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I 
 
    Bestuurlijke samenvatting            
 

Algemeen 
2012 is het jaar met een aantal bijzondere bestuurlijke mijlpalen. Werden wij in het begin van het jaar 
gerustgesteld door minister Spies: geen gedwongen provinciefusie, het nieuwe kabinet denkt er anders over en 
startte in december een formele Wet Arhi-procedure om onze provincie samen te voegen met de provincies 
Utrecht en Noord-Holland.  
 
Verder zette een uitspraak van de Raad van State, na jarenlange voorbereidingen door de provincie, een streep 
door het Inpassingsplan OostvaardersWold. Een uitspraak met gevolgen. Voor het eerst in de geschiedenis 
stelden Provinciale Staten een onderzoekscommissie in, om de procesgang rondom het project te onderzoeken. 
Nadat de conclusies van het onderzoek door de Staten werden vastgesteld, traden vervolgens alle vier 
gedeputeerden af. Ook niet eerder vertoond in onze provincie.  
 
Ondanks deze bestuurlijke onrust zijn in 2012 meters gemaakt. In dit Jaarverslag leggen wij verantwoording af 
wat we hebben gedaan, wat we daarmee hebben bereikt en wat dat heeft gekost.  
 

Jaarresultaat 2012 
Bij de laatste begrotingswijziging in 2012, meldden wij reeds een voordelig begrotingsresultaat van € 5,1 
miljoen. Bij het opmaken van de eindbalans in dit Jaarverslag is het budgettaire resultaat over 2012 
uitgekomen op € 6,1 miljoen positief. Dit resultaat wordt het budgettaire resultaat genoemd omdat hierin de 
doorlopende verplichtingen van € 3,3 miljoen uit 2012 verrekend zijn. Het resultaat dat in de Jaarrekening 
2012 volgens de voorschriften is gepresenteerd bedraagt € 9,4 miljoen.  
 
Voor het resultaat van € 9,4 miljoen zijn verschillende redenen aan te wijzen: 
 
Resultaatgebied Overschot Resultaat 
a. Efficiency binnen programma’s en bedrijfsvoering         6.010  5.660 
b. Uitstel, vertraging en minderwerk         6.420  1.850 
c. Niet uitgevoerde beleidsvoornemens         1.210  1.210 
d. Overig         1.234  675 
Totaal       14.874  9.395 
 
Gebeurtenis na balansdatum 
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die van invloed zijn op de 
balans. 
 

Weerstandsvermogen 
In de paragraaf Weerstandsvermogen komt de weerbaarheid van de provincie tot uiting. Door actief te blijven 
investeren in risicomanagement is de negatieve ontwikkeling in onze dekkingsgraad omgezet tot een stijgende. 
Waar bij het Jaarverslag 2011 de dekkingsgraad fors onder druk stond, is de dekkingsgraad nu op voldoende 
niveau en binnen door Provinciale Staten gestelde kaders (minimale dekkingsgraad moet 1,10 zijn en is nu 
1,59).  
 
Het actief beheersen van de risico’s en het vergroten van de Algemene reserve zijn effectieve 
beheersmaatregelen gebleken.  
De komende periode moeten de ontwikkelingen, zoals bezuinigingen vanuit het Rijk en de economische 
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conjunctuur, nauwgezet gevolgd worden.  
Daar waar nodig moeten aanvullende beheersmaatregelen genomen worden om onze dekkingsgraad op 
voldoende niveau te houden. 
  

2012 in vogelvlucht 

Eerste kwartaal 
Meer slagkracht voor Randstadprovincies in Europa 
Met de gezamenlijke strategie “De krachten gebundeld, Randstad strategie Europa 2012-2015”, trekken de 
Randstadprovincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland samen op om met meer slagkracht hun 
belangen in Brussel onder de aandacht te brengen. Doel van de Randstadsamenwerking is om de 
concurrentiepositie te versterken en de leefkwaliteit van de Randstad te verbeteren. De gezamenlijke 
Europastrategie voor de komende jaren geeft prioriteit aan Kennis en Innovatie, een Duurzame Leefomgeving, 
Landelijke gebieden onder Stedelijke Druk en Toekomst Regionaal Beleid. 
 
Flevolandse deel N50 in 2014 volledig 2x2-baans 
De verbetering van de N50 tussen Emmeloord en Ens komt een stap dichterbij. Minister Schultz van Haegen 
heeft een convenant met de regio afgesloten waarin de voorkeur wordt uitgesproken voor de uitbouw van de 
weg naar een 2x2-baans autoweg. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de verdere planuitwerking. De 
werkzaamheden kunnen in 2013 starten. De N50 in Flevoland is dan in 2014 of 2015 helemaal een 2x2-baans 
autoweg. De nieuwe Ramspolbrug is geopend, een belangrijke eerste stap in de verbetering van de N50. 
 
Groen licht voor Windpark Noordoostpolder 
Windpark Noordoostpolder kan worden aangelegd. April 2012 begint de bouw van in totaal 86 windturbines 
langs de dijken van het IJsselmeer. De positieve uitspraak van de Raad van State over het Rijksinpassingsplan 
van woensdag 8 februari maakt dit mogelijk. Het windpark bestaat uit een aantal projecten met een 
gezamenlijk vermogen van ongeveer 430 Megawatt, waarmee 400.000 huishoudens van elektriciteit kunnen 
worden voorzien. Windpark Noordoostpolder wordt hiermee het grootste windmolenpark van Nederland. Het 
draagt bij aan de doelstelling van het kabinet op het gebied van duurzame energie. 
 
Marker Wadden: Natuurherstelplan voor het Markermeer 
Natuurmonumenten ontvangt uit het Droomfonds van de Postcode Loterij 15 miljoen euro voor het plan Marker 
Wadden: een natuurherstelplan voor het Markermeer, één van de grootste zoetwatermeren in Europa. Marker 
Wadden is een overtuigende stap in het ecologisch herstel van het Markermeer en IJmeer. 
 
Raad van State vernietigt Inpassingsplan OostvaardersWold 
Het provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold is in december 2010 door Provinciale Staten vastgesteld. Met 
de uitspraak van de Raad van State vervalt dat besluit. De provincie is teleurgesteld dat het Inpassingsplan is 
vernietigd doordat het rijk afspraken met de provincie niet wil nakomen.   
 
Miljoenen voor innovatie en duurzaamheid 
Dertien Flevolandse bedrijven hebben een TMI-cheque voor Technologische en Milieu Innovatie gekregen. In 
totaal investeert de provincie 2,2 miljoen euro in duurzaamheid en innovatie van de Flevolandse MKB-
bedrijven. De bedrijven zelf investeren 9,2 miljoen euro.  
 
Aldersadvies: Uitbreiding Lelystad Airport in zicht 
Het Aldersadvies schetst een duidelijke richting waarlangs de ontwikkeling van Lelystad Airport plaats kan 
vinden. Voor Flevoland betekent het advies dat de uitbreiding van de luchthaven nu echt in zicht komt. Het 
advies stelt een stapsgewijze ontwikkeling voor, waarbij vanaf 2015 wordt uitgegaan van een doorgroei naar 
25.000 vliegtuigbewegingen. Bij een positieve evaluatie spreekt het advies vanaf 2020 zelfs van een mogelijke 
doorgroei naar 45.000 vliegtuigbewegingen. De provincie en gemeente Lelystad maken zich al jaren sterk voor 
de uitbreiding van de luchthaven vanwege het verwachte positieve effect op de werkgelegenheid.  
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Tweede kwartaal 
Verdubbeling Gooiseweg start medio 2013 
De provincie en de gemeente Zeewolde ondertekenen het convenant ‘Baanverdubbeling Gooiseweg’. Hierin 
staat dat de geplande baanverdubbeling van een deel van de Gooiseweg in Zeewolde medio 2013 start en tot 
eind 2014 duurt. De gemeente doet de voorbereidingen en wijzigt het bestemmingsplan; de provincie voert het 
gehele werk uit. Het convenant is een bekrachtiging van de afspraken die zijn gemaakt over de 
werkzaamheden en de kosten voor het verdubbelen van de Gooiseweg (Nijkerkerweg tot en met 
bedrijventerrein Trekkersveld 3). 
 
