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GS Nota 
PMZFL11030 Beschikking- Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid 

Beslispunten 
1. Vanuit het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (p-MJP) de 

subsidieaanvraag van Provincie Flevoland voor het project 'Scheiding ver-
keersstromen Flevoland Zuid' te honoreren met een subsidie van maximaal 
€ 1.110.900,00 zijnde 50 % van de totale subsidiabele kosten ad € 
2.221.800,00 (excl. btw), onder de opschortende voorwaarde dat met de 
projectaanvrager een p-MJP overeenkomst wordt afgesloten en nagekomen; 

2. Het bedrag van € 1.110.900,00 van de onder 1 genoemde subsidie ten laste 
te brengen van: 
P0P2 maatregel 125 as 1 'infrastructuur voor de ontwikkeling of aanpassing 
van land- en bosbouw' voor maximaal € 1.110.900,00. 

3. Vooruitlopend op de besluitvorming op 4 oktober 2011 over het investe-
ringsprogramma, € 1.110.900 provinciale cofinanciering die in het investe-
ringsprogramma is opgenomen, vast te leggen voor dit project. 

4. De wijziging van de begroting van de provincie Flevoland als mandaatwijzi-
ging (categorie A) vast te stellen waarmee de van de Europese Commissie 
ontvangen bijdrage van totaal € 1.110.900,00 ten behoeve van P0P2 maat-

' regel 125 wordt geraamd en beschikbaar wordt gesteld voor de subsidie-
aanvraag Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid 
Provinciale Staten in kennis te stellen van deze in mandaat genomen be-
grotingswijziging. 
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20 september 2011 
Agendapunt: 

I 10c 
Categorie ,̂  ' 

Bevoegdheid ^ s'J'hr' s •: • 

Vanuit het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (p-MJP) de 
subsidieaanvraag van Provincie Flevoland voor het project 'Scheiding ver-
keersstromen Flevoland Zuid' te honoreren met een subsidie van maximaal 
€ 1.110.900,00 zijnde 50 % van de totale subsidiabele kosten ad € 
2.221.800,00 (excl. btw), onder de opschortende voorwaarde dat met de 
projectaanvrager een p-MJP overeenkomst wordt afgesloten en nagekomen; 

2. Het bedrag van € 1.110.900,00 van de onder 1 genoemde subsidie ten laste , i"̂ "—„,55 
te brengen van: 
P0P2 maatregel 125 as 1 'infrastructuur voor de ontwikkeling of aanpassing , 
van land- en bosbouw' voor maximaal € 1.110.900,00. 

3. Vooruitlopend op de besluitvorming op 4 oktober 2011 over het investe-
ringsprogramma, € 1.110.900 provinciale cofinanciering die in het investe-
ringsprogramma is opgenomen, vast te leggen voor dit project. 

4. De wijziging van de begroting van de provincie Flevoland als mandaatwijzi-
ging (categorie A) vast te stellen waarmee de yan de Europese Commissie ' 
ontvangen bijdrage van totaal € 1.110.900,00 ten behoeve van P0P2 maat-
regel 125 wordt geraamd en beschikbaar wordt gesteld voor de subsidie- openbaarheid 
aanvraag Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid '̂̂ '̂̂ ^ openbaar 
Provinciale Staten in kennis te stellen van deze in mandaat genomen be- T""""" 

. . . . ... .Portefeuillehouder r,.i, ,„.,, ' grotmgswnzigmg. , , ̂ , 1' 
^ 5 J 5 5 Appelman, J .N .J . 

lij. r 

• Thema «f'"' 
Inleiding ' . , •,ii."'",!'üi f 
Omdat de EU (POP) budgetten voor maatregel 125 (infrastructuur voor de ontwik- Ruimte 
keling of aanpassing van land- en bosbouw) op nationaal niveau niet voldoende " " 
tot uitputting komen zijn de provincies in de gelegenheid gesteld extra projecten «""fns ^ . 
te beschikken. Deze moeten voor 1 oktober 2011 beschikt zijn. Provincie Flevo- f-' jr,|ii|' r 
land heeft drie extra projecten in procedure, waarvan dit er één is. " 
Gezien de verspreide ligging van percelen in gebruik bij landbouwbedrijven in \ .̂"̂  'ft t | 
zuidelijk Flevoland, is een goede bereikbaarheid direct van invloed op de agrari- 1 
sche bedrijfsvoering. Door de ruimtelijke ontwikkelingen in zuidelijk Flevoland, f i, Vn %> 
waaronder de stadsuitbreiding van Almere en daaruit voortvloeiende toenemende - ^ .. 
fietsverkeerbewegingen, komen percelen en gebouwen steeds meer geïsoleerd te ï unji!., ^ ^ 1 1 
liggen. Ook de bereikbaarheid van bedrijven voor allerlei toeleveringsbedrijven ^'^^j .^j. Jt ' " ^' 
kan onder druk komen te staan. 1^','> * • '1^^^ 
Het nemen van infrastructurele maatregelen is daarom noodzakelijk. Daarbij '< , ^ ] 'i,-
wordt de toegankelijkheid van de landbouwgrond in het gebied en de ontsluiting - - ' 
van de kavels verbeterd. Bijkomend voordeel is de verkeersveiligheid. Het fiets- • ^ Ü.-'. * ^ ^ 
verkeer zal gebruik maken van de daartoe bestemde fietsvoorzieningen en zo de ' ^ 
huidige infrastructuur voor utilitair verkeer voor de grondgebonden landbouw '' j 1 f -
vrijmaken. Dat is nodig omdat het landbouwverkeer steeds zwaarder en intensie- ^ 
ver wordt. Om dit op te lossen zullen een aantal infrastructurele maatregele 
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worden getroffen om de doorstroom in het gebied en de toegankelijkheid van het omliggende land-
bouwgebied te verbeteren. De aanleg van een fietsbrug over de A6 (inclusief een vrij liggend fiets-
pad) is een van de geplande maatregelen in het gebied. Fietsverkeer zal gebruikmaken van het 
daartoe bestemde fietspad en zo de huidige infrastructuur voor utilitair verkeer voor de grondge-
bonden landbouw vrijmaken. 

