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Onderwerp 

Beschikbaarstelling investeringskrediet 'Scheiding verkeersstromen Flevoland 
zuid'(PMZFL 11030) 

Beslispunten 
1. Aan provinciale staten voor te stellen een investeringskrediet beschikbaar 

te stellen ten behoeve van het project 'Scheiding verkeersstromen, ten be-
drage van € 2.221.800,00 exclusief btw en daarmee de 13^ wijziging van CV-^^^^ 
de begroting 2012 vast te stellen. 

Registratienummer 

1345267 

Datum 

21 jun i 2012 

Auteur 

E. Boesewinkel 

Afdeling/Bureau 

Telefoonnummer 

0320-265747 

Inleiding ; -Datum GS: i 
Het project'Scheiding verkeersstromen Flevoland zuid'is gericht op het realise- io juli 2012 
ren van infrastructurele maatregelen (in de vorm van een fietsbrug en een vrij- j Agendapunt-
liggend fietspad), met als belangrijkste doel de het verhogen van de verkeersvei- j ^ ' 
ligheid en het vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid nabij Almere. Ook ' 
wordt de toegankelijkheid van de landbouwgrond in het gebied en de ontsluiting categorie 
van de kavels verbeterd. 
Wegens doelmatigheid was het project oorspronkelijk onderdeel van het Oost- Bevoegdheid 
vaardersWold en van het Provinciaal inpassingsplan (PIP). Door de ontwikkelingen 
rond het OostvaardersWold is inmiddels sprake van ontvlechting van de verschil- —-
lende projecten, waardoor dit project eigenstandig verder uitgevoerd wordt. openbaarheid 

Passief openbaar 
Op 27 september 2011 werd door de Provincie Flevoland een POP subsidie (EU  
budget, onderdeel van het pMJP) van € 1.110.900,00 toegekend aan de Provincie Portefeuillehouder 
Flevoland, voor dit project (HB1214725). De andere kosten, eveneens Appelman, J.N.J. 
€1.110.900,00 worden door de provincie zelf gedragen. — 

Thema 
Voor de uitvoering van het project is in totaal een Investeringskrediet van Ruimte en Leefomgeving 
€ 2.221.800,00 benodigd. Dit krediet moet door Provinciale Staten beschikbaar  
worden gesteld. Met dit GS-besluit en het bijbehorende Statenvoorstel wordt ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
hierin voorzien. 

Presidiumvergadering: 
Beoogd effect . 
Het verkrijgen van krediet om verplichtingen en uitgaven te kunnen doen ten  
behoeve van het project 'Scheiding verkeersstromen Flevoland zuid'. 

Argumenten 
1.1 Het budget is benodigd voor de uitvoering van het project. 
In september 2011 is de subsidiebeschikking afgegeven door GS. De aanbesteding 
en uitvoering van het project vinden plaats in 2012 en 2013, daarom is het kre-
diet benodigd in deze jaren. 

1.2 Op grond van het BBV is een krediet de geëigende werkwijze. 
In het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV), 
artikel 35, is vastgelegd dat Investeringen in de openbare ruimte met een maat-
schappelijk nut, waartoe ook dit project behoort, afzonderlijk in de balans moet 
wordt opgenomen onder de materiële vaste activa. Daarom is het openen van 
een investeringskrediet de geëigende werkwijze. 

Besluit 

Conform. 
10 juli 2012 Passief openbaar 

Opinieronde Statendag 

Besluitvormingsronde Statendag 

.ö...?qp:i<=tak5er..SD.t̂  

Datum besluit 

Overige 
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Kanttekeningen 
Mogelijk wordt dit project, door de locatie, gezien als een onderdeel van het OostvaardersWold. 
Het project dient echter een ander doel, namelijk verhoging van de verkeersveiligheid. Als bijeffect 
maakt het een aantrekkelijk fietsrondje bij Almere mogelijk. 
Het project is door GS beschikt, en is daarna in uitvoering genomen. Bij het opstellen van de inves-
teringsagenda in 2011 is reeds rekening gehouden met dit project en de benodigde cofinanciering 
vanuit de provincie. Dit voorstel betreft een technische handeling om het krediet beschikbaar te 
stellen. 

Omdat in dit project EU-budget geïnvesteerd wordt, dat tijdig besteedt moet worden is het van 
belang dat de aanbesteding zo snel mogelijk plaats vindt. Daarom zijn de opinie ronde en de be-
sluitvormingsronde beiden op 5 september gepland. 

Evaluatie 

Niet van toepassing 

Financiën 
De totale kosten voor het project bedragen € 2.221.800 exclusief btw. De bijdrage vanuit de provin-
cie is 50% ter grootte van €1.110.900. Deze wordt gedekt uit de reserve voor strategische- en 
on twi kkeli ngsp ro j ecten. 
De overige €1.110.900,000 wordt gedekt met POP-middelen (EU-budget) uit het pMJP. 
De verdeling van de kosten over de jaren is 25% in 2012 en 75% in 2013; derhalve zal er in 2012 
€ 275.000 worden ontrokken en in 2013 € 835.900 aan de reserve voor strategische en ontwikke-
lingsprojecten. 

Personele consequenties 

Niet van toepassing 

Motivering indien niet openbaar 

Niet van toepassing 

Uitvoering 
Na besluitvorming door uw college wordt het Investeringskrediet voor dit project geopend in CODA. 

Communicatie 

Niet van toepassing 

Samenvatting ten belioeve van openbare besluitenlijst (alleen invullen bij GS nota) 
In september 2011 besloot Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland het project 'Scheiding 
verkeersstromen Flevoland zuid' te subsidiëren. Nu stelt GS aan Provinciale Staten voor een investe-
ringskrediet beschikbaar te stellen voor dit project. 