Meer samenwerking tussen overheden 
De Flevolandse gemeenten, de provincie en het waterschap Zuiderzeeland willen de komende jaren meer gaan 
samenwerken. Deze intentie hebben de overheden onlangs uitgesproken op een congres van de VNG-Flevoland. 
Het doel is om een gezamenlijke agenda voor Flevoland te maken en de bestuurlijke relaties tussen de 
Flevolandse overheden te versterken. Deze afspraken worden vastgelegd in de zogeheten ‘Flevolandse 
Agenda’. Het uitgangspunt is dat de agenda zal worden gevuld met onderwerpen waaraan men gezamenlijk wil 
werken. 
 
Convenant Economische versterking Noordelijk Flevoland 
Als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn stelt het rijk miljoenen euro's beschikbaar voor de 
economische versterking van Noordelijk Flevoland. In een door de provincie, Noordoostpolder en Urk 
ondertekend convenant staat hoe die versterking vorm krijgt. Met de ondertekening is meteen het startschot 
gegeven voor het programma, dat loopt van 2012 tot 2020.  
 
Overijsselseweg geopend 
Flevoland heeft een nieuwe weg: de Overijsselseweg tussen Lelystad en Dronten. Het is de eerste keer in de 
geschiedenis van de provincie dat er echt een nieuwe weg door ons is aangelegd. Tegelijkertijd is het één van 
de grootste projecten die we als provincie hebben uitgevoerd. De Overijsselseweg maakt onderdeel uit van de 
verbinding Alkmaar naar Zwolle, een belangrijke Oost-Westverbinding in Nederland.  
 
Verkenning verbetering weg Roggebot-Kampen 
De provincies Overijssel en Flevoland onderzoeken samen welke verkeerskundige oplossingen er mogelijk zijn 
voor het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de weg tussen de rotonde voor de Roggebotsluis en 
de aansluiting met de N50 (N 307 tussen Dronten en Kampen).  
 
Oprichting brede Omgevingsdienst 
De provincies Flevoland en Noord-Holland, en de gemeenten uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) opgericht. Deze dienst gaat per 1 januari 2013 voor 
bovenstaande organisaties de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving verzorgen op het gebied van 
milieu. Bij de vorming van de omgevingsdienst spelen twee zaken een hoofdrol, allereerst kunnen de 
deelnemende organisaties door de bundeling van kennis en kwaliteit hun milieutaken beter en goedkoper 
uitvoeren, zowel wat betreft de vergunningverlening alsook de handhaving. En daarnaast krijgen alle bedrijven 
in het gebied een gelijke behandeling en gelijke kansen op ontwikkeling. Voor hen blijft dat er maar één loket 
is voor vragen en vergunningen: het eigen gemeentehuis. 
 
Batavialand 
Provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Nieuw Land, de Bataviawerf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
Batavialand presenteren het plan voor het nieuwe Erfgoedpark Batavialand. Het nieuwe park met attracties en 
bezienswaardigheden vertelt ons het verhaal van het natte Nederland. Het plan Batavialand Erfgoedpark der 
Lage Landen is een eerste stap in het proces om tot één museale presentatie te komen aan de Lelystadse kust 
van nationaal en internationaal formaat. Het legt de inhoudelijke verbinding tussen Nieuw Land 
Erfgoedcentrum, Bataviawerf en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  

Derde kwartaal 
Regioplan Windenergie wordt structuurvisie 
Het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland krijgt de status van gezamenlijke structuurvisie van 
gemeenten en provincie. Dat betekent dat nieuwe plannen voor windturbines en windparken moeten voldoen 
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aan de criteria in deze visie. Het provinciale windenergiebeleid heeft als doel de bestaande windmolens te 
saneren en vervangen door windparken met grotere en efficiëntere windmolens. Hierdoor wordt het aantal 
windmolens gehalveerd en het open landschap hersteld. Bovendien neemt de duurzame energieproductie toe. 
 
Duurzaamheid groeit met Almere mee 
Het rijk, de provincie, het waterschap en Almere hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de groei van de 
stad. Het gaat om het streven naar een duurzame stedelijke ontwikkeling. 
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Flevoland, de gemeente Almere en het Waterschap 
Zuiderzeeland hebben daarvoor de Afspraken Duurzaam Almere 2012-2014 ondertekend. Hierin worden lange-
termijnafspraken over duurzaamheid uitgewerkt, maar ook concrete acties op de korte termijn vastgelegd.  
Voor de thema’s energie, mobiliteit, water en productief landschap zijn lange-termijndoelen opgesteld voor 
het ontwikkelen van gezonde systemen. Zo hebben de partijen afgesproken om alle nieuwe ontwikkelingen 
energieneutraal en zo mogelijk energieproducerend uit te voeren.  
 
Stedelijke bereikbaarheid Almere 
Op basis van het met het Rijk afgesloten convenant voor het verbeteren van de stedelijke bereikbaarheid van 
Almere (SBA) zijn de voorbereidingen gestart voor de uitbreiding van de Hogering en de Waterlandseweg. Voor 
de Waterlandseweg is de verkenning opgestart. 
 
Floriade 2022 toegekend aan Almere 
De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) maakte bekend gemaakt dat Almere de 7de editie van de Floriade mag 
organiseren. In een persconferentie noemde de voorzitter van de NTR Almere de gedroomde kandidaat voor de 
organisatie van deze land- en tuinbouw georiënteerde wereldtentoonstelling. Voor Flevoland en voor Almere 
betekent de toekenning van de Floriade een enorme economische impuls. In de plannen is de Floriade geen 
eenmalig evenement, maar vormt het de start van een nieuwe, blijvende stadswijk in het centrum van de stad, 
met de naam Almere Floriade. Stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV) tekende voor het ontwerp van deze 
stadswijk. Hij ontwierp Almere Floriade als een prototype Green City; als een plek die voedsel en energie 
produceert, die water zuivert, afval hergebruikt en misschien zelfs autarkisch zal zijn. 
 
Online overzicht van uitvoeringsprojecten  
Gedeputeerde Staten hebben het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-
MIRT) 2013-2017 vastgesteld. Hierin staan alle projecten en programma’s die de provincie in uitvoering heeft 
en/of waar de provincie direct financieel aan bijdraagt. Het p-MIRT is voor het eerst ook online 
beschikbaar zodat in één oogopslag te zien is waar de provincie mee aan de slag gaat of waar zij geld aan 
bijdraagt. Alle provinciale uitvoeringsprojecten op het gebied van infrastructuur en nu ook van ruimte die van 
invloed zijn op de leefomgeving, komen samen in het p-MIRT. Dit geeft niet alleen een goed overzicht en een 
betere planning, maar zorgt er ook voor dat de investeringen op ruimtelijk gebied beter afgestemd worden en 
inhoudelijk meer samenhangen. 

Vierde kwartaal 
Vier Flevolandse gedeputeerden dienen ontslag in 
Tijdens de Statenvergadering over het rapport van de onderzoekcommissie Procesgang OostvaardersWold 
dienden de vier Flevolandse gedeputeerden hun ontslag in, nadat de conclusies van het rapport waren 
vastgesteld.  
 
Willibrord van Beek verkenner 
Voormalig Tweede Kamerlid Willibrord van Beek (VVD) onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw te vormen 
College van Gedeputeerde Staten voor Flevoland. Hij gaat daarvoor in gesprek met de voorzitters van de elf 
Statenfracties. De VVD-fractie heeft het oud-Kamerlid Van Beek voor deze verkennende opdracht gevraagd. Als 
voorzitter van de grootste fractie binnen de Provinciale Staten van Flevoland heeft hij het initiatief genomen 
om te komen tot de vorming van een nieuw college.  
 