Beoogd effect 
Een verbetering van de verkeersveiligheid en een betere ontsluiting van het landbouwgebied en de 
ontsluiting van de landbouwkavels. In het kader van maatregelfiche 125 wordt één infrastructureel 
project gerealiseerd. 

Argumenten 
1.1 De aanvraag past inhoudelijk binnen het pMJP. 
Vanuit pMJP maatregel 4.4.1. worden projecten die bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelij-
ke structuur ondersteund. 

2.1 Er is P0P2 budget beschikbaar 
De landelijke uitputting van P0P2 maatregel 125 'infrastructuur voor de ontwikkeling of aanpassing 
van land- en bosbouw' loopt achter bij de planning. Daarom heeft het Comité van Toezicht P0P2 op 
23 juni 2011 besloten tot landelijke ontschotting van de resterende budgetten. Elke provincie kan 
beschikkingen verlenen ten laste van het ontschotte budget welke ongeveer € 30 min bedraagt. Het 
akkoord van Dienst Landelijk Gebied betekent dat de beschikking binnen het budget past. 

3.1 ln het investeringsprogramma is provinciale cofinanciering opgenomen voor dit project 
Besluitvorming over het investeringsprogramma (de verdeling van provinciale middelen over ver-
schillende programma's en projecten) vindt plaats op 4 oktober. In het investeringsprogramma is de 
provinciale cofinanciering voor dit project opgenomen. P0P2 budget kan alleen beschikt worden als 
er voldoende cofinanciering beschikbaar is. 
De beschikking van dit project kan daar echter niet op wachten: de aanvragen die uit de Europese 
middelen van de landelijk ontschotte P0P2 maatregel 125 worden gefinancierd, moeten vóór 1 
oktober beschikt worden. Omdat over de cofinanciering voor dit project nog geen besluitvorming 
heeft plaatsgevonden, wordt voorgesteld vooruitlopend op vaststelling van het investeringspro-
gramma de benodigde cofinanciering vast te leggen. De financiële venwerking hiervan kan pas 
plaatsvinden na besluitvorming van Provinciale Staten over het Investeringsprogramma. 

4.1 Er worden extra middelen ontvangen 
Het ontschotte budget is niet opgenomen in de provinciale begroting. Door de begrotingswijziging 
worden de Europese middelen geraamd die voor deze subsidie beschikbaar zijn. Daardoor kan de 
verplichting financieel vastgelegd worden. 

4.2 Het voorstelis conform het financiële beleid 
Provinciale Staten hebben op 2 décember 2010 besloten tot het mandateren van een aantal begro-
tingswijzigingen aan uw college. Het doorgeven van bijdragen van derden met een specifiek doel 
maakt onderdeel uit van deze mandatering. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de beslui-
ten die zijn genomen onder de mandaa.tbevoegdheid. 

Kanttekeningen 
Het is mogelijk dat wijzigingen in de investeringsagenda worden aangebracht, waardoor de cofinan-
ciering voor dit project onder druk komt te staan. Gezien het abstractieniveau van de investerings-
agenda is deze kans klein. 
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Evaluatie 

Evaluatie vindt plaats door voortgangsverslagen en een eindverslag. 

Financiën 

Het project wordt als volgt gefinancierd: 
- P0P2 (ELFPO): € 1.110.900,00 
- Provincie (Oostvaarderswold): € 1.110.900,00 

Personele consequenties 

Er zijn geen personele consequenties. 

Motivering indien niet openbaar 

N.v.t 

Uitvoering 

Het project start op 1 oktober 2011. De einddatum is 31 augustus 2013. 

Communicatie 

Communicatie vindt plaats dmv een persbericht. 