Bijlagen 

Naam bijlage: Hummingbird 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Statenvoorstel HB1348973 Ja 
Beschikking pMJP HB1214725 Ja 
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Onderwerp: 
Krediet project fietsbrug A-6 

Korte samenvatting financiële aspecten: 
Beschikbaar stellen van een krediet voor het project Scheiding verkeersstromen 

Flevoland Zuid. 
Vast te leggen verplichting 

Jaar 
Naam bearotinasoost 
Omschriivina verolichtina in Coda 
Bearotinasnummer/Kostensoort 

Bedraa Restantbudaet 

N: 
0: 
B: 
N: 
0 : 
B: 
N: 
0 : 
B: 

Datum 
21 juni 2012 
Auteur 

E. Boesewinkel 
Afdeling/Bureau 

PAAJP 

Paraaf 
financiële 
medewerker 
afdeling 

Begrotingswijziging nodig (NB. totaal van de wijzigingen moet sluiten op nul 1!) 
O Nee 
X Ja, te weten: 

O PS* Wijziging tussen programma's of programmaonderdelen 

O Alg. dir -> GS mandaat C Mutatie reserve personele frictiekosten 

O GS: mandaat A/B/C/D/E/F Mutatie o.b.v. Mandaatbesluit begr. wijz. (PS 2-12-2010; HB 1047367) 

O GS -> PS* Mutatie gedelegeerde reserve** 

O GS Wijziging tussen producten binnen één programmaonderdeel 

O GS/Portf.houder*" Wijziging binnen één product 

O Dir/afd-hfd/ Progr-manager Wijziging binnen mandaat budgethouder 

* Wijziging PS: Bij begrotingswijzigingen PS separaat een zelfstandig ontwerp-statenvoorstel bijvoegen II 
** Met juiste letter aangeven onder welk mandaat de wijziging valt: 
A. doorgeven bijdragen van derden met specifiek doel; B. reeds genomen Statenbesluiten; C. gedelegeerde onttrekkingen aan reserves 
(betreft reserves: IFA, Jeugdzorg, sportaccommodaties ca . , Wonen, welzijn zorg). D. toerekening apparaatlasten; E. begrotingsvoordelen 
uit lagere uitgaven en/of hogere inkomsten; F. tijdelijke programmabudgetten; 
*** Voor een binnenlijnse wijziging binnen het product jeugdzorg is de portefeuillehouder jeugdzorg bevoegd 

Naam begrotingspost Huidige Voorstel Doorwerking in latere j 
en nummer/kostensoort Raming wijziging 
(met L of B lasten of batenpost aangeven) 2012# 2012 2013 2014 

aren 

2015 

L10510202000/8609000 0 275.000 835.900 

B11130112905/9602009 -450.000 -275.000 -835.900 

Totaal tttt 
(lastenverhoging zonder + aanduidina , batenverhoging = -; onttrekking reserves/voorzien = -, dotatie resen^es/voorz zonder * aanduiding) 
tt Onder huidige raming wordt verstaan de raming na wijziging inclusief wijzigingen onderweg, zoals in CODA is weergegeven. 
tttt TIP: Gebruik voor berekening totaal AUTOSOM (Z) op de werkbalk tabellen en randen) 
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Naam begrotingspost Huidige Voorstel Doorwerking in latere j 
en nummer/kostensoort Raming wijziging 
(met L of B lasten of batenpost aangeven) 2012 # 2012 2013 2014 

aren 

2015 

Totaal tttt 

tt Onder huidige raming wordt verstaan de raming na wijziging inclusief wijzigingen ondenA^eg, zoals in CODA is weergegeven. 
tttt TIP: Gebruik voor berekening totaal AUTOSOM (I) op de werkbalk tabellen en randen) 

Te wijzigen ramingen hulpkostenplaatsen 
Naam begrotingspost (L+B) Huidige 
en nummer Raming 

2012 # 

Voorstel 
wijziging 

2012 

Doorwerking in latere jaren 

2013 2014 2015 

C 
: 0 

Totaal ttU 
(lastenverhoging zonder * aanduidina , batenverhoging = -; onttrekking reserves/voorzien = -, dotatie reserves/voorz zonder -i- aanduiding) 
tt Onder huidige raming wordt verstaan de raming na wijziging inclusief wijzigingen onderweg, zoals in CODA is weergegeven. 
tttt TIP: Gebruik voor berekening totaal AUTOSOM (Z) op de werkbalk tabellen en randen) 

Kredietbesluit nodig 
O Nee 
X Ja, •> naam krediet, bedrag en begrotingsjaar vermelden: _ _ _ „ 

Lasten: 
Krediet 2012: Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid 
012400/3058011201 /8210010. € 2.221.800 

Baten; 
Krediet 2012: p-MJP(POP) bijdrage Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid 
012400/8058011201 /9411000: € 1.110.900 

Mutatie in reserve of voorziening nodig 
O Nee 
X Ja, -> naam reserve/voorziening, bedrag en begrotingsjaar venmelden: 

aangeven of er gebruik wordt gemaakt van een bestaand oormerk binnen de reserve 

Reserve Strategische en Ontvflkkelingsprojecten 
In 2012 en 2013 wordt voor totaal € 1.110.900 onttrokken aan de resen^e Ontwikkelings- en Strategische projecten en wordt in de exploi-
tatie opgenomen als bijdrage aan provinciale projecten. Zie verder de begrotingwijzing bij de programmalasten hierboven. 
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