Connexxion krijgt IJsselmond voor één jaar 
Gedeputeerde Staten van Overijssel en Flevoland gunnen het openbaar vervoer in het IJsselmondgebied voor 
één jaar aan Connexxion. Eerder is het de colleges bij twee Europese aanbestedingen in (2011 en 2012) niet 
gelukt een passende aanbieding voor een langere periode te krijgen. De gunning aan Connexxion geldt voor een 
overbruggingsperiode, die loopt tot en met 7 december 2013. In de tussentijd bereiden beide provincies samen 
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een nieuwe Europese aanbesteding voor. Het concessiegebied bestaat uit het (streek)busvervoer in het gebied 
Noordwest-Overijssel (Kampen, Genemuiden en Steenwijkerland), Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder. 
 
Onderzoek naar energie voor Nobelhorst 
De provincie laat een onderzoek verrichten naar de energievoorziening van de nieuw te bouwen wijk 
Nobelhorst in Almere. De opdracht wordt gefinancierd vanuit de zogeheten Green Deal-gelden die de provincie 
van het ministerie van EL&I heeft verworven voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. De 
provincie Flevoland streeft ernaar om in 2020 100% energieneutraal te zijn.  
 
Besluiten over IJsseldelta met Overijssel 
De provincies Flevoland en Overijssel gaan samenwerken binnen het project ‘bypass’ IJsseldelta-Zuid. De 
bedoeling is alle besluiten te coördineren. Het project IJsseldelta-Zuid richt zich op het gebied tussen Kampen, 
de IJssel en het huidige Drontermeer. Doel van het project IJsseldelta-Zuid is de waterveiligheid, leef- en 
werkomgeving en doorstroom van het verkeer te verbeteren. Om dit doel te halen, komt er meer ruimte voor 
woningbouw, recreatie, infrastructuur en nieuwe natuur. Bovendien wordt de versterking van de agrarische 
structuur en de leefbaarheid van kleine gebieden gerealiseerd. 
 
College weer compleet met installatie van Bert Gijsberts (VVD) als gedeputeerde 
Na de installatie van gedeputeerden Lodders, Appelman en Witteman op 1 november, wordt door de VVD-
statenfractie de Almeerder Bert Gijsberts (1953) voorgedragen als gedeputeerde. Hij wordt op 14 november 
geïnstalleerd. Met de installatie van Bert Gijsberts is het college weer op volle sterkte.  
 
Achterstand in voorzieningen kleiner 
Het voorzieningenniveau in Flevoland heeft nog steeds een achterstand vergeleken met de rest van Nederland. 
De achterstand wordt wel steeds kleiner: van -23% in 2000 naar –15% in 2011.  
De provincie zet zich in voor meer, kwalitatief goede en bereikbare voorzieningen. Het voorzieningenniveau 
wordt gemeten in het aantal banen per sector per 1.000 inwoners. Het cijfer van -15% is een overall-
gemiddelde. De achterstand zit vooral in de horeca, de zorgsector en culturele sector. Op het gebied van 
detailhandel en onderwijs is nog sprake van een beperkte achterstand. De werkgelegenheid in de sportsector 
ligt met 2% vlak boven het landelijk gemiddelde. En als het gaat om welzijn en recreatie, dan ligt het 
voorzieningenniveau in Flevoland respectievelijk 14% en 18% boven het Nederlands gemiddelde. 
 
Drie procent jeugdzorg naar gemeenten 
De Flevolandse gemeenten en de provincie hebben afgesproken dat gemeenten al vanaf 2013 voor een deel van 
de jeugdzorg opdrachtgever worden. Dit is één van de plannen in het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013.De 
gemeenten worden voor 3% van de jaarlijkse subsidie de opdrachtgever van de zorgaanbieders. Hoewel de 
overdracht van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten pas in 2015 plaatsvindt, begint Flevoland 
daarmee komend jaar. Op dit gebied is de provincie landelijk één van de koplopers. De Flevolandse gemeenten 
gaan zelf in 2013 bepalen hoe een deel van de jeugdzorg wordt uitgevoerd.  
 
Koningin opent Hanzelijn 
Hare Majesteit de Koningin opent in december 2012 het nieuwe spoortraject de Hanzelijn. De Hanzelijn is een 
nieuwe spoorverbinding tussen de Randstad en Noord- en Noordoost-Nederland en voert langs Lelystad, 
Dronten, Kampen en Zwolle. ProRail heeft in zes jaar 50 kilometer spoorlijn aangelegd en 88 bouwwerken 
gerealiseerd, waaronder twee nieuwe stations in Dronten en Kampen, een tunnel en een spoorbrug.  
 
Provinciefusie: meerwaarde moet worden aangetoond 
Eind september 2012 is het nieuwe kabinet Rutte II aangetreden. In het regeerakkoord is het voornemen 
opgenomen om de provincies Flevoland samen met de provincies Noord-Holland en Utrecht nog deze 
kabinetsperiode samen te voegen. Op 14 december 2012 is de minister van BZK met de wettelijke procedure 
gestart op basis van de Wet algemene regels herindeling om deze drie provincies te laten fuseren. De planning 
van de minister is gericht op verkiezingen voor de nieuwe provincie in maart 2015. Gedeputeerde staten en 
Provinciale Staten benadrukken in december 2012 het provinciale uitgangspunt (zoals vastgelegd in het 
coalitieakkoord) van een ‘zelfstandig en uniek Flevoland’. De provincie is van mening dat de minister de 
aanzienlijke meerwaarde van het kabinetsvoorstel voor Flevoland dient aan te tonen. Zo niet, dan kan van een 
provinciale herindeling geen sprake zijn.       
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Steun aan Flevokust 
De provincie Flevoland is van plan Provinciale Staten voor te stellen een bedrag van vijf miljoen euro 
beschikbaar te stellen aan de gemeente Lelystad voor de ontwikkeling van de nieuwe multimodale op- en 
overslaghaven bij Lelystad. Flevokust is een belangrijke economische kans voor Flevoland en de regio Lelystad 
in het bijzonder. De haven versterkt de economie en de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplek voor 
bedrijven. Flevokust geeft daarmee een impuls aan de werkgelegenheid. Flevokust wordt ontwikkeld door de 
gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam.  
 
Kwart windenergie komt uit Flevoland 
De provincies, verenigd in het IPO, hebben afgesproken om ruimte te reserveren voor de plaatsing van 6.000 
Megawatt (MW) windenergie op land in 2020. Een kwart van de huidige windenergie wordt geproduceerd in 
Flevoland. De prestatieafspraken tussen de twaalf provincies en het Rijk, die samen optellen tot 6.000 MW, 
worden in een akkoord met het Rijk vastgelegd.  
 
 
V. Samenstelling college van Gedeputeerde Staten 
 
Naam Portefeuille 
Dhr. L. (Leen) Verbeek   
(Commissaris van de Koningin)  
 
 

Voorzitter Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met in portefeuille: 
Beleidscoördinatie algemeen alsmede provinciaal boegbeeld, tot stand 
brengen Handvest actieve informatievoorziening, relatie college van 
Gedeputeerde Staten – Provinciale Staten, Openbare Orde en Veiligheid 
(w.o. Wet op de Veiligheidsregio’s), Kabinetszaken (w.o. 
burgemeesterzaken, Koninklijk huis), Internationale betrekkingen, Public 
Affairs, Integriteitbeleid, coördinatie Investeringsprogramma Flevoland – 
Almere (IFA), Facilitaire Zaken en Juridische aangelegenheden, Inkoop en 
aanbesteding, Archiefinspectie, coördinatie Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT). 
 

