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1. Beslispunten 
1. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2011 vast te stellen met een positief 

rekeningresultaat (ná bestemming van reserves) van € 8,7 mln.; 
2. In te stemmen met de bestemming van: 

a. de onontkoombare uitgaven (conform bijlage 3A) ad € 1,5 mln. 
waardoor het resultaat daalt tot € 7,2 mln.; 

b. de onderuitputting wegens meerjarenprogramma’s (conform bij-
lage 3B) ad € 0,1 mln. waardoor het budgettaire resultaat 2011 
uitkomt op € 7,1 mln.; 

c. het budgettaire rekeningresultaat 2011 (conform bijlage 3C) ad 
€ 7,1 mln. waarbij het resterend overschot 2011 van € 1,2 mln. 
toegevoegd wordt aan de Algemene reserve; 

3. In te stemmen met het instellen van een bestemmingreserve ‘Bodem’; 
4. De 8e begrotingswijziging 2012 vast te stellen.   
 

2. Inleiding 
Met het voorliggende Jaarverslag en Jaarrekening 2011 leggen Gedeputeerde 
Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over de realisatie van de 
beleidsvoornemens en het begrotingsbeheer zoals opgenomen in de Pro-
grammabegroting 2011.  
 
Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2011 zijn één van de sturingsinstrumen-
ten voor Provinciale Staten uit de Planning & Control cyclus. In bijlage 1 is 
een korte toelichting gegeven op de functie ervan. 
 
Volledigheidshalve verwijzen wij u ook naar de controleverklaring die onder-
deel is van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2011. Het accountantsverslag 
wordt nog separaat ter bespreking aangeboden (Opinieronde 18 april 2012).  

 

De in dit Statenvoorstel opgenomen bedragen zijn allen vermeld in duizend-
tallen tenzij specifiek anders vermeld. 
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3. Beoogd effect 
Staten informeren over het gevoerde beleid en begrotingsbeheer zoals opge-
nomen in de Jaarstukken 2011. 
 

4. Argumenten 
 
1.1. Vaststellen Jaarverslag, Jaarrekening en  rekeningresultaat 
 
Wij leggen in dit Jaarverslag verantwoording af over het begrotingsjaar 2011 
aan de hand van de vier W-vragen: 
a. Doelrealisatie (Wat hebben we bereikt?) 
b. Activiteiten (Wat hebben we ervoor gedaan?) 
c. Middelen (Wat heeft het gekost?) 
d. Risico’s (Heeft het risico zich voorgedaan?) 
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Deze informatie is opgenomen in deel II van het Jaarverslag ‘Verantwoording Programmaplan’.  
 
In deel III zijn de verplichte zeven paragrafen uit de BBV opgenomen. 
 
In deel IV van het Jaarverslag treft u de Jaarrekening aan. Dit is het deel waar de accountant 
zijn onderzoek op richt en een goedkeurende verklaring bij heeft gegeven. In dit deel komt ook 
het rekeningresultaat 2011 tot uitdrukking. Die bedraagt na bestemming van reserves € 8,7  
mln. positief en is daar op hoofdlijn toegelicht. In bijlage 2 bij dit Statenvoorstel is een verkor-
te samenvatting opgenomen.  
 
2.1.  Bestemming van het resultaat 
 
De door ons gehanteerde voorgeschreven werkwijze (BBV) voor het opstellen van een Jaarreke-
ning heeft als consequentie dat wij hierin een positief rekeningresultaat ad € 8,7 mln. presente-
ren. Budgettair gezien is het rekeningresultaat lager als rekening gehouden wordt met onont-
koombare uitgaven of meerjarenprogramma’s. Zo hebben wij in de jaarrekening inkomsten ver-
antwoord waarvan de besteding pas plaats vindt in 2012. Deze uitgaven zijn dus onontkoom-
baar; het rekeningresultaat dient hierop te worden gecorrigeerd. Daarnaast werken wij veelal 
met meerjarenprogramma’s. De planning en verantwoording hiervan gaan niet hand in hand met 
het voorgeschreven stelsel van lasten en baten. Door het hanteren van dit stelsel ontstaat in de 
Jaarrekening 2011 onderuitputting (we houden in dat jaar geld over), maar doordat deze midde-
len verbonden zijn aan een meerjarenprogramma, zijn zij niet vrij besteedbaar.  
 
Hierna geven wij een opsomming van de onontkoombare uitgaven (A) en de uitgaven die ver-
bonden zijn aan onze meerjarenprogramma’s (B). Door hiermee rekening te houden daalt het 
budgettaire rekeningsaldo tot € 7,1 mln. Hiervoor doen wij een bestemmingsvoorstel (C). Alle 
voorstellen zijn in bijlage 3 inhoudelijk toegelicht.  
 
