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Geachte Statenleden, 

Voor 2011 heeft PwC accountants de jaarrekeningcontrole uitgevoerd bij de Provincie Flevoland. 
Met het accountantsverslag wordt u over de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole geïnformeerd. 

Wij hebben kennis genomen van de boodschappen van de accountant. Middels dit schrijven reageren 
wij hierop, en informeren we u over ons standpunt bij de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole 
zoals opgenomen in het accountantsverslag voor Provincie Flevoland 2011. 

Allereerst berichten wij u dat de accountant een goedkeurende controleverklaring heeft verstrekt, 
zowel op gebied van getrouwheid als op rechtmatigheid. Uit de controle van de accountant zijn 
geen tekortkomingen geconstateerd die effect hebben op dit oordeel. 

Daarnaast is het ons opgevallen dat de accountant een positieve tendens signaleert met betrekking 
tot de interne beheersing. Zeker in vergelijking met voorgaande jaren. De accountant constateert 
dat er aanzienlijk is geïnvesteerd in de verbetering van de interne beheersing. Het doet ons deugt 
dat onze inspanningen uit het verbeterplan interne beheersing door de accountant als verbeteringen 
zijn waargenomen. De accountant merkt op dat de kwaliteit van de financiële verslaggeving 
aanzienlijk is toegenomen door het verrichten van interne controles. Ook de kwaliteit van de 
oplevering is aanzienlijk verbeterd en hebben we duidelijke stappen gezet in risicomanagement en 
planning & control. Door hoog in te zetten op kwaliteit zijn enkele specificaties later opgeleverd 
wat door de accountant als aandachtspunt wordt opgemerkt. In 2012 wordt de planning voor het 
jaarrekeningproces geoptimaliseerd om voldoende tijd te hebben voor de interne controle en tijdige 
aanlevering bij de accountant. 

De accountant geeft in zijn verslag een aantal boodschappen mee. Hierna noemen wij de 
voornaamste boodschappen en ons standpunt daarbij. 

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 min. Deze gronden zijn gewaardeerd 
tegen verkrijgingprijs. Wij delen de mening van de accountant dat er risico bestaat over de dekking 
vanuit de rijksbijdrage. Wij hebben overwogen om de waarde van deze gronden per ultimo 2011 
deels af te waarderen. Omdat het nog onduidelijk is wat de definitieve uitkomst wordt van de 
verschillende scenario's die wij met uw Staten willen bespreken, hebben wij echter besloten om nu 
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nog niet af te waarderen maar wel -via een voorstel aan 'Provinciale Staten'- om een specifiek 
risicobuffer op te nemen in de Algemene reserve van € 1,2 min. met als oormerk 'risico 
OostvaardersWold'. De accountant onderschrijft het belang hiervan. Wij zullen de (financiële) 
gevolgen adequaat monitoren en tijdig tot financiële bijstelling over gaan. 

Natuurakkoord 
Er is onzekerheid over het onderhandelingsakkoord omtrent het natuurakkoord. Reden hiervoor is de 
onzekerheid ten aanzien van de financiële afwikkeling en juridische overgang van het akkoord. Uit 
voorzichtigheid is de administratieve verwerking conform voorgaande jaren. Voor 2012 houden we 
de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten conform het advies van de accountant. In 2012 
beoordelen we de financiële uitwerking nader. De uitkomsten hiervan worden financieel verwerkt in 
de begroting en jaarverslaggeving. 

OMALA 
Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is eind 2011 de grondexploitatie herzien en geactualiseerd. 
Hiermee is de maximale financieringsbehoefte van OAAALA beperkt. Daarnaast is afgesproken dat in 
2012 de directie van OAAALA pas kan overgaan tot grondverwerving en bouwrijp maken als vooraf het 
akkoord van de aandeelhouders is verkregen. Op deze wijze worden de financiële risico's als gevolg 
van grondaankopen met de provincie (als aandeelhouder) gedeeld voordat deze worden aangegaan. 

De accountant merkt op dat eind 2011 de Raad van State een negatieve uitspraak heeft gedaan over 
de uitbreiding van de luchthaven. Daarnaast merkt de accountant op dat in maart 2012 de 
Commissie Alders positief heeft geadviseerd over de uitbreiding. Dit advies omvat de aanleg van 400 
meter extra baan en op de langere termijn een baanverlenging tot 2100 meter. Dit draagt bij aan 
het vestigingklimaat rondom de luchthaven. 

Wet HOF 
Een recente ontwikkeling die de accountant benoemt zijn de Europese afspraken ten aanzien van 
begrotingsdisciplines. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe wet houdbare overheidsfinanciën 
(HOF). Het EMU-saldo wordt hierbij steeds belangrijker en de provincie levert hieraan een positieve 
bijdrage. In 2012 blijven we de ontwikkeling nauwlettend volgen en gaat onze aandacht uit naar 
een goede liquiditeitsprognose die noodzakelijk is voor de monitoring van het EMU-saldo nu en in de 
toekomst. 

SISA Jeugdzorg 
Inzake de SiSa rapporteert de accountant over de onzekerheid van de verantwoording Jeugdzorg. 
Dit aandachtspunt is bekend vanaf de invoering van de SiSa. Wij wijken hiermee niet af van het 
landelijk beeld. 

Rechtmatigheid 
De accountant merkt op dat er beperkte tekortkomingen zijn geconstateerd in de rechtmatigheid 
van de inkopen (€ 0,3 min.). De onrechtmatige aanbestedingen zijn met de interne controles door 
de provincie zelf gesignaleerd en hebben veelal betrekking op voorgaande jaren. Intern zijn 
meldingen gedaan om herhaling van deze onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen. 

Voorziening pensioenen en uitkeringen leden CS 
Met betrekking tot de voorziening pensioenen en uitkeringen leden GS heeft er op basis van 
landelijke voorschriften een herberekening plaatsgevonden. De herberekening is noodzakelijk voor 
het halen van het benodigde doelvermogen per ultimo 2011. Dit heeft geleid tot een aanvullende 
storting in de voorziening. De accountant merkt op dat de voorziening mogelijk niet volledig is. 
Deze onvolledigheid komt door nieuwe regelgeving die recent bekend is en voor het eerst wordt 
toegepast. Voor het bepalen van de voorziening maken we gebruik van de expertise van externe 
deskundigen. Omdat de landelijke voorschriften pas begin 2012 bekend waren en de expertise voor 
alle provincies opnieuw is aanbesteed heeft de herberekening niet tijdig kunnen plaatsvinden. De 
gevolgen van de wijziging van de landelijke voorschriften leidt tot een aanvullende storting in de 
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voorziening pensioenen en uitkeringen voor de leden GS (1,9 min.). Wanneer de wetgeving niet 
wijzigt, worden de actuariële berekeningen altijd op ti jd ontvangen en volgen we het advies van de 
accountant om tijdige uitvoering van de berekeningen. Op basis hiervan zal de voorziening 
eventueel bijgesteld worden. Dat vergroot de mogelijkheden om in dat jaar de gevolgen op te 
vangen. 

Kwaliteit verslaggeving 
De accountant merkt op dat de kwaliteit van de jaarverslaggeving in 2011 behoorlijk is toegenomen. 
Belangrijke verbeteringen zijn zichtbaar in de toelichting op de verschillen tussen de begroting en 
de werkelijke realisatie. Daarnaast constateert de accountant een verbetering in de kwaliteit van 
de toelichting over de ontwikkeling van de personeelskosten. Als verbeterpunt noemt de accountant 
het voorspellend vermogen van de provincie. De afwijking tussen begroting en realisatie kan volgens 
de accountant beperkt worden door tijdig bij te sturen. Wij herkennen deze constatering. Wij zien 
hier met name verbetermogelijkheden voor de Najaarsnota. Door opvolging te geven aan de 
constateringen kan tijdig worden bijgestuurd op de afwijking tussen begroting en realisatie in 2012 
te beperken. 

Uitwijkvoorzieningen 
Met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking merkt de accountant een aantal belangrijke aandachtspunten op, met in het 
bijzonder het gebrek aan een uitwijkvoorziening. In 2011 was er een voorgenomen realisatie 
van wederzijdse uitwijk met de gemeente Lelystad. Deze is stopgezet als gevolg van de voorkeur om 
een samenwerking met de provincies Noord-Holland en Utrecht te onderzoeken. Tot het moment 
dat hierover meer helderheid is, kunnen geen stappen worden gezet in het organiseren van een 
uitwijkvoorziening. Om dit risico zo goed mogelijk te beheersen zijn er informele afspraken met de 
gemeente Lelystad. In geval van een calamiteit wordt over en weer maximale inspanning geleverd 
om verstoringen tot een minimum te beperken. Ons college ziet er op toe dat in 2012 de 
aandachtspunten worden opgevolgd. 

Vooruitblik 
Tenslotte kijken we vooruit met enkele belangrijke ontwikkelingen die de accountant nader 
toelicht. Eén daarvan is de nieuwe wet "Houdbaarheid overheidsfinanciën (HOF)" zoals eerder 
genoemd. Een andere belangrijke ontwikkeling is de digitalisering van de informatieketen. Met 
ingang van 2014 is de provincie namelijk verplicht om op zowel de omzetbelasting als de 
jaarrekening digitaal vanuit Standard Business Reporting (SBR) aan te leveren. Nagenoeg alle 
financieel-administratiesoftware van de organisatie moet dan hiervoor geschikt zijn. De digitale 
aanlevering via SBR is onderwerp van gesprek in het gebruikersplatform van het financiële systeem. 
In 2012 zal via dit platform de nodige informatie verzameld worden om vervolgens de te nemen 
stappen verder uit te werken. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 
de s< 

drs T. van der Wal ,--A:ErBtiélo^dëJong 