Dhr. M.J.D. (Marc) Witteman Gedeputeerde met in portefeuille: Financiën, P&O, Informatisering en 
automatisering, Communicatie, Bestuurlijke zaken, Flevolandse agenda 
(coördinatie), Jeugdzorg / Jeugdbeleid, IPO bestuur, DE-on, lid Stuurgroep 
IFA, 1e loco commissaris van de Koningin. 
 

Dhr. J. (Jaap) Lodders Gedeputeerde met in portefeuille: Verkeer en Vervoer / Infrastructuur, 
Luchthaven Lelystad / OMALA, IJsseldelta, Sport, Welzijn en Zorg, Kunst en 
Cultuur, Milieubeleid, Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en 
Afvalzorg, deelname Regionale Uitvoerings Dienst, 2e loco commissaris van 
de Koningin.  
 

Dhr. J.N.J. (Jan-Nico) Appelman Gedeputeerde met in portefeuille: Economische Zaken inclusief coördinatie 
handelsbetrekkingen (-missies), Regionale gebiedspromotie en Europese 
subsidies, Arbeidsmarktbeleid, Landbouw en Visserij, coördinatie Noordelijk 
Flevoland en Schokland, Onderwijs, Toerisme en recreatie, coördinatie 
Floriade, Nieuwe natuur in Flevoland, 3e loco commissaris van de Koningin. 
 

Dhr. A. (Bert) Gijsberts Gedeputeerde met in portefeuille: Ruimtelijke Ordening, MRA / 
Schaalsprong, Wonen, Water, IJmeer / Markermeer, Natuur en Landschap, 
Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied, Klimaat en Energie 
inclusief Windenergie, Europa, Comité van de regio’s, Interreg, 4e loco 
commissaris van de Koningin. 
 

Dhr. T. (Tjeerd) van der Wal Provinciesecretaris / algemeen directeur 
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Leeswijzer  
 
Hieronder is de leeswijzer van het Jaarverslag 2012 opgenomen. Deze is ten opzichte van het Jaarverslag 2011 
uitgebreid in verband met de afhandeling van Motie 15 ‘Transparantie delegatie/mandaat’ (Algemene 
Beschouwingen 2012). Dit onderdeel is voortaan onder ‘Mandaatverlening’ aan de leeswijzer toegevoegd. 
 
Doelstelling Jaarverslag 
Het Jaarverslag is een belangrijk instrument voor Provinciale Staten. Hierin leggen wij verantwoording af over 
de inzet van de financiële middelen die de provincie ter beschikking stond. De inzet van middelen houdt 
verband met de doelstellingen en activiteiten van de provincie. Het Jaarverslag is daarmee ook een belangrijk 
instrument om inhoud te geven aan de controlerende rol van Provinciale Staten.  
 
Plaats Jaarverslag in de planning & control cyclus 
In de Programmabegroting wordt vastgelegd wat de Provincie wil bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en 
welke financiële middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld. Dit document wordt door Provinciale Staten 
vastgesteld. Een en ander wordt in financiële zin verder uitgewerkt in de Productenraming, die door 
Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Door de productenraming beschikbaar te stellen aan Provinciale 
Staten, kan deze door Provinciale Staten gebruikt worden als naslagwerk bij de programmabegroting. Het 
management werkt vervolgens de organisatie van de uitvoering, inzet van medewerkers, enz., verder uit in de 
Afdelingsplannen.  
 
Tussentijds kunnen plannen worden bijgesteld aan actuele ontwikkelingen. Dat kan als onderdeel van de 
reguliere cyclus gebeuren via de Perspectiefnota en de Zomernota, maar ook incidenteel op basis van door 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten genomen besluiten. Deze bijstellingen krijgen hun financieel beslag 
via begrotingswijzigingen die periodiek aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 
 
In de Jaarstukken wordt uiteindelijk eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de ambities, zoals 
verwoord in de Programmabegroting en eventueel bijgesteld bij de Perspectief- en Zomernota. Er wordt 
aangegeven in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd en verantwoording wordt afgelegd over de inzet 
van de financiële middelen. Dit document vormt de basis voor de controlerende rol van Provinciale Staten.  
 
Structuur Jaarverslag  
De structuur van het Jaarverslag wordt bepaald door wettelijke en niet wettelijke vormeisen. 
 
Wettelijke vormeisen: de BBV 
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat vormeisen voor het Jaarverslag. 
Deze dient de volgende onderdelen te bevatten: 
• een Verantwoording Programmaplan, waarin per beleidsprogramma een verantwoording wordt gegeven 

over de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop getracht is deze te verwezenlijken. Dat 
wordt gedaan aan de hand van de drie vragen: ‘Wat hebben we willen bereiken?’, ‘Wat gingen we 
daarvoor doen?’ en ‘Wat mocht het kosten?’; 

• de Paragrafen, bedoeld als nadere toelichting op onderwerpen die van wezenlijk belang zijn voor het 
inzicht in de financiële positie. Zij geven een verantwoording over de beleidsuitgangspunten van 
beheersmatige activiteiten en lokale heffingen weer. De wettelijk verplichte paragrafen zijn: Lokale 
heffingen, Weerstandvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden 
partijen, Grondbeleid, een en ander voor zover van toepassing. Daarnaast kunnen Provinciale Staten 
besluiten additionele paragrafen op te nemen. Nieuw is dat wij in de paragraaf bedrijfsvoering een 
‘follow- up’ hebben opgenomen van de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer; 

• een Jaarrekening welke opgebouwd is uit een jaarrekening op hoofdlijnen, een overzicht van baten en 
lasten1, dat alle baten en lasten van de in het programmaplan opgenomen activiteiten bevat, ter 
ondersteuning van de controlerende functie van Provinciale Staten, een hoofdstuk Bedrijfsvoering en een 
Balans met toelichting. De Jaarrekening vormt de basis voor de controle van de rechtmatigheid en het 
getrouwe beeld door de accountant. 

 

                                                      
1 Door afronding in duizendtallen, kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan in en tussen de verschillende  tabellen.  
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Niet-wettelijke vormeisen 
Ieder hoofdstuk uit het programmaplan begint met een inleiding, gevolgd door de programmaonderdelen 
binnen dat programma. Per programmaonderdeel hebben wij eerst een samenvatting gegeven van de doelen 
uit de Programmabegroting en Productenraming 2012. Vervolgens hebben wij hierover de verantwoording 
opgenomen. 
 
De BBV schrijft voor om binnen de programmaonderdelen onderscheid te maken in de 3 w-vragen (Wat hebben 
we willen bereiken, Wat gingen we daarvoor doen, Wat mocht het kosten). Wij hebben deze w-vragen 
weergegeven in termen van Doelrealisatie, Activiteiten en Middelen. Wij hebben deze w-vragen uitgebreid met 
Risico’s.  
In het Jaarverslag 2012 leggen we ook verantwoording af over de bestuurlijk relevante doelen en activiteiten 
die opgenomen waren in de Productenraming 2012. Daarmee zijn alle bestuurlijk relevante doelen en 
activiteiten in het Jaarverslag 2012 opgenomen. Hierbij volgen we de verbeterslag die wij in de 
Programmabegroting 2013 hebben doorgevoerd. 
 
Bij de toelichting op de Middelen (zie kopje ‘Waardoor wijkt het af’) geven wij conform de vereisten in de BBV 
een verklaring bij het verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging. Nieuw is dat wij hierbij de 
relatie leggen met de eventuele dekkingsbron, te weten een (bestemmings-)reserve of een bijdrage van derden 
(waaronder doeluitkeringen begrepen). Het restant betreft het effect op het rekeningssaldo (algemene 
middelen).  
 