A. Onontkoombare uitgaven 
 
Binnen deze categorie dienen wij vijf voorstellen in. Ze zijn onontkoombaar omdat de middelen 
niet aan andere doelen uitgegeven kunnen worden.  

 
Voorstel Bedrag 
1. Cultuurparticipatie  
2. Meerjarenprogramma Bodem en Wet Bodemsanering  
3. Externe veiligheidsbeleid  
4. ISV Bijdragen gemeenten  
5. Opstartkosten Regionale Uitvoeringsdienst 

€ 19 
€ 641 
€ 312 
€ 361 
€ 141 

Totaal € 1.474 
 
B. Meerjarenprogramma’s 
 
Binnen deze categorie dienen wij voorstellen in, waarbij de uitgaven in 2011 (m.u.v. punt 10; 
BDU) achterbleven bij de raming (= onderuitputting), maar waarvan de besteding onderdeel is 
van een meerjarenprogramma.  

 
Voorstel Bedrag 
1. Cofinanciering Pieken in de Delta  
2. Provinciale middelen Jeugdzorg  
3. Statenbudget  
4. Duurzaamheid en energie  
5. Windenergiebeleid  
6. Waterkwaliteit  

€ 511 
€ 393 
€ 84 

€ 136 
€ 25 
€ 20 
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7. Deltaprogramma  
8. Flankerend beleid  
9. Opleiding leden GS 
10. Dekking BTW-effect Brede Doeluitkering uit Infrafonds  

€ 46 
€ 71 
€ 90 

- € 1.231 
Totaal € 145 

 
C. Budgettaire rekeningresultaat 2011 
 
Wij stellen voor om het budgettaire rekeningresultaat 2011 volgens de onderstaande tabel te 
besteden. 

 
Voorstel Bedrag 
1. Aanvulling Algemene reserve ivm dekkingsgraad weerstandsvermogen 
2. Aanvulling Algemene reserve met oormerk ‘Risico OostvaardersWold 
3. Aanvulling BDU i.v.m. voorfinanciering archeologische kosten 
4. Egalisatiereserve gladheidbestrijding  
5. Transitie  

€ 2.800 
€ 1.200 
€ 1.100 

€ 325 
€ 424 

Subtotaal € 5.849 
6. Saldo toegevoegd aan Algemene reserve € 1.206 
Totaal € 7.055 

 
3.1.  Bestemmingsreserve Bodem 
 
Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve Bodem in te stellen die de kasritmeverschillen 
opvangt die ontstaan doordat een deel van de kosten van het meerjarenprogramma Bodem in 
latere jaren worden gemaakt dan de jaren waarin de provincie middelen van het Rijk ontvangt. 
Bij de behandeling van de jaarrekening 2010 hebben Provinciale Staten besloten (HB 1127189) 
om de in 2010 niet bestede middelen van het bodemprogramma, € 637.000, beschikbaar te hou-
den voor het vervolg van dit programma. Hierop is dit bedrag geoormerkt toegevoegd aan de Al-
gemene reserve. Gezien de lange tijdshorizon waarin uitgaven plaatsvinden verdient het de 
voorkeur om deze en toekomstige middelen niet in de Algemene reserve, maar in een bestem-
mingsreserve op te nemen. Instelling van deze bestemmingsreserve draagt tevens bij aan het 
verbeteren van de transparantie, bewaking en daarmee aan de interne beheersing. 
 
4.1.  Begrotingswijziging 
 
Wij stellen voor om de onder punt 2 weergegeven voorstellen tot bestemming van het resultaat 
2011 via de 8e begrotingswijziging 2012 te verwerken in de begroting 2012. 
 
 

5. Kanttekeningen 
Niet van toepassing 

 
6. Vervolgproces 

 Niet van toepassing 
 

7. Advies uit de Opinieronde 
      

 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 april 2012, nummer 1301052. 
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     BESLUITEN: 
 
1. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2011 vast te stellen met een positief rekeningresultaat 

(ná bestemming van reserves) van € 8,7 mln.; 
2. In te stemmen met de bestemming van: 

a. de onontkoombare uitgaven (conform bijlage 3A) ad € 1,5 mln. waardoor het resul-
taat daalt tot € 7,2 mln.; 

b. de onderuitputting wegens meerjarenprogramma’s (conform bijlage 3B) ad € 0,1 
mln. waardoor het budgettaire resultaat 2011 uitkomt op € 7,1 mln.; 

c. het budgettaire rekeningresultaat 2011 (conform bijlage 3C) ad € 7,1 mln. waarbij 
het resterend overschot 2011 van € 1,2 mln. toegevoegd wordt aan de Algemene re-
serve; 

3. In te stemmen met het instellen van een bestemmingreserve ‘Bodem’; 
4. De 8e begrotingswijziging 2012 vast te stellen.   