Samenvatting ten behoeve van openbare besluitenlijst (alleen invullen bij GS nota) 

Provincie Flevoland geeft een subsidie van € 1.110.900,00 voor scheiding van verkeersstromen in 
Flevoland Zuid. 

Bijlagen 

Naam bijlage: Hummingbird 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

PMZFL11030 - Beschikking Scheiding 
verkeersstromen Flevoland Zuid 

1205871 Ja 

Persbericht 1213224 Ja 



t , ^ P R O V I NCiE F L E V O L A N D Nota Financiën 
Bijlage bij voorstel 
nummer: 
1205939 

Onderwerp: 
PMZFL11030 Beschikking- Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid 

Korte samenvatting financiële aspecten: 
Het betreft een subsidie aan de Provincie Flevoland van € 1.110.900,- uit Europe-
se middelen voor het project Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid. 

Vast te leggen verplichting 

Jaar 
Naam bearotinsspost 
Omschriivina verolichtina in Coda . 
Bearotinasnummer/ Kostensoort 

Bedraa Restantbudget 

2011 

N: Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid 
0:1205939 
B: 8403010/PM0ZFL11030/ML31 

1.110.900 0 

2011 

N: Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid 
0:1205939 
B: 9401000/PM1ZFL11030/MB31 

- 1.110.900 0 

N: 
0: 
B: 

Begrotingswijziging nodig (NB. totaal van de wijzigingen moet sluiten op nul 11) 
O Nee 

• Ja, 

Datum 

'l25 aügustus 2011 
•.Auteur 

!E. Boesev/inkel 
, Afdeling/Bureau 

'Paraaf 

.financiële 

medewerker 

'iafdeling 

te weten: 
O PS* Wijziging tussen thema's of themaonderdelen 

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

• GS: mandaat A Mutatie o.b.v. Mandaatbesluit begr. wijz. (PS 2-12-2010 

O GS -> PS* Mutatie gedelegeerde reserve** 

O GS Wijziging tussen producten binnen één themaonderdeel 

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

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

1 e w i j z i g e n oegioLi i iganuBLci i î i ugi o i n i im -» 
Naam begrotingspost Huidige Voorstel Door 
en nummer/kostensoort Raming wijziging 
(met L of B lasten of batenpost aangeven) 2011 # 2011 2012 

werking in latere j 

2013 

jren 

2014 

Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid 
8403010 / PM0ZFL11030 /ML31 

0 1.110.900 

Scheiding verkeersstromen Flevoland Zuid 
9401000/ PM1ZFL11030/MB31 

0 - 1.110.900 

Totaal tttt 0 0 u 

4=^ 

Kredietbesluit nodig 
• Nee 
O Ja, -> naam krediet, bedrag en begrotingsjaar vermelden: 

Mutatie in reserve of voorziening nodig 
• Nee 
O Ja, -> naam reserve/voorziening, bedrag en begrotingsjaar vermelden: 
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Spoedprocedure Hamerstuk GS 

GELEIDEFORMULIER 
i 

S P O E D P R O C E D U R E 

H A M E R S T U K GS 

Zaakmapnummer: 

Bestuurlijk Besluit:.l.?>.L.S.I.M.';)... 

BesluitmapGS :\.9s.\S.\)cC\.. 

(door het Statenblok in te vullen) 

OpmerWngen 

Voor besluiten die met spoed door Gedeputeerde Staten genomen moeten worden geldt dat de betreffende 
steiler of het secretariaat van de betreffende afdeling, na parafering door het afdelingshoofd, dit 
begeleidingsformulier aanbiedt aan de directeur of diens plaatsvervanger die dient te paraferen voor 
'uitvoering spoedprocedure akkoord'. Wanneer de directeur blijkens de gezette paraaf met het volgen van de 
spoedprocedure akkoord gaat, verzoekt de steller of het secretariaat aan twee leden van Gedeputeerde Staten 
om op het gele begeleidingsformulier een paraaf te zetten (indien aanwezig zijn dat de portefeuillehouder en 
de plaatsvervangend portefeuillehouder). Vervolgens laat de steller of het secretariaat van de afdeling, de 
secretaris 'voor uitvoering besluitvorming akkoord' tekenen. Door DIM zal dan het voorstel verder vervverkt 
worden. Deze besluiten worden door DIM in de eerstvolgende hamerlijst ter formele bekrachtiging 
opgenomen. 

Hierbij treft u een hamerstuk aan welke per spoedprocedure behandeld dient te worden. 

Registratienummer:.. 

Zaakmapnummer:. 

Uitvoering spoedprocedure 
akkoord Directeur: hl 4 
1. Gedeputeerde 

2. Gedeputeerde 

Voor uitvoering besluitvorming 
akkoord Secretaris: /W lil 

Verwerking door DIM in verband met bekrachtiging op eerstvolgende hamerlijst d.d...cl"!^....C»^^ • 2 o l \ 

NB: Dit blad dient tezamen met de betreffende oplegnota en eventueel bijbehorende 
stukken na afhandeling gearchiveerd te wordenT 