Autorisatie  
Provinciale Staten hebben een kaderstellende en controlerende taak. In de Provinciewet wordt aangegeven dat 
Provinciale Staten de begroting vaststellen. Gedeputeerde Staten hebben bestuursbevoegdheden en leggen 
verantwoording af over de uitvoering van het beleid. De bestuurlijke planning & control bestaat dientengevolge 
uit: kaderstellen, besturen, verantwoording afleggen en controleren. De twee belangrijkste instrumenten in 
het kader van ‘planning & control’ zijn: 
• De begroting ten behoeve van de autorisatiefunctie en allocatiefunctie (kaderstellen door Provinciale 

Staten) met behulp van de programmabegroting; 
• De jaarrekening (en tussentijdse rapportages) ten behoeve van de controlerende functie (controleren door 

Provinciale Staten) en het geven van een goed inzicht in de financiële positie (aan belanghebbende 
externe instanties zoals het Rijk) met behulp van het jaarverslag (inclusief jaarrekening op hoofdlijnen). 

 
De programmabegroting (inclusief Programmaplan, paragrafen en financiële begroting) wordt vastgesteld door 
Provinciale Staten. Het financiële autorisatieniveau van de programmabegroting ligt per programmaonderdeel 
op het totaal van lasten en baten. Dit houdt in dat wij per programmaonderdeel niet meer mogen besteden 
dan het voor dat onderdeel geraamde totaalbedrag, aangevuld met door Provinciale Staten vastgestelde 
begrotingswijzigingen. Dit bedrag is per programmaonderdeel weergegeven in het Jaarverslag.  
 
Voorbeeld 
Als voorbeeld tonen wij hieronder de door Provinciale Staten geautoriseerde bedragen voor het 
programmaonderdeel ‘1.1 Omgevingsbeleid’ in 2012. Gelet op de vastgestelde begroting (-swijzigingen) 2012 
mochten wij in 2012 niet meer besteden dan € 167.000.  
 
 
 
 

 

 

 

 

In dit geval is de besteding hoger dan de begroting na wijziging. Dit wordt veroorzaakt door hogere toerekening 
van apparaatlasten, hetgeen rechtmatig is (commissie BBV).  
 

Programma onderdeel Rekening 
2011

Begroting 
2012 

primitief

Begroting 
2012 na 
wijziging

Rekening 
2012

Verschil

1.1   Omgevingsbeleid lasten 1.909 194 167 244 -76

baten 0 0 0 0 0

saldo 1.909 194 167 244 -76
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Uitzondering betreft het Investeringsprogramma Flevoland Almere 2011-2015 
Met betrekking tot het Investeringsprogramma Flevoland Almere 2011-2015 (IFA2) zijn aanvullende 
werkafspraken gemaakt. Provinciale Staten worden in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de 
projectideeën die in het kader van IFA2 worden voorbereid. Tevens worden projectideeën die zich in een 
verder stadium van uitwerking en bestuurlijk commitment bevinden, ter besluitvorming aan Provinciale Staten 
voorgelegd (go/no-go moment) (Statenvoorstel HB 1326970 incl. Amendement PS 11 juli 2012). 
 
Mandaatverlening2 
Door eerdere besluitvorming van Provinciale Staten zijn er uitzonderingen ontstaan op de algemene lijn zoals 
hiervoor beschreven. Deze uitzondering heeft betrekking op gedelegeerde reserves en gemandateerde 
begrotingwijzigingen. 
 
1. Gedelegeerde reserves 
De provincie beschikt over een aantal reserves. Het besteden van de middelen binnen deze reserves, is 
voorbehouden aan Provinciale Staten. Dit houdt in dat wij eerst een voorstel aan Provinciale Staten moeten 
voorleggen, alvorens wij verplichtingen aan mogen gaan.  
Provinciale Staten hebben uit oogpunt van het vergroten van de doelmatigheid en slagvaardigheid van de 
provincie, bij het vaststellen van de Nota reserves en Voorzieningen 2011-2015 (PS 27 januari 2011) besloten, 
de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor een aantal reserves, bij ons 
neer te leggen. Het betreft hier de reserves jeugdzorg, sportaccommodaties, Investeringsprogramma 
Flevoland-Almere (IFA) 1e tranche en personele frictiekosten.  
 
De besteding van de gedelegeerde reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen die 
Provinciale Staten daarvoor hebben vastgelegd. Voor de transparantie over de bestemming en de besteding van 
de gedelegeerde reserves nemen wij jaarlijks in de programmabegroting een meerjarig bestedingskader op. 
Voor zover Provinciale Staten bepaalde onderdelen uit het bestedingskader onvoldoende onderbouwd vindt, 
kan Provinciale Staten besluiten dat deze bedragen nog niet geoormerkt zijn en dat de uitvoering hiervan 
derhalve nog niet wordt vrijgegeven. In die gevallen kunnen in de loop van het begrotingsjaar voor 
afzonderlijke projecten voorstellen aan Provinciale Staten worden voorgelegd.  
 
Provinciale Staten besluiten zelf over het instellen, voeden en opheffen van reserves.  
 
2. Gemandateerde begrotingswijzigingen 
Op 16 december 2010 hebben Provinciale Staten ingestemd met een Statenvoorstel (HB 1047367) dat als doel 
had het aantal begrotingsmutaties dat in de loop van een begrotingsjaar via een begrotingswijziging ter 
vaststelling aan Provinciale Staten wordt voorgelegd, te verlagen. In veel gevallen ging het namelijk om 
technische (detail)wijzigingen, of wijzigingen waarbij de provincie geen beïnvloedingsmogelijkheden heeft. 
Provinciale Staten stemden in met ons voorstel om vanaf 1 januari 2011 zes typen wijzigingen in mandaat door 
ons te laten verwerken in de programmabegroting. Het gaat daarbij om de volgende typen wijzigingen: 
A. doorgeven bijdragen van derden met specifiek doel; 
B. reeds genomen Statenbesluiten; 
C. gedelegeerde onttrekkingen aan reserves (zie hierboven); 
D. toerekening apparaatlasten; 
E. begrotingsvoordelen uit lagere uitgaven en/of hogere inkomsten; 
F. tijdelijke programmabudgetten. 
 
Om Provinciale Staten volledig op de hoogte te stellen van de gemandateerde begrotingswijzigingen, stellen 
wij haar van iedere gemandateerde wijziging in kennis.  
 
Jaarverslag spiegelt de begroting 
Dit Jaarverslag is opgezet volgens dezelfde structuur als de Programmabegroting. De beoogde doelstellingen uit 
de Programmabegroting, de Productenraming en de Perspectief- en Zomernota zijn in samengevatte vorm 
terug te vinden. Vervolgens is verantwoording afgelegd over de doelstellingen (1e W-vraag BBV: Wat hebben we 
bereikt), activiteiten (2e W-vraag BBV: wat hebben we daarvoor gedaan), risico’s en middelen (3e W-vraag BBV: 
Wat mocht het kosten).  Bij de ‘Middelen’ hebben we een verklaring van het verschil gegeven.  

                                                      
2 Toegevoegd in verband met afhandeling Motie 15 ‘Transparantie delegatie/mandaat’ (Algemene 
Beschouwingen 2012). 
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Verklaring resultaat per programmaonderdeel 
Provinciale Staten autoriseren de Programmabegroting op het niveau van totalen voor lasten en baten per 
programmaonderdeel. Daarom zijn in het Jaarverslag de belangrijkste verschillen tussen raming en realisatie 
per programmaonderdeel toegelicht. In de Jaarrekening komt deze verklaring op hoofdlijnen terug.  
 
In de verschillenanalyse bij de programmaonderdelen zijn de verschillen tussen geraamde en werkelijke lasten 
toegelicht. Wij hebben daarbij onderscheid gemaakt in beleidsinhoudelijke en technische verklaringen.  
Ten opzichte van voorgaande jaarrekeningen hebben wij –ter verhoging van de informatiewaarde- hieraan 
toegevoegd of het resultaat effect heeft op een reserve, een doeluitkering of dat het effect heeft op het 
rekeningsaldo.  
 
Apparaatskosten 
Een deel van de verschillen tussen raming en realisatie bij een programmaonderdeel is toe te schrijven 
aan de apparaatskosten, ook wel de kosten van bedrijfsvoering genoemd. Deze verschillen ontstaan door 
wijzigingen in de omvang van de totale apparaatskosten en wijzigingen in de verdeling over de 
programmaonderdelen. In deel IV, hoofdstuk 3 ‘Bedrijfsvoering’ leggen we de methodiek van verdeling 
uit. 
De verschillen in de apparaatskosten zijn uitgelegd voor zover deze samenhangen met een gewijzigde 
toerekening. In het onderdeel jaarrekening zijn de verschillen tussen de geraamde en werkelijke totale baten 
en lasten van de bedrijfsvoering verklaard. 
 
Resultaat voor en na bestemming 
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 voor dat het resultaat voor bestemming per programma 
moet worden weergegeven. Alle mutaties in de reserves moeten op één plaats worden gepresenteerd. Een 
toelichting op de afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde reservemutaties is opgenomen in het 
onderdeel ‘Jaarrekening’. 
  
Realisatie ombuigingen 
Wij hebben toegezegd dat wij via de P&C-cyclus verantwoording afleggen over de realisatie van de 
ombuigingen. In de bijlage bij dit jaarverslag is deze verantwoording weergegeven. De verantwoording kent de 
volgende opbouw: 
• ‘Geraamde ombuiging’: In deze kolom zijn de bedragen opgenomen waarmee de begroting is verlaagd voor 

de betreffende jaarschijf.  
• ‘Begroting na wijz.’: In de begroting zijn de ombuigingen verwerkt. Diverse begrotingsposten zijn verlaagd 

met het om te buigen bedrag. Deze begrotingsposten zijn opgenomen in de kolom ‘Toelichting’. In deze 
kolom ‘Begroting na wijz.’ zijn de betreffende ramingen van die begrotingsposten opgenomen.  

• ‘Werkelijke uitgave’: Door het opnemen van de werkelijke uitgave kan worden getoetst of binnen de 
begroting is gebleven.  

• ‘Verschil’: Als de ombuiging niet is gerealiseerd, dan blijkt dat uit deze kolom door de weergave van 
negatieve bedragen. 
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II 
 
    Verantwoording Programmaplan          
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1 Ruimte 
 

1.0    Inleiding 
 
Wij richten ons op onze bovenlokale positie op het gebied van de ruimtelijke inrichting en de fysieke 
leefomgeving van onze provincie. Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor het ruimtelijk domein, 
waaronder recreatie en toerisme, water, infrastructuur, verstedelijking, landschap, natuur, leefbaarheid, 
structuurversterking van de landbouw en duurzaamheid. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor natuur 
per 2014 overgeheveld van het Rijk naar de provincies. Dit is in 2012 voorbereid. Ook dat Flevoland een schone 
en rustige provincie blijft, is een verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur.  
 
Het Rijk heeft de kaders van het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving vastgelegd in de Structuurvisie 
Infrastructuur & Ruimte (SVIR) die in augustus 2012 is vastgesteld. Deze biedt een nieuw kader voor de rol en 
verantwoordelijkheden van de provincie in het ruimtelijk domein. Hieruit vloeien ook verplichtingen voort voor 
de provincies voor hun ruimtelijke regelgeving. Voor Flevoland geldt dat veel van het beleid al is vastgelegd in 
het Omgevingsplan Flevoland 2006 en de partiële herzieningen daarvan. Aanvullende verplichtingen die 
voortvloeien uit de SVIR zijn:  
o De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur moet worden vastgelegd in een verordening in het 

kader van de Wet ruimtelijke ordening; 
o De provincie dient borgen dat verstedelijking zo compact mogelijk blijft. Deze zogenoemde Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking moeten de provincies verankeren in het provinciale beleid voor de ruimtelijke 
ordening. 

o De wettelijke plicht de bescherming van erfgoederen vast te leggen in een verordening is niet van 
toepassing op Flevoland. 

 
Eind  2011 is tussen het rijk en het IPO een decentralisatieakkoord Natuur gesloten. In 2012 zijn de in het 
akkoord opgenomen verdeelvraagstukken in IPO-verband uitgewerkt. De provincie wordt met ingang van 2014 
volledig verantwoordelijk voor afronding en beheer van de ecologische hoofdstructuur. De wetgeving waarin de 
decentralisatie ook juridisch vorm wordt gegeven is controversieel verklaard en in afwachting van hernieuwde 
behandeling door kabinet Rutte II. Dit kabinet heeft een deel van de bezuiniging op het budget voor natuur 
teruggedraaid door structureel 200 miljoen beschikbaar te stellen voor (beheer van) natuur in Nederland. 
In 2012 is invulling gegeven aan de nieuwe rol als opdrachtgever van de regionale uitvoeringsdienst 
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek en de BRZO-RUD Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.  
 
Programmaonderdelen 
Het programma Ruimte omvat de programmaonderdelen Omgevingsbeleid, Water, Natuur en Milieu en 
Ruimtelijk beleid.  
 

1.1 Omgevingsbeleid 
 
Portefeuille-
houder 

A. Gijsberts 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 
 
 

Wij spannen ons in voor integrale gebiedsontwikkeling: evenwichtige ontwikkeling met 
maatwerk per gebied. Verscheidenheid wordt gekoesterd zowel tussen gebieden als 
binnen gebieden. Wij zien voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) diverse kansen, 
zowel bij de uitwerking van de gebiedsagenda voor de MRA als in de overige delen van 
onze provincie. 
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Doelrealisatie De provincie is bestuurlijk en ambtelijk zichtbaar aanwezig in de MRA. Integrale 
gebiedsontwikkelingsopgaven zijn opgepakt in de gebiedsgerichte programma’s. 
 

Activiteiten 
 

De provincie heeft gewerkt in gebiedsgerichte programma’s, heeft deelgenomen in de 
MRA en schrijft mee aan de gebiedsagenda Noord-West. Strategische afstemming om tot 
uitvoering te komen van het omgevingsbeleid heeft plaatsgevonden via de 
Omgevingsagenda. 
 

Risico’s 
 

Afstemming tussen de verschillende gebiedsontwikkelingen is van belang. Hierbij kan de 
Omgevingsagenda helpen.  
 

 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Starten van het proces van actualisatie van het huidige Omgevingsplan Flevoland.  
 

 
Doelrealisatie Voorlopig is nog onduidelijk hoe het nieuwe rijksbeleid en wetgeving uiteindelijk voor 

het fysieke domein in Flevoland zal uitkristalliseren. Hiervoor zullen eerst de trajecten 
van het veranderende instrumentarium afgewacht moeten worden.  
 

Activiteiten 
 

Vooralsnog is de actualisatie van het Omgevingsplan met daarin opgenomen de 
wettelijke kaders en vereisten voor het omgevingsbeleid nog niet aan de orde (UP 
2.1.1). Om de samenhang de verschillende gebiedsgerichte thema’s met een fysieke 
component te agenderen is de Omgevingsagenda ontwikkeld. Ook de sectorale 
beleidsthema's sport, zorg, cultuur en voorzieningen maken deel uit van de 
Omgevingsagenda. In 2012 zijn de relevante hoofdlijnen van de thema's en 
beleidsnotities op een eenduidige wijze weergegeven. Op basis hiervan zijn de 
inhoudelijke dwarsverbanden en onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk gemaakt, 
waardoor afstemming en regie gefaciliteerd kan worden.  
 

Risico’s 
 

In het huidige tijdgewricht veranderen de kaders doorlopend. Dit betekent dat niet 
altijd gewacht kan worden tot de Rijkskaders veranderd zijn. Hier zal een modus in 
gevonden moeten worden. 
 