      
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 18 april 2012 (ov) / 9 mei 
2012. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
9. Bijlagen 

1. De Jaarstukken in relatie tot de P&C-cyclus; 
2. Rekeningresultaat 2011 samengevat; 
3. Bestemming resultaat; 
4. 8e begrotingswijziging 2012; 
Jaarverslag en Jaarrekening  2011 (HB 1303542); 
Productenrealisatie 2011 (HB 1303685); 
Accountantsverslag 2011 (HB 1315969); 
Reactie accountantsverslag 2011 (HB 1307444). 
 

 
10. Ter lezing gelegde stukken 

      
 
 
 Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 
 secretaris, voorzitter, 
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 Bijlage bij Statenvoorstel 
 
1 3 0 1 0 5 2  
 

 

 
Bijlage 1. De Jaarstukken in relatie tot de P&C-cyclus 
 
De Jaarstukken vormen het sluitstuk van de P&C-cyclus. Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat 
uit vier fases. In de onderstaande tabel is per fase weergegeven welke documenten daarbij voor 
Provinciale Staten gerealiseerd worden1.  
 
Sturingsfase Documenten 
  
1. Kaderstellen Kadernota  

 
2. Begroten  Programmabegroting 

(Productenraming) 
 

3. Rapporteren en verantwoorden Voor- en Najaarsnota 
 

4. Verantwoorden en vaststellen Jaarverslag en Jaarrekening 
(Productenrealisatie) 
 

 
 

 
Kaderstellen 

Rapporteren 
en verantwoor-

den 

 
Begroten 

Verantwoorden 
en 

vaststellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De functie van de Jaarstukken  
Provinciale Staten stelden in het najaar van 2010 de Programmabegroting 2011 vast. Vervolgens 
rapporteerden Gedeputeerde Staten via de Voor- en Najaarsnota 2011 aan Provinciale Staten over 
de uitvoering van de Programmabegroting 2011 (afwijkingenrapportage). Via de Jaarstukken leggen 
Gedeputeerde Staten verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen, activiteiten en 
middelen. Die verantwoording vindt plaats in het Jaarverslag en de Jaarrekening. Deze wordt door 
Provinciale Staten vastgesteld.  
 
Begrippen: Rekeningresultaat voor en na bestemming – Bestemmen van het rekeningresultaat 
Het rekeningresultaat is het saldo van baten en lasten. Er is een resultaat vóór bestemming en een 
resultaat ná bestemming. In het resultaat voor bestemming zijn alle toevoegingen en onttrekkingen 
aan reserves buiten beschouwing gelaten; het resultaat na bestemming is inclusief de mutaties in de 
reserves. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft deze systematiek voor.  
 
Het resultaat wat door deze systematiek wordt gepresenteerd, is niet het budgettaire resultaat. Bij 
het budgettaire resultaat wordt nog rekening gehouden onontkoombare uitgaven en het doorschui-
ven van middelen in verband met meerjarenprogramma’s. Het budgettaire is dan ook lager dan het 
resultaat volgens de systematiek van de BBV. Het budgettaire resultaat wordt bepaald bij het on-
derdeel resultaatbestemming.  

                                                 
1 Naast documenten voor Provinciale Staten worden ook sturingsdocumenten voor de ambtelijke organisatie gerealiseerd. 
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Bijlage 2. Rekeningresultaat 2011 
 
Het toepassen van de voorgeschreven werkwijze (BBV) voor het opstellen van een Jaarrekening 
betekent dat de werkelijke lasten en baten (vóór resultaatbestemming) € 241,8 mln. respectieve-
lijk € 239,6 mln. bedragen. Het gevolg is een negatief rekeningresultaat vóór bestemming van € 2,2 
mln. Daarnaast is per saldo € 10,9 mln. onttrokken aan de reserves, zodat het positief resultaat ná 
mutatie in reserves € 8,7 mln. (€ 241,8 - € 239,6 = € 2,2 - € 10,9 = -/- € 8,7) bedraagt.  
 
