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Geachte mevrouw Mattijssen, 
 
Eind december ontvingen wij van uw ministerie uw jaarlijkse toezichtbrief aan de provincie 
Flevoland, waarin u aan Provinciale Staten verzocht om vóór 1 april a.s. een reactie te geven. 
Hierbij doen wij u de reactie van Provinciale Staten van Flevoland toekomen. Uw brief is besproken 
in de statenvergadering van 28 maart en dat leidde tot de navolgende reactie. 
 
U heeft de provincie Flevoland op tal van punten getoetst en zij voldoet aan vrijwel alle criteria 
volledig. Belangrijk is dat Flevoland voldoet aan het criterium voor duurzaam financieel evenwicht. 
Ook wordt door u geoordeeld dat volstaan kan worden met repressief toezicht.  
 
U verzoekt verder te reageren op een viertal genummerde aanbevelingen. Achtereenvolgens gaan 
wij hierop in, waarbij wij de aanbevelingen 2 en 3 uit uw brief in onze beantwoording hebben 
gecombineerd. 
 
1. Presentatie incidentele lasten en baten behoeft verbetering. 
U constateert dat de begroting en meerjarenraming op hoofdlijnen voldoen aan de wet- en 
regelgeving, waarbij het overzicht van incidentele lasten en baten zoals opgenomen in de be-
groting nog enige aanvulling behoeft. Dit laatste betreft het op programmaonderdeelniveau op-
nemen van toelichtingen bij incidentele lasten en baten. Het college van Gedeputeerde Staten  zal 
deze aanvulling betrekken bij de Programmabegroting 2013. 
 
2. In beeld brengen van de meerjarige vervangingsinvesteringen en eventueel achterstallig 
onderhoud en de omvang (als resultaat van het onderzoek van de Rekenkamer) ervan expliciet te 
maken. 
Gedeputeerde Staten heeft op 10 januari jl. besloten tot het opstarten van een beheerplan 
infrastructuur. Daartoe zal in 2012 en zonodig 2013 een inventarisatie gaan plaatsvinden van deze 
zogenaamde ‘stille lasten’. Het resultaat zal in 2014 leiden tot een volledig inzicht in de meerjarige 
vervangingsinvesteringen. Dat betekent dat in 2012 het advies van de toezichthouder nog niet 
geheel kan worden opgevolgd. 
 
3.De omvang, boekwaarde en eventuele risico’s van de gronden in eigendom van de provincie weer 
te geven; dit vanwege de mogelijke risico’s.  
Dit advies zal vanaf de begroting 2013 overgenomen worden.   
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Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Provinciale Staten van Flevoland, 
 
 
 
 
 
griffier,     voorzitter, 
 