 
Middelen 
                           (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten -78 0 0 78 
     
Overige kleine verschillen 2 -2 0 0 
     
     
Totaal -76 -2 0 78 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

1.1   Omgevingsbeleid lasten 1.909 194 167 244 -76

baten 0 0 0 0 0

saldo 1.909 194 167 244 -76
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Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit het onderstaande product. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
1.1.1 Omgevingsplan 244 0 244 

Totaal  244 0 244 
 

1.2 Water 
 
Portefeuille-
houder 

A. Gijsberts 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Tijdig sturen in het proces om te komen tot een Rijksbesluit over de toekomst van de 
waterhuishouding in het IJsselmeergebied, zodat Flevolandse belangen maximaal 
worden meegewogen en kansen voor nieuwe ontwikkelingen worden gecreëerd. 
 

 
Doelrealisatie Onze participatie in het Deltaprogramma (UP 2.2.1) heeft er mede toe geleid dat de 

extreme peilstijging voor het IJsselmeer van tafel is. Het Flevolandse Deltacongres in 
oktober 2012 heeft de inhoudelijke basis gelegd voor het regionaal bestuurlijk 
vervolgproces. De regio heeft aan de Deltacommissaris aangeboden om een 
bestuursakkoord te sluiten over de uitvoering van het Deltaprogramma in het gebied. 
 

Activiteiten 
 

De mogelijke strategieën voor het Deltaprogramma zijn in beeld gebracht (UP 2.2.2). 
Samen met de andere IJsselmeerprovincies zijn de ruimtelijk-economische gevolgen van 
het Deltaprogramma voor dit gebied in kaart gebracht (UP 2.2.3). Ook de 
langetermijnbehoefte aan zoetwater is in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat er voor de 
provincie Flevoland voldoende zoetwater beschikbaar is. Daarbij is het uitgangspunt dat 
het verbruik niet toeneemt en dat er in de toekomst efficiënter met zoetwater wordt 
omgegaan. De landelijke discussie over de veiligheidsnormen is vertaald naar de 
Flevolandse situatie. Hier uit blijkt dat er aanleiding is om de veiligheid in heel 
Flevoland nader te onderzoeken. Het Ruimelijk-Economisch OntwikkelingsBeeld (REOB) 
is vastgesteld door de betrokken colleges. 
 

Risico’s In de begroting waren de risico’s geformuleerd dat: 
 het rijk het principe van ‘samen werken – samen sturen’ zou los laten, waardoor 

wij geen invloed meer zouden kunnen uitoefenen op het Deltaprogramma. 
 de IJsselmeerprovincies niet zouden komen tot afstemming van inzet en van 

belangen. 
De in de begroting genoemde potentiële risico’s hebben zich in 2012 niet voorgedaan. 
 

 
Middelen 
                         (bedragen x € 1.000) 

 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

1.2   Water lasten 1.348 1.968 1.962 1.504 458

baten -476 -470 -468 -459 -9

saldo 873 1.498 1.494 1.046 449
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Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     

Vertraging projecten door langere 
voorbereidingstijd 

50  0 0 -50 

Voor het project Herijking Veiligheid buitendijks is een langere voorbereidingstijd nodig dan verwacht. 
Daardoor  worden de kosten pas in 2013 gemaakt. Voor het procesmanagement Rijn Midden 
(samenwerkingsverband Kaderrichtlijn Water Rijn en Middengebied) was verwacht dat een extra 
werkbudget nodig was, maar ook deze kosten worden, door de vertraging in de uitvoering, pas in 2013 
verwacht 

 
Technische verklaring     
     
Bijdragen derden Deltaprogramma 30  -30 0 0 
Voor het Deltaprogramma zijn kosten voor onderzoek  gedeeld met de samenwerkingspartners. Daardoor 
zijn onze uitgaven in 2012 lager waren dan verwacht. De onttrekking aan de algemene reserve is navenant 
lager. 

  
     
Hogere onttrekking aan voorziening grondwater 70 0 0 -70 
In de primitieve begroting 2012 is ten onrechte geen onttrekking uit de voorziening grondwater geraamd, 
deze moet op rekeningbasis wel plaatsvinden. Daarnaast is sprake van extra kosten voor het 
Verdrogingsonderzoek grondwater. In 2008 is afgesproken met het Waterschap Zuiderzeeland dat de kosten 
voor het Verdrogingsonderzoek Grondwater (GGOR-studies in de prioritaire verdroogde gebieden in 
Flevoland) worden gedeeld (50/50). Deze overschrijding wordt gedekt uit de voorziening 
Grondwaterbeheer. 

    
Toerekening apparaatlasten 285 0 0 -285 
De apparaatslasten zijn lager dan geraamd met name door niet ingevulde formatieruimte alsmede door 
onderuitputting binnen de bedrijfsvoering in 2012.  

 
Overige kleine verschillen 23 0 0 -23 
     
     
Totaal 458 -30 0 -428 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Overige kleine verschillen -9 9 0 0 
     
     
Totaal -9 9 0 0 
     

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit het onderstaande product. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
1.2.1 Water 1.504 -459 1.046 

Totaal  1.504 -459 1.046 
 



 21 

1.3 Natuur en Milieu 
 
Portefeuille-
houder 

A. Gijsberts (Natuur, Klimaat en energie) 
J. Lodders (Milieubeleid, Omgevingsdienst Flevoland) 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Voorbereiden van 80% energieneutraliteit (exclusief vervoer) in 2015. 
 

 
Doelrealisatie De windparken Sternweg (2013), Zuidlob (2013) en Noordoostpolder (2015) worden 

gerealiseerd. Zodra deze in gebruik worden genomen, wordt de doelstelling ruim 
gehaald. In 2012 is bijgedragen aan het afronden van de procedures die moesten 
worden doorlopen voor de bouw kon starten. Voor het vervolg op weg naar 100% 
energieneutraliteit (in 2020) is het opschalen en saneren van de bestaande windturbines 
noodzakelijk. Daartoe is door Provinciale Staten en drie gemeenten opdracht gegeven 
om te komen tot een Regioplan Windenergie Flevoland. 
 

Activiteiten 
 

• DE-on: Het Businessplan DE-on is opgesteld (UP 3.3.1). 
• De uitvoeringsstrategie Duurzaam Flevoland is voorbereid en omvat een visie, een 

netwerkanalyse en een marketingstrategie (UP 3.3.2). 
• Duurzame Energie: Met de gebiedspartners is intensief overlegd over de inhoud van 

de bestuursopdracht voor het Regioplan Windenergie Flevoland. 
• Wij hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de afspraken die zijn gemaakt 

tussen het IPO en het rijk om ruimte te reserveren voor de plaatsing van 6.000 
Megawatt (MW) windenergie op land in 2020. De prestatieafspraken tussen de 
twaalf provincies en het Rijk, die samen optellen tot 6.000 MW, worden in de 
eerste helft van 2013 in een akkoord met het Rijk vastgelegd. 

• Projecten op gebied van bio-energie zijn uitgevoerd.  
• Monitoring CO2-uitstoot: Wij hebben in 2012 geen nieuwe berekening uitgevoerd. 

De inspanningen zijn gericht op samenwerking met CBS en AgentschapNL, om 
continuïteit in de beschikbaarheid van verbruiks- en productiegegevens te 
verkrijgen.  

• Flevoland heeft de rol van trekker opgepakt van de energie- en CO2-monitoring die 
deel uitmaakt van de IPO Uitvoeringsagenda 2012-2013 Kennis en Uitwisseling 
Energietransitie en Innovatie. 

• Leren voor Duurzame Ontwikkeling: vervolgprogramma is niet vastgesteld vanwege 
uitgestelde besluitvorming door de Tweede Kamer (voorzien 1e kwartaal 2013). Via 
de Zomernota 2012 zijn de Staten daarover geïnformeerd. 

• Samenwerking duurzaamheidsambities: ambtelijk is er een ‘kennisnetwerk 
duurzaam Flevoland’ ontstaan met de zes gemeenten, het IVN Consulentschap en 
de Natuur en Milieufederatie Flevoland. 

