige bestuursperiode via de planning & control cyclus verantwoording afgelegd 

over de realisatie van de ombuigingen. In bijlage 5 bij de jaarstukken 2014 is deze verantwoording 

opgenomen. Nu de ombuigingen inmiddels gerealiseerd zijn, is er geen noodzaak meer om hierover 

te rapporteren. 

Voortgang uitvoering nieuw College-uitvoeringsprogramma  

In 2015 is een nieuwe bestuursperiode gestart. Op basis van het nieuwe Coalitieakkoord zal een 
College-uitvoeringsprogramma worden opgesteld. De uitvoering van dit programma zal in de loop 
van 2015 ter hand worden genomen en zal als leidraad worden gebruikt bij nieuwe ontwikkelingen 
die zich aandienen. We zijn voornemens om halverwege deze bestuursperiode een Tussenbalans op 
te stellen en deze aan te bieden aan uw Staten. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden om 
tussentijds integraal op de doelstellingen bij te sturen. Aan het einde van deze periode zullen wij in 
een Eindbalans terugblikken op de bereikte resultaten.  

Kaderstelling 2016-2019 

Uw Staten stelden in november 2014 een sluitende Programmabegroting 2015 vast, inclusief een 

sluitende meerjarenraming 2016-2018. Dit is het vertrekpunt voor deze Perspectiefnota 2015-2019. 

Het begrotingssaldo 2015-2018 is mede bepaald door de aanwezigheid van een aantal stelposten. Op 

de voortgang van de invulling en ontwikkeling van deze stelposten wordt in deze Perspectiefnota 

nader ingegaan.  

 

De huidige meerjarenraming biedt een financiële doorkijk tot en met 2018. In de op te stellen 

Programmabegroting 2016 zal de jaarschijf 2019 worden toegevoegd. In grote lijnen zal de 

jaarschijf 2019 gelijk zijn aan de jaarschijf 2018. Voor zover nu reeds afwijkingen in 2019 bekend of 

voorzienbaar zijn, wordt hiermee in deze Perspectiefnota rekening gehouden. 

 



 

Onder verwijzing naar de ontwikkelingen per onderdeel die hierna in de hoofdstukken II en III zijn  

opgenomen kan het volgende perspectief op hoofdlijnen worden geschetst. 

Conclusie 

Hieronder zijn de financiële effecten van de voorstellen uit deze Perspectiefnota 2015-2019 voor 

het begrotingssaldo 2015-2019 weergegeven.  

 

 

 

 

 

 
 

Op grond van de voorgestelde begrotingsmutaties, is er in 2015 sprake van een nadelig effect op het 

begrotingssaldo van € 1,0 mln. In de jaren 2016-2019 zijn er nadelige effecten die oplopen van € 0,6 

mln. tot € 2,4 mln.   

 

Het begrotingssaldo 2015 bedraagt momenteel € 42.000 voordelig; voor de jaren 2016 en volgende is 

het huidige begrotingssaldo beperkt nadelig. Indien we de effecten van de Perspectiefnota 2015-

2019 daarbij betrekken, is er in alle jaren sprake van nadelige begrotingssaldi. De dekking van deze 

nadeligs saldi kan plaatvinden vanuit de stelpost nieuw beleid. Deze stelpost is bedoeld ter dekking 

van de voorstellen uit deze Perspectiefnota, waaronder begrepen de voorstellen vanuit het 

Coalitieakkoord en is toereikend. Op de stelpost nieuw beleid resteert dan nog  ruimte voor de 

jaren 2015-2019, zoals in onderstaande tabel is aangegeven. Deze ruimte is vooral incidenteel van 

aard; in het laatste jaar van deze periode (2019) loopt de stelpost terug naar circa € 0,2 mln.     
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Op basis van de huidige inzichten is  het dus mogelijk is om tot een reëel sluitende 
Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 te komen, waarin nog vrije ruimte 
aanwezig is in de vorm van de stelpost nieuw beleid. Bij de nadere uitwerking en opstelling van de 
Programmabegroting 2016 zullen naar verwachting nog verschillen ontstaan voor 2016 en volgende 

jaren als gevolg van voortschrijdende inzichten en nieuwe informatie.  

Daarbij wordt gememoreerd dat er diverse begrotingsonzekerheden zijn. Op grond hiervan hebben 

wij voorgesteld om (via een stelpost ‘onzekerheden Perspectiefnota’) begrotingsruimte te 

reserveren van € 0,5 mln. in 2015, welk bedrag geleidelijk oploopt naar € 2,3 mln. in 2019. Of deze 

ruimte toereikend zal zijn voor deze en eventuele nieuw te ontstane onzekerheden zal de toekomst 

uitwijzen. 

 

 

  

Lopend jaar

Mutaties financieel perspectief 2015 2016 2017 2018 2019

mutaties financieel perspectief (hfd II) 182 -41 270 762 1.749

mutaties programma's (hfd III) 863 637 612 588 684

Mutaties begrotingssaldo Perspectiefnota 1.045 596 882 1.350 2.433

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren

Lopend jaar

Onderdeel 2015 2016 2017 2018 2019

Saldo ontwerpbegroting 2015 (na wijz.) -42 57 68 25 25

Saldo Perspectiefnota 2015-2019 1.045 596 882 1.350 2.433

Saldo Begrotingsaldo 1.003 653 950 1.375 2.458

Inzet stelpost Nieuw Beleid -1.003 -653 -950 -1.375 -2.458

Begrotingssaldo na Perspectiefnota 0 0 0 0 0

Saldo stelpost Nieuw Beleid na Perspectiefnota -1.167 -2.017 -1.720 -1.295 -212

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren
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2. Financieel perspectief 2015-2019; 
algemene dekkingsmiddelen en stelposten 

 
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen weergegeven die zich (kunnen) voordoen in de 
programmaonderdelen ‘algemene dekkingsmiddelen’ (§ 2.1) en ‘onvoorzien en stelposten’ (§ 2.2) 
die in de begroting zijn opgenomen. Het vertrekpunt daarbij is de op 12 november 2014 door uw  
Staten vastgestelde programmabegroting 2015, inclusief de 1e begrotingswijziging.  
 
De programmabegroting 2015 bevat ramingen voor de jaren 2015-2018. In alle genoemde jaren is er 
sprake van een begrotingssaldo van nihil (baten en lasten zijn in evenwicht)1: 
 

De ramingen uit de programmabegroting 2015 (inclusief de begrotingswijzigingen tot en met maart 

2015) zijn het vertrekpunt voor de actualisatie van het financiële perspectief. Van daaruit is bezien 

welke eventuele (nieuwe) ontwikkelingen er zijn die invloed hebben op deze ramingen en de 

begrotingssaldi.   

 

De programmabegroting 2015 inclusief de daarin opgenomen meerjarenraming 2016-2018 is reëel 

sluitend. De begroting kan worden opgedeeld in  5 componenten: 
a. Algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, opcenten MRB, rente, dividend)  
b. Stelposten (onvoorzien, loon en prijsontwikkelingen, ombuigingen, onzekerheden etc.) 
c. Doeluitkeringen (met name de BDU verkeer en vervoer) 
d. Programma-uitgaven (subsidies, goederen en diensten, etc.)   
e. Lasten bedrijfsvoering (personeel, huisvesting, automatisering, etc.) 
 

In dit hoofdstuk II worden de huidige ramingen (peildatum 31 maart 2015) voor de onderdelen a en 

b (concernfinanciën) tegen het licht gehouden en bezien op actualiteit. De uitkomsten daarvan 

worden hieronder weergegeven.  

In hoofdstuk III wordt ingegaan op de onderdelen c (uitgaven uit doeluitkeringen), d (programma-

uitgaven) en e (bedrijfsvoering). 

 

2.1 Programmaonderdeel Algemene dekkingsmiddelen 
 

De inkomsten van de provincie bestaan grosso modo uit algemene dekkingsmiddelen en 

doeluitkeringen. Voor de laatste categorie geldt dat mutaties daarin in beginsel geen bijdrage 

leveren aan de begrotingsruimte. Immers, deze inkomsten moeten verplicht worden besteed aan 

het doel waarvoor ze zijn toegekend. Een alternatieve inzet is niet mogelijk. 

 

De algemene dekkingsmiddelen kennen een vrije bestedingsmogelijkheid. Mutaties daarin zijn wel 

van invloed op de begrotingsruimte. De algemene dekkingsmiddelen bestaan voornamelijk uit de 

uitkering uit het Provinciefonds, de opbrengst uit de door de provincie geheven opcenten op de 

motorrijtuigenbelasting, de rentebaten en de dividenden. De eerste twee zijn daarbij in omvang 

veruit het belangrijkste. 

 

Hieronder wordt ingegaan op de (voorziene) ontwikkelingen in deze algemene dekkingsmiddelen. 

Provinciefonds 

In 2011 is door het Rijk een nieuw verdeelmodel voor het Provinciefonds ingevoerd. Dit heeft voor 

Flevoland weliswaar geleid tot een verbetering van de financiële positie, maar  de ongelijkheden in 

de financiële mogelijkheden tussen provincie zijn blijven bestaan. 

 

Het in 2011 ingevoerde nieuwe verdeelmodel Provinciefonds maakt onder meer onderscheid tussen 

zogenaamde beheertaken en ontwikkeltaken. Bij de introductie van het model is aangegeven dat de 

                                                 

Als gevolg van een drietal begrotingswijzigingen in 2015 is het begrotingssaldo voor 2015 thans € 42.000 

voordelig. 



 

omvang en verdeling van het beheerdeel naar verwachting relatief stabiel zal zijn. Het 

ontwikkeldeel zal meer dynamiek vertonen en periodiek onderwerp kunnen zijn van herijking.  

Daarnaast wordt in het model meer dan voorheen rekening gehouden met de vermogensverschillen 

tussen provincies.   

 

Na de introductie van het nieuwe verdeelmodel zijn er besluiten genomen om twee grote 

geldstromen aan het Provinciefonds toe te voegen. Dit zijn de middelen voor de naar de provincies 

gedecentraliseerde taken op het gebied van Natuur en de brede doeluitkering voor Verkeer en 

Vervoer. Daarbij kwam de vraag op of het huidige model in staat is dergelijke grote mutaties op 

adequate wijze te verdelen. Daarnaast wordt het nieuwe verdeelmodel door de provincies als niet 

transparant ervaren. 

 

Met het oog op deze ontwikkelingen heeft het IPO eind 2014 besloten om een ‘Adviescommissie 

verdeelvraagstukken’ in te stellen die als opdracht heeft om: 

 een voorstel te ontwikkelen voor een transparant verdeelmodel provinciefonds; 

 een voorstel ontwikkelen voor een algemene beleidslijn voor de aanpak van 
(her)verdeelvraagstukken. 

Onderdeel daarvan maakt uit de inpassing van de middelen voor natuur en de BDU verkeer en 
vervoer in het Provinciefonds.  

De commissie, onder leiding van voormalig Commissaris van de Koning van Overijssel, de heer G. 

Jansen, zal eind 2015 met een eindrapport komen. De minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties heeft de bereidheid uitgesproken om een gedragen voorstel van de provincies 

voor een ander verdeelmodel over te nemen. 

 

Het advies van de commissie Jansen kan dus effect hebben op de uitkeringen uit het Provinciefonds 

voor 2016 en volgende jaren. Op een eventuele uitkomst daarvan wordt in deze Perspectiefnota niet 

vooruitgelopen. Overigens is een van de randvoorwaarden in de opdracht aan de commissie dat de 

totale herverdeeleffecten zo beperkt mogelijk worden gehouden. 

  

In deze Perspectiefnota baseren wij ons op de laatst verschenen Provinciefondscirculaire, de 

decembercirculaire 2014. In de meicirculaire 2015 zal het Rijk inzicht geven in de verwachte 

ontwikkeling van de omvang van de rijksbegroting 2015 en volgende jaren. De omvang van het 

Provinciefonds is gekoppeld aan de omvang van de rijksbegroting via de zogenaamde 

normeringmethodiek. Deze methode is ook wel bekend als de ‘samen de trap op en af’ systematiek. 

Dit houdt in dat als het Rijk extra uitgaven doet de provincies daarvan meeprofiteren en 

omgekeerd. In de meicirculaire zal dan ook duidelijk worden wat het effect hiervan is op de omvang 

van de Provinciefondskering. Bij de opstelling van de programmabegroting 2016 zullen de effecten 

van de meicirculaire voor Flevoland worden meegenomen. Eventuele effecten voor 2015 zullen in 

de Zomernota 2015 worden verwerkt. Deze zal in oktober van dit jaar aan u worden voorgelegd.    

 
De huidige meerjarenraming voor de Provinciefondsuitkering is gebaseerd op de meicirculaire uit 
2014. Nadien zijn de september- en decembercirculaire uitgekomen. De septembercirculaire heeft 
als enige effecten voor 2015 en volgende jaren2: 
 
Begrotingsjaar 2015: 
Het accres voor 2015 is lager dan wat thans is geraamd in de begroting 2015. Dit heeft een nadelig 
effect van circa € 370.000. Samen met enkele aanpassingen in de maatstaven is het netto nadelig 
effect circa € 300.000.  
 
Daarnaast worden vanaf 2015 middelen aan het Provinciefonds toegevoegd in verband met de 
decentralisatie van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Voor Flevoland gaat het om een bedrag van 
€ 917.000 voor 2015 (vanaf 1 maart) en € 1,1 mln. voor 2016 en volgende jaren. Deze middelen en 
de daarmee samenhangende uitgaven zijn inmiddels via mandaatwijziging 2015 budgetneutraal 
verwerkt in de begroting 2015 en volgende jaren. 
 

                                                 
2 Provinciale Staten zijn in september 2014 reeds over deze uitkomsten geïnformeerd via 

mededeling (1652126)



 

Zoals eerder aan gegeven zal in de meicirculaire nieuwe informatie worden gegeven over de 
accressen voor 2015 en volgende jaren. In het in maart 2015 verschenen Centraal Economisch Plan 
is aangegeven dat de loon en prijsontwikkeling in 2015 circa 1% lager is dan waarvan ten tijde van 
de septembercirculaire werd uitgegaan. Wij voorzien dat dit ook een nadelig effect zal hebben op 
het accres voor 2015, wat dan structureel doorwerkt naar latere jaren. Om die reden houden wij 
rekening met een lagere uitkering van € 0,6 mln. (circa 1% van de geraamde uitkering) in 2015 en 
volgende jaren.  
 
NB.  
Als uitvloeisel van het financieel akkoord tussen rijk en medeoverheden van 18 januari 2013 zijn 
afspraken gemaakt over een plafond voor het BTW compensatiefonds. Die afspraken leiden vanaf 
2015 tot een relatie tussen de ontwikkeling van het Provinciefonds en de ontwikkeling van het BTW-
compensatiefonds (BCF). Indien er minder BTW wordt gedeclareerd dan het plafond, zal het verschil 
worden uitgekeerd aan de provincies; bij een groter beroep moeten de provincies het verschil 
bijpassen.  
Ten tijde van de septembercirculaire voorzag het Rijk dat het geraamde beroep op het BCF in 2015 
lager zal zijn dan het geraamde plafond en dat de provincies dus een bedrag uitgekeerd zullen 
krijgen. Het voordelig effect voor Flevoland in 2015 zou dan circa € 0,6 mln. zijn. In de 
meicirculaire 2014 werd overigens nog gerekend met € 0,9 mln. Uiteraard is onbekend hoe de 
definitieve situatie in 2015 en volgende jaren zal zijn. Om die reden is eerder besloten om niet te 
anticiperen op eventuele effecten van deze afspraak. Dit betekent dat in de raming geen rekening 
wordt gehouden met een eventueel effect van een onder- of overschrijding van het BCF plafond. 
 
Begrotingsjaar 2016 e.v.: 
Voor de jaren 2016 en volgende leiden de gewijzigde accressen en bijgestelde maatstaven tot 
marginale effecten (< € 100.000) ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015. Dit komt doordat de 
accressen in 2016 en volgende jaren iets hoger uitpakken dan in de meicirculaire 2014, waardoor 
het nadeel van 2015 weer wordt ingelopen. Daarnaast is er de structurele doorwerking van de 
veronderstelde lagere uitkering in 2015 met € 0,6 mln. als gevolg van de lagere loon- en 
prijsontwikkelingen.    
 
Verdere aandachtspunten voor de meerjarenraming Provinciefonds zijn: 

 Eventuele nieuwe rijksombuigingen die als gevolg van de normeringsmethodiek (samen de trap 
op en af) zouden kunnen leiden tot een lagere uitkering; er is  momenteel geen indicatie dat 
hiervan sprake zal zijn. Binnen de huidige stelpost ‘onzekerheden Perspectiefnota’ is overigens 
ruimte gereserveerd voor een eventuele achterblijvende Provinciefondsuitkering als gevolg van 
lagere rijksuitgaven. 

 Met ingang van 2016 wordt naar verwachting een wijziging aangebracht in de wijze waarop de 
belastingopbrengsten (MRB) worden verrekend in het Provinciefonds (overgang van t-2 naar t 
systematiek). Op de effecten daarvan is reeds geanticipeerd in de huidige meerjarenraming 
vanaf 2016 . Op dit moment is er geen aanleiding hiervoor andere aannames te doen.   

 
Het resultaat van al deze mutaties is dat de Provinciefondsuitkering voor 2015 naar huidige 
inzichten lager zal zijn dan waarvan thans in de programmabegroting 2015 wordt uitgegaan. Voor de 
jaren daarna is de  afwijking beperkt. Het netto effect op de begrotingsruimte is hieronder 
inzichtelijk gemaakt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB.   In bovenstaande raming voor 2015 is rekening gehouden met een nadelige nacalculatie voor het accres 

over 2014 tot een bedrag van € 0,5 mln. Dit bedrag is structureel verwerkt in de geraamde uitkeringen. 

Ontwikkeling Provinciefonds 2015 2016 2017 2018 2019

Begrotingsraming 2015 na wijz. 58.335 54.585 54.622 54.690 54.690

Raming na decembercirculaire 2014 57.431 53.890 53.946 54.146 54.146

Totaal mutatie Provinciefonds 904 695 676 544 544

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)



 

Opcenten Motorrijtuigenbelasting 

Op grond van de Provinciewet heft de provincie een opslag (opcenten) op de 

motorrijtuigenbelasting (MRB). Het Rijk stelt hiervoor de maximale hoogte vast, die jaarlijks wordt 

aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen. Daarbinnen bepaalt de provincie zelf het tarief.  

 
Ontwikkelingen voertuigenbestand 
Twee keer per jaar wordt van het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting (CBM) een 
voertuigoverzicht ontvangen naar de situatie op 1 januari respectievelijk 1 juli van dat jaar.  
In de periode 1 juli 2014 - 1 januari 2015 is het totale aantal auto’s in Flevoland toegenomen met 
circa 600.  Door toename van het aantal vrijgestelde auto’s daalde het aantal te belasten auto’s 
echter met circa 200. De voornaamste oorzaak van deze daling is de toename van het aantal 
elektrisch/hybride auto’s (uitstoot onder de 51 gr) die nog zijn vrijgesteld van motorrijtuigen-
belasting. 
Als deze trend zich doorzet (meer elektrische/hybride auto’s), mag een nadeel voor 2015 worden 
verwacht van circa € 0,5 mln. ten opzichte van de huidige begrotingsraming. Anderzijds mag 
verwacht worden dat een verdere groei beperkt blijft, omdat deze auto’s (volgens vastgesteld 
rijksbeleid) vanaf 2016 ook zullen worden belast. Het wordt derhalve financieel minder interessant 
om dit jaar nog over te stappen. Uiteraard zijn er ook andere motieven om over te stappen op 
milieuvriendelijke auto’s. 
 
Alles afwegende stellen we voor om de raming voor 2015 incidenteel te verlagen met € 0,5 mln. in 
verband met het toegenomen aantal elektrisch/hybride auto’s. Op basis van het voertuigoverzicht 
per 1 juli 2015 kan zo nodig een verdere bijstelling plaatsvinden in de Zomernota. Naar verwachting 
is het nadelig effect in 2015 incidenteel, omdat vanaf 2016  deze auto’s wel belast zullen worden. 
Voor 2016 en volgende jaren kunnen vooralsnog de huidige ramingen worden gehandhaafd.  
 
De lagere baten leiden (door de relatie tussen MRB opbrengsten en de voeding van het Infrafonds3) 
tot een lagere storting in de reserve Infrafonds van € 39.000. Daarnaast is binnen de stelpost 
onzekerheden Perspectiefnota voor 2015 € 125.000 gereserveerd voor achterblijvende MRB-
inkomsten. Dit bedrag kan nu ter dekking worden ingezet. Hiermee is rekening gehouden bij de 
herziene raming van de stelpost onzekerheden Perspectiefnota.  

 

Tarief 

Het opcententarief in Flevoland bedraagt voor 2015 76,6 opcenten. In de huidige meerjarenraming 

2016-2018 is een jaarlijkse indexering vanaf 2016 verwerkt van 2%. De indexering met 2% per jaar 

leidt tot een meeropbrengst van circa € 1,0 mln. per jaar; na drie jaar bedraagt de meeropbrengst 

derhalve € 3,0 mln. per jaar. In het Coalitieakkoord is overeengekomen om de indexering vanaf 

2016 te beperken tot 1% per jaar. Dit heeft een nadelig effect op de begrotingsruimte van € 0,5 

mln. per jaar; na drie jaar bedraagt de minderopbrengst dus € 1,5 mln. per jaar ten opzichte van de 

huidige meerjarenraming.   

 

NB: 

Aangezien in de Programmabegroting 2015 nog geen jaarschijf 2019 is opgenomen (en dus nog geen 

verdere indexering ten opzichte van 2018), is het netto begrotingseffect voor de jaarschijf 2019  

€ 1,0 mln. nadelig. Dit is in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt. 

 

  

 
 
 
 
 
 

                                                 

Het opcententarief in Flevoland bedraagt 76,6 opcenten. Provinciale Staten hebben besloten de 

opbrengst van 6 opcenten daarbinnen te gebruiken voor de voeding van de reserve Infrafonds.

Opbrengsten opcenten MRB (indexering) 2015 2016 2017 2018 2019

huidige raming 2016-2018 (index 2% vanaf 2016) -1.000 -2.000 -3.000 -3.000

effect indexering vanaf 2016 met 1% -500 -1.000 -1.500 -2.000

Totaal effect gewijzigde indexering MRB 0 500 1.000 1.500 1.000

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)



 

Rentebaten en dividenden 

a. Rentebaten 

Vanaf  2014 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Het rendement op de bij de schatkist 

ondergebrachte middelen is verwaarloosbaar. Om na invoering van het schatkistbankieren toch nog 

enig rendement te kunnen realiseren ondersteunt “BNG-vermogensbeheer” ons sinds 2014 bij het 

zoeken van beter renderende alternatieven binnen de wettelijke mogelijkheden.  

In 2014 zijn ervaringen opgedaan met het zogenoemde ‘onderling uitlenen’ tussen overheden. Dit 

geeft een iets beter rendement dan het schatkistbankieren. Omdat er veel aanbod is van middelen 

zijn de mogelijkheden om middelen uit te zetten gering en de rendementen bescheiden. Het 

gemiddelde rendement op de ‘onderling uitgeleende middelen’ van in totaal € 16,5 mln.  bedroeg in 

2014 0,69%.  

Het overgrote deel van onze beschikbare liquiditeiten is momenteel ondergebracht bij de schatkist. 

Het rendement daarop bedraagt ten tijde van het opstellen van deze Perspectiefnota (april 2015) 

0%.   

 

In de Programmabegroting 2015 is uitgegaan van een gemiddelde omvang van de liquiditeiten in 

2015 van € 70 mln.; daarover is een rendement geraamd van 0,35%. Ten tijde van het opstellen van 

deze Perspectiefnota (april 2015) was de feitelijke omvang circa € 135 mln. Deze toename hangt 

vooral samen met achterblijvende c.q. doorgeschoven uitgaven in 2014. Over de ontwikkeling van 

de liquiditeitspositie is reeds gerapporteerd in de jaarstukken 2014. Voor de komende jaren wordt 

uitgegaan van een geleidelijke terugloop van liquiditeiten in verband met voorgenomen grotere 

investeringen, zoals Flevokust, Nieuwe Natuur en enkele grotere infrastructurele projecten.  

 

Op basis van het rendement op de middelen die voor langere tijd rentedragend zijn uitgezet en het 

huidige rendement van 0% op de middelen die zijn ondergebracht bij de schatkist, hebben we de 

gemiddelde renteverwachting teruggebracht naar 0,1%. Dit betekent een neerwaartse herziening 

van de raming voor de rentebaten in 2015 met circa € 0,1 mln. Voor de jaren daarna is de bijstelling 

enkele tienduizenden euro’s.  

Binnen de stelpost onzekerheden Perspectiefnota is voor het jaar 2015 € 50.000 gereserveerd voor 

achterblijvende rentebaten. Dit bedrag kan nu ter dekking worden ingezet. Hiermee is rekening 

gehouden bij de herziene raming van de stelpost onzekerheden Perspectiefnota.   

 

 

 

 

 

 

 
 

c. dividenden 
In de meerjarenraming is uitgegaan van een stabiel bedrag aan jaarlijkse dividendinkomsten van 
circa € 0,3 mln. De dividenduitkering van de BNG zal over 2015 circa € 43.000 achterblijven bij de 
huidige raming. De resultaten van de BNG zijn vooral onder druk komen te staan door de lage 
marktrentes. Deze lage rentes zullen naar verwachting nog wel langere tijd aanhouden.  Om die 
reden gaan we uit van een structurele verlaging met dit bedrag. 
Voor het overige worden er op dit moment geen mutaties voorzien in de dividendinkomsten van de 
provincie. 
 

 
 
 
 

Rentebaten 2015 2016 2017 2018 2019

huidige raming -248 -156 -75 -39 -39

voorgestelde raming -149 -110 -85 -60 -35

Totaal mutatie rentebaten (netto) 99 46 -10 -21 4

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Divideninkomsten 2015 2016 2017 2018 2019

huidige raming -277 -277 -277 -277 -277

voorgestelde raming -234 -234 -234 -234 -234

Totaal mutatie dividendinkomsten 43 43 43 43 43

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)



 

 

Resumé Programmaonderdeel Algemene dekkingsmiddelen 

Ten opzichte van de huidige meerjarenraming voorzien wij de volgende ontwikkelingen ten aanzien 

van de algemene dekkingsmiddelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze Perspectiefnota wordt dus voor de jaren 2015-2018 uitgegaan van lagere algemene 

dekkingsmiddelen dan thans in de begroting en meerjarenraming zijn verwerkt.  

 

2.2 Programmaonderdeel Onvoorzien en stelposten 
 

Het is gebruikelijk om de term stelposten te gebruiken voor begrotingsposten waarvan het doel 

weliswaar bekend is maar de definitieve omvang en invulling nog niet geheel zeker zijn. Ook kunnen 

stelposten in de begroting worden opgenomen als bepaalde taakstellingen nog nader moeten 

worden ingevuld.  

Zoals elders in dit hoofdstuk is aangegeven is in de ontwerp Programmabegroting 2015 een aantal 

stelposten opgenomen. Deze zijn hieronder vermeld met de raming zoals die is opgenomen in de 

ontwerp begroting 2015. De huidige meerjarenraming bevat ramingen tot en met 2018. Voor de 

jaarschijf 2019 is de raming van 2018 als vertrekpunt gehanteerd. Van daaruit is bezien of er in 2019 

mutaties op de stelpost (nodig) zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder wordt per stelpost aangegeven met welk doel deze is opgenomen, of deze nog nodig is en 

of de omvang naar huidige inzichten nog juist is. Daarbij worden de huidige ramingen gehanteerd, 

dus na eventuele begrotingswijzigingen in 2015.  

Onvoorziene uitgaven 

De hoogte van de post voor onvoorziene uitgaven is sinds 2014 € 150.000 per jaar. Er is geen 

aanleiding om hierin wijziging aan te brengen voor 2015 en verdere jaren. 

Ontwerp programmabegroting 2015 2015 2016 2017 2018 2019

stelpost onvoorziene uitgaven 150 150 150 150 150

stelpost loon en prijsontwikkeling 865 2.330 3.781 5.231 5.231

stelpost nieuw beleid 2.250 2.750 2.750 2.750 2.750

stelpost versterking werkgel.mobiliteit en logistiek 70 70 70 70 70

stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2014-2018 1.565 1.725 2.100 2.225 2.225

stelpost OFGV afbouw overhead automatisering -60 -60 -60 -60

stelpost overhead PME 350 350 350 350 350

Totaal stelposten ontwerp programmabegroting 2015 5.250 7.315 9.141 10.716 10.716

NB. Ramingen met een – teken zijn taakstellingen (lagere lasten) (bedragen x € 1.000;   - = voordeel)

Mutaties algemene dekkingsmiddelen 2015 2016 2017 2018 2019

provinciefonds 904 695 676 544 544

opcenten MRB 500 500 1.000 1.500 1.000

rentebaten 99 46 -10 -21 4

dividend 43 43 43 43 43

Totaal mutatie algemene dekkingsmiddelen 1.546 1.284 1.709 2.066 1.591

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)



 

Loon- en prijsontwikkeling 

De uitgavenramingen in de meerjarenraming bij de Programmabegroting zijn gebaseerd op het 

prijspeil van de eerste jaarschijf (2015). Voor loon en prijsontwikkelingen die zich in de daarop 

volgend jaren voordoen wordt een stelpost loon en prijsontwikkeling gehanteerd.  
 

De stelpost heeft betrekking op drie uitgavencategorieën: 

 Salarissen en sociale lasten provinciaal personeel 

 Aankoop goederen en diensten door de provincie 

 Jaarlijkse subsidies aan derden 

 

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013-2017 is het beleid inzake compensatie van 

budgetten voor loon- en prijsontwikkelingen opnieuw beoordeeld en daarbij is  besloten de 

volgende gedragslijn te hanteren. 

 
Salarissen en sociale lasten provinciaal personeel 
In de ramingen wordt rekening gehouden met de gevolgen van de lopende CAO. Voor zover er voor 
(een deel van) het desbetreffende jaar nog geen CAO is vastgesteld wordt een stelpost opgenomen. 
Daarbij wordt tevens rekening gehouden met bekende en verwachte mutaties in pensioenpremies en 
sociale lasten. De hoogte hiervan wordt gebaseerd op een inschatting van de uitkomsten van de 
lopende onderhandelingen of prognoses van het Centraal planbureau (CPB) over de 
loonkostenontwikkeling voor de komende periode van de sector overheid. 
 
Het effect van de eind 2014 afgesloten CAO voor het provinciaal personeel is nog niet in de 
begroting 2015 verwerkt. Dit effect bedraagt voor 2015 € 0,65 mln. en voor de jaren daarna € 0,78 
mln. Dit bedrag kan ten laste van de bestaande stelpost loon- en prijsontwikkeling worden 
gebracht. De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2015. Voor de jaren 2016 en volgende 
zal daarom ruimte binnen de stelpost moeten worden opgenomen voor een nieuwe CAO.    
 
Aankoop goederen en diensten door de provincie 
De ramingen voor aankoop van goederen en diensten worden jaarlijks aangepast aan loon- en 
prijsontwikkelingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van CPB cijfers over de prijsontwikkeling van 
de overheidsconsumptie volgens de t-1 methode (CPB inschatting over 2015 wordt als indexering 
voor 2016 gehanteerd en zo voort). Daarbij wordt omwille van eenvoud één uniform percentage 
voor alle relevante budgetten gehanteerd.  
 
Jaarlijkse subsidies aan derden 

Voor subsidies wordt een tweedeling gehanteerd. Subsidies die worden gedekt door bijdragen van 

derden (doeluitkeringen, zoals BDU verkeer en vervoer) volgden de loon en prijscompensatie van de 

doeluitkering. Budgetten voor subsidies uit autonome provinciale middelen worden jaarlijks 

gecompenseerd met een percentage dat is samengesteld uit de CPB cijfers over de prijsontwikkeling 

van de overheidsconsumptie enerzijds (1/3 deel) en de loonkostenontwikkeling voor de sector 

overheid anderzijds (2/3 deel). Ook hierbij worden de cijfers van het jaar t-1 gehanteerd.  

 

Op basis van de in maart 2015 gepubliceerde CPB cijfers (Centraal Economisch Plan 2015) wordt, 

met toepassing van bovenbeschreven methodiek, rekening gehouden met de volgende percentages: 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

De thans door het CPB verwachte loon-  prijsontwikkelingen liggen lager dan eerder werd 

aangenomen. Op grond van de gegevens uit het CEP 2015 kan de huidige raming van de stelpost voor 

2015-2018 worden verlaagd. Voor 2019 dient een beperkte verhoging van de stelpost plaats te 

vinden. Dit komt omdat als vertrekpunt voor de ramingen in de nieuwe jaarschijf 2019 de huidige 

ramingen uit de jaarschijf 2018 worden genomen. De financiële effecten per jaar zijn als volgt: 

loon- en prijscompensatie (%) 2016 2017 2018 2019

salarissen c.a. 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

goederen en diensten 0,30% 1,00% 1,00% 1,00%

subsidies 0,30% 1,67% 1,67% 1,67%



 

 

 

 

 

 

Nieuw beleid 

In de programmabegroting 2015 is via een stelpost ‘nieuw beleid’ begrotingsruimte opgenomen voor 

de jaren 2015 tot en met 2018. De omvang hiervan is € 2,25 mln. in 2015 en € 2,75 mln. in de jaren 

2016 en volgende. Voorgesteld wordt om de voor- en nadelige begrotingseffecten van de voorstellen 

uit deze Perspectiefnota te verrekenen met deze stelpost ‘nieuw beleid’. Dit betreft dus zowel de 

voorstellen die voortvloeien uit het nieuwe Coalitieakkoord als de voorstellen die hun oorsprong 

vinden in reeds lopende ontwikkelingen.  

NB: Inmiddels is de stelpost nieuw beleid voor de periode 2015-2019 verlaagd met € 80.000 per jaar 

in verband met de bijdrage voor het Festival Oude Muziek. 

    

Versterking werkgelegenheid in mobiliteit en logistiek 
Bij de begrotingsbehandeling 2014 (november 2013) is via een amendement (H) de stelpost 

risicobuffer ombuigingen verlaagd met € 500.000 in 2014 en € 70.000 in de jaren daarna. Deze 

middelen zijn toegevoegd aan een nieuwe stelpost ‘versterking van werkgelegenheid in mobiliteit 

en logistiek’, waarmee deze ruimte werd gereserveerd voor de uitvoering van een op dezelfde 

datum aangenomen motie om de Techocampus Lelystad Airport financieel te ondersteunen. Nadien 

is via Statenbesluit een bijdrage van € 500.000 aan dit project toegekend, verdeeld over de jaren 

2014-2017 en gedekt uit het beschikbare budget in 2014. Daarmee kan deze stelpost vervallen en 

kan het bedrag van € 70.000 in 2015 en volgende jaren vrijvallen ten gunste van het 

begrotingssaldo.   

Onzekerheden Perspectiefnota 2015-2019 

In de vorige Perspectiefnota 2014-2018 is een aantal begrotingsonzekerheden benoemd. Voor de 

mogelijke nadelige financiële gevolgen hiervan is in de programmabegroting 2015 een stelpost 

‘onzekerheden Perspectiefnota 2014-2018’ opgenomen. De omvang hiervan bedraagt momenteel 

€ 1,6 mln. in 2015 en dit bedrag loopt op naar € 2,2 mln. in 2018.  

 

In hoofdstuk V wordt ingegaan op de begrotingsonzekerheden die wij bij het opstellen van deze  

Perspectiefnota 2015-2019 onderkennen voor de jaren na 2015. Als voorbeelden noemen wij hier de 

onzekere ontwikkeling van de inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en 

eventuele nieuwe rijksombuigingen. 

Op grond daarvan blijft een stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2015-2019 noodzakelijk. De 

omvang hiervan kan voor 2015 flink lager zijn dan thans is opgenomen. Vooralsnog achten wij het 

gewenst in 2015 een bedrag van € 0,5 mln. te handhaven en dit bedrag in de jaren daarna 

geleidelijk te verhogen tot uiteindelijk € 2,3 mln. in 2019. De uiteindelijke omvang hiervan voor 

2016 en volgende jaren zal bij de opstelling van de programmabegroting 2016 nader worden 

bepaald. Bij de Zomernota 2015 zal de raming voor 2015 opnieuw worden beoordeeld.  

 

 

 
 
 
 
 
Afbouw overhead in relatie tot OFGV  
In 2013 is de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek(OFGV) van start gegaan. De 

omgevingsdienst voert een aantal taken uit die voorheen door de provincie werden gedaan. Als 

gevolg hiervan is de provinciale ambtelijke formatie verminderd. Dit heeft eveneens gevolgen gehad 

Loon en prijsontwikkeling 2015 2016 2017 2018 2019

huidige raming 865 2.330 3.781 5.232 5.232

af: effect huidige cao -650 -780 -780 -780 -780

raming o.b.v. CEP 2015 735 2.022 3.308 4.595

Mutatie -215 -815 -979 -1.144 143

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Onzekerheden Perspectiefnota 2015 2016 2017 2018 2019

huidige raming 1.565 1.725 2.100 2.225 2.225

voorgestelde raming 525 1.285 1.710 2.135 2.310

Mutatie -1.040 -440 -390 -90 85

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)



 

voor de kosten van de ondersteunende afdelingen (overhead) binnen de provincie. Hierop is circa 

€ 0,8 mln. omgebogen. 

Er resteert nog een specifieke ombuigingstaakstelling op de automatiseringskosten van € 60.000 per 

jaar vanaf 2016. De invulling hiervan zal worden betrokken bij het op te stellen 

meerjarenperspectief informatietechnologie. De daarvoor in de Programmabegroting opgenomen 

stelpost vanaf het jaar 2016 blijft om die reden gehandhaafd.  

Overhead PME 

In de begroting 2015 is een structurele post opgenomen van € 350.000 voor het risico van een lagere 

overheaddekking voor het nieuwe Europese programma. Inmiddels is duidelijkheid ontstaan over het 

nieuwe programma. De uitkomst hiervan is dat de stelpost gedeeltelijk zal moeten worden ingezet 

en voor een deel kan vrijvallen. Dit is nader toegelicht in hoofdstuk III, paragraaf 5. Daar zijn ook de 

financiële effecten verwerkt. 
 

Resumé Programmaonderdeel Onvoorzien en Stelposten 
Ten opzichte van de huidige meerjarenraming voorzien wij ontwikkelingen ten aanzien van de 

volgende posten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er ontstaat dus binnen het onderdeel onvoorzien en stelposten ruimte in de jaren 2015-2018. Voor 

2019 worden hogere stelposten nodig geacht.  

Omvang Algemene reserve 

In de financiële uitgangspunten bij het Coalitieakkoord is opgenomen dat in de reguliere P&C 
documenten ook de omvang van de Algemene reserve wordt vermeld. De Algemene reserve kende 
op 31 december 2014 een omvang van € 25,0 mln., waarbinnen een totaalbedrag aan oormerken 
was opgenomen van € 6,0 mln. De vrije ruimte bedroeg € 19,0 mln. Uw Staten hebben voor de 
Algemene reserve een minimumomvang vastgesteld van 5% van het begrotingstotaal. Voor 2015 
komt dit neer op een ondergrens van € 8,7 mln. Dit betekent dat van de Algemene reserve circa 
€ 10,3 mln. inzetbaar is. Daarbij wordt aangetekend dat de Algemene reserve tot de weerstands-
capaciteit van de provincie wordt gerekend. Het inzetten van de Algemene reserve gaat dus ten 
koste van de weerstandcapaciteit. 
 

Saldo Financieel perspectief 2015-2019; algemene dekkingsmiddelen en 
stelposten  
Op basis van de actualisatie van de ramingen voor de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten 

is er sprake van de volgende afwijkingen ten opzichte van de huidige meerjarenraming: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorgestelde mutaties in de algemene dekkingsmiddelen en stelposten hebben per saldo 

beperkte effecten op de begrotingsruimte in de jaren 2015-2019. In hoofdstuk III wordt het 

inhoudelijk perspectief beschreven. Ook hierin zijn budgettaire voorstellen opgenomen die van 

invloed zijn op de begrotingsruimte.      

Actualisatie stelposten 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019

mutatie posten die begrotingssaldo beïnvloeden:

- versterking werkgel.mobiliteit en logistiek -70 -70 -70 -70 -70

- loon- en prijscompensatie -215 -815 -979 -1.144 143

- onzekerheden Perspectiefnota 2015-2019 -1.040 -440 -390 -90 85

Totale mutatie algemene stelposten -1.325 -1.325 -1.439 -1.304 158

(bedragen x € 1.000;   - = voordeel)(bedragen x € 1.000;   - = voordeel)

Mutaties financieel perspectief 2015 2016 2017 2018 2019

algemene dekkingsmiddelen 1.546 1.284 1.709 2.066 1.591

onvoorzien en stelposten -1.325 -1.325 -1.439 -1.304 158

Mutatie 221 -41 270 762 1.749

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)



 

III 

 

    Inhoudelijk perspectief 2015-2019          
 

 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen per programmaonderdeel ingegaan op: 

 relevante in- of externe ontwikkelingen, met eventueel daaruit voortvloeiende 

beleidswijzigingen (kaderstellende rol); 

 afwijkingen in doelstellingen, activiteiten en/of middelen ten opzichte van de 

Programmabegroting 2015 (controlerende rol). Deze zijn weergegeven binnen een kader . 

Daarbij is op het niveau van programmaonderdelen gerapporteerd, waarbij voor de nummering 

is aangesloten bij de Programmabegroting 2015;  

 Voorgestelde begrotingswijzigingen. 

 

 
  



 

3. Ruimte 
 

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen: 

1. Omgevingsbeleid; 

2. Water; 

3. Natuur, Duurzaamheid en Milieu; 

4. Ruimtelijk beleid. 

 

3.1 Beschrijving externe en/of interne ontwikkelingen 
 

Omgevingsvisie 
We gaan een integrale omgevingsvisie opstellen voor het gehele gebied. Daarin schetsen we een 
langetermijnvisie voor Flevoland en onze doelen en prioriteiten voor de ruimtelijk-economische 
ontwikkeling van Flevoland. Zo leggen we een nieuwe basis voor de ontwikkelkracht van de 
provincie. Dat doen we niet alleen. We kiezen voor uitnodigingsplanologie en voor een eigentijdse 
en innovatieve aanpak om de Omgevingsvisie samen met onze omgeving tot stand te brengen en uit 
te voeren. We leggen nog dit jaar een startnotitie voor aan Provinciale Staten waarin we een beeld 
schetsen van het eindproduct, de sturingsfilosofie en uitvoeringskracht en de planning. We stellen 
voor eenmalig € 1 mln. beschikbaar te stellen voor de periode 2015-2017 om de innovatieve aanpak 
te kunnen realiseren. 
 

Zandige oplossing Houtribdijk 
De Houtribdijk wordt versterkt door Rijkswaterstaat met een vooroever van zand tussen Enkhuizen 
en Trintelhaven en met breuksteen tussen Trintelhaven en Lelystad. De versterking met een zandige 
vooroever gebeurt op aandringen van de provincie en levert een  plus voor de natuur maar zal ook 
het kitesurfen uitlokken. Kitesurfen is op deze locatie niet toegestaan vanuit de 
Natuurbeschermingswet. Om goed te kunnen handhaven is het bieden van een alternatief nodig. De 
beste locatie voor kitesurfen is bij de dam met de ‘Hurkende man’. In de aanbesteding van deze 
versterking wordt er de mogelijkheid geboden om nabij de dam met de ‘Hurkende man’ een strand 
te realiseren  om hiermee een kite- en windsurf locatie te creëren. Wij bereiden samen met de 
gemeente Lelystad deze variant voor. De inzet daarbij is dat de provincie alleen een bijdrage zal 
leveren als de gemeente Lelystad ook bereid is om hieraan bij te dragen. In dat geval zal een 
voorstel hiervoor aan uw Staten worden voorgelegd. De verwachting is dat, bij positieve 
besluitvorming, de investering in 2017-2018 zal kunnen plaatsvinden. 
 

Sluis Kornwerderzand 
De verbreding van de sluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand en de bijbehorende verdieping 

van de vaargeul versterkt de kracht van de maritieme servicehaven. We zijn bereid om op basis van 

de MKBA een bijdrage te leveren in de financiering van het tekort. Die bijdrage moet in verhouding 

staan met het belang van deze ontwikkeling voor Flevoland in relatie tot andere belanghebbenden. 

We reserveren hiervoor eenmalig € 0,5 miljoen binnen de reserve strategische projecten. 
 

Fonds Transitie Beroepsvisserij 
Diverse overheden werken met de visserijsector samen aan een duurzaam perspectief voor een 

afgeslankte sector beroepsvisserij in het IJsselmeer en Markermeer. De uitwerking van het 

Masterplan voor Transitie van de Beroepsvisserij wordt ter hand genomen door een in februari 2015 

opgerichte Stichting. Deze stichting gaat een fonds beheren waaruit diverse initiatieven ter 

verduurzaming kunnen worden bekostigd. Flevoland heeft (net als Noord-Holland) de intentie 

uitgesproken € 250.000 te willen bijdragen aan dit fonds. Het fonds, waaraan het ministerie van EZ 

met € 1 mln. zal bijdragen, zal subsidie verstrekken aan projecten die bijdragen aan de transitie 

van de huidige visserij naar een duurzamere beroepsvisserij (met uitzondering van sanering van 

visrechten). De afronding van de transitie is voorzien rond 2020.  

Voorgesteld wordt deze incidentele bijdrage van € 250.000 ten laste te brengen van het 

begrotingssaldo. 
 
 



 

Natuurbeheer 
Bij de decentralisatie van natuurtaken in 2014 heeft het kabinet Rutte II een kasschuif toegepast. 
Van de € 200 mln. intensiveringsgelden die dit kabinet structureel heeft toegezegd aan de 
provincies is in 2014 en 2015 € 100 mln. uitgekeerd via het Provinciefonds, met de focus op 
beheertaken. Afspraak is dat in 2016 en 2017 dan een bedrag van € 300 mln. naar de provincies 
gaat. De verdeling van de middelen is gebaseerd op het advies van de commissie Jansen “Provincies 
Natuurlijk doen!...”  Voor Flevoland betekent dit dat aanvullend op de huidige 
decentraliseringsuitkering van € 5,8 mln. in 2016 en 2017 een extra bijdrage van € 1,7 mln. 
beschikbaar zal komen, met name bedoeld voor ontwikkeltaken. Vanaf 2018 zal dan de structurele 
bijdrage worden ontvangen, die dan € 0,85 mln. hoger is dan het huidige niveau (2015). 
Wij zullen de (budget-neutrale) financiële effecten in de begroting 2016 e.v. jaren verwerken zodra 
de middelen via het Provinciefonds beschikbaar worden gesteld.    
 

Nationaal park Oostvaardersplassen 
De Oostvaardersplassen vormen een bijzondere trekpleister. Daarom steunen we de ontwikkeling 
van de Oostvaardersplassen tot nationaal park, omdat we daarin veel kansen zien voor de 
vrijetijdseconomie. We willen een bijdrage leveren aan het treffen van noodzakelijke voorzieningen 
voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied en aan de promotie van het nationale 
park. We zetten ons ervoor in dat andere overheden ons geld matchen, zodat het beschikbare 
budget zich vermenigvuldigt. We reserveren daartoe eenmalig € 0,75 miljoen binnen de reserve 
strategische projecten voor het nationaal park. 
 

Windenergie 
Voor de periode 2015-2018 zijn incidenteel extra middelen (€ 250.000 per jaar) beschikbaar voor 
een extra impuls aan het regioplanproces. In 2016 zal het Regioplan Wind worden vastgesteld. Op 
dat moment ontstaat er meer duidelijkheid over de benodigde financiële middelen in relatie tot de 
thans in de begroting hiervoor opgenomen middelen tot en met 2018. In  het regioplan maken wij 
o.a. duidelijk waar we ruimte maken voor het opwekken van windenergie, hoe we de participatie 
vorm geven en hoe we de sanering regelen. 
 

Stimuleren hernieuwbare energie 
In Flevoland staat energie vrijwel gelijk aan hernieuwbare energie. Flevoland ligt op koers voor de 
doelstelling om in 2020 voldoende hernieuwbare energie op te wekken en zo te voorzien in de 
energiebehoefte van Flevolandse ondernemers en bewoners, exclusief transport. Naast windenergie 
bieden we ook ruim baan aan andere vormen van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, 
biomassa of nieuwe alternatieve energiebronnen. We reserveren daartoe eenmalig € 0,5 miljoen 
binnen de reserve strategische projecten voor het stimuleren van hernieuwbare energieproductie. 

3.2 Rapportage over afwijkingen lopend begrotingsjaar 
 

Binnen het programma Ruimte rapporteren wij afwijkingen bij de programmaonderdelen: 

 Water 

 Natuur, Duurzaamheid en Milieu  

 

1.1 Water 

 

Deltaprogramma 

Middelen 

In 2015 wordt in het kader van het Deltaprogramma de IJsselmeertop georganiseerd. De hiervoor benodigde 

middelen ad. € 21.000 worden onttrokken aan de reserve strategische projecten en hiermee zijn de binnen de 

reserve voor dit doel geoormerkte middelen volledig uitgeput.  

 

1.3 Natuur, Duurzaamheid en Milieu  

 

Landschapsbeheer 

Middelen 

De afgelopen tijd zijn enkele moties aanvaard voor (kleine) projectsubsidies voor de stichting Landschapsbeheer 

(weidevogels, monitoring), mede in relatie tot het wegvallen van structurele subsidies als het ILG. Wij zien 



 

Landschapsbeheer Flevoland als een belangrijke partner om uitvoering te geven aan provinciaal beleid op het 

gebied van Natuur en Landschap. In het bestuurlijk overleg van december 2014 is besproken welke middelen 

noodzakelijk zijn om de stichting goed te kunnen laten functioneren. De huidige subsidiebijdrage aan 

landschapsbeheer bedraagt € 87.000 per jaar. Landschapsbeheer Flevoland heeft aangegeven voor versterking 

van bestaande projecten én uitvoering van de diverse projecten die per motie zijn aangegeven de komende 

jaren circa € 77.500 per jaar extra nodig te hebben. Dit bedrag is opgebouwd uit € 50.000 voor de jaren 

2015/2016 voor het tijdelijk wegvallen van POP-subsidie (oude programma is afgerond, het nieuwe programma 

nog niet opengesteld), € 22.500 voor de voortzetting van de motie vrijwillige akker en weidevogelbeheer in 

2015/2016 en € 5.000 voor het meetnet agrarisch cultuurlandschap in 2015-2017.  

Dit verzoek beoordelen wij als redelijk, gelet op de taken die Landschapsbeheer Flevoland uitvoert, de korting 

die zij hebben gehad door het wegvallen van rijkssubsidie en de extra taken die in de moties zijn gevraagd. Voor 

de motie meetnet agrarisch landschap (€ 5.000 per jaar) is reeds aangegeven dat dit moet worden onttrokken 

aan de Reserve Strategische en Ontwikkelingsprojecten. Het ontbrekende bedrag komt ten laste van het 

begrotingssaldo.  

 
Zonnepanelen voor asbest 
Middelen 

De uitvoering van het Greendeal-programma “Zonnepanelen er op, Asbest eraf” loopt nog door in 2015. De 

aanmeldingen voor dit programma bleven in het verleden wat achter. Daarom zijn de eisen enigszins aangepast. 

Verwacht wordt dat het beroep op dit budget in 2015 hoger zal zijn.  Zodoende worden de middelen die vanuit 

vorige jaren nog in de reserve strategische projecten hiervoor geoormerkt zijn, nu aan het budget voor 2015 

toegevoegd. Het gaat om € 20.800. Hiermee zijn de binnen de reserve voor dit doel geoormerkte middelen 

volledig uitgeput 
 
 

Bibob 

Middelen 

De uitvoering van de Wet Bibob heeft de provincie Flevoland belegd bij de provincie Noord Holland. Bij aanvraag 

van vergunningen en bij aanbestedingen boven een bepaald bedrag voert Noord Holland deze taak voor ons uit. 

Tot en met 2014 werden deze kosten op een centraal budget verantwoord. In 2014 is geconstateerd dat het 

praktischer is om de taken en middelen bij de betrokken afdelingen te beleggen.  In verband hiermee wordt het 

budget overgeheveld van programma 6 naar programma 1 (1.3.3. Omgevingsdienst). 

 

3.3 Begrotingswijziging 
 

Binnen dit programma is een aantal wijzigingen voorgesteld in de ramingen van de 

Programmabegroting 2015. Deze zijn hieronder samengevat. Voor zover in het onderstaande 

overzicht mutaties zijn gearceerd leggen deze beslag op het begrotingssaldo; de overige mutaties 

zijn budgetneutraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: 

Daarnaast reserveren wij de volgende bedragen binnen de reserve strategische projecten. Hiervoor 

zullen nader uitgewerkte voorstellen aan uw Staten worden voorgelegd. 

  
Onderwerp Bedrag

Stimuleren hernieuwbare energie 500

Nationaal Park Oostvaardersplassen 750

Verbreding sluizen Kornwerderzand (maximum) 500

Totaal 1.750

bedragen x € 1.000

Programma Ruimte Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

1.1 Omgevingsbeleid Hogere lasten ivm opstellen nieuwe Omgevingsvisie 100 500 400 0 0

1.2 Water Hogere lasten ivm Deltaprogramma 21 0 0 0 0

1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu Hogere lasten ivm bijdrage visserij 250 0 0 0 0

Hogere lasten ivm tijdelijk hogere subs. Landschapsbeheer 78 78 5 0 0

Hogere lasten ivm zonnepanelen 21 0 0 0 0

Verschuiving budget BIBOB van progr 6 naar 1 9 0 0 0 0

1.4 Ruimtelijk beleid Lagere lasten windenergie 0 0 0 0 -250

6.5 Bedrijfsvoering Verschuiving budget BIBOB van progr 6 naar 1 -9 0 0 0 0

6.6 Reserves Hogere ontt. strat.res. ivm Deltaprogr. en zonnepanelen -42 0 0 0 0

Hogere onttrekking strat.res. ivm mon. natuur/landschap -5 -5 -5 0 0

Hogere onttrekking strat.res. ivm Omgevingsvisie -100 -500 -400 0 0

Totaal 323 73 0 0 -250

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren



 

4. Bereikbaarheid 
 

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen: 

1. Openbaar vervoer;  

2. Mobiliteit. 

 

4.1 Beschrijving externe en/of interne ontwikkelingen 
 

Onderhoud nieuw areaal 
Naar aanleiding van de vaststelling van de koepelnota Infra beheerplan hebben wij besloten tot een 
aanpassing van de systematiek inzake onderhoudslasten nieuw areaal. Met ingang van het pMIRT 
2016-2020  zullen de jaarlijkse en niet-jaarlijkse onderhoudslasten van het nieuwe areaal jaarlijks 
vooraf inzichtelijk worden gemaakt. Hiermee wordt er beter inzicht verkregen in de kosten 
van  onderhoud van het areaal. Ook kan er een integrale afweging gemaakt worden bij nieuwe 
investeringen.  
Op basis van het huidige pMIRT 2015 – 2019 zou dit betekenen dat er vanaf 2017 aanvullende 
middelen noodzakelijk zijn voor het onderhoud van nieuw areaal. Voor 2017 gaat het om € 188.000, 
voor 2018 om € 215.000 en voor 2019 om € 292.000. We hebben voorlopig rekening gehouden met 
deze bedragen voor de jaren 2017-2019. Indien de daadwerkelijke realisatie van de 
areaaluitbreiding in een ander jaar plaatsvindt, zullen deze ramingen hierop nog worden aangepast.  
De hogere onderhoudslasten komen ten laste van het begrotingssaldo in genoemde jaren. 

 

Verkeersmanagement 
We hechten aan een vlotte doorstroming op de provinciale wegen. Waar zich verstoringen voordoen, 

pakken we die voortvarend aan. Zo gaan we samen met de gemeente Dronten studeren op de 

verbetering van de bereikbaarheid van de recreatiegebieden in de Oostrand tijdens de piektijden 

bij grote evenementen, zowel voor het openbaar vervoer als voor autoverkeer.  

In de nota Mobiliteitsbeleid besteden we nadrukkelijk aandacht aan verkeersmanagement en de 

mogelijke inzet van communicatiemiddelen die de doorstroom bevorderen. We reserveren daartoe 

eenmalig € 0,5 miljoen binnen de reserve strategische projecten voor verkeersmanagement, 

inclusief de verbeterde bereikbaarheid van de Oostrand. 

 

Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid vinden we heel belangrijk. We zetten daarom de samenwerking met gemeenten 

en politie in verkeersvoorlichting voort. Daarnaast onderzoeken we hoe onze wegen nog veiliger 

kunnen worden gemaakt. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek bepalen we samen met 

gemeenten welke strategieën de beste resultaten opleveren. We verhogen het budget voor 

verkeersveiligheid structureel met € 0,1 miljoen en werken een voorstel uit voor de besteding 

daarvan. 

 

Fietspadennetwerk 
Fietsverkeer verdient onze steun. Door technologische ontwikkelingen als de e-bike kunnen mensen 

langere afstanden per fiets afleggen. Dat stimuleren we. We onderzoeken in hoeverre het 

Flevolandse fietspadennetwerk sluitend is en pakken de gaten aan. Voor de verbeteringen van het 

fietspadennetwerk reserveren we eenmalig € 2,0 miljoen binnen de reserve strategische projecten. 

 

Haalbaarheidsonderzoeken mobiliteit 
Een belangrijke aanvulling op de Flevolandse weginfrastructuur is een verbinding over de baai van 

Van Eesteren. Dit traject is een onderdeel van de N23 van Alkmaar naar Zwolle en wint aan belang 

door de aanleg van Flevokust. We gaan onderzoeken wat er nodig is om deze verbinding aan te 

leggen. We onderzoeken ook de haalbaarheid van een fietsbrug tussen Zeewolde en de Veluwe en 

bespreken met alle omliggende gemeenten en de provincie Gelderland de wenselijkheid en 

gezamenlijke financiering van zo’n fietsbrug. Daarnaast onderzoeken we de haalbaarheid van de 

aanleg van een transferium gekoppeld aan de aansluiting van Flevokust op de Hanzelijn. 

Voor de verschillende haalbaarheidsonderzoeken op het gebied van mobiliteit (transferium, 



 

aansluiting Flevokust op de Hanzelijn, de overbrugging van de Baai van Van Eesteren en de 

fietsbrug) reserveren we eenmalig € 0,2 miljoen binnen de reserve strategische projecten. 

 

4.2 Rapportage over afwijkingen lopend begrotingsjaar 
 

Binnen het programma Bereikbaarheid rapporteren wij afwijkingen bij de programmaonderdelen: 

 Openbaar Vervoer; 

 Mobiliteit. 

 

2.1 Openbaar vervoer 

 
Kwaliteitsimpuls openbaar vervoer 
Middelen 

Op 21 oktober 2014 zijn uw Staten geïnformeerd over de voorgenomen inzet van de extra provinciale middelen 

( € 0,4 mln.) inzake de kwaliteitsimpuls openbaar vervoer. In deze mededeling is aangegeven dat deze 

middelen evenredig verdeeld zullen worden over 2015 en 2016. Om hieraan invulling te kunnen geven wordt 

€ 0,2 mln. doorgeschoven naar 2016. Deze gelden worden ingezet voor incidentele tariefacties en gerichte 

marketingacties. 

 

2.2 Mobiliteit 

Regiefunctie ontsluiting luchthaven – A6 

Middelen 

In 2014 is € 250.000 beschikbaar gesteld als bijdrage in de Rijksverkenning voor de ontsluiting van de 

luchthaven op de A6. Dit bedrag is binnen de reserve strategische projecten geoormerkt. In 2015 zal een 

bedrag van € 100.000 ingezet worden om de regiefunctie voor de ontsluiting te vervullen. Dit bedrag wordt aan 

de reserve onttrokken.  

 

pMIRT 

Middelen 

In de jaarrekening 2014 is aangegeven dat een aantal infrastructurele projecten niet volledig afgerond zijn in 

het begrotingsjaar. Voor een deel worden deze projecten gedekt uit reserves. Deze onttrekkingen aan de 

reserves (van in totaal € 882.000) schuiven nu door naar 2015. Het betreft hier de volgende projecten: Tweede 

rijbaan Gooiseweg (€ 277.000), Passage Dronten (€ 411.000), Waterlandseweg (€86.000),  

Luchthaven Lelystad (€ 45.000), voorbereidingskosten Zwolse Vaart (€ 35.000), Hogering en Roggebotsluis  

(€ 28.000). Deze gelden worden gedekt vanuit de reserve Infrafonds (€ 837.000) en de reserve ZZL/Midden  

(€ 45.000).  

 

De uitvoering van het pMIRT 2015-2019 ligt op schema. Voor een aantal projecten is een kredietwijziging 

benodigd. Het betreft hier een aantal grote projecten die in het pMIRT opgenomen staan. In de nabije 

toekomst worden deze projecten uitgevoerd. Om deze projecten tijdig uit te kunnen voeren moeten er in 2015 

voorbereidingen worden getroffen. De voorbereidingskosten van deze projecten zijn dusdanig hoog dat het 

algemeen voorbereidingskrediet niet toereikend is. Het gaat om de projecten: 

 

1. Hogering:  

In het pMIRT 2015-2019 staat de uitvoering van de capaciteitsuitbreiding van de Hogering gepland voor 2017 en 

verder. Om de uitvoering van dit project in de geplande jaren mogelijk te maken worden er in 2015 een aantal 

onderzoeken uitgevoerd en is er inhuur van specialistische kennis nodig. Bij de actualisatie van het pMIRT is 

hiervoor € 500.000 geraamd. In het jaar 2017 zal dan minder besteed worden. De dekking hiervan is € 250.000 

uit BDU middelen, € 50.000 uit de reserve Infrafonds, € 82.500 uit de Strategische Reserve en de overige  

€ 117.500 wordt geactiveerd. 

 

2. Luchthaven Lelystad: 

Voor de nieuwe ontsluitingsweg van de Larserweg naar de Luchthaven Lelystad worden in 2015 voorbereidingen 

getroffen. Deze voorbereidingen bestaan uit het inhuren van specialistische kennis, het uitvoeren van diverse  

onderzoeken en het eventueel aankopen van gronden. In het pMIRT 2015-2019 was er voor deze kosten  

€ 850.000 in 2016 geraamd. Om het project tijdig af te kunnen ronden worden de voorbereidingen van 2016  



 

naar 2015 verschoven. De dekking hiervan is € 405.000 uit BDU middelen en € 445.000 uit de reserve 
ZZL/midden 

3. Luchthaven – A6:  

In 2017 en 2018 staat de uitvoering van de nieuwe aansluiting A6 richting de Luchthaven Lelystad gepland. Om 

deze geplande uitvoering mogelijk te maken, worden er in 2015 kosten gemaakt ter voorbereiding van dit 

project. Deze voorbereidingskosten worden op € 500.000 geraamd. Deze kosten bestaan onder meer uit het 

uitvoeren van diverse onderzoeken, inhuur van specialistische kennis alsmede aankoop van de benodigde 

gronden. In het pMIRT 2015 – 2019 waren deze kosten geraamd in 2017 en verder. De benodigde € 500.000 

verschuift daarom van 2017 naar 2015. De dekking hiervan vindt voor € 250.000 plaats ten laste van de BDU, 

voor € 100.000 ten laste van de reserve Infrafonds en voor € 80.000 worden bijdragen van derden verwacht. 

Het restantbedrag van € 70.000 wordt geactiveerd. 

 

4.    Natuurvriendelijke oevers: 

We starten in 2015 met de uitvoering van de natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse vaart. Hiervoor is in 

2015 € 356.000 benodigd welk bedrag in 2014 niet is besteed en toen is toegevoegd aan de reserve Infrafonds.  

 

De actualisatie van de pMIRT projecten leidt tot de volgende kredietmutaties: 

 Het bruto raamkrediet investeringen wegen 2015 dient met € 1.850.000 te worden verhoogd tot 

€ 14.732.000. Gelet op de daarmee samenhangende bijdragen (vanuit BDU, reserve Infrafonds, etc.)  stijgt 

het netto investeringsvolume met circa  € 0,2 mln.  De hieruit voortvloeiende hogere kapitaallasten 

bedragen voor 2015 circa € 4.000. Deze hogere lasten kunnen worden opgevangen binnen de huidige 

raming voor kapitaallasten in verband met lagere kapitaallasten in 2015 van gerealiseerde investeringen 

tot en met 2014.  

 Het bruto raamkrediet investeringen vaarwegen 2015 dient met € 356.000 te worden verhoogd tot 

€ 762.000. Omdat deze verhoging volledig wordt gedekt door een hogere onttrekking uit de reserve 

Infrafonds is het netto effect € 0. 

 

NB: De overige bruto raamkredieten blijven ongewijzigd, te weten:  

 Het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen wegen;  

 Het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen vaarwegen; 

 Het bruto raamkrediet niet jaarlijks onderhoud wegen; 

 Het bruto raamkrediet niet jaarlijks onderhoud vaarwegen.  

 

Afstandsbediening bruggen en sluizen  

Voor het project ‘op afstand bedienen bruggen en sluizen’ is een p-MJP subsidie toegekend. De 

administratieve afwikkeling van de exploitatie glasvezel voor het project loopt nog 7 jaren door. 

Hiervoor zijn afspraken vastgelegd in een contract. Om de begroting aan te sluiten op de afspraken 

is in 2015 hiervoor € 200.000 benodigd. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve p-MJP. 
 

  



 

 

4.3 Begrotingswijziging 
 

Binnen dit programma is een aantal wijzigingen voorgesteld in de ramingen van de 

Programmabegroting 2015. Deze zijn hieronder samengevat. Voor zover in het onderstaande 

overzicht mutaties zijn gearceerd leggen deze beslag op het begrotingssaldo; de overige mutaties 

zijn budgetneutraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt halen we voor de voorbereidingskosten van de grote projecten 

middelen naar voren. Deze voorbereidingskosten zijn noodzakelijk om de projecten volgens planning 

uit te voeren. Ook lopen projecten door van 2014 naar 2015, zoals gemeld in de jaarrekening 2014. 

Om de middelen in 2015 beschikbaar te hebben is een (technische) begrotingswijziging 

noodzakelijk. Daarnaast zetten we  de beschikbare middelen voor natuurvriendelijke oevers in, die 

nu nog in de reserve Infrafonds zijn opgenomen. Per saldo zijn de voorgestelde 

begrotingswijzigingen met betrekking tot de projecten (nagenoeg) budgetneutraal en de bedragen 

wijken niet af van de bedragen in het vastgestelde p-MIRT. 
Voorts stellen we voor om vanaf 2017 voor het beheer en onderhoud van nieuwe infrastructuur extra 
middelen beschikbaar te stellen. Dit is een uitwerking van de Koepelnota die op 29 januari 2014 
door uw Staten is vastgesteld.  

 

 

NB: 

Daarnaast reserveren wij de volgende bedragen binnen de reserve strategische projecten. Hiervoor 

zullen nader uitgewerkte voorstellen aan uw Staten worden voorgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Onderwerp Bedrag

Haalbaarheidsonderzoeken mobiliteit 200

Verkeersmanagement en bereikbaarheid Oostrand 500

Realiseren sluitend fietspadennetwerk 2.000

Totaal 2.700

bedragen x € 1.000

Programma Bereikbaarheid Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

2.1 Openbaar vervoer Herfasering middelen kwaliteitsimpuls OV -200 200 0 0 0

2.2 Mobiliteit Hogere bijdrage aan infraprojecten tlv BDU 905 -405 -500 0 0

Hogere bijdrage aan infraprojecten tlv reserves 1.915 -445 -233 0 0

Hogere lasten ivm regiefunctie ontsluiting luchthaven 100 0 0 0 0

Hogere onttrekking BDU ivm infra.proj. -905 405 500 0 0

Hogere lasten ivm afstandbediening bruggen/sluizen 200 0 0 0 0

Hogere lasten verkeersveiligheid 100 100 100 100 100

2.3 Instandhouding en realisatie infrastructuur Hogere onderhoudskosten nieuwe areaal infra 0 0 188 215 292

6.6 Reserves Hogere onttrekking res. p-MJP ivm proj. Afstandbediening -200 0 0 0 0

Hogere onttrekking strat.res. ivm ontsluiting luchthaven -100 0 0 0 0

Hogere ontt. strat. res. ivm herfasering kwal.impuls OV 0 -200 0 0 0

Hogere onttrekking strat.res. ivm  Infra.proj. -83 0 83 0 0

Hogere storting strat. res. ivm herfasering kwal.impuls OV 200 0 0 0 0

Hogere onttrekking res. Infrafonds ivm herfasering proj. -837 0 0 0 0

Hogere onttrekking res.Infrafonds ivm  Infra.proj. -506 0 150 0 0

Hogere onttrekking ZZL/Midden ivm  Infra.proj. -445 445 0 0 0

Hogere onttrekking res. ZZL/Midden ivm herfasering infraproj. -45 0 0 0 0

Totaal 100 100 288 315 392

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren



 

5. Economie 
 

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen: 

1. Economische structuurversterking;  

2. Ontwikkeling en innovatie. 

 

5.1 Beschrijving externe en/of interne ontwikkelingen 
 

Visie werklocaties 
In 2014 is in samenwerking met de gemeenten, ondernemers en buurprovincies de RO-Visie 
Werklocaties Flevoland 2015 opgesteld. Deze is op 24 februari 2015 in ontwerp vastgesteld en 
vrijgegeven voor inspraak. Wij verwachten medio 2015 tot de definitieve vaststelling over te kunnen 
gaan. Daarna kan de uitvoering plaatsvinden van de veranderagenda (het uitvoeringsprogramma) uit 
de visie.   
In het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties ten behoeve van de Metropool Regio 
Amsterdam worden de afspraken van de Uitvoeringsstrategie voor bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties gemonitord. Het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties doet vanaf 2014 
onderzoek naar de vraaggerichte profilering van werklocaties om de kansrijke locaties te 
determineren. 
 

Regiegroep Techniek Flevoland 
De Regiegroep Techniek Flevoland verbindt, stimuleert, initieert en delegeert activiteiten voor de 

technische sector op basis van een breed gedragen regionale visie. Hierdoor wordt een belangrijke 

bijdrage geleverd aan een gezonde technische arbeidsmarkt in Flevoland met voldoende en goed 

opgeleide technische vakmensen. De netwerkstructuur wordt ondersteund door een compacte 

uitvoeringsorganisatie (regisseur met projectondersteuning) die door de partijen samen wordt 

bekostigd. Wij stellen voor om voor de periode 2015-2018 aan de Regiegroep een jaarlijkse bijdrage 

te verstrekken. Deze bijdragen komen ten laste van de begrotingssaldi in die jaren. In totaal gaat 

het om een bedrag € 250.000.  

 

Topsectoren 
We richten ons op de doorontwikkeling naar een innovatieve, circulaire Flevolandse economie. 

Daarom blijven we ons inzetten voor de topsectoren Life Sciences & Health, Agro & Food, en High 

Tech Systemen en Materialen. De ontwikkeling van Flevoland tot logistiek knooppunt voor weg, 

spoor, water en door de lucht vormt een onderscheidend pluspunt voor de concurrentiekracht van 

de regio, dat we krachtig zullen profileren. Mede daarom willen we logistiek toevoegen als 

topsector binnen ons economisch beleid. We reserveren eenmalig € 2,0 miljoen binnen de reserve 

strategische projecten voor het topsectorenbeleid. 
 

Midden- en Kleinbedrijf 
De Flevolandse economie wordt gedragen door het MKB. Het MKB Doorstartfonds is een breed 

toegankelijke regeling voor het MKB. We evalueren of deze regeling voldoet en onderzoeken op 

basis daarvan hoe we het best voor thema’s als ondernemersvaardigheden, internationaal 

ondernemen of ondersteunende dienstverlening aanvullende breed toegankelijke ondersteuning 

kunnen bieden aan het MKB in brede zin. Dat zou kunnen via een kredietunie. Daarvoor zullen we de 

mogelijkheden van Europese programma’s als EFRO maximaal benutten en uit eigen middelen 

reserveren we eenmalig € 0,5 miljoen binnen de reserve strategische projecten voor dit doel. 

 

 

Arbeidsmarkt 
We willen in afstemming met de gemeenten de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
versterken. Waar de gemeentelijke rol ligt bij de aanbodkant van de arbeidsmarkt (de mensen die 
werk zoeken), zien we voor de provincie vooral een rol aan de bovenlokale vraagkant (de behoefte 
van de bedrijven). We gaan met bedrijven het gesprek aan over wat er nodig is om te voorzien in 
hun (flexibele) behoefte aan goedgeschoold personeel wat bijdraagt aan grotere 
arbeidsparticipatie. Binnen die gezamenlijke aanpak zien we ook een actieve bijdrage voor onszelf, 



 

bijvoorbeeld via een regeling waarmee het aanbod aan arbeidskrachten beter aansluit op specifieke 
behoeften van bedrijven. We reserveren voor het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt eenmalig € 1,5 miljoen binnen de reserve strategische projecten. 

 

Productketens 
We zien belangrijke kansen in het in Flevoland ontwikkelen van volwaardige productketens rond 
specifieke sectoren. De toplandbouw in Flevoland biedt een uitstekende basis voor de ontwikkeling 
van innovatiegerichte bedrijvigheid. Datzelfde geldt voor de nautische sector (inclusief visserij en 
visverwerkende industrie), voor composieten en voor windenergie. Verder stimuleren wij kansrijke 
ketenontwikkelingen binnen de mogelijkheden die voor ons open staan. 

In de productie van duurzame energie zien we één van Flevolands unieke economische troeven om 

energie-intensieve bedrijven naar Flevoland te halen. Zeker als die rechtstreeks kunnen worden 

aangesloten op een windpark, is er veel (milieu)winst te behalen.  

Voor zover mogelijk zetten we Zuiderzeelijngelden in voor productketens; aanvullend hierop 

reserveren we voor dit doel € 1,5 miljoen binnen de reserve strategische projecten. 

 

Vrijetijdseconomie 
De vrijetijdseconomie is een niet te onderschatten banenmotor. De kracht ervan kan flink worden 

versterkt door een intensievere kruisbestuiving tussen ruimte en natuur, landschapskunst, cultuur, 

sport en archeologie. We zien zowel voor dag- als voor verblijfsrecreatie kansen voor promotie van 

Flevoland als toeristisch-recreatief merk met voorbeelden als een Flevokunstroute, 

Flevonatuurroute, een landschapskunstroute en nog veel meer. Dat vraagt om versterking van 

toerisme en recreatie en strategische gebiedspromotie. Daarom stellen we voor € 250.000 per jaar 

hiervoor vrij te maken. Daarnaast reserveren we voor dit doel eenmalig € 150.000 binnen de reserve 

strategische projecten. 

 

5.2 Rapportage over afwijkingen lopend begrotingsjaar 
 

Binnen het programma Bereikbaarheid rapporteren wij afwijkingen bij de programmaonderdelen: 

 Economische structuurversterking;  

 Ontwikkeling en innovatie 
 
 
3.1 Economische structuurversterking;  

 

Rentelasten en baten MKB Kredietfonds  

Middelen 

In 2014 hebben uw Staten ingestemd met een kredietregeling voor het MKB, waarbij een lening aan de 

Kredietbank Nederland wordt verstrekt. Inmiddels is de eerste tranche van de lening (looptijd 10 jaar) 

beschikbaar gesteld. De rentelasten en –baten hiervan ad. € 8.000 waren nog niet in de begroting verwerkt.  

 

BTW OMFL 

Middelen  

Voor de uitvoering van provinciale taken declareert de OMFL de BTW bij de provincie. De provincie vraagt deze 

terug bij het BTW-compensatiefonds en betaalt dit vervolgens uit aan de OMFL. De BTW OMFL 2014 bedraagt € 

72.000. Deze wordt aan de lasten- en aan de batenkant bijgeraamd. 

 

3.2 Samenwerking en uitvoering Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020 

 

Technische Bijstand Kansen voor West II 2014-2020 

Activiteiten 

Voor het landsdelige EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) programma maakt Flevoland samen 

met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam 

en Utrecht onderdeel uit van landsdeel West. Met deze partners is vanaf het najaar van 2011 intensief 

samengewerkt aan de totstandkoming van het operationeel programma EFRO 2014-2020 West-Nederland.  

  



 

Dit programma is een vervolg op het programma Kansen voor West 2007-2013 en wordt daarom ook wel 

aangeduid met Kansen voor West II. De Europese Commissie heeft  het programma op 12 december 2014 

goedgekeurd. Ter 

 nadere duiding van de kansen en mogelijkheden voor Flevoland binnen de kaders van Kansen voor West II is 

het "Uitvoeringsdocument Kansen voor Flevoland 2014-2020" opgesteld.  

Naast het inhoudelijk kader hebben de partners ook afspraken gemaakt over de organisatorische en financiële 

aspecten van Kansen voor West II en deze vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Op hoofdlijnen is de 

uitkomst dat de werkwijze uit de eerste programmaperiode gehandhaafd blijft. Gemeente Rotterdam blijft de 

aangewezen Management Autoriteit en de provincie Flevoland verleent ondersteuning (Technische Bijstand) als 

programmabureau West-regio. Dit is vergelijkbaar met de werkwijze en afspraken van de programmaperiode 

2007-2013. Hiermee verband houdend is gelijktijdig met het convenant een uitvoeringsovereenkomst met de 

gemeente Rotterdam gesloten. In deze overeenkomsten zijn tevens de beschikbare bedragen voor de 

vergoeding aan de provincie voor de te verlenen ondersteuning vastgelegd. 

 

Middelen 

In de meerjarenbegroting is reeds uitgegaan van continuering van de werkzaamheden voor het 

Programmabureau West-regio. Hierbij is rekening gehouden met een kleinere omvang van de werkzaamheden 

en een lagere vergoeding voor overhead. Op een lagere vergoeding is in de begroting reeds geanticipeerd door 

het opnemen van de stelpost "dekking overhead", voor een bedrag van € 350.000 per jaar met ingang van 2015, 

op basis van de veronderstelling dat er mogelijk geen overheadvergoeding meer zou worden ontvangen (was 

40% in vorige programmaperiode). Nu blijkt dat er toch een overheadvergoeding van 15% wordt gehanteerd. 

Daarnaast is de vergoeding die wij moeten betalen aan de Managementautoriteit lager dan in het vorige 

programma. De formatie van ons programmabureau is op hoofdlijnen reeds aangepast op deze reductie.  

Nu de samenwerking is bekrachtigd kan de stelpost worden ingevuld en de financiële consequenties worden 

verwerkt in de begroting. Dit leidt tot de volgende structurele mutaties in de meerjarenraming:’ 

 

Lasten: 

- lagere bijdrage te betalen aan management autoriteit    - €     65.000 

- lagere salariskosten a.g.v. reductie formatie (1,09 fte) programmabureau  - €   103.000 

Totaal mutatie lasten:        - €   168.000  

 

Baten: 

- lagere vergoeding van MA voor programmabureau (vanaf 2016)   - €  -332.000 

 

Het verschil tussen de lagere baten en de lagere lasten bedraagt € 164.000 nadelig. Dit bedrag kan worden 

gedekt uit de stelpost ‘dekking overhead’ ad. € 350.000. Het restant van de stelpost, € 186.000*, valt vrij ten 

gunste van het begrotingssaldo. 

*in 2015 en 2016 bedraagt deze vrijval resp. € 165.000 en € 46.000, mede als gevolg van de afronding van de 

voorafgaande programmaperiode. 

 

Technische Bijstand Kansen voor West I 2007-2013 

Activiteiten 

De technische bijstand voor de vorige programmaperiode loopt nog door in 2015 (afronding) met een uitloop in 

2016. Hierdoor zal er tijdelijk sprake zijn van een overlap met de nieuwe programmaperiode. Om de benodigde 

extra inzet te kunnen leveren zal de formatiereductie (zie bovenstaand) pas vanaf 2017 worden gerealiseerd 

en zal daarnaast in 2015 extra capaciteit ingehuurd moeten worden. Deze extra in te huren capaciteit wordt 

gedekt uit de bij de Management Autoriteit nog resterende ruimte voor te declareren programmabureaukosten 

uit de programmaperiode 2007-2013. Daarom wordt voorgesteld om zowel het budget voor tijdelijk inhuur 

alsmede de opbrengst vergoeding programmabureau te verhogen met € 800.000. Per saldo is dit 

budgetneutraal. 

 

Afronding programma Kansen voor West I 2007-2013 

Middelen 

Het jaar 2015 is het laatste jaar waarin nog besteding kan plaatsvinden ten laste van de programmaperiode 

2007-2013. De verwachting is dat er dit jaar veel afrekeningen zullen plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld 

het budget OP West Flevoland 2007-2013 te verhogen met € 2.300.000. Dit bedrag bestaat uit € 0,9 mln. voor 

de TMI-regeling, € 1,0 mln. Kansen voor Flevoland en € 0,4 mln. TMI-regeling  Noord-Holland (waarvan 

  



 

Flevoland de uitvoering verzorgt). De dekking hiervan bestaat uit  € 0,5 mln. rijks-cofinanciering, € 0,3 mln. 

EFRO-bijdrage en € 1,5 mln. uit de reserve cofinanciering EU-projecten 07-13. 

 

Interreg VA Deutschland - Nederland 

Activiteiten en middelen 

Door uw Staten is totaal € 6,3 mln. beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van het programma OP West II 

2014-2020. Daarbinnen hebben wij € 1 mln. gereserveerd voor deelname aan het INTERREG VA programma 

Deutschland - Nederland (2014-2020). U bent hierover geïnformeerd via een mededeling (1525905).  

In afwachting van meer duidelijkheid over concreet uit te voeren projecten is destijds geen begrotingswijziging 

doorgevoerd. Nu het programma is gestart en meer duidelijkheid ontstaat over de uit te voeren projecten 

wordt voorgesteld om voor 2015 in eerste instantie een bedrag van € 150.000 te onttrekken aan de reserve 

cofinanciering EU-projecten 14-20 en dit beschikbaar te stellen voor het INTERREG VA programma. 

 

5.3 Begrotingswijziging 
 

Binnen dit programma is een aantal wijzigingen voorgesteld in de ramingen van de 

Programmabegroting 2015. Deze zijn hieronder samengevat. Voor zover in het onderstaande 

overzicht mutaties zijn gearceerd leggen deze beslag op het begrotingssaldo; de overige mutaties 

zijn budgetneutraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: 

Daarnaast reserveren wij de volgende bedragen binnen de reserve strategische projecten. Hiervoor 

zullen nader uitgewerkte voorstellen aan uw Staten worden voorgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Onderwerp Bedrag

Strategische gebiedspromotie en impulsen toerisme en recreatie 150

Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt op vraag bedrijfsleven 1.500

Stimuleren innovatie en productketens 1.500

Economische clusters 2.000

Ondersteuning MKB 500

Totaal 5.650

bedragen x € 1.000

Programma Economie Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

3.1 Economische structuurversterking Hogere lasten ivm BTW OMFL 72 0 0 0 0

Hogere rentelasten ivm kredietregeling voor MKB 8 0 0 0 0

Hogere baten ivm declaratie BTW OMFL via BCF -72 0 0 0 0

3.2 Ontwikkeling en innovatie Hogere baten Rijk OP West ivm afronding OP West 07-13 -500 0 0 0 0

Hogere baten TB OP West 2007-2013 -800 0 0 0 0

Hogere lasten ivm afrekening OP West 2007-2013 2.300 0 0 0 0

Lagere bijdrage aan Techn.Bijstand 2014-2020 0 -65 -65 -65 -65

Lagere opbrengsten TB OP West 2014-2020 157 332 332 332 332

Hogere baten EFRO OP West ivm afronding OP West 07-13 -300 0 0 0 0

Hogere lasten gebiedspromotie en toerisme en recreatie 250 250 250 250 250

Hogere lasten ivm programma Interreg VA 150 0 0 0 0

Hogere lasten regiegroep Techniek 70 60 60 60 0

6.3 Algemene dekkingsmiddelen Hogere rentebaten ivm kredietregeling voor MKB -8 0 0 0 0

6.4 Onvoorzien en stelposten Vervallen stelpost Dekking overhead EU -350 -350 -350 -350 -350

6.5 Bedrijfsvoering Extra inzet OP West 2007-2013 800 0 0 0 0

Mutatie salarislasten OP West 2014-2020 28 37 -103 -103 -103

6.6 Reserves Hogere onttrekking res. Cofin EU 14-20 ivm Interreg VA -150 0 0 0 0

Hogere onttreking res. Cofin EU 07-13 ivm programma OP West -1.500 0 0 0 0

Totaal 155 264 124 124 64

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren



 

 

6. Samenleving 
 

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen: 

1. Zorg en Sport; 

2. Jeugdzorg; 

3. Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur. 

 

6.1 Beschrijving externe en/of interne ontwikkelingen 
 

Monumenten 
We koesteren de status van Schokland als Werelderfgoed. We zien ook daar mogelijkheden om 
Flevoland te versterken als toeristisch-recreatief ‘merk’, net als bij het nationaal park 
Oostvaardersplassen en Batavialand.  

Daarnaast constateren we dat meer gemeenten ervoor kiezen gemeentelijke monumenten aan te 

wijzen. Wij willen hierop inhaken door een eenmalig budget te reserveren van € 0,15 miljoen 

binnen de reserve strategische projecten voor de toeristische en recreatieve benutting van 

Flevolandse monumenten, in aanvulling op het budget dat reeds voor Noordelijk Flevoland 

beschikbaar is. 

 

Leefbaarheid landelijk gebied 
De leefbaarheid van het Flevolandse platteland vinden we belangrijk. Vanuit de samenleving komen 
regelmatig ideeën om de leefbaarheid te versterken. We willen een fonds Leefbaarheid landelijk 
gebied instellen voor de uitvoering van actiepunten die voortvloeien uit de Agenda Vitaal 
Platteland. We storten in totaal € 1,8 miljoen in dit fonds in de periode 2016-2019; jaarlijks € 0,3 
miljoen door herbestemming van de structurele middelen voor zorginnovatie en incidenteel € 0,6 
mln.  ten laste van de reserve strategische projecten.  

 
100 jaar Zuiderzeewet 
Op 14 juni 2018 is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. De wet legde de basis 
voor Flevoland. Dat gaan we vieren en zo benutten we een mooie kans om uit te dragen wat 
Flevoland te bieden heeft. Hiervoor reserveren we 0,1 miljoen euro binnen de reserve strategische 
projecten. 

6.2 Rapportage over afwijkingen lopend begrotingsjaar 
 

Binnen het programma Samenleving rapporteren wij afwijkingen bij de programmaonderdelen: 

 Zorg en Sport. 

 Jeugdzorg 

 Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur. 
 

4.1 Zorg en Sport 

Ouderen en eenzaamheidsbestrijding 

Middelen 

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013-2017 is een amendement aangenomen om voor de periode 

2014-2017 € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen voor ouderen en eenzaamheidsbestrijding. Deze middelen 

vallen vanaf 2018 vrij. 

 

4.2 Jeugdzorg 

Jeugdzorg 

Middelen 

In het kader van de overdracht van de jeugdzorgtaken aan de gemeenten per 1 januari 2015 hebben wij in 2015 

een eenmalige bijdrage verstrekt van € 1,5 mln. voor de uitvoering van het projectplan transitie jeugdzorg. De 

gemeente Almere treedt voor dit project op als  penvoerder namens de zes Flevolandse gemeenten.  



 

Recent  heeft gemeente Almere laten weten dat de subsidie is bestemd en al grotendeels is beschikt aan de 

instellingen voor de jeugdzorg. Alleen het onderdeel Logeervoorzieningen kost iets meer tijd, omdat dit een 

overgang van de voorziening inhoudt van GGZ centraal naar Triade/Vitree.  

Met het beschikbaar stellen van deze bijdrage  aan de gemeenten, nemen we als Provincie Flevoland een 

bijzondere positie in. De meeste provincies stellen geen middelen meer beschikbaar in 2015, omdat het nu een 

taak en verantwoordelijkheid is van de gemeenten. 

 

In het verleden hebben wij uit eigen middelen een bestemmingsreserve jeugdzorg gevormd om eventuele 

knelpunten bij de uitvoering van de (toen nog provinciale) jeugdzorgtaken op te kunnen lossen. Deze reserve 

kende per 31 december 2014 een omvang van € 2,5 mln. Wij hebben momenteel geen aanwijzingen dat er nog 

een beroep op deze reserve noodzakelijk zal zijn. Indien dit beeld bij het opstellen van de Zomernota 

ongewijzigd is, zal worden voorgesteld de beschikbare middelen in deze bestemmingsreserve te laten vrijvallen 

ten gunste van de algemene middelen. 

 

4.3 Cultureel erfgoed en culturele infrastructuur 

 

Batavialand 

Activiteiten en Middelen 

De provincie heeft met een subsidie aan stichting Batavialand bijgedragen aan de start van het Erfgoedpark 

Batavialand. Afgesproken is dat voor 1 april dit jaar de provincie een businessplan ontvangt met onder meer 

 een voorstel voor financiering door medeoverheden en andere partijen. Op basis van deze business case zal de 

provincie haar definitieve bijdrage bepalen, waarvoor in totaal € 2.850.000 is geoormerkt binnen de reserves  

strategische projecten en ZZL (onderdeel Midden Flevoland). Ondertussen is de integratie van de drie 

organisaties aan de Lelystadse kust die het erfgoed uitdragen in gang gezet. Het plan is de archieffunctie 

zelfstandig te laten voortbestaan in de huidige Gemeenschappelijke Regeling (GR) NLE en de museale en 

kennisfunctie te laten overgaan naar de stichting Batavialand. Gelet op het relatief grote provinciale belang in 

de huidige GR verwachten we voor de ontvlechting extra expertise op bedrijfskundig, juridisch en financieel 

vlak nodig te hebben. Voor 2015 begroten we de kosten op €100.000 aan procesgeld. Ter dekking van deze 

kosten wordt een beroep gedaan op de binnen de reserve strategische projecten geoormerkte middelen voor 

het erfgoed. 

 

6.3 Begrotingswijziging 
 

Binnen dit programma is een aantal wijzigingen voorgesteld in de ramingen van de 

Programmabegroting 2015. Deze zijn hieronder samengevat. Voor zover in het onderstaande 

overzicht mutaties zijn gearceerd leggen deze beslag op het begrotingssaldo; de overige mutaties 

zijn budgetneutraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: 

Daarnaast reserveren wij de volgende bedragen binnen de reserve strategische projecten. Hiervoor 

zullen nader uitgewerkte voorstellen aan uw Staten worden voorgelegd. 

 

 
  
Onderwerp Bedrag

Toeristisch recreatieve benutting Flevolandse monumenten 150

Leefbaarheid landelijk gebied 600

100 jaar Zuiderzeewet 100

Totaal 850

bedragen x € 1.000

Programma Samenleving Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

4.1 Zorg en sport Lagere lasten herbestemming budget zorginnovatie 0 -300 -300 -300 -300

Lagere lasten eenzaamheidsbestrijding ouderen 0 0 0 -51 -51

4.3 Cultuur Hogere lasten ivm kosten ontvlechting GR NLE 100 0 0 0 0

6.6 Reserves Hogere onttrekking strat.res. ivm NLE -100 0 0 0 0

Hogere storting strat. res. t.b.v. leefbaarheid landelijk gebied 0 300 300 300 300

Totaal 0 0 0 -51 -51

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren



 

7. Investeringsagenda 
 

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen: 

1. Nieuwe Natuur incl. afwikkeling Oostvaarderswold; 

2. Zuidelijk Flevoland; 

3. Noordelijk Flevoland; 

4. Markermeer/IJmeer; 

5. Luchthaven Lelystad/OMALA; 

6. Duurzame energie; 

7. p-MJP/POP3; 

8. Flevokust; 

9. Concentratie Rijksvastgoed Lelystad 

 

7.1 Beschrijving externe en/of interne ontwikkelingen 
N.v.t. 

 

7.2 Rapportage over afwijkingen lopend begrotingsjaar 
 

Binnen het programma Investeringsagenda rapporteren wij afwijkingen bij de 

programmaonderdelen: 

 Nieuwe Natuur; 

 Zuidelijk Flevoland; 

 Luchthaven Lelystad/Omala; 

 P-MJP/POP3 

 

5.1 Nieuwe Natuur 

 

Middelen 

Schadeafwikkeling 

Binnen de reserve Nieuwe Natuur is een bedrag van € 0,85 mln. geoormerkt voor het resterende risico ten 

aanzien van de afwikkeling van schades uit het voormalig OostvaardersWold. Voorgesteld wordt om hiervan 

€ 0,1 mln. beschikbaar te stellen voor de afwikkeling van eventuele claims in 2015. Dit bedrag wordt 

onttrokken aan de reserve Nieuwe Natuur. 

 

Procesgelden Nieuwe Natuur 

In 2015 wordt samen met de initiatiefnemers van de gehonoreerde projecten gewerkt aan de totstandkoming 

van realisatieovereenkomsten. Bij de initiatiefnemers is een grote behoefte aan ondersteuning en advisering 

door experts. Voorgesteld wordt om vanuit de reserve Nieuwe Natuur extra procesgeld beschikbaar te stellen 

zodat de provincie kan voorzien in de gevraagde ondersteuning. In 2014 is incidenteel een bedrag van 

€ 220.000 gestort in de reserve Nieuwe Natuur voor toekomstige procesgelden. Voorgesteld wordt dit bedrag 

in 2015 te onttrekken t.b.v. de te maken proceskosten. 

 

Pachtinkomsten 

In 2014 zijn de ruilgronden BBL overgedragen aan de provincie. De provincie draagt zelf zorg voor verpachting. 

Daarnaast zijn met Stichting Flevo-landschap en Staatsbosbeheer de afspraken over het afdragen van 

pachtinkomsten ten gunste van het programma gecontinueerd. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zijn 

de ramingen voor pachtinkomsten en –kosten geactualiseerd. Het effect op het begrotingssaldo is nihil (beide 

ramingen worden met  € 75.000 verhoogd). 

Daarnaast zijn in 2011 en 2012 pachtinkomsten (totaal € 313.000) ontvangen waaraan nog geen bestemming is 

gegeven . Voorgesteld wordt om deze pachtinkomsten, die nu nog op de balans staan, toe te voegen aan de 

reserve nieuwe natuur, zoals dat ook met de niet bestede pachtinkomsten inkomsten uit 2013 en 2014 is 

gebeurd. Deze middelen zijn reeds meegenomen in de beschikbare middelen bij besluitvorming over het 

programma Nieuwe Natuur op 17 december jl. 

 



 

5.2 Zuidelijk Flevoland 

 

Middelen 

Instellen en voeden reserve Almere 2.0 (FVA) 

Op 28 mei 2014 hebben uw Staten de nadere uitwerking van de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 

vastgesteld, waarin de basis gelegd is voor de oprichting van het Fonds Verstedelijking Almere. Met het Rijk 

en gemeente Almere is overeenkomen dat van de resterende IFA-middelen tot en met 2020 totaal € 31 mln. 

via het fonds zal lopen. Deze € 31 miljoen bestaat voor € 10 mln. uit de geoormerkte IFA-2 gelden voor de 

Floriade alsmede de totale € 21 mln. van IFA-3.  

Voorgesteld wordt om een afzonderlijke reserve Almere 2.0 in te stellen zodat de financiële middelen van het 

fonds gescheiden worden van de afwikkeling van IFA. 

In de voeding van dit fonds wordt voorzien door in 2015 van de reeds in de IFA-reserve beschikbare middelen 

€ 10 mln. over te hevelen naar de reserve Almere 2.0. Voorts wordt voorgesteld om de storting IFA met ingang 

van 2016 te verlagen met € 4,2 mln. ten gunste van een storting in de reserve Almere 2.0 voor hetzelfde 

bedrag. Hiermee bedraagt de storting 2016-2020 totaal € 21 mln. (5 x € 4,2mln). De totale storting in de 

periode tot en met 2020 van € 31 mln. komt daarmee overeen met de afgesproken bijdrage.  

Voor de periode na 2020 wordt het vertrekpunt gehanteerd dat de gemiddelde bijdrage over de totale IFA-

periode (€ 6,7 mln. per jaar) voortgezet wordt. Omdat onze meerjarenbegroting nog niet strekt tot het jaar 

2021 zal besluitvorming hieromtrent in een later stadium plaatsvinden. 

 

Bestedingen  

Bestedingen ten laste van de reserve Almere 2.0 zullen plaatsvinden op basis van een door uw Staten 

vastgesteld jaarprogramma (incl. eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen). Bij besluitvorming 

hieromtrent zal een begrotingswijziging worden gevoegd voor het ramen van de lasten alsmede de hiervoor 

benodigde onttrekking aan de reserve.  

 

Bijstellen lasten IFA 

Het resterende budget van het IFA-programma (het deel dat niet wordt afgewikkeld via het via het Fonds 

Verstedelijking Almere)  bedraagt circa € 15,4 mln.  De huidige begrotingsraming voor de IFA-bestedingen  

(€ 4 mln. per jaar) sluit daar niet meer bij aan. Voorgesteld wordt daarom om het IFA budget voor 2015 te 

handhaven op € 4 mln. en vanaf 2016 (t/m 2020) te verlagen naar circa € 2,3 mln. per jaar. Hiermee sluit de 

begroting weer aan met de omvang van het resterende IFA-programma. 

 

5.5 Luchthaven Lelystad/OMALA 

 

Middelen 

Rente leningen OMALA 

De provincie ontvangt rente op de uitgeleende gelden OMALA. De renteopbrengst van circa € 4 .000 is 

abusievelijk begroot op het programmaonderdeel 5.5 Luchthaven Lelystad/OMALA, terwijl dit het 

programmaonderdeel 6.3 Algemene Dekkingsmiddelen zou moeten zijn. Voorgesteld wordt dit te corrigeren.  

 

5.7 p-MJP/POP3 

 

Middelen 

Afronding p-MJP 

Vanwege de afloop van het p-MJP programma wordt verwacht dat de resterende projecten (nagenoeg) 

volledig worden afgerond in 2015. Daarom wordt voorgesteld het budget voor een aantal lopende p-MJP 

projecten (programmaonderdeel 5.7 POP/pMJP) te verhogen met € 1,72 mln. zodat dit aansluit bij de 

verwachte afrekeningen. Dit bedrag wordt gedekt uit de beschikbare middelen in de reserve p-MJP. 

 

Vrije ruimte in de reserve p-MJP 

Het p-MJP nadert zijn afrondingsfase. Op basis van het huidige saldo van de reserve p-MJP4 in relatie tot de 

nog resterende verplichtingen die gedekt moeten worden uit deze reserve resteert er een ‘vrije ruimte’ 

binnen deze reserve van ca. € 4,8 mln. Dit bedrag kan (na besluitvorming door PS) voor € 4,2 mln. worden 

ingezet voor de dekking van het uitvoeringskosten van het POP3 programma; zie daartoe onderstaand 

                                                 

Na besluit vaststelling jaarrekening 2014.



 

voorstel. Voor de inzet van de dan nog resterende middelen binnen de reserve zal in een later stadium een 

separaat voorstel worden voorgelegd (naar verwachting bij het vaststellen van de verordening voor het POP-

programma). 

 

Uitvoeringskosten POP3 

Sinds 2010 wordt door de provincies en het ministerie van EZ gewerkt aan de voorbereiding van het derde 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). In juli 2014 is het programma ter goedkeuring ingediend bij de EC 

in Brussel. Op 13 februari 2015 heeft de EC het programma definitief goedgekeurd. Sinds juli 2014 werken de 

provincies met het ministerie aan de implementatie van het POP3, zodat deze naar verwachting in de loop van 

2015 opengesteld kan worden. De totale omvang voor de provincie Flevoland bedraagt ca. € 54,1mln (50% 

Europees, 50% cofinanciering). 

Besloten is dat RVO.nl het betaalorgaan is, en alle uitvoeringskosten voor rekening van de provincies zijn. Dit 

verschilt van het POP2, waarin het rijk een deel van de uitvoeringskosten voor haar rekening nam. 

Als gevolg van de uitvoering door RVO.nl, de toegenomen complexiteit van de regeling alsmede het feit dat de 

volledige uitvoeringskosten nu voor rekening van de provincie komen nemen de totale uitvoeringskosten voor 

het POP-programma toe tot € 0,8 mln. per jaar. Deze kosten zijn voor circa € 0,6 mln. per jaar nog niet 

gedekt. Voorgesteld wordt deze extra benodigde middelen ad € 4,2 mln. voor de gehele programmaperiode 

2015-2021 te dekken uit de vrije ruimte binnen de reserve p-MJP, die hierboven is aangegeven. 

 

Uitvoeringskosten afronding POP2 

Naast de uitvoeringskosten voor het nieuwe POP3 programma is er in 2015 een incidentele overlap met de 

uitvoeringskosten voor de afronding van het POP2 programma. In voorgaande jaren zijn er op dit onderdeel 

jaarlijks middelen overgebleven die ten gunste van rekeningresultaat zijn gebracht (ca. € 40.000 per jaar). 

Voorgesteld wordt de incidentele kosten (€ 85.700) in 2015 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2015. 

 

Cofinanciering POP3 afwikkelen via reserve p-MJP/POP 

In de meerjarenbegroting is momenteel structureel € 430.000 per jaar opgenomen als cofinancieringsbudget 

voor POP3. In enig jaar niet bestede middelen worden doorgaans bij resultaatbestemming overgeheveld naar 

volgende begrotingsjaren. Een meer praktische werkwijze is om dit budget om te zetten in een jaarlijkse 

storting in de reserve p-MJP en vervolgens een onttrekking te ramen voor de werkelijk verwachte 

cofinancieringslasten. Hierdoor blijven de in enig jaar niet bestede cofinancieringsmiddelen automatisch 

binnen de reserve beschikbaar voor latere jaren.  Daarbij zal de naam van de reserve p-MJP worden gewijzigd 

in reserve p-MJP/POP. Door vervolgens een oormerk op de POP-middelen aan te brengen blijft inzichtelijk 

welk deel van de reserve nog betrekking heeft op het oude programma en welk deel betrekking heeft op het 

nieuwe POP3 programma. 

 

7.3 Begrotingswijziging 
 

Binnen dit programma is een aantal wijzigingen voorgesteld in de ramingen van de 

Programmabegroting 2015. Deze zijn hieronder samengevat. Voor zover in het onderstaande 

overzicht mutaties zijn gearceerd leggen deze beslag op het begrotingssaldo; de overige mutaties 

zijn budgetneutraal. 

 
 

 

 

 

 

  

Programma Investeringsagenda Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

5.1 Nieuwe Natuur Hogere pachtinkomsten Nieuwe Natuur -388 0 0 0 0

Hogere lasten ivm inhuur experts 220 0 0 0 0

Hogere lasten van verpachting 75 0 0 0 0

Hogere lasten ivm  afwikkeling van schades 100 0 0 0 0

5.2 Zuidelijk Flevland Lagere lasten IFA 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700

5.5 Lelystad Airport / OMALA Administratieve correctie rente lening OMALA 4 4 4 4 4

5.7 EU Plattelandsontwikk. programma Hogere lasten ivm afronding programma p-MJP 836 600 600 600 600

Lagere baten ivm afloop p-MJP 2007-2013 1.570 0 0 0 0

6.3 Algemene dekkingsmiddelen Administratieve correctie rente lening OMALA -4 -4 -4 -4 -4

6.6 Reserves Hogere onttrekking IFA ivm nieuwe res. Almere 2.0 -10.000 0 0 0 0

Hogere storting res. Nieuwe Natuur ivm pachtinkomsten 313 0 0 0 0

Lagere storting res. IFA ivm instellen res. Almere 2.0 0 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200

Hogere onttrekking res. Nieuwe Natuur ivm inhuur en claims -320 0 0 0 0

Hogere onttrekking res. p-MJP ivm oud progr./kn uitv.org. POP3 -2.320 -600 -600 -600 -600

Lagere onttrekking res. IFA ivm vorming res. Almere 2.0 0 1.700 1.700 1.700 1.700

Hogere storting res.Almere 2.0 10.000 4.200 4.200 4.200 4.200

Totaal 86 0 0 0 0

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren



 

8. Bestuur 
 

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen: 

1. Samenwerking en Bestuurlijke positionering; 

2. Openbare orde en veiligheid;  

3. Algemene dekkingsmiddelen; 

4. Onvoorzien en stelposten; 

5. Bedrijfsvoering; 

6. Reserves. 

 

8.1 Beschrijving externe en/of interne ontwikkelingen 
 

Participatiewet 

Ter uitvoering van de Participatiewet zal de provincie de komende jaren een toenemend aantal 

mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats aanbieden. Hiermee is een jaarlijks oplopend 

bedrag gemoeid. In de huidige meerjarenraming t/m 2018 is hiervoor een jaarlijkse lastentoename 

van circa € 63.000 opgenomen. Voor de jaarschijf 2019 komt hier een bedrag van € 63.000 bij.  

 
Horizontaal toezicht 
De Provincie Flevoland en de Belastingdienst hebben op 15 december 2014 een 'convenant 
horizontaal toezicht' getekend. In dit convenant is onder andere opgenomen dat de provincie zorg 
draagt voor een systeem van interne beheersing en controle met als doel het opstellen en indienen 
van aanvaardbare aangiften. Aan een dergelijk systeem is de afgelopen jaren hard gewerkt door de 
provincie. Komende periode zal het systeem volwassener worden gemaakt in die zin dat opzet, 
bestaan en werking inzichtelijker worden gemaakt. 

 
Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen 
Met ingang van 1 januari 2016 worden overheidsondernemingen belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. Voor Flevoland zal dit mogelijk aan de orde zijn bij onder andere Flevokust 
en OMALA. Wij zijn bezig om de gevolgen hiervan te inventariseren en te analyseren. Aan de hand 
van een impactanalyse zullen de noodzakelijke aanpassingen worden gedaan om de aangiften 
vennootschapsbelasting vanaf het jaar 2016 in te kunnen dienen. 
 
Informatisering en automatisering 
Wij zullen zorgdragen voor een goede aansluiting bij de landelijke ontwikkelingen zoals een tijdige 
implementatie van de basisregistraties en bijbehorende voorzieningen. De komende jaren zullen 
sterk in het teken staan van de bijdrage aan de zogenoemde ‘Laan van de leefomgeving’. Als 
vervolg op de digitale keten natuur zal de provincie haar bijdrage leveren aan de inrichting van 
nieuwe informatiehuizen, onder andere die van natuur. De informatiehuizen leveren gegevens, 
informatie, etc. vanuit een specifiek domein. Ook staan de provincies aan de lat voor het 
informatiehuis externe veiligheid. Een basis is al gelegd door het bouwen en vullen van de 
risicokaart voor externe veiligheid. Dit zal de komende jaren inzet vragen van mensen en middelen. 
Daarnaast zullen ontwikkelingen op het gebied van de e-depots (digitale archieven, die in een 
externe omgeving ter beschikking worden gesteld) worden gevolgd. 
Voorts wordt verder gewerkt om de basis op orde te krijgen door de inzet van een modern 
management informatie systeem (MIS), goed life cyclemanagement (up-to-date houden software 
pakketten) op de bestaande applicaties en het verbeteren van de procesinrichting. 
Nieuwe trends zoals het omgaan met Big Data, visualisaties en de wet open overheid (open contact, 
open aanpak, open data en open verantwoording)  zullen worden geconcretiseerd. 
 
Extra inzet uitvoering coalitieakkoord 
In het Coalitieakkoord zijn diverse beleidsvoornemens en nieuwe impulsen opgenomen. Deze leggen 
een extra beslag op de ambtelijke organisatie. Voor de gevolgen hiervan wordt jaarlijks een bedrag 
van € 0,2 mln. vrijgemaakt. 
  
 



 

8.2 Rapportage over afwijkingen lopend begrotingsjaar 
 

Binnen het programma Bestuur rapporteren wij afwijkingen bij de programmaonderdelen: 

 Samenwerking en Bestuurlijke positionering; 

 Algemene dekkingsmiddelen; 

 Bedrijfsvoering 

 

6.1 Samenwerking en Bestuurlijke positionering; 

 

Provinciale Staten 

Middelen 

Ten behoeve van de verkiezingen 2019 is € 130.000 benodigd (waarvan reeds € 50.00 beschikbaar is) voor de 

opkomstbevorderende campagne.  

Tevens is er extra budget benodigd voor de afzonderlijke deelprojecten ad € 130.000 die met de verkiezingen 

verband houden, zoals de uitslagenavond, het introductieprogramma, informatievoorziening ten behoeve van 

het inwerken, de Eerste Kamerverkiezingen etc. Hiervoor wordt zo nodig inhuur gepleegd (externe expertise) 

verdeeld over de twee jaren en producten ingekocht.  

Daarnaast wordt om de twee jaar een Statenconferentie gehouden. In het verkiezingsjaar 2019 is hiervoor 

additioneel € 73.000 benodigd.  

 

Beschikbaar stellen krediet aanschaf Hardware Statenleden 2015-2019 

Middelen 

Per Statenperiode is er een krediet beschikbaar voor de aanschaf van hardware (iPads) voor Statenleden. Voor 

de nieuwe periode is nog geen  krediet ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd. Om die reden leggen wij dit 

kredietbesluit nu aan u voor. Het gaat om een bedrag van € 120.000. In dit bedrag is rekening gehouden met 

een eventuele vervanging van deze hardware in de loop van de statenperiode. De kapitaallasten van dit krediet 

zijn wel verwerkt in de Programmabegroting 2015. 

 

Randstedelijke Rekenkamer 

Middelen 

In verband met een reorganisatie bij de Randstedelijke Rekenkamer ontstaan er frictiekosten, waarvoor de 

provincie een tijdelijke bijdrage verleent van € 17.000 per jaar in de periode 2015-2018. Dit bedrag valt vanaf 

2019 vrij.   

 

6.3 Algemene dekkingsmiddelen:  

Voor mutaties met betrekking tot de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar hoofdstuk II van deze 

Perspectiefnota. 

 

6.5 Bedrijfsvoering 

 

CAO provinciaal personeel   

Middelen 

Eind 2014 is de CAO provincies vastgesteld. De financiële gevolgen bedragen voor 2015 € 650.000 en voor 2016 

en volgende jaren € 780.000. Dit bedrag kan worden gedekt binnen de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie 

onder 1.2; programmaonderdeel onvoorzien en stelposten). De huidige CAO heeft een looptijd t/m 31 

december 2015.  Mogelijk zal in de loop van dit jaar een nieuwe CAO voor de periode daarna worden 

vastgesteld. Binnen de stelpost loon en prijsontwikkeling is hiervoor meerjarig ruimte gereserveerd. 

  



 

 

8.3 Begrotingswijziging 
 

Binnen dit programma is een aantal wijzigingen voorgesteld in de ramingen van de 

Programmabegroting 2015. Deze zijn hieronder samengevat. Voor zover in het onderstaande 

overzicht mutaties zijn gearceerd leggen deze beslag op het begrotingssaldo; de overige mutaties 

zijn budgetneutraal. 

Programma Bestuur Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering Lagere lasten ivm vervallen incidentele bijdrage RRK 0 0 0 0 -17

Bijstelling lasten ivm Staten verkiezingen 2019 0 0 0 -50 80

Hogere lasten Provinciale Staten 0 0 0 50 203

6.4 Onvoorzien en stelposten Verlaging stelpost loon-en prijscomp. ivm CAO -650 -780 -780 -780 -780

6.5 Bedrijfsvoering Hogere lasten ivm Participatiewet 0 0 0 0 63

Hogere personele lasten uitvoering Collegeakkoord 200 200 200 200 200

Hogere lasten salarissen ivm CAO 650 780 780 780 780

Totaal 200 200 200 200 529

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren



 

IV 
 

    Financieel totaaloverzicht        

  



 

Financieel totaaloverzicht 
 

Hieronder presenteren wij het overzicht van alle financiële mutaties die hiervoor in de 

hoofdstukken II en III zijn vermeld. Daarbij zijn voor het onderdeel programma’s (III) de mutaties 

die invloed hebben op het begrotingssaldo gearceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perspectiefnota 2015-2019 in één oogopslag

Programma Bereikbaarheid Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

2.1 Openbaar vervoer Herfasering middelen kwaliteitsimpuls OV -200 200 0 0 0

2.2 Mobiliteit Hogere bijdrage aan infraprojecten tlv BDU 905 -405 -500 0 0

Hogere bijdrage aan infraprojecten tlv reserves 1.915 -445 -233 0 0

Hogere lasten ivm regiefunctie ontsluiting luchthaven 100 0 0 0 0

Hogere onttrekking BDU ivm infra.proj. -905 405 500 0 0

Hogere lasten ivm afstandbediening bruggen/sluizen 200 0 0 0 0

Hogere lasten verkeersveiligheid 100 100 100 100 100

2.3 Instandhouding en realisatie infrastructuur Hogere onderhoudskosten nieuwe areaal infra 0 0 188 215 292

6.6 Reserves Hogere onttrekking res. p-MJP ivm proj. Afstandbediening -200 0 0 0 0

Hogere onttrekking strat.res. ivm ontsluiting luchthaven -100 0 0 0 0

Hogere ontt. strat. res. ivm herfasering kwal.impuls OV 0 -200 0 0 0

Hogere onttrekking strat.res. ivm  Infra.proj. -83 0 83 0 0

Hogere storting strat. res. ivm herfasering kwal.impuls OV 200 0 0 0 0

Hogere onttrekking res. Infrafonds ivm herfasering proj. -837 0 0 0 0

Hogere onttrekking res.Infrafonds ivm  Infra.proj. -506 0 150 0 0

Hogere onttrekking ZZL/Midden ivm  Infra.proj. -445 445 0 0 0

Hogere onttrekking res. ZZL/Midden ivm herfasering infraproj. -45 0 0 0 0

Totaal 100 100 288 315 392

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren

Programma Ruimte Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

1.1 Omgevingsbeleid Hogere lasten ivm opstellen nieuwe Omgevingsvisie 100 500 400 0 0

1.2 Water Hogere lasten ivm Deltaprogramma 21 0 0 0 0

1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu Hogere lasten ivm bijdrage visserij 250 0 0 0 0

Hogere lasten ivm tijdelijk hogere subs. Landschapsbeheer 78 78 5 0 0

Hogere lasten ivm zonnepanelen 21 0 0 0 0

Verschuiving budget BIBOB van progr 6 naar 1 9 0 0 0 0

1.4 Ruimtelijk beleid Lagere lasten windenergie 0 0 0 0 -250

6.5 Bedrijfsvoering Verschuiving budget BIBOB van progr 6 naar 1 -9 0 0 0 0

6.6 Reserves Hogere ontt. strat.res. ivm Deltaprogr. en zonnepanelen -42 0 0 0 0

Hogere onttrekking strat.res. ivm mon. natuur/landschap -5 -5 -5 0 0

Hogere onttrekking strat.res. ivm Omgevingsvisie -100 -500 -400 0 0

Totaal 323 73 0 0 -250

Toekomstige jaren

Algemene dekkingsmiddelen Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

6.3 Algemene dekkingsmiddelen Lagere dividendinkomsten BNG 43 43 43 43 43

Mutatie opbrengsten MRB 500 500 1.000 1.500 1.000

Mutatie batig rentesaldo ivm lagere rentevergoeding 99 46 -10 -21 4

Lagere uitkering Provinciefonds 904 695 676 544 544

6.6 Reserves Lagere stortig res. Infrafonds ivm lager opbrengst MRB -39 0 0 0 0

Totaal 1.507 1.284 1.709 2.066 1.591

Onvoorzien en stelposten Lopend jaar

Onderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

6.4 Onvoorzien en stelposten Bijstelling stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2015-2019 -1.040 -440 -390 -90 85

Lagere lasten ivm vervallen stelpost werkg., mobil.en logist. -70 -70 -70 -70 -70

Bijstelling stelpost loon- en prijscompensatie -215 -815 -979 -1.144 143

Totaal -1.325 -1.325 -1.439 -1.304 158

182 -41 270 762 1.749

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren

Toekomstige jaren

Totaal hfd II  financieel perspectief



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programma Economie Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

3.1 Economische structuurversterking Hogere lasten ivm BTW OMFL 72 0 0 0 0

Hogere rentelasten ivm kredietregeling voor MKB 8 0 0 0 0

Hogere baten ivm declaratie BTW OMFL via BCF -72 0 0 0 0

3.2 Ontwikkeling en innovatie Hogere baten Rijk OP West ivm afronding OP West 07-13 -500 0 0 0 0

Hogere baten TB OP West 2007-2013 -800 0 0 0 0

Hogere lasten ivm afrekening OP West 2007-2013 2.300 0 0 0 0

Lagere bijdrage aan Techn.Bijstand 2014-2020 0 -65 -65 -65 -65

Lagere opbrengsten TB OP West 2014-2020 157 332 332 332 332

Hogere baten EFRO OP West ivm afronding OP West 07-13 -300 0 0 0 0

Hogere lasten gebiedspromotie en toerisme en recreatie 250 250 250 250 250

Hogere lasten ivm programma Interreg VA 150 0 0 0 0

Hogere lasten regiegroep Techniek 70 60 60 60 0

6.3 Algemene dekkingsmiddelen Hogere rentebaten ivm kredietregeling voor MKB -8 0 0 0 0

6.4 Onvoorzien en stelposten Vervallen stelpost Dekking overhead EU -350 -350 -350 -350 -350

6.5 Bedrijfsvoering Extra inzet OP West 2007-2013 800 0 0 0 0

Mutatie salarislasten OP West 2014-2020 28 37 -103 -103 -103

6.6 Reserves Hogere onttrekking res. Cofin EU 14-20 ivm Interreg VA -150 0 0 0 0

Hogere onttreking res. Cofin EU 07-13 ivm programma OP West -1.500 0 0 0 0

Totaal 155 264 124 124 64

Toekomstige jaren

Programma Samenleving Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

4.1 Zorg en sport Lagere lasten herbestemming budget zorginnovatie 0 -300 -300 -300 -300

Lagere lasten eenzaamheidsbestrijding ouderen 0 0 0 -51 -51

4.3 Cultuur Hogere lasten ivm kosten ontvlechting GR NLE 100 0 0 0 0

6.6 Reserves Hogere onttrekking strat.res. ivm NLE -100 0 0 0 0

Hogere storting strat. res. t.b.v. leefbaarheid landelijk gebied 0 300 300 300 300

Totaal 0 0 0 -51 -51

Toekomstige jaren

Programma Investeringsagenda Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

5.1 Nieuwe Natuur Hogere pachtinkomsten Nieuwe Natuur -388 0 0 0 0

Hogere lasten ivm inhuur experts 220 0 0 0 0

Hogere lasten van verpachting 75 0 0 0 0

Hogere lasten ivm  afwikkeling van schades 100 0 0 0 0

5.2 Zuidelijk Flevland Lagere lasten IFA 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700

5.5 Lelystad Airport / OMALA Administratieve correctie rente lening OMALA 4 4 4 4 4

5.7 EU Plattelandsontwikk. programma Hogere lasten ivm afronding programma p-MJP 836 600 600 600 600

Lagere baten ivm afloop p-MJP 2007-2013 1.570 0 0 0 0

6.3 Algemene dekkingsmiddelen Administratieve correctie rente lening OMALA -4 -4 -4 -4 -4

6.6 Reserves Hogere onttrekking IFA ivm nieuwe res. Almere 2.0 -10.000 0 0 0 0

Hogere storting res. Nieuwe Natuur ivm pachtinkomsten 313 0 0 0 0

Lagere storting res. IFA ivm instellen res. Almere 2.0 0 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200

Hogere onttrekking res. Nieuwe Natuur ivm inhuur en claims -320 0 0 0 0

Hogere onttrekking res. p-MJP ivm oud progr./kn uitv.org. POP3 -2.320 -600 -600 -600 -600

Lagere onttrekking res. IFA ivm vorming res. Almere 2.0 0 1.700 1.700 1.700 1.700

Hogere storting res.Almere 2.0 10.000 4.200 4.200 4.200 4.200

Totaal 86 0 0 0 0

Toekomstige jaren

863 637 612 588 684

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Totaal hfd III  Programma's

1.045 596 882 1.350 2.433

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Totaal-generaal (hfd II + III)

Programma Bestuur Lopend jaar

Programmaonderdeel Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering Lagere lasten ivm vervallen incidentele bijdrage RRK 0 0 0 0 -17

Bijstelling lasten ivm Staten verkiezingen 2019 0 0 0 -50 80

Hogere lasten Provinciale Staten 0 0 0 50 203

6.4 Onvoorzien en stelposten Verlaging stelpost loon-en prijscomp. ivm CAO -650 -780 -780 -780 -780

6.5 Bedrijfsvoering Hogere lasten ivm Participatiewet 0 0 0 0 63

Hogere personele lasten uitvoering Collegeakkoord 200 200 200 200 200

Hogere lasten salarissen ivm CAO 650 780 780 780 780

Totaal 200 200 200 200 529

Toekomstige jaren



 

Conclusie 
Hieronder zijn de financiële effecten van de voorstellen uit deze Perspectiefnota 2015-2019 voor 

het begrotingssaldo 2015-2019 weergegeven.  

 

 

 

 

 

 
 

Op grond van de voorgestelde begrotingsmutaties, is er in 2015 sprake van een nadelig effect op het 

begrotingssaldo van € 1,0 mln. In de jaren 2016-2019 zijn er nadelige effecten die oplopen van € 0,6 

mln. tot € 2,4 mln.   

 

Het begrotingssaldo 2015 bedraagt momenteel € 42.000 voordelig; voor de jaren 2016 en volgende is 

het huidige begrotingssaldo beperkt nadelig. Indien we de effecten van de Perspectiefnota 2015-

2019 daarbij betrekken, is er in alle jaren sprake van nadelige begrotingssaldi. De dekking van deze 

nadeligs saldi kan plaatvinden vanuit de stelpost nieuw beleid. Deze stelpost is bedoeld ter dekking 

van de voorstellen uit deze Perspectiefnota, waaronder begrepen de voorstellen vanuit het 

Coalitieakkoord en is toereikend. Op de stelpost nieuw beleid resteert dan nog  ruimte voor de 

jaren 2015-2019, zoals in onderstaande tabel is aangegeven. Deze ruimte is vooral incidenteel van 

aard; in het laatste jaar van deze periode (2019) loopt de stelpost terug naar circa € 0,2 mln.     
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Op basis van de huidige inzichten is  het dus mogelijk is om tot een reëel sluitende 
Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 te komen, waarin nog vrije ruimte 
aanwezig is in de vorm van de stelpost nieuw beleid. Bij de nadere uitwerking en opstelling van de 
Programmabegroting 2016 zullen naar verwachting nog verschillen ontstaan voor 2016 en volgende 

jaren als gevolg van voortschrijdende inzichten en nieuwe informatie.  

Daarbij wordt gememoreerd dat er diverse begrotingsonzekerheden zijn. Op grond hiervan hebben 

wij voorgesteld om (via een stelpost ‘onzekerheden Perspectiefnota’) begrotingsruimte te 

reserveren van € 0,5 mln. in 2015, welk bedrag geleidelijk oploopt naar € 2,3 mln. in 2019. Of deze 

ruimte toereikend zal zijn voor deze en eventuele nieuw te ontstane onzekerheden zal de toekomst 

uitwijzen. 

 

 

 

 

Lopend jaar

Mutaties financieel perspectief 2015 2016 2017 2018 2019

mutaties financieel perspectief (hfd II) 182 -41 270 762 1.749

mutaties programma's (hfd III) 863 637 612 588 684

Mutaties begrotingssaldo Perspectiefnota 1.045 596 882 1.350 2.433

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren

Lopend jaar

Onderdeel 2015 2016 2017 2018 2019

Saldo ontwerpbegroting 2015 (na wijz.) -42 57 68 25 25

Saldo Perspectiefnota 2015-2019 1.045 596 882 1.350 2.433

Saldo Begrotingsaldo 1.003 653 950 1.375 2.458

Inzet stelpost Nieuw Beleid -1.003 -653 -950 -1.375 -2.458

Begrotingssaldo na Perspectiefnota 0 0 0 0 0

Saldo stelpost Nieuw Beleid na Perspectiefnota -1.167 -2.017 -1.720 -1.295 -212

(bedragen x € 1.000;  - = voordeel)

Toekomstige jaren



 

V 

 

    Risico’s en onzekerheden            



 

10. Begrotingsonzekerheden 
 

In dit hoofdstuk schetsen wij kort de onzekerheden die bij het opstellen van de Perspectiefnota aan 

de orde zijn. Daarbij beperken wij in dit verband het begrip onzekerheden tot de rekenkundige 

aannames die zijn gedaan bij het opstellen van het financiële perspectief voor 2015 en volgende 

jaren.  

In verband met deze onzekerheden is voorgesteld een stelpost onzekerheden Perspectiefnota 2015-

2019 op te nemen. Het hebben van een dergelijke stelpost maakt het mogelijk bepaalde 

onontkoombare ontwikkelingen in de programmabegroting te verwerken zonder dat dit direct 

invloed heeft op de uitvoering van het vastgestelde beleid. Indien de begrotingseffecten uiteindelijk 

omvangrijker zijn dan de stelpost, zullen andere (beheers)maatregelen noodzakelijk zijn. Het 

bijstellen van ambities kan daarvan onderdeel zijn. 

 

Deze informatie over begrotingsonzekerheden dient vooral om uw Staten te ondersteunen bij de 

keuze tussen het besteden van middelen en het reserveren daarvan. Voor onderstaande 

onzekerheden geldt dat ze mogelijk tot gewijzigde lasten of baten kunnen leiden die veelal als 

onontkoombaar moeten worden beschouwd en moeten worden ingepast binnen de 

programmabegroting indien ze zich voordoen.  

 

Onzekerheden Perspectiefnota:  

 

Provinciefonds  

Eind 2015 komt de door het IPO ingestelde Commissie Jansen met een advies over het verdeelmodel 

Provinciefonds. Daarbij wordt tevens betrokken de overheveling per 2016 van de BDU Verkeer en 

Vervoer naar het provinciefonds. Tevens zal de Commissie bezien of de huidige decentralisatie-

uitkering natuur binnen het Provinciefonds kan worden verdeeld via de reguliere maatstaven van 

het Provinciefonds. Over de uitkomsten hiervan is nog niets te zeggen, maar het advies kan effect 

hebben op de hoogte van de Provinciefondsuitkering in 2016 en volgende jaren. Een van de 

randvoorwaarden van de opdracht aan de Commissie is wel om de herverdeeleffecten beperkt te 

houden. 

 

De omvang van het Provinciefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven volgens de 

methodiek van ‘samen de trap op en af’. In deze Perspectiefnota is rekening gehouden met de 

uitkomsten van de in 2014 verschenen circulaires. In de meicirculaire 2015 zal nieuwe informatie 

worden opgenomen over het Provinciefonds, waarbij rekening zal zijn gehouden met de 

Voorjaarnota 2015 van het kabinet. In deze Perspectiefnota hebben wij reeds geanticipeerd op een 

lager accres voor 2015 en volgende jaren. Onbekend is nog wat de feitelijk accresontwikkeling zal 

zijn. Tevens zal dan de nacalculatie over 2014 bekend worden. Onbekend is wat hiervan het effect 

zal zijn op de uitkering aan Flevoland. Hiervoor is € 0,5 mln. gereserveerd binnen de door ons 

geraamde Provinciefondsuitkering 2015.  

 

Opcenten MRB 

De opcenten zijn een belangrijke bron van autonome inkomsten voor de provincies. De toekomstige 

ontwikkeling van het aantal auto’s is altijd een onzekere factor. Ook de economische situatie is 

hierop van invloed. Voor de omvang van het aantal belastbare auto’s zijn aannames gedaan 

gebaseerd op de trend in de afgelopen jaren.  

 

Rentebaten 

De provincie beschikt in de periode 2015-2019 over een (in de tijd) afnemend liquiditeitsoverschot. 

Sinds 2014 is het verplichte schatkistbankieren van toepassing. Over de bij de schatkist 

ondergebracht middelen wordt momenteel (april 2015) 0% rendement behaald. Getracht wordt om 

een hoger rendement te genereren door middelen uit te lenen aan andere decentrale overheden. 

De mogelijkheden en rendementen daarbij zijn echter ook beperkt. We gaan uit van een gemiddeld 

rendement van 0,1% voor 2015 en volgende jaren. Het risico bestaat dat het feitelijk rendement 

uiteindelijk 0% zal blijken zijn. 

  



 

Kapitaallasten investeringen 

In de programmabegroting 2015 en bijbehorende meerjarenraming 2016-2018 zijn kapitaallasten 

geraamd. Door wijzigingen (vertragingen) in het uitvoeringstempo van deze investeringen kunnen de 

kapitaallasten in 2015 en volgende jaren wijzigingen ondergaan. In de Perspectiefnota is hierop nog 

niet geanticipeerd. Bij het opstellen van de programmabegroting 2015-2019 zal een herberekening 

van de kapitaallasten worden uitgevoerd op basis van een actualisatie van de voortgang van 

investeringen en zullen de effecten daarvan worden verwerkt. Voor zover er effecten voor 2015 

zijn, zullen deze bij de Zomernota worden verwerkt. 

 

Decentralisatie DLG 

Voorjaar 2015 zijn formatieplaatsen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) overgeheveld naar de 

provincies voor taken in het landelijke gebied. Voor Flevoland gaat het om circa 10 

formatieplaatsen die zijn ondergebracht bij de provincie Noord-Holland. Hiervoor is een 

overeenkomst gesloten. De voor deze decentralisatie ontvangen jaarlijkse bijdrage via het 

Provinciefonds van € 1,1 mln. betalen wij aan Noord Holland (in 2015 € 0,9 mln.). Het uitgangspunt 

voor ons is dat de kosten en de daarvoor te ontvangen vergoeding met elkaar in evenwicht zijn. Er 

kan echter sprake zijn van (aanloop)kosten die nog niet voorzien waren. 

 

Compensatie BTW OFGV  

In 2013 en 2014 is de door de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek bij de provincie in 

rekening gebrachte BTW gedeclareerd bij het BTW compensatiefonds. Het ging daarbij om een 

gemiddeld bedrag van € 1 mln. per jaar. Ook andere provincies declareren de betaalde BTW aan 

hun omgevingsdiensten. Het Ministerie van Financiën is een onderzoek begonnen of dit juist is. De 

kans is aanwezig dat het declareren van deze BTW niet meer (op de huidige wijze) mogelijk zal zijn.  

 

CAO ontwikkelingen  

De huidige CAO voor het provinciaal personeel  heeft een looptijd tot en met 31 december 2015. 

Binnen de stelpost loon- en prijsontwikkelingen is ruimte gereserveerd voor de 

loonkostenontwikkeling 2016.  De uitkomsten van een nieuwe CAO alsmede de ontwikkeling van de 

af te dragen werkgeverspremies zijn niet bekend en kunnen afwijken van de ruimte binnen de 

stelpost. 

 

Voorziening pensioenen leden GS 

De provincie is verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening van de (voormalige) leden van GS. 

Daarvoor is een voorziening gevormd, waarvan de omvang jaarlijks wordt bijgesteld op basis van 

zogenoemde actuariële berekeningen. Deze berekeningen worden door een externe partij gemaakt. 

Als gevolg van de dalende rente was het noodzakelijk om de omvang van de voorziening in 2014 te 

verhogen. Het risico is aanwezig dat een verdere daling van de rente een extra toevoeging aan de 

voorziening in 2015 noodzakelijk maakt.   

 

Hieronder is een indicatieve kwantificering van deze onzekerheden opgenomen. Op grond hiervan 

hebben wij voorgesteld om daarvoor een begrotingsruimte te reserveren in de vorm van een 

stelpost van € 0,5 mln. in 2015, welk bedrag geleidelijk oploopt naar € 2,3 mln. in 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onzekerheid per jaar

onderwerp onzekerheid 2015 2016 2017 2018 2019

Provinciefonds effecten aanpasingen verdeelmodel 0 p.m. p.m. p.m. p.m.

extra rijksombuigingen (trap op, trap af) 0 500 750 1.000 1.000

herverdeeleffecten overheveling BDU 0 p.m. p.m. p.m. p.m.

herverdeeleffecten integratie natuurgelden 0 p.m. p.m. p.m. p.m.

MRB ongunstige ontwikkeling aantal voertuigen 0 200 400 600 800

Rentebaten 0% rendement liquiditeiten vanaf 2016 0 110 85 60 35

Kapitaallasten herberekening bij begrotingsopstelling p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

BTW-compensatie mogelijk vervallen compensatiemogelijkheid BTW OFGV 0 250 250 250 250

Decentralisatie DLG ontoereikende compensatie bij overdracht 125 125 125 125 125

CAO provincies afwijkingen t.o.v. reservering in begroting 0 100 100 100 100

Pensioenvoorziening hogere toevoeging voorziening bij lagere rente 400 p.m. p.m. p.m. p.m.

totaal benodigd op stelpost 525 1.285 1.710 2.135 2.310

(bedragen x € 1.000)



 

 
Naast de hierboven genoemde begrotingsonzekerheden zijn er nog talrijke andere risico’s en 

onzekerheden waar de provincie mee te maken heeft. Ook deze kunnen verstrekkende financiële 

gevolgen hebben. Daarbij gaat het echter veelal om onzekerheden die niet direct te maken hebben 

met gekozen aannames in de begroting. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de realisatie van 

het project Flevokust en de ontwikkeling van OMALA. Dergelijke risico’s en onzekerheden worden 

jaarlijks in de paragraaf weerstandsvermogen bij de programmabegroting en het jaarverslag 

vermeld, een en ander in relatie tot de weerstandscapaciteit van de provincie. Als bijlage 4 is de 

paragraaf weerstandvermogen uit het jaarverslag 2014 toegevoegd. De daarin opgenomen 

informatie is nog actueel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Bijlagen            
 



 

1. Financiële consequenties Coalitieakkoord 2015-2019   

  



 

2. Financiële uitgangspunten provincie Flevoland 
 

Wij hanteren een degelijk en solide financieel beleid. Daarom sluit onze begroting en 
houden we onze reserves op een verantwoord niveau.  
 
Algemeen 
1. We nemen alleen voorstellen in overweging die zijn voorzien van een financiële dekking en een 

gedegen risicoanalyse.  
2. Structurele lasten (looptijd langer dan 3 jaren) dekken we uit structurele baten en incidentele 

lasten uit incidentele baten. Onttrekkingen uit reserves beschouwen we als incidentele baten.  
3. Loonkosten van eigen personeel rekenen we niet toe aan investeringen, maar brengen we –als 

periodekosten- ten laste van de exploitatie. 
4. De post onvoorzien gebruiken we alleen voor uitgaven die ‘onontkoombaar’, ‘onvoorzienbaar’, 

‘onuitstelbaar’ en ‘onoplosbaar’ zijn.  
5. De bestemming van financiële meevallers (niet geraamde inkomsten of het rekeningresultaat) 

bepalen we via de reguliere planning- en controlcyclus (perspectiefnota, begroting, zomernota 
en jaarrekening). Dit doen we om een integrale afweging mogelijk te maken. Tegenvallers 
vangen we in principe op binnen het programma of beleidsveld.  

6. De dekking voor nieuwe structurele tegenvallers zoeken we eerst in besparingen buiten onze 
kerntaken, en pas daarna binnen de provinciale kerntaken. 

7. Provinciale Staten stellen de programmabegroting vast op het niveau van de 
programmaonderdelen. Gedeputeerde Staten mogen producten wijzigen binnen een 
programmaonderdeel.  

8. Provinciale Staten stellen nieuwe reserves en voorzieningen in en beslissen over de toevoeging 
van nieuwe middelen. Ook de bevoegdheid voor het onttrekken van middelen aan de reserves 
ligt bij Provinciale Staten, met uitzondering van de reserves Jeugdzorg, Sportaccommodaties 
ca., Gladheidbestrijding en Personele frictiekosten, waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd 
zijn. Gedeputeerde Staten mogen middelen onttrekken aan de voorzieningen. 

9. De ratio van het weerstandsvermogen moet liggen tussen 1,1 en 2. De Algemene Reserve moet  
voldoende zijn om risico’s op te vangen. In de reguliere p&c documenten (perspectiefnota, 
begroting, zomernota en jaarrekening), benoemen we ook de vrije ruimte van de Algemene 
Reserve. 

10. We zorgen ervoor dat onze tarieven en heffingen kostendekkend zijn, maar we vermijden 
ongewenste maatschappelijke effecten. Dit bevorderen we door onze kosten scherp te bewaken 
en overbodige regels te schrappen. 

11. We houden de opcenten MRB op het huidige reële niveau door een inflatiecorrectie toe te 
passen. Dat doen we door een structurele indexering van 1% vanaf 2016. Nieuw of aanvullend 
beleid zullen we niet financieren door een verhoging van de opcenten. 

12. Als we subsidies verstrekken maken we prestatieafspraken met de ontvanger. De inzet en 
effecten van alle verstrekte subsidies evalueren we periodiek.  

 
Nieuw Beleid 
13. Nieuw beleid dat niet voldoet aan het criterium ‘onontkoombaar, onvoorzienbaar, onuitstelbaar 

en onoplosbaar’, en waarvoor geen dekking uit externe bronnen mogelijk is, financieren we in 
principe door tot eenzelfde bedrag oud beleid te schrappen (‘Nieuw voor oud’). Dat doen we bij 
de vaststelling van de perspectiefnota.  

14. Voor nieuw beleid hanteren we de volgende prioriteitsregels: 
• opgelegd door hogere overheden: 1e prioriteit; 
• voortkomend uit het coalitieakkoord/uitvoeringsprogramma: 2e prioriteit; 
• autonoom nieuw beleid: 3e prioriteit. 

 
Verhouding Rijk-Provincie 
15. We investeren geen eigen provinciale middelen voor rijksontwikkelopgaven waarvoor het Rijk 

geen of onvoldoende middelen ter beschikking stelt. 
16. Efficiencykortingen die het Rijk oplegt bij de decentralisatie van taken, vangen we op binnen de 

nieuwe taak. 
17. Rijksbezuinigingen compenseren we niet uit provinciale middelen. 
  



 

3.   Actualisatie pMIRT 2015-2019 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEGEN TOELICHTING PERSPECTIEFNOTA 2015

Project 

nr. Naam Project

niet-

jaarlijks 

onder-

houd

Vervangings

investering

ontwikkel 

investerin

gen

niet-

jaarlijks 

onder-

houd

Vervangings

investering

 ontwikkel 

investeringen 

niet-

jaarlijks 

onder-

houd

Vervangings

investering

ontwikkel 

investerin

gen

(Bedragen x € 1.000, excl. BTW en prijspeil 2015) 

12309

GEMAALWEG verhogen verkeersklasse en verbreding brugklap 

Friesesluis             490        1.520             490          1.520 

GEMAALWEG (Brug <> Lemsterweg) onderhoud verharding rijbaan, fietspad en brugdek              50               50 

GEMAALWEG vervangen fietsbrug               65               65 

15104 URKERWEG (Zuidwesterringweg<>Urk)  onderhoud verharding rijbaan             833            240             833             240 

URKERWEGxZUIDWESTERINGWEG onderhoud tunnelbak               35               35 

15134 STEENWIJKERWEG (Vollenhoverweg<-> Ettelandsweg) verharding fietspad               666                666 

14105 DRONTERWEG (Rietweg<>Lisdoddeweg) onderhoud verharding fietspad 305            66                            305                  66 

12116

DRONTERRINGWEG (N23<>Swifterringweg) onderhoud verharding 

rijbaan 1.700         120                    1.700             120 

DRONTERRINGWEG (Duiker Elandtocht) vervangen duiker 300                             300 

DRONTERRINGWEGxBIDDINGWEG aanleg rotonde 356                       356 

DRONTERRINGWEGxDE POORT aanleg rotonde 356                       356 

15106

SPIJKWEG (Colombinehuis<>Bremerbergweg) onderhoud rijbaan 

verharding             510              50             510               50 SPIJKWEG (Bremerbergweg<>Bremerbergdijk) onderhoud verharding 

fietspad 640            66                            640                  66 

16135 DRONTEN PASSAGE N23 voorfinanciering 2019 - 2020        2.000          2.000 

15107 DRONTERWEGxWIERTOCHT onderhoud fietsbrug               60               60 

DRONTERWEGx zijtak LAGE VAART onderhoud fietsbrug               40               40 

13201 SPIEKWEG (Nijkerkerweg<> Nulderpad) vervanging beplanting 145                        145 

BUITENRING vervangen populieren 1e fase             115             115 

NIJKERKERWEG (Spiekweg<> Winkelweg) vervanging beplanting fase 3 100                        100 

15204 TUSSENRING (vervanging populieren) 30                            30 

15131 GOOISEWEG (Ganzenweg<>Zeewolde) aanleg tweede rijbaan 2.940                2.940 GANZENWEG ZB (Gooiseweg<>Knardijk) onderhoud geluidreducerende 

deklaag rijbaan

GOOISEWEG (Knardijk - viaduct) onderhoud verharding rijbaan

16114 STEDELIJKE BEREIKBAARHEID ALMERE: WATERLANDSEWEG verbreding 5.200                5.200 

Niet-jaarlijks onderhoud verkeersregelinstallaties 100                        100 

Niet-jaarlijks onderhoud verkeersregelinstallaties (NEN keuring) 45                            45 

Niet jaarlijks onderhoud kunstwerken 50                            50 

15317 Zoutloods Stichtse Brug vervangen 150                             150 

15318 Kantoorruimte Stichtse Brug vervangen 150                             150 

15135 Diverse fietsvoorzieningen (verkeersveiligheid) 100                       100 

16122 Luchthaven Lelystad infrastructurele onstluiting op Larserweg

850,000                        850 Voor voorbereiding en grondaankoop schuiven we 

een deel van de PMIRT middelen van 2016 naar 2015. 

17129 LUCHTHAVEN < > A6 Aanleg Ontsluitingsweg 

500,000                        500 Voor voorbereiding schuiven we een deel van de 

PMIRT middelen van 2017 naar 2015. 

16102 HOGERING

500,000                        500 Voor voorbereiding schuiven we een deel van de 

PMIRT middelen van 2017 naar 2015. 

TOTAAL BRUTO PROJECTKOSTEN WEGEN          5.313            1.398      12.882                -                    -            1.850,000          5.313            1.398        14.732 

PMIRT / MBVI 2015 MUTATIE Perspectiefnota 2015 Stand na Perspectief nota 2015
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WEGEN TOELICHTING PERSPECTIEFNOTA 2015

Project 

nr. Naam Project

niet-

jaarlijks 

onder-

houd

Vervangings

investering

ontwikkel 

investerin

gen

niet-

jaarlijks 

onder-

houd

Vervangings

investering

 ontwikkel 

investeringen 

niet-

jaarlijks 

onder-

houd

Vervangings

investering

ontwikkel 

investerin

gen

(Bedragen x € 1.000, excl. BTW en prijspeil 2015) 

BDU

BDU directe uitkering infra en impuls vergroten verkeersveiligheid 

provinciaal wegennet        1.009          1.009 

12309 BDU gemaalweg verhogen verkeersklasse brugklap Friesesluis            760             760 

13115 BDU N23 aanleg autoweg (passage Dronten)        1.000          1.000 

15131 BDU Gooiseweg (Ganzenweg<>Zeewolde) aanleg tweede rijbaan        1.470          1.470 

17129 BDU LUCHTHAVEN < > A6 Aanleg Ontsluitingsweg 

250,000                        250 De dekking wijzigt doordat de uitgaven wijzigen. De 

bedragen zijn overeenkomtig de verdeling in het 

geldende PMIRT. 

16114 BDU SBA: Waterlandseweg capaciteitsuitbreiding        2.600          2.600 

16102 BDU SBA: HOGERING capaciteitsuitbreiding (deel BDU)

250,000                        250 De dekking wijzigt doordat de uitgaven wijzigen. De 

bedragen zijn overeenkomtig de verdeling in het 

geldende PMIRT. 

16122 BDU luchthaven Lelystad infrastructurele ontsluiting op Larserweg

405,000                        405 De dekking wijzigt doordat de uitgaven wijzigen. De 

bedragen zijn overeenkomtig de verdeling in het 

geldende PMIRT. 

Infrafonds

13115 Infrafonds N23 aanleg autoweg (passage Dronten)            700             700 

16114 Infrafonds waterlandseweg capaciteitsuitbreiding            455             455 

16102 Infrafonds SBA: HOGERING capaciteitsuitbreiding

50,000                            50 De dekking wijzigt doordat de uitgaven wijzigen. De 

bedragen zijn overeenkomtig de verdeling in het 

geldende PMIRT. 

15131 Infrafonds Gooiseweg (Ganzenweg<>Zeewolde)aanleg tweede rijbaan            750             750 

17129 Infrafonds  LUCHTHAVEN < > A6 Aanleg Ontsluitingsweg 

100,000                        100 De dekking wijzigt doordat de uitgaven wijzigen. De 

bedragen zijn overeenkomtig het geldende PMIRT. 

16114 Strategische reserve SBA waterlandseweg capaciteitsuitbreiding 1.115                1.115 

16102 Strategische reserve SBA: HOGERING capaciteitsuitbreiding

82,500                            83 De dekking wijzigt doordat de uitgaven wijzigen. De 

bedragen zijn overeenkomtig de verdeling in het 

geldende PMIRT. 

16102 Bijdrage gemeente Almere SBA waterlandseweg capaciteitsuitbreiding            326             326 

16122

 ZZL LUCHTHAVEN LELYSTAD infrastructurele ontsluiting op de 

Larserweg

445,000                        445 De dekking wijzigt doordat de uitgaven wijzigen. De 

bedragen zijn overeenkomtig de verdeling in het 

geldende PMIRT. 

17129 Bijdrage derden Luchthaven A6 aanleg ontsluitingsweg

80,000                            80 De dekking wijzigt doordat de uitgaven wijzigen. De 

bedragen zijn overeenkomtig de verdeling in het 

geldende PMIRT. 

TOTAAL BIJDRAGEN WEGEN                -                    -        10.185                -                    -            1.662,500                -                    -          11.848 

TOTAAL NETTO PROJECTKOSTEN WEGEN          5.313            1.398        2.697                -                    -               187,500          5.313            1.398          2.885 

PMIRT / MBVI 2015 MUTATIE Perspectiefnota 2015 Stand na Perspectief nota 2015
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VAARWEGEN TOELICHTING PERSPECTIEFNOTA 2015

Project 

nr. Naam Project

niet-

jaarlijks 

onder-

houd

Vervangings

investering

ontwikkel 

investerin

gen

niet-

jaarlijks 

onder-

houd

Vervangings

investering

ontwikkel 

investerin

gen

niet-

jaarlijks 

onder-

houd

Vervangings

investering

ontwikkel 

investerin

gen

(Bedragen x € 1.000, excl. BTW en prijspeil 2015) 

12309

FRIESE SLUIS bijdrage aan investeringswerk 

t.b.v. groot onderhoud

            500 500

15133

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS (locaties 

nader te bepalen)

            406 406

15316 TOLLEBEKERBRUG groot onderhoud             140 140

15304 MARKNESSERSLUIS groot onderhoud             550 550

15319

URKERSLUIS vervangen mechanische 

onderdelen brug & sluis

685              685

15320

NOORDERSLUIS  vervanging luiken 

omlooprioool 

180              180

15320 NOORDERSLUIS vervangen PLC  installatie 500              500

- Baggeren (bijdrage aan Waterschap) 180            180

12114 Revisie aanlegsteigers 100            100

11128

Niet jaarlijks onderhoud bestaande 

natuurvriendelijke oevers Flevoland

50              50

14109 Zwolse Vaart natuurvriendelijke oever

356 356 In 2015 starten we met de uitvoering van het project Zwolse 

Vaart. Hiervoor worden de niet benutte middelen uit 2014 

ingezet. 

TOTAAL BRUTO PROJECTKOSTEN 

VAARWEGEN

     1.520        1.365         406             -               -         356      1.520        1.365         762 

Infrafonds

15133

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS (locaties 

nader te bepalen)

406         406

14109 Zwolse Vaart natuurvriendelijke oever

356 356 De dekking wijzigt doordat de uitgaven wijzigen. De bedragen zijn 

overeenkomtig de verdeling in het geldende PMIRT. 

TOTAAL BIJDRAGEN VAARWEGEN           -               -           406             -               -         356             -               -         762 

TOTAAL NETTO PROJECTKOSTEN 

VAARWEGEN

     1.520        1.365           -               -               -             -      1.520        1.365             - 

PMIRT / MBVI 2015 MUTATIE Perspectiefnota 2015 Stand na Perspectief nota 2015



 

4. Paragraaf weerstandsvermogen Jaarverslag 2014  
 (Overgenomen uit Jaarverslag provincie Flevoland 2014) 

 

4. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

4.1  Inleiding 

De provincie heeft in het meerjarenbeleid ambities geformuleerd en wil haar doelstellingen realiseren. In een 

aantal gevallen lukt dat niet of niet geheel. Er zijn veel onzekerheden die er voor kunnen zorgen dat doelen 

niet worden bereikt. In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate de financiële positie van de provincie 

toereikend is om de financiële gevolgen van risico’s die de provincie loopt op te kunnen vangen. Risico’s 

waarvoor voorzieningen zijn getroffen of waarmee al rekening is gehouden door gebruik te maken van 

specifieke reserves of stelposten in de begroting, worden in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten.  

De weerstandsparagraaf wordt tweemaal per jaar (bij begroting en jaarrekening) geactualiseerd. 

 

Leeswijzer 

In paragraaf 2.2 komen het risicobeleid en de ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement aan de 

orde. De top tien van de grootste risico’s wordt in paragraaf 2.3 weergegeven. Deze bepalen in belangrijke 

mate het risicoprofiel van de provincie. In paragraaf 2.4 wordt verder ingegaan op het weerstandsvermogen, 

uit te drukken in de verhouding tussen de hoogte van de risico´s en de weerstandscapaciteit. De 

weerstandscapaciteit is de beschikbare capaciteit die de provincie heeft om niet begrote uitgaven op te 

vangen.  

 

4.2  Risicobeleid en risicomanagement  

De provincie heeft zich als doel gesteld zich te ontwikkelen tot een risicovolwassen organisatie. Concreet 

betekent deze ambitie dat risicomanagement integraal onderdeel uitmaakt van beleidsvoorbereiding, 

besluitvorming en uitvoering. Een van de uitgangspunten in dit beleid is dat risico’s op een verantwoorde 

manier in de besluitvorming worden betrokken. De provincie wil bewust met risico’s omgaan en ze in beeld 

brengen. Openheid over risico’s zorgt ervoor dat ze bekend zijn en daardoor beter beheerst kunnen worden. 

Bij het maken van afwegingen in het risicoprofiel worden om die reden ook beheersmaatregelen in beeld 

gebracht.  

 

Het risicomanagement is structureel ingebed in de bestaande P&C-cyclus. Dat wil zeggen dat de afdelingen in 

hun verantwoording aan de voorkant rekening houden met en rapporteren over de risico’s bij de geformuleerde 

doelstellingen en op te starten projecten. 

Het management en de directie leveren de input voor de risicoparagraaf van de P&C-documenten. Via een 

gespreksronde wordt deze informatie verzameld en geanalyseerd. Dat gesprek is cruciaal omdat daarbij 

ingegaan wordt op houding en gedrag. Daarbij helpt het wanneer “vreemde ogen” vragen stellen over het werk 

in de afdelingen. Als hoofdindeling van risico’s worden in de P&C-documenten de volgende drie categorieën 

gehanteerd:  

 Strategische risico’s (S): deze doen zich voor in ontwikkeltaken van de provincie (strategische dossiers) en 

houden verband met de beleidsdoelen van Provinciale en Gedeputeerde Staten.  

 Bestuurlijke risico’s (B): deze komen voor bij beheertaken van de provincie; deze kunnen omvangrijk zijn, 

maar zijn meestal minder politiek gevoelig. Zij kunnen echter bestuurlijk wel risicovol zijn. Zij zijn vaak 

tactisch of operationeel van aard. Denk daarbij aan de uitvoering van wettelijke taken, waarbij 

overheidshandelen wordt beoordeeld door de samenleving. 

 Operationele risico’s (O): deze doen zich met name voor in de bedrijfsvoering. 
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Bij het vaststellen van de kadernotitie Risicomanagementbeleid (vastgesteld 27 november 2013) hebben de 

Staten gevraagd om over de voortgang van de implementatie te rapporteren.  In deze paragraaf wordt de 

huidige de stand van zaken en de activiteiten van 2014 weergegeven.  

 

Activiteiten op het gebied van risicomanagement in 2014 

 In het Jaarverslag 2013, de Perspectiefnota 2014 en de Programmabegroting 2015 is aandacht besteed aan 

risicomanagement en het weerstandsvermogen in de paragraaf weerstandsvermogen.  

 De risico’s en onzekerheden worden in kaart gebracht. Voor risico’s die op een kans groter dan 50% worden 

geschat, wordt ter afdekking wordt een voorziening getroffen of een bestemmingsreserve gevormd , 

voorzover dit passend is binnen de verslaggevingsregels van het BBV.  

 Het management is actief bezig met risicomanagement. Risicomanagement is een natuurlijk onderdeel van 

het bestuurlijk en ambtelijk handelen. Ook in diverse managementgesprekken is er impliciet en expliciet 

aandacht voor risico’s en risicobeheersing. 

 Risicomanagement komt aan de orde bij belangrijke dossiers, programma’s en projecten.  

 Er wordt binnen het projectmanagement gewerkt aan de standaardisatie van de aanpak van risicoanalyses 

en het beheersen en up-to-date houden van deze analyses gedurende een project.  

 Er is capaciteit vrijgemaakt om expliciet aandacht te geven aan risicobeleid en risicomanagement, 

bijvoorbeeld in de vorm van een manager projectbeheersing binnen de projecten van Infra en door binnen 

de afdeling Management Ondersteuning capaciteit beschikbaar te stellen. 

 

4.3 Risicoprofiel  

Het risicoprofiel is een actueel overzicht van verschillende risico’s die de provincie loopt. Het is uiteraard een 

momentopname, omdat de risico’s in de loop van de tijd veranderen. Het geschetste risicoprofiel is ambtelijk 

bepaald op basis van gesprekken en een actualisatie van het risicoprofiel uit de Programmabegroting 2015. 

 

De positionering van de risico’s in de top tien wordt bepaald door de combinatie van kans, effect en impact. 

Door aan het mogelijke effect (klein, middel of groot) een bedrag te hangen, kunnen de risico’s 

gekwantificeerd worden, zodat er een prioritering in de lijst wordt vastgesteld. De kwantificering is daarmee 

een instrument om gewicht te geven aan de genoemde risico’s en dit af te zetten tegen de 

weerstandscapaciteit. Dit wil dus zeggen dat er geen daadwerkelijke claim ligt op de beschikbare capaciteit. 

 

Het prioriteren van risico’s blijft altijd een subjectieve inschatting. Bij de kwantificering van de risico’s wordt 

rekening gehouden met de beheersmaatregelen die reeds zijn getroffen. Deze beheersmaatregelen zijn er 

immers op gericht de kans, het effect of de impact van het risico te mitigeren. Risico’s waarvoor 

beheersmaatregelen zijn getroffen in de vorm van voorzieningen, specifieke reserves of stelposten in de 

begroting, worden in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. Het gaat hierbij over het algemeen om 

risico’s met een kans groter dan 50%.  

 

Tabel 2.1: Wegingen van risico’s op gebied van kans, effect en impact 

Kans Effect Impact* 

10% (Klein) € 1 mln.(Klein) 0,5 (Klein) 

30% (Middel) € 3 mln.(Middel) 1 (Beperkt) 

50% (Groot) € 7,5 mln.(Groot) 2 (Breed) 

* De impact ‘klein’ houdt in dat het risico 1 operationeel proces raakt. Bij een beperkt risico, beïnvloedt het risico een 

beperkt aantal thema’s. Een breed risico heeft invloed op alle thema’s van het College-uitvoeringsprogramma 2011-2015. 

 

 

In de top 10 van strategische risico’s worden de individuele risico’s gepresenteerd.  
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Tabel 2.2: Top 10 risico’s 

 

JV 

2014 

PB 

2015 
Onzekerheid/Risico Cat. 

PB 

2015 

JV 

2014 
Kans Impact Effect 

1 3 Flevokust S/O 2,25 3,23 Specifiek berekend 

2 5 
Infra, organisatie van realisatie 

en beheer 
B/O 

0,90 
0,90 Middel Beperkt Middel 

3 4 
Reserves inzetten als revolverende 

middelen 
S 

1,88 
0,75 Klein Beperkt Groot 

4 6 Rijksbijdragen ontwikkelingen B/S 0,75 0,75 Klein Beperkt Groot 

5 - Informatievoorziening O -  0,60 Klein Breed Middel 

6 - Batavialand NLE B/O -  0,45 Middel Klein Middel 

7 8 Wind B/O 0,45 0,38 Klein Klein Groot 

8 2 Opdroging BDU B 2,25 0,30 Klein Beperkt Middel 

9 9 OMALA S/O 0,30 0,30 Klein Beperkt Middel 

10 - Gebiedsopgaven O -  0,30 Middel Beperkt Klein 

  
Subtotaal   8,78 7,96       

  
Overige risico's B/O/S 5,95 2,05       

Totaal generaal   14,73 10,01 14,73     

 

 

Risicoprofiel per 31-12-2014 

 

In vergelijking met de Programmabegroting 2015 is het risicoprofiel van de provincie Flevoland gedaald. Voor 

het hoogst genoteerde risico Flevokust heeft, ten behoeve van het Investeringsbesluit een externe berekening 

van het risico plaatsgevonden. Op basis hiervan hebben Provinciale Staten de hoogte van het risico omtrent 

Flevokust, afwijkend van de regulier gehanteerde beleidslijn (normbedragen), vastgesteld op € 3,2 mln. 

 

De post Overige risico’s betreft risico's welke buiten de genoemde top 10 vallen. Onderdeel hiervan is een 

bedrag van € 500.000 voor mogelijke risico’s die kunnen optreden op operationeel gebied, € 500.000 voor 

risico's op bestuurlijk gebied en € 500.000 voor risico's op strategisch gebied. In de post Overige van de 

Programmabegroting 2015 zijn ook de risico’s opgenomen die in deze programmabegroting nog in de top 10 

stonden5.  

 

De in het risicoprofiel opgenomen risico’s betreffen risico’s die veelal het gevolg zijn van externe factoren. 

Hiertegen kan de provincie maar in relatief beperkte mate beheersmaatregelen nemen. Als beheers-

maatregelen zet de provincie de directe of indirecte beïnvloeding in. Voor risico’s waarbij de provincie meer 

invloed heeft, wordt besloten welke passende beheersmaatregelen kunnen worden toegepast, waarbij een 

afweging gemaakt wordt tussen de kosten hiervan en de mate waarin het risico verkleind wordt. 

 

Toelichting op de top 10 risico’s 

 

1 Flevokust  

Als onderdeel van de ontwikkelingen van Midden Flevoland hebben Provinciale staten op 17 december 2014 het 

besluit genomen om definitief tot realisatie van de buitendijkse haven over te gaan en hiervoor een 

investeringskrediet beschikbaar gesteld. Om de externe risico’s binnen dit dossier in kaart te brengen, is er een 

risicoanalyse opgesteld. Deze risico’s zien voornamelijk op onzekerheden ten aanzien van de aanbesteding, de 

aanspraak op EFRO-subsidie en vertraging in de realisatie of exploitatie van de kade. De risico’s zijn 

gekwantificeerd op € 3,23 mln.  

De afstemming met de gemeente Lelystad over het binnendijks te ontwikkelen bedrijventerrein is een van de 

onzekerheden die nog wordt uitgewerkt.  

 

                                                 
5 Dit betroffen de risico’s Gebiedsagenda Lelystad, nu onderdeel van het risico Gebiedsopgaven, Europese Programma’s en de 

APPA-voorziening 
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Beheersmaatregelen 

Met ingang van 2015 zal een reserve Flevokust van € 5 mln. gevorm worden. Hierdoor is een buffer beschikbaar 

voor de verwachte onrendabele top van de exploitatie. De externe risico’s  maken deel uit van de 

weerstandscapaciteit.   

Adequate risicobeheersing en periodieke actualisatie van de risico’s is onderdeel van het uitvoeringstraject. 

Voor de geïdentificeerde specifieke risico’s zijn beheersmaatregelen getroffen zoals het ondernemen van 

lobbyactiviteiten voor het verkrijgen van de benodigde subsidies en het plegen van acquisitie voor het vinden 

van aanvullende exploitanten. 

 

2 Infra, organisatie van realisatie en beheer  

Voor de realisatie en het beheer van infrastructuur is de provincie afhankelijk van externe partners. Dit zijn 

enerzijds commerciële partners (aannemers en installateurs) en anderzijds particulieren en/ of andere 

overheden.  

De inventarisatie van gegevens van (water)wegen, kunstwerken en diverse objecten is uitgevoerd volgens vaste 

normsystematiek. Deze gegevens worden / zijn ingebracht in het beheerpakket en leidt de komende maanden 

tot nieuwe inzichten en verbeterde programmering van onderhoud en beheer voor de komende jaren. In geval 

van achterstallig onderhoud moet soms sneller dan geprogrammeerd worden ingegrepen. Dat is een mogelijk 

risico. Daarnaast zijn de belangrijkste risico’s: 

 De tijd van voorbereiding voor een onderhoudsklus is (soms) kort.   

 De afhankelijkheid van inhuur is groot en daarmee kwetsbaar. 

 Marges bij aannemers staan onder druk, waardoor er meer kans op meerwerk ontstaat.  

 Het verplaatsten van de risico’s naar de uitvoerende partij kan resulteren in hogere kosten of risico’s die 

tegen een te hoog bedrag bij een aannemer worden neergelegd. 

 Risico van fouten bij aanbesteding neemt toe door complexiteit van de aanbestedingssystematiek. Ook de 

doorlooptijd ligt hoger als gevolg van de aanbestedingswetgeving. 

 Meer en intensievere samenwerking met verschillende partners, waarbij  de noodzakelijke afstemming tijd 

kost. Hierdoor kan ook de doorlooptijd toenemen. 

 

Daarnaast geldt voor de grote projecten dat op programmaniveau geen buffer aanwezig is voor een risico. 

 

Beheersmaatregelen 

Door de inventarisatie van gegevens van (water)wegen, kunstwerken en diverse objecten uit te voeren volgens 

een vaste normsystematiek en deze gegeven in te brengen in het beheerpakket, wordt er zoveel mogelijk 

gestuurd op een goede programmering van onderhoudswerkzaamheden.  

De risico’s op het gebied van inkoop- en aanbestedingstrajecten kunnen worden beheerst door deze trajecten 

zeer zorgvuldig te doorlopen. Dit betekent eerder starten met het traject en een multidisciplinaire aanpak 

(niet alleen technisch de materie benaderen, ook vanuit organisatorisch en juridisch oogpunt de aanbesteding 

bezien). Tevens dient de uitvraag goed en zeer zorgvuldig te worden opgesteld inclusief een goede analyse van 

de risico’s om vooraf overbeprijzing en/ of achteraf meerwerk te voorkomen. Hiervoor is extra inzet van eigen 

mensen en/ of specialisten (aanbestedingsjuristen) nodig. 

Een samenwerking vraagt om een goede afstemming met de partners. Hiervoor is het nodig in de complexe 

projecten meerdere disciplines in te schakelen. Het gaan om specialisten op het gebied van 

omgevingsmanagement, techniek en contracten. De projecten zullen anders dan voorheen worden 

georganiseerd om dit te ondervangen. 

 

3 Reserves inzetten als revolverende middelen  

Om haar ambities te verwezenlijken moet de provincie Flevoland haar mogelijkheden en kansen benutten. Die 

kunnen zich op een relatief onverwacht moment voordoen. Daarom wil de provincie de mogelijkheid hebben 

om incidenteel eigen middelen in te zetten vanuit strategische reserves. Hiervoor zijn verschillende 

instrumentaria beschikbaar waaronder revolverende middelen, leningen, achtergestelde leningen, subsidies, 

eenmalige bijdragen, garanties, participaties, etc. Elk van deze instrumenten heeft zijn eigen voor- en nadelen 

en verschillende risicoprofielen. Dit past bij de strategie van het werken met vitale coalities.  

 

Beheersmaatregelen 

Een dergelijke bijdrage van de provincie is afhankelijk van een goed onderbouwd bussinessplan of 

businesscase. Het plan moet een realistisch verdienmodel hebben voordat de provincie bijdraagt met als 

uitgangspunt van de business case de verwachting dat na verloop van tijd (afhankelijk van de gekozen 

doorlooptijd) het (volledige) bedrag terugvloeit naar de provincie. Daarna kunnen dezelfde middelen voor 
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andere doelen beschikbaar worden gesteld (revolving). Indien dergelijke middelen later of niet volledig 

terugvloeien (door tegenvallende business case of faillissementen) ontstaan er problemen omdat er minder 

middelen beschikbaar zijn. Om dit te voorkomen wordt er bij individuele 'revolving' dossiers al nagedacht wordt 

over de dekking van eventuele verliezen. Mochten dit risico als >50% worden ingeschat, dan zal er een oormerk 

in de reserve opgenomen worden ter hoogte van de lening. In dit geval is het risico dus volledig afgedekt. Een 

voorbeeld hiervan is de lening aan het IJsselmeerziekenhuis. 

 

4 Rijksbijdragen ontwikkelingen  

Dit risico is beperkt tot de incidentele bijdragen van het rijk aan ontwikkelingsprojecten in Flevoland. 

Eventuele ombuigingen worden door een stelpost opgevangen. Ondanks de lichte groei van de Nederlandse 

economie, is er nog steeds weinig zicht op een toename van bijdragen vanuit het rijk. We dienen nog steeds 

rekening te houden met vermindering van bijdragen aan (grote) projecten.  

De ervaring leert dat de bijdragen van partners in projecten en deelnemingen onder druk staan. Doordat 

bijvoorbeeld de gemeentelijke financiën onder druk staan door de omvangrijke decentralisatie van sociale 

taken van het rijk naar de gemeenten komen bijdragen aan projecten in het gedrang. Ook andere 

samenwerkingspartners in wisselende coalities maken gerichte keuzes en wegen af of ze bijdragen en hoeveel.  

 

Beheersmaatregelen 

De tegenvallers die zich voordoen als gevolg van wijzigingen in de aannames van de begroting (uitkering 

Provinciefond) kunnen worden opgevangen door middel van een stelpost in de begroting.  Voor de overige 

risico's zal een beroep nodig zijn op de reserves. 

Daarnaast worden concrete en bindende afspraken gemaakt over mogelijkheden voor medefinanciering.  Het 

deel van de rijksbijdragen aan de inhoudelijke programma’s kent een vorm van onzekerheid en daarom is 

hiervoor een kleiner risico aangeduid. 

 

5 Informatievoorziening  

Een goede informatievoorziening is van strategisch belang voor de provincie.  De ambitie om een groot aantal 

projecten uit te voeren is zo hoog dat de haalbaarheid daarvan onder druk staat.  

Ook de aansluiting van het informatiebeleid op de ontwikkelingen en ambities in de organisatie en daarbuiten 

is een belangrijk aandachtspunt. Ontwikkelingen zoals samenwerking met derden, grote hoeveelheden open 

data en een flexibele organisatie vragen om een toekomstbestendige informatievoorziening. Zo vraagt de 

automatisering van gegevens in de diverse processen om de aansluiting en capaciteit van de systemen.  Om 

met deze uitdagingen om te gaan, behoeft de aansturing van informatiemanagement en de huidige toedeling 

van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voortdurende aandacht en verbetering. Kwetsbare punten zijn 

capaciteit en kennis binnen de organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van logisch en technisch data beheer. 

 

Beheersmaatregelen 

Door middel van het Programmaplan innovatie bedrijfsvoering wordt er aandacht geschonken aan het 

informatiebeleid. Een actueel Informatiebeleidsplan zorgt voor de verbinding met de doelstellingen van de 

organisatie en de investeringen rond datagebruik en - beheer.   

Verder wordt momenteel het Managementinformatiesysteem op orde gebracht. Daarmee verbetert de 

informatiestructuur en de mogelijkheden om betere sturingsinformatie te genereren.  

De gewenste verbeteringen vraagt het nodige van de afdelingen en van de organisatie als geheel. Om een 

samenhangende infrastructuur/applicatielandschap te creëren is kunde en kennis op het gebied van 

informatiearchitectuur nodig.  

 

6 Batavialand NLE  

Er is veel bestuurlijk overleg geweest over het onderwerp Batavialand. Ontwikkeling hiervan is mogelijk op 

basis van een gedegen sluitende business case. Op dit moment is er echter geen zekerheid over de 

haalbaarheid van een business case. De investering in deze voorziening wordt door deelnemende partijen 

opgebracht. 

 

Beheersmaatregelen 

Voor deze investering is een bedrag in de Investeringsagenda opgenomen van € 3 mln. 
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7 Wind  

Met het Regioplan Wind heeft Flevoland zich verbonden aan het realiseren van 25% van de nationale opgave 

voor windenergie op land. Het is een gebiedsontwikkelingsproces van nationale betekenis. Het Regioplan is een 

complex gebiedsproces waaraan een groot aantal partijen  deelnemen. Het heeft effect op de 

duurzaamheidsambities van rijk en provincie, verbreedt de economische dragers van het landelijk gebied en 

raakt de positie van de provincie als gebiedsregisseur. Door de Flevolandse aanpak is er draagvlak voor 

windenergie en komen er concrete plannen voor de bouw van nieuwe windparken. Een eventuele mislukking 

van het Regioplan brengt risico’s met zich mee voor de economische ontwikkeling van Flevoland, met name 

voor het landelijk gebied, voor het gezag van de provincie als gebiedsregisseur en voor de 

duurzaamheidsambities. 

 

Beheersmaatregel 

De overheden hebben het afgelopen half jaar de sturing van de windverenigingen naar zich toe getrokken. 

Daarmee is de governance gewijzigd. De overheden beschikken de POP-subsidieaanvragen, waarvoor door de 

windverenigingen projectplannen ingediend worden.  

 

8 Opdroging BDU  

De Brede Doeluitkering Mobiliteit (BDU) is een uitkering van het Rijk aan de twaalf provincies en een aantal 

stadsregio’s. De provincie is, binnen de regels van de BDU, vrij om vast te stellen welke projecten vanuit de 

BDU worden gefinancierd. Het betreft veelal projecten op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur. 

Ook worden de middelen via de gemeenten in Flevoland ingezet. In 2016 zal de BDU als doeluitkering vervallen 

en zullen deze middelen via het provinciefonds naar de provincies worden verdeeld. Het is nog onzeker of 

daarmee de bijdrage op hetzelfde peil blijft. 

 

Beheersmaatregelen 

Momenteel wordt gewerkt aan een samenhangend beleid voor mobiliteit en voor openbaar vervoer. Daaraan 

verbonden wordt een financieel meerjarenplanning opgesteld om de beschikbare middelen te monitoren en 

voorstellen voor projecten aan te toetsen. Daarbij wordt gelet op de financiële ontwikkelingen en de 

financieringsbronnen voor die ontwikkeling.  Overwogen wordt de aan gemeenten beschikbaar gestelde 

middelen uit de BDU gewijzigd in te zetten.   

 

9 OMALA  

Het bedrijventerrein OMALA/Airport Garden City is in zijn ontwikkeling sterk gekoppeld aan de  realisatie van 

de uitbreidingsplannen voor Lelystad Airport. Hierover is op 1 april 2015 duidelijkheid gekomen met het 

luchthavenbesluit Dat is later dan oorspronkelijk bij de opzet van OMALA/Airport Garden City was voorzien. De 

ontwikkeling van OMALA, zowel de verwerving, als de ontwikkeling, als de  verkoop van gronden,  zijn 

vertraagd door de latere besluitvorming omtrent Lelystad Airport, in combinatie met de economische crisis.  

De bedrijventerreinen rond Lelystad Airport hebben van Plabeka de status “bijzonder terrein” gekregen, 

waardoor er ruimere mogelijkheden zijn voor ontwikkeling. Een ander positief signaal is dat de tekenen van 

een herstellende economie zich door lijken te zetten. De verwachting is dat dit zal leiden tot een grotere  

investeringsbereidheid van het bedrijfsleven, waardoor de kans op bedrijfsvestigingen op het OMALA-terrein 

toenemen. Het risico ontstaat door de onzekerheid in de fasering van de grondexploitatie. De drie 

aandeelhouders van OMALA, de Provincie Flevoland, gemeente Almere en gemeente Lelystad handhaven het 

risiconiveau van najaar 2014 in afwachting van het luchthavenbesluit. De partijen bepalen de hieraan 

gerelateerde weerstandscapaciteit op basis van eigen door Raden en Staten goedgekeurde methodes.  

 

Beheersmaatregelen 

Om risico’s te beperken, zijn  in goed overleg tussen de betrokken aandeelhouders afspraken gemaakt. Zo 

moeten alle investeringsbeslissingen betreffende grondverwerving en bouwrijp maken vooraf worden 

goedgekeurd door de aandeelhouders. Daarnaast is de kostenkant (onder andere de bedrijfsvoering) beperkt. In 

samenwerking met de andere aandeelhouders worden benodigde aanpassingen en 

kostenbeheersingsmaatregelen onderzocht. 
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10 Gebiedsopgaven  

Om haar gebiedsopgaven te kunnen realiseren, formuleert de provincie een samenhangende ontwikkeling voor 

enkele delen van Flevoland. Een dergelijke programmatische aanpak is een strategisch risico, omdat het 

moeilijk te peilen is of er politieke bereidheid is om tot gezamenlijke en samenhangende ontwikkeling te 

komen. Het is onzeker of de deelnemers in staat zijn haalbare plannen en projecten voor te bereiden.  

Het is generiek waarneembaar dat gebiedsontwikkelingen weliswaar worden opgestart, maar in de uitwerking 

blijken dergelijke plannen of projecten niet haalbaar te zijn. Het gevolg is dat ambities en (maatschappelijke) 

opgaven niet worden gerealiseerd. Dit leidt tot onderbesteding, waarbij de politieke vraag kan worden gesteld 

of de inzet van onze middelen wel voldoende effectief en efficiënt is. Het vinden van nieuwe 

samenwerkingspartners en nieuw geld blijkt niet altijd realiseerbaar. 

 

Beheersmaatregelen 

De provincie moet haar rol, positie en doelstellingen goed afwegen en haar sturingsfilosofie daarop aan doen 

sluiten.  Indien vervolgens projecten worden voorbereid en opgestart, zullen risico's in kaart worden gebracht. 

 

4.4 Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de hoogte van de 

risico’s, zoals deze zijn weergegeven in het risicoprofiel. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit  

De beschikbare weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt of kan 

beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze zijn op te delen in structurele en incidentele middelen. 

 

Structurele weerstandscapaciteit 

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de post onvoorzien op de begroting en de onbenutte 

belastingcapaciteit. Het geeft inzicht in de hoeveelheid geld dat op structurele wijze beschikbaar kan komen 

om risico’s en onzekerheden af te dekken. 

 

Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit het vrije deel van de algemene reserve. Dit betreft middelen 

die eenmalig beschikbaar zijn. Vanaf de programmabegroting 2015, de vorige actualisatie van deze paragraaf, 

is besloten om het vrije deel van de bestemmingsreserves niet meer mee te rekenen in de hoogte van de 

weerstandscapaciteit.  

 

Tabel 2.3: Weerstandscapaciteit 

 

 

Stand 

Programma 

Begroting 

2013 

Rekening  

31-12-

2012 

Stand 

Programma 

Begroting 

2014 

Rekening  

31-12-

2013 

Stand 

Programma 

Begroting 

2015 

Rekening 

31-12-

2014 

Incidenteel             

Algemene reserve (vrij deel) 18,4 15,9 19,0 17,4 20,1 19,0 

Bestemmingsreserves (vrij deel) 6,5 6,1 1,2 0,9 0,0 0,0 

Aandelen-bezit 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Incidentele weerstandscapaciteit 24,9 22,0 20,2 18,3 20,1 19,0 

Structureel (jaarlijks)             

Onbenutte belastingcapaciteit 16,7 18,1 21,3 17,5 22,6 21,2 

Onvoorzien 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Structurele weerstandscapaciteit 17,0 18,4 21,6 17,8 22,8 21,4 

Totaal 41,9 40,4 41,8 36,1 42,9 40,4 

 

De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Programmabegroting 2015 gedaald door een lagere vrij 

besteedbare algemene reserve en een lagere onbenutte belastingcapaciteit.  
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Weerstandsvermogen 

Door de weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit naast elkaar te leggen, kan een uitspraak 

gedaan worden over het weerstandsvermogen.  

 

Tabel 2.4: Weerstandsvermogen 

  PB 2013 JV 2012 PB 2014 JV 2013 PB 2015  JV 2014 

Totaal risico's 36.300 25.350 22.850 21.460 14.730 10.005 

Weerstandscapaciteit 41.935 40.352 40.800 36.100 42.812 40.167 

Weerstandsvermogen 5.635 15.002 17.950 14.640 28.082 30.162 

Dekkingsgraad 1,16 1,59 1,79 1,68 2,91 4,01 

Percentage 87% 63% 56% 59% 34% 25% 

 

In de Jaarstukken 2014 is dit weerstandsvermogen gestegen. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door 

een lagere weerstandscapaciteit en anderzijds door een sterk gedaald risicoprofiel. De daling van het 

risicoprofiel is onder andere het gevolg van een sterker risicobewustzijn zowel van het bestuur als van de 

organisatie. Hierdoor worden risico’s beter afgedekt door (financiële) beheersmaatregelen. Bovendien is een 

aantal risico’s niet langer van toepassing. Als gevolg hiervan is de dekkingsgraad gestegen. Een en ander is 

grafisch weergegeven in grafiek 2.1. 

 

Grafiek 2.1: Ontwikkeling van het weerstandsvermogen 

Deze wijzigingen hebben als gevolg dat er een hogere dekkingsgraad is. Deze dekkingsgraad geeft aan dat er 

voor iedere euro aan risico’s € 4,01 beschikbaar is om dit risico mee te dekken. De dekkingsgraad ligt hoger dan 

de in de nota reserves en voorzieningen aangegeven bandbreedte van 1,1 tot 2,0. De ontwikkeling van de 

dekkingsgraad is in grafiek 2.2 geschetst. 

 

Grafiek 2.2 Ontwikkeling van de dekkingsgraad 

 

 

 

 

 

 