Budgettair gezien is het rekeningresultaat lager als rekening gehouden wordt met onontkoombare 
uitgaven of meerjarenprogramma’s. Zo hebben wij in de jaarrekening inkomsten moeten verant-
woorden (conform voorschrift) waarvan de besteding pas plaatsvindt in 2012. Deze uitgaven zijn dus 
onontkoombaar; het rekeningresultaat dient hierop te worden gecorrigeerd. Wij hebben in bijlage 
3A aangegeven om welke onderwerpen het hierbij gaat. In totaliteit gaat het om een bedrag van 
€ 1,5 mln.  
Daarnaast werken wij veelal met meerjarenprogramma’s. De planning en verantwoording hiervan 
gaan niet hand in hand met het voorgeschreven stelsel van lasten en baten. Door het hanteren van 
dit stelsel ontstaat in de Jaarrekening 2011 onderuitputting (we houden in dat jaar geld over), maar 
doordat deze middelen verbonden zijn aan een meerjarenprogramma, hebben wij ze daarvoor 
geoormerkt. Wij hebben in bijlage 3B aangegeven om welke onderwerpen het hierbij gaat. In totali-
teit gaat het om een bedrag van € 0,1 mln.  
 
Door bovenstaande effecten daalt het budgettaire rekeningresultaat tot € 7,1 mln. (-/- € 8,7 + € 1,5 
+ € 0,1 = -/- € 7,1). Voor de resterende € 7,1 mln. doen wij een voorstel tot resultaatbestemming.  
 
In de onderstaande tabel is de opbouw van het resultaat cijfermatig weergegeven. 
 

Omschrijving 
Begroting 2011 
oorspronkelijk 

Begroting 
2011 na 
wijziging 

Rekening 2011 

Verschillen 
tussen Begroting 
na wijziging en 

Rekening  

Totale lasten  219.248 266.856 241.783 25.073 

Totale baten -215.514 -246.205 -239.566 -6.639 

Resultaat vóór best. reserves (a) 3.734 20.652 2.217 18.435 

Toevoeging reserves 19.368 32.446 32.268 178 

Onttrekking reserves 23.103 53.097 43.159 9.939 

Saldo bestemming reserves (b) -3.734 -20.652 -10.891 -9.761 

Resultaat ná best. reserves (a+b = c) 0 0 -8.674 8.674 

Bestemming resultaat (c):     

Onontkoombare uitgaven (bijl. 3A)   1.473  

Meerjarenprogramma’s (bijl. 3B)   145  

Eindresultaat 2011   - 7.055  

 
Hierna wordt het resultaat op hoofdlijnen toegelicht. Dit is een samenvatting van de belangrijkste 
oorzaken die het resultaat na bestemming van reserves (c) bepalen. In bijlage 3 is de bestemming 
van het resultaat toegelicht. 
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Het resultaat op hoofdlijnen 
 
Hieronder wordt ingegaan op de voornaamste oorzaken van het rekeningresultaat 2011 dat na 
bestemming van reserves € 8,7 mln. bedraagt, terwijl de begroting 2011 na wijziging uitging van 
een evenwicht tussen baten en lasten.  
 
Vooruitlo-
pen op 
bezuini-
gingen 

We hebben in 2011 op onderdelen minder besteed dan geraamd 
omdat we vooruit zijn gaan lopen op de ombuigingen. De voornaam-
ste onderdelen zijn: 
• Investeringen en onderhoud wegen en vaarwegen 
• Sociale domein  
• Bedrijfsvoering: Personeelslasten 
 

- € 3.934 

Efficien-
cyvoorde-
len en 
meevallers 

Door efficiënter te werken en diverse meevallers zijn voordelen 
ontstaan. De belangrijkste oorzaken zijn:  
• Jeugdzorg (opmaat inkopen en minder inzet prov. middelen) 
• Rente-inkomsten 
• Schadevergoedingen 
• Decembercirculaire Provinciefonds 
• Onvoorzien en saldo van de Najaarsnota 2011 
• Interim-dividend Friese Pad 
• Afwikkelingsverschillen oude jaren 
 

- € 3.507 

Onder 
bestedin-
gen 

Op verschillende themaonderdelen is minder uitgegeven dan ge-
raamd. In een aantal gevallen is sprake van uitloop van werkzaam-
heden. Daarvoor is een bestemmingsvoorstel gedaan. Genoemd 
worden de volgende onderwerpen: 
• PMIT: Kapitaallasten  
• Cofinanciering Pieken in de Delta  
• ISV Bijdragen gemeenten  
• Programma Uitvoering Leefomgevingstaken 
• Meerjarenprogramma Bodem en Wet Bodemsanering 
• Windenergiebeleid  
• Waterkwaliteit  
• Deltaprogramma  
• Duurzaamheid en energie  
• Extern veiligheidsbeleid 
• Statenbudget  
• Interprovinciale activiteiten en samenwerking 
• Bedrijfsvoering: Facilitair en Automatisering 
 

- € 5.131 

Tegenval-
lers 
 

Op verschillende themaonderdelen zijn nadelen ontstaan als gevolg 
van lagere inkomsten of hogere uitgaven. 
• Pensioenvoorziening (oud) Gedeputeerden  
• Leges 
• BTW-component BDU 
• Opbrengst Motorrijtuigenbelasting 
 

€ 3.898 

Totaal  - € 8.674 
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Bijlage 3. Bestemming resultaat 2011 
 
A. Onontkoombare uitgaven 
 
In de onderstaande tabel is de onderuitputting 2011 gepresenteerd op onderwerpen waarvan de 
uitgaven onontkoombaar zijn. Het gaat hierbij om het in 2012 besteden van in 2011 ontvangen 
inkomsten. Deze hebben wij vervolgens toegelicht.  
 
Voorstel Bedrag 
1. Cultuurparticipatie  
2. Meerjarenprogramma Bodem en Wet Bodemsanering  
3. Externe veiligheidsbeleid  
4. ISV Bijdragen gemeenten  
5. Opstartkosten Regionale Uitvoeringsdienst 

€ 19 
€ 641 
€ 312 
€ 361 
€ 141 

Totaal € 1.474 
 
Ad 1. Cultuurparticipatie 
Het betreft een deel (€ 19.000) van het Rijksfonds “Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)”, wat 
beschikbaar moet blijven voor een uitgebreide evaluatie/onderzoek naar de cultuurparticipatie (zie 
het cultuurparticipatieprogramma 2009-2012 (HB 754866)). De helft van het hiervoor beschikbare 
budget bestaat uit provinciale middelen en de helft uit het Rijksfonds. Het onderzoek zou in 2011 
plaatsvinden, maar wordt doorgeschoven naar 2012.  
 
Ad 2. Meerjarenprogramma Bodem en Wet Bodemsanering 
Het betreft het deel (€ 0,5 mln.) van de jaarschijf 2011 van het meerjarenprogramma Bodem dat 
nog niet is aangewend en wel beschikbaar moet blijven voor het meerjarenprogramma ter uitvoe-
ring van het met het Rijk overeengekomen convenant. Wij stellen voor om van deze middelen € 0,3 
mln. op te nemen in de Programmabegroting 2012 en het restant toe te voegen aan de nieuwe 
bestemmingsreserve Bodem. 
 
Daarnaast is sprake van een oude doeluitkering waarvan de resterende middelen (€ 0,1 mln.) nog op 
de overlopende passiva post Bodem staan. Wij stellen voor om ook deze middelen aan de nieuwe 
bestemmingsreserve Bodem. 
 
Ad 3. Extern veiligheidsbeleid 
Het betreft € 0,3 mln. van de ontvangen middelen uit de decentralisatie-uitkering Extern Veiligheid 
dat niet besteed is en wel benodigd is voor het in het voorjaar 2012 vast te stellen Programma 
Uitvoering Externe Veiligheid 3 (PUEV3) conform het bestuursakkoord Externe Veiligheid.  
 
Ad 4. ISV Bijdragen gemeenten 
Het betreft de beschikbare middelen ad € 0,4 mln. voor het Investeringsbudget voor Stedelijke 
Vernieuwing. De voorbereidingen door de gemeenten zijn gestart om dit budget ook daadwerkelijk 
toe te kunnen kennen.  
 
Ad 5. Opstartkosten Regionale Uitvoeringsdienst 
Het betreft de effecten van de decembercirculaire 2011 die niet meer konden worden verwerkt in 
de begroting 2011. Voor Flevoland gaat het om de toekenning van een decentralisatie-uitkering van 
€ 140.000, bedoeld voor de opbouw (opstartkosten) van de Regionale uitvoeringsdienst.  
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B. Onderuitputting wegens meerjarenprogramma’s 
 
In de onderstaande tabel is de onderuitputting 2011 gepresenteerd op onderwerpen die verbonden 
zijn aan meerjarenprogramma’s. De planning en verantwoording hiervan gaan niet hand in hand met 
het voorgeschreven stelsel van lasten en baten. Door het hanteren van dit stelsel ontstaat in de 
Jaarrekening 2011 onderuitputting (we houden in dat jaar geld over), maar doordat deze middelen 
verbonden zijn aan een meerjarenprogramma, hebben wij ze daarvoor geoormerkt.  
 
Voorstel Bedrag 
1. Cofinanciering Pieken in de Delta  
2. Provinciale middelen Jeugdzorg  
3. Statenbudget  
4. Duurzaamheid en energie  
5. Windenergiebeleid  
6. Waterkwaliteit  
7. Deltaprogramma  
8. Flankerend beleid  
9. Opleiding leden GS 
10. Dekking BTW-effect Brede Doeluitkering uit Infrafonds  

€ 511 
€ 393 
€ 84 

€ 136 
€ 25 
€ 20 
€ 46 
€ 71 
€ 90 

- € 1.231 
Totaal € 145 

 
Ad 1. Cofinanciering Pieken in de Delta 
Binnen de MRA (Metropool Regio Amsterdam) zijn afspraken gemaakt met de partners over de  
inzet van de restanten van deze Rijksmiddelen en de daarbij horende cofinanciering door de provin-
cie (€ 511.000). De definitieve besluitvorming over de inzet van deze middelen voor projecten is 
nog niet afgerond. 
Het budget voor 2012 is, reeds ‘gereserveerd’ voor de financiering van projecten in het kader van 
de uitvoering van de provinciale investeringsagenda (fiche economie & voorzieningen)". Voorgesteld 
wordt bij de bestemming van het rekeningresultaat over 2011 dit bedrag van afgerond € 511.000 bij 
te ramen in de begroting van 2012. 
 
Ad 2. Provinciale middelen Jeugdzorg 
In de Nota reserves en voorzieningen is opgenomen dat de bestemmingsreserve Jeugdzorg wordt 
gevoed met het restant van de eigen provinciale middelen t.b.v. de jeugdzorg. Voor 2011 gaat het 
hierbij om een bedrag van € 245.000. Dit bedrag is het resultaat van onderuitputting op het Nood-
fonds, Week van de jeugdzorg en interprovinciale afspraken. Conform de beleidslijn uit de Nota 
zullen wij deze middelen toevoegen aan de reserve jeugdzorg. 
 
Daarnaast hebben Provinciale Staten op 14 januari 2010 besloten om ten laste van de bestemmings-
reserve strategische en ontwikkelingsprojecten € 3,3 mln. extra aan middelen beschikbaar te stellen 
in verband met het ‘Afsprakenkader Rijk IPO 2010-2011’ (HB 921813). Van dit bedrag resteert in 
2011 € 148.000. Wij stellen voor om dit bedrag weer ten gunste van de bestemmingsreserve strate-
gische en ontwikkelingsprojecten te brengen. 
 
Ad 3. Statenbudget 
De bestendige gedragslijn is, dat de (jaarlijkse) onderuitputting op het Statenbudget (voor 2011 
€ 84.000) wordt toegevoegd aan het Statenbudget van het volgende jaar (ontwikkelbudget). Het is 
aan Provinciale Staten om te besluiten of de onderuitputting op het Statenbudget 2011, conform 
deze bestendige gedragslijn wederom aan het budget voor 2012 wordt toegevoegd. Indien Provincia-
le Staten hiertoe besluiten, komen middelen beschikbaar voor ondermeer activiteiten die verband 
houden met de evaluatie van de vergaderstructuur en de gewenste doorontwikkeling van de digitale 
informatievoorziening (app. iFlevoland en Ipad). 
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Tevens zullen incidentele kosten zijn verbonden aan het op orde brengen van de processen en de 
kwaliteit van de statengriffie. Daartoe behoren o.a. de (mogelijke) kosten voor een interim-griffier 
voor de tweede helft 2012. 
 
Ad 4. Duurzaamheid en energie: co-financiering ivm verkrijging Europese subsidies POP 
Indien we niet zorgen voor co-financiering, lopen we de kans mis om extra Europese middelen te 
ontvangen voor een aantal duurzaamheidprojecten. Het aanvraagproces is in 2011 in gang gezet. 
Het budget Duurzaamheid en Energie 2012 bedraagt exclusief LvDO projecten € 220.000. De niet 
bestede middelen uit 2011 ad € 136.000 zijn nodig om de in de begroting 2012 opgenomen doelstel-
lingen die uitgewerkt zijn in activiteitenplannen te realiseren. 
 
Ad 5. Windenergiebeleid: provinciale structuurvisie windenergie  
De ontwikkelingen in Flevoland (IJsselmeerdijk, herstructureringsinitiatief marktpartijen en WOWF, 
rijksstructuurvisie wind) maken op korte termijn het opstellen van een provinciale structuurvisie 
zoals opgenomen in het College uitvoeringsprogramma noodzakelijk. 
Bij de begroting 2012 is € 80.000 extra gereserveerd voor het opstellen van de provinciale struc-
tuurvisie waarbij uitgegaan is van benutting van de nu resterende middelen uit 2011 ad afgerond 
€ 25.000. De verwachting is dat deze middelen ook nodig zullen zijn voor de provinciale structuurvi-
sie. 
 
Ad 6. Waterkwaliteit: Actuele Hoogtekaart Nederland (AHN) 
Het betreft een IPO Water project dat aanvankelijk in 2011 plaats zou vinden, maar qua planning 
vertraagd is naar 2012. Het betreft een gezamenlijke aanschaf door alle provincies. 
In 2011 is eenmalig € 20.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten van dit project. De 
reguliere middelen voor waterkwaliteit zijn naar de huidige inzichten nodig ter uitvoering van de 
beleidsdoelstellingen. 
  
Ad 7. Deltaprogramma 
Het Deltaprogramma is een programma dat vier jaar loopt. Zoals bij de najaarsnota 2011 al gemeld 
is het in 2011 beschikbare budget voor het Deltaprogramma niet volledig besteed (restant bedraagt 
€ 46.000) doordat in 2011 vooral verdiepende analyses zijn uitgevoerd. Provinciale Staten hebben 
bij de Bestuursopdracht Deltaprogramma besloten om resterende middelen mee te nemen naar het 
volgende jaar. Naar de huidige inzichten is over de hele programma nog steeds het aanvankelijk 
ingeschatte budget benodigd. 
 
Ad 8. Flankerend beleid 
In 2011 is een begin gemaakt met de centralisatie van de financiële functie. Middelen die werden 
toegekend voor flankerend beleid zijn nog niet aangewend. Dit veroorzaakt een onderbesteding van 
€ 71.000. Omdat in 2012 de centralisatie vorm en inhoud gaat krijgen, is overheveling van middelen 
noodzakelijk. Het betreft hier incidentele middelen 2011. 
 
Ad 9. Opleiding leden GS 
In de begroting 2011 was een eenmalig budget opgenomen voor opleiding van GS-leden wat bedoeld 
is voor de gehele collegeperiode. Hierop resteert ultimo 2011 € 90.000.  
 
Ad 10. Dekking BTW-effect op Brede Doeluitkering uit Infrafonds 
Als gevolg van de regelgeving rondom de BTW component in de Brede Doeluitkering verkeer en 
vervoer (BDU) kan de door de provincie betaalde BTW vanaf 2011 niet meer worden gedekt uit de 
BDU. Besloten is om de BTW component voortaan jaarlijks te dekken uit de reserve Infrafonds. Deze 
methodiek is inmiddels verwerkt in de Programmabegroting 2012 en de bijbehorende meerjarenra-
ming t/m 2015 (Programmabegroting pagina 125; ad 6). Verwerking in de Programmabegroting 2011 
heeft niet plaatsgevonden. Daarom wordt dit effect voor 2011 geëffectueerd via de resultaatbe-
stemming 2011 in plaats van verwerking in de jaarrekening (verwerking via de jaarrekening is niet 
rechtmatig). Dit geeft een positief effect op het budgettair resultaat 2011 van € 1,2 mln. 
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C. Bestemming budgettair resultaat 2011 
 
Het budgettaire resultaat 2011 bedraagt € 7,1 mln. Voor de besteding hiervan doen wij een aantal 
voorstellen. Deze zijn hieronder opgenomen en toegelicht.  
 
Voorstel Bedrag 
1. Aanvulling Algemene reserve ivm dekkingsgraad weerstandsvermogen 
2. Aanvulling Algemene reserve met oormerk ‘Risico OostvaardersWold 
3. Aanvulling BDU i.v.m. voorfinanciering archeologische kosten 
4. Egalisatiereserve gladheidbestrijding  
5. Transitie  

€ 2.800 
€ 1.200 
€ 1.100 

€ 325 
€ 424 

Subtotaal € 5.849 
6. Saldo toegevoegd aan Algemene reserve € 1.206 
Totaal € 7.055 

 
Ad 1. Aanvulling Algemene reserve ivm dekkingsgraad weerstandsvermogen 
Uit de paragraaf Weerstandsvermogen blijkt dat de dekkingsgraad beneden de ondergrens van 1,0 
uitkomt. De dekkingsgraad wordt bepaald door de weerstandscapaciteit te delen door de risicore-
servering. Beide bedragen zijn opgenomen in de Weerstandsparagraaf. De weerstandscapaciteit 
bedraagt € 33,9 mln. en de risicoreservering bedraagt € 36,7 mln. De dekkingsgraad komt dan uit op 
0,92. Om de dekkingsgraad te verhogen naar de factor 1,0 moet € 2,8 mln. toegevoegd worden aan 
de Algemene reserve.  
 
Ad 2. Aanvulling Algemene reserve met oormerk ‘Risico OostvaardersWold’ 
De door ons aangekochte voorgefinancierde gronden voor de realisatie van het OostvaardersWold 
staan ultimo 2011 op de balans voor een waarde van € 4,8 mln. Deze gronden zijn gewaardeerd 
tegen verkrijgingprijs, dwz grondprijs + opstel + schadeloosstelling. Gelet op de uitspraak van de 
Raad van State over het inpassingplan en de uitspraak van de bestuursrechter, hebben wij overwo-
gen om de waarde van deze gronden per balansdatum 31-12-2011 af te waarderen met 25% (€ 1,2 
mln. conform de aangegeven lijn in notitie PS dd 27 mei 2010; HB 980834). Omdat het nog onduide-
lijk is wat de definitieve uitkomst wordt van de verschillende scenario’s, hebben wij echter beslo-
ten om nu nog niet af te waarderen maar wel om een specifiek risicobuffer op te nemen in de 
Algemene reserve van € 1,2 mln. met als oormerk ‘risico OostvaardersWold’.  
 
Ad 3. Aanvulling BDU i.v.m. voorfinanciering archeologische kosten N23 
Op 30 september 2010 hebben de Staten ingestemd met de financiering van de archeologische 
kosten N23. De extra kosten werden geraamd op € 1,9 mln. Dit bedrag wordt gedekt uit de BDU 
(feitelijk overlopende passiva post op de balans). Als 4e beslispunt bij het Statenvoorstel is opgeno-
men dat de BDU weer aangevuld wordt tot een maximum van € 1,1 mln. nadat de Algemene reserve 
weer aangevuld is tot de minimale ondergrens en indien er sprake is van een rekeningoverschot.  
Aan beide randvoorwaarden wordt nu voldaan hetgeen betekent dat de BDU aangevuld kan worden. 
Het gaat dan om een bedrag van € 1,1 min. Dit betreft een wijziging binnen de balans en is daarom 
niet opgenomen in de 8e begrotingswijziging 2012. 
 
Ad 4. Egalisatiereserve gladheidbestrijding 
Om de fluctuaties voor de gladheidbestrijding op te vangen wordt voorgesteld een egalisatiereserve 
gladheidbestrijding in het leven te roepen. Om deze egalisatiereserve te voeden wordt voorgesteld 
het restant budget voor gladheidbestrijding uit 2011 ad € 75.000 aangevuld met € 250.000 vanuit 
het rekeningresultaat 2011 hiervoor te bestemmen.  
 
Ad 5.Transitie 
In de Najaarsnota 2011 werd voorgesteld om, binnen de beschikbare ruimte, kosten af te dekken  
die verband houden met de transitieopgave (ad € 2,3 miljoen cf coalitieakkoord). Ter dekking van 
dit bedrag werd in de Najaarsnota 2011 voorgesteld om een bedrag van € 624.000 te storten in de 
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bestemmingsreserve Personele frictiekosten. De Staten besloten toen om, in afwachting op een 
nadere onderbouwing, de besluitvorming door te schuiven tot bij de Jaarrekening 2011. Dit plan is 
inmiddels opgesteld en wordt u via een separaat Statenvoorstel met een begrotingswijziging op 9 
mei 2012 ter kennis name aangeboden. De kosten voor de transitie zijn in dit plan € 0,2 mln. lager 
geraamd dan de eerder aangegeven € 2,3 mln. Voorgesteld wordt om € 424.000 toe te voegen aan 
de bestemmingsreserve Personele frictiekosten. 
 
Ad 6. Saldo toegevoegd aan Algemene reserve 
Na bestemming van de hiervoor weergegeven voorstellen resteert van het budgettair resultaat nog 
€ 1,2 mln. Dit bedrag voegen wij toe aan de Algemene reserve. Dit ter versterking ervan, alsmede in 
afwachting van voorstellen uit Provinciale Staten bij de behandeling van de Jaarstukken 2011. 
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Bijlage 4 8e begrotingswijziging 2012 Bijlage 4 8e begrotingswijziging 2012 
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