 
Risico’s Het risico bestond dat onze partners duurzaamheid niet zouden bezien als een integraal 

onderdeel van hun beleid. Dit risico heeft zich niet voorgedaan. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Goede overdracht van de verantwoordelijkheid voor het landelijk gebied naar de 
provincie en een goede, effectieve en efficiënte implementatie van de nieuwe taken in 
de organisatie. 
 

 
Doelrealisatie De overdracht van de verantwoordelijkheid voor het landelijk gebied naar de provincie 

vindt daadwerkelijk plaats op 1 januari 2014. In 2012 is deze overdracht voorbereid. De 
uitwerking van het onderhandelingsakkoord Natuur is binnen door het IPO gestelde 
termijnen afgerond en Provinciale Staten zijn hierover in december geïnformeerd. 
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Activiteiten 
 

• In de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland en in het bestuur van het IPO 
zijn de belangen van Flevoland ingebracht. De consequenties voor Flevoland zijn in 
beeld gebracht en weergegeven in een risicoanalyse. 

• De implementatie van de te decentraliseren taken op effectieve en efficiënte wijze 
is in 2012 voorbereid en dit zal in 2013 worden afgerond, zoals gemeld aan 
Provinciale Staten in december 2012. 

• De val van het kabinet Rutte 1 en de komst van het kabinet Rutte 2 heeft geleid tot 
onduidelijk over de kaderstelling voor het natuurbeleid. Zo was pas laat in 2012 
duidelijk dat er 200 miljoen extra besteed zou kunnen worden voor de beheer van 
de natuur. De verdeling van dit budget wordt pas in 2013 helder. Bovendien lijkt 
het Rijk zijn ambities op het gebied van natuur weer te verruimen en is daardoor 
nog niet duidelijk wat het Rijk verstaat onder een robuuste EHS. 

• De bestuursopdracht voor het opstellen van een verordening voor het beschermen 
van de EHS is in december vastgesteld door Provinciale Staten. De verordening 
dient uiterlijk 1 juli 2013 te zijn vastgesteld. 

• De subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer is geheel herzien en 
toegesneden op de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling met ingang van 2014. 

 
Risico’s In de programmabegroting 2012 is aangegeven dat de planning van de overdracht van 

verantwoordelijkheden voor natuur onzeker is, evenals de middelen die de provincies 
daarvoor zouden krijgen. De overdracht van taken op het terrein van natuur naar de 
provincies is nog steeds in voorbereiding. De wettelijke basis onder de decentralisatie 
moet worden vastgelegd in de nieuwe Wet Natuurbescherming of in Wet inrichting 
landelijk gebied (WILG). Voor beide wetten blijft gelden dat nog onzeker is wanneer 
definitief duidelijk wordt hoe het uiteindelijke takenpakket voor Flevoland gaat 
uitpakken. De zware bezuiniging van het rijk op het beleidsveld natuur is deels 
ongedaan gemaakt doordat het rijk 200 miljoen minder bezuinigt dan oorspronkelijk 
voorzien. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Conform rijksbeleid effectieve, efficiënte en doelgerichte vergunningverlening en 
handhaving van het omgevingsrecht in Flevoland.  
 

 
Doelrealisatie Wij hebben met 16 andere overheden een gemeenschappelijke regeling vastgesteld en 

mandaat verleend aan het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) en samenwerkingsafspraken gemaakt. Voor risicovolle bedrijven 
wordt vergunningverlening, toezicht en handhaving opgedragen aan de regionale 
Uitvoeringsdienst Noorzeekanaalgebied (NZKG). Dit alles biedt de basis voor een 
adequate uitvoering door de omgevingsdiensten met ingang van 1 januari 2013. Wij 
hebben in december 2012 opdracht verleend aan de omgevingsdiensten OFGV en NZKG 
voor vergunningverlening, handhaving en toezicht in 2013. 
Wij hebben tijdig en conform de eisen van de wet- en regelgeving vergunningen 
verleend waarvoor de provincie wettelijk bevoegd gezag is en hebben toezicht 
gehouden op naleving daarvan door uitvoering van het Provinciaal 
Uitvoeringsprogramma Leefomgevingstaken (PUL).  
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben samen met de zestien andere betrokken overheden de Omgevingsdienst 
Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) opgericht. 

• Het kwartiermakersplan voor de OFGV is uitgevoerd. 
 

Risico’s Er was een afbreukrisico voorzien voor 2012 voor de vorming van de OFGV, vanwege het 
bij elkaar komen van verschillende complexe processen. Daarnaast werd gevreesd dat 
eventuele desintegratiekosten niet snel genoeg zouden kunnen worden afgebouwd.  
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Middelen 
                          (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     

De looptijd voor LvDO is verlengd door Ministerie 
EL&I 

195  0 -195 0 

Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) had een looptijd tot en met 2012. Eind van het 
jaar is bekend geworden dat de looptijd is verlengd. Eind 2012 moeten de middelen zijn verplicht, maar 
mogen nog wel in 2013 worden uitgegeven. 

 
Minder subsidieaanvragen Externe Veiligheid 535  0 0 -535 
Het meerjarige subsidieprogramma Externe Veiligheid heeft in 2012 minder subsidieaanvragen ontvangen 
dan verwacht.   

 
Vertraging in uitvoering programma Bodem 243  0 0 -243 
Het meerjarige programma Bodem bestaat uit Duurzaam gebruik ondergrond en Bodemsaneringen. Voor het 
deelprogramma Duurzaam Gebruik Ondergrond zijn de uitgaven lager door een langere voorbereidingstijd 
voor de projecten ‘Bodeminfo’ en ‘Bodemdaling’.  
Voor het deelprogramma ‘Bodemsaneringen’ zijn de uitgaven lager doordat lastig is in te schatten in welk 
(boek)jaar de kosten voor de langlopende saneringen worden gemaakt. Door meer voorbereiding en 
metingen zijn de verwachte kosten voor saneringen in 2012 lager dan verwacht.  

 
Kosten Nazorg Friese Pad lager dan verwacht 
waardoor minder wordt doorbelast aan het 
Nazorgfonds 

38  0 38 0 

Vanaf 2012 zijn wij, via het Nazorgfonds, verantwoordelijk voor de nazorg van de voormalige stortplaats 
Friese Pad. De door ons gemaakte kosten worden doorbelast aan het Nazorgfonds. 

 
Lagere uitgaven PUL 63 0 0 -63 
De onderbesteding op het Programma Uitvoering Leefomgevingstaken (PUL)  wordt voornamelijk 
veroorzaakt door minder juridische ondersteuning, minder geplaatste advertenties, minder milieumetingen 
en lager gebruik leaseauto’s.  

 
Onderhoud zwemwaterborden in 2013 21 0 0 -21 
In 2012 zijn via het provinciefonds extra middelen ontvangen voor de uitvoering van de zwemwaterrichtlijn. 
Het gaat daarbij om het plaatsen van zwemwaterborden en het onderhoud hiervan. Het onderhoud zal pas 
in 2013 plaatsvinden. 

 
Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten 642 0 0 -642 
De apparaatlasten zijn lager dan geraamd door met name niet ingevulde vacatureruimte. 

 
Kapitaallasten 41 0 0 -41 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

1.3   Natuur en M ilieu lasten 27.903 14.016 15.062 13.133 1.929

baten -17.756 -1.023 -1.765 -1.454 -311

saldo 10.147 12.992 13.296 11.679 1.617
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Overige kleine verschillen 151 0 0 -151 
Op diverse begrotingsposten ontstaat voordeel zoals natuur (€ 59.000), milieu en duurzaamheid (€ 86.000) 
en omgevingsdienst (€ 6.000). 
     
     
Totaal 1929 0 -157 -1696 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

De looptijd voor LvDO is verlengd door Ministerