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Beantwoording Statenvragen Programmabegroting 2013

Geachte heer/mevrouw,
Op advies van de Statenwerkgroep Planning & Control (SWPC) heeft het Presidium in haar
vergadering van 4 september j l . het proces voor de behandeling van de Programmabegroting 2013
vastgesteld. In dat proces is rekening gehouden met de mogelijkheid om technische vragen over de
begrotingsstukken 2013 te stellen tijdens de tafeltjessessie.
Via een e-mail van de Griffie (van 27 september jl.) bent u ook in de gelegenheid gesteld om de
resterende technische begrotingsvragen schriftelijk in te dienen. In de bijlage (HB1401330) bij deze
brief treft u de schriftelijk gestelde vragen en antwoorden daarop aan.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Financiën
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Beantv/oording schriftelijke vragen Programmabegroting 2013
Op 19 september j l . zijn Provinciale Staten ambtelijk geïnformeerd over de opzet van de Programmabegroting 2013. Tevens hebben Provinciale
Staten tijdens de panoramaronde en aansluitende tafeltjessessie op de statendag van 26 september de gelegenheid gehad om technische vragen
over de begroting te stellen. Evenals voorgaande jaren zijn Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om de resterende en nog dringende
technische vragen per email in te dienen. Hieronder staan de vragen en antwoorden.
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Bladzijde 30 van de Programmabegroting
2013.
Algemeen wordt gesteld (zie bv
bestuurderskrant VVD, vakliteratuur) dat
provincies een rol hebben m.b.t.
ruimtelijke regie. Kijk ik bij ruimtelijk
beleid op bladzijde 30, dan lijkt
Flevoland zich te beperken tot
werklocaties. Bij omgevingsbeleid zie
ook een beperkt aantal onderwerpen,
maar geen beleidsoverview. Hoe wordt
de algemene ruimtelijke regie ingevuld,
b.v. rond wonen?

Ruimte

VVD

Bladzijde 6 van de Programmabegroting
2013.
Gesproken wordt over op handen zijnde
veranderingen in het omgevingsrecht.
De vraag is; Kan al aangegeven worden
welke veranderringen mogelijk verwacht
worden?

De begroting bevat een programma Ruimte
dat omgevingsbeleid, water, natuur en
milieu en ruimtelijk beleid omvat. Daarnaast
komen ruimtelijke aspecten ook bij andere
programma's aan de orde.
Voor de begroting is het collegeuitvoeringsprogramma leidend geweest. De
reguliere activiteiten die worden uitgevoerd
naast de hoofdpunten van het CUP, staan
genoemd onder het kopje Overige
activiteiten 2013. Daar komt bijvoorbeeld de
doorwerking van het provinciale beleid in
ruimtelijke plannen terug, net als de
activiteiten die op Wonen betrekking
hebben.
De minister van I&M heeft de Tweede Kamer
met verschillende brieven geïnformeerd over
de Omgevingswet. De brieven van 28 juni
2011 en 9 maart 2012 geven een schets op
hoofdlijnen. Deze worden uitgewerkt in een
wetsvoorstel. Naar verwachting gaat in het
voorjaar van 2013 een wetsvoorstel voor
advies naar de Raad van State. Er is nog geen
openbaar wetsvoorstel.
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Bladzijde 37 van de Programmabegroting
2013.
2.1 Openbaar vervoer. Risico's 2013.
"De oplossing voor de gevolgen van de in
2012 mislukte aanbesteding van de
concessie IJsselmond brengt een
financieel risico met zich mee.
Bovendien voldoet de oplossing mogelijk
niet aan de kwaliteitsnormen die de
provincie wil stellen aan OV."
- Welk financieel risico lopen we? Welk
bedrag en met welke achtergrond?
- Wil de provincie inleveren op de
kwaliteitsnormen?

Door de mislukte aanbesteding in 2012
ontstaat de noodzaak een (tijdelijke)
voorziening te treffen zodat het openbaar
vervoer blijft gegarandeerd. Daartoe hebben
gesprekken plaatsgevonden met de huidige
vervoerder Connexxion. Wij verwachten over
de uitkomst van deze gesprekken u volgende
week de nodige informatie te geven.
Naast het treffen van een (tijdelijke)
voorziening, worden voorbereidingen
getroffen voor een nieuwe
aanbestedingsronde. Met het oog daarop
verwachten wij in begin 2013 met PS van
gedachten te wisselen over de financiële en
kwalitatieve kaders.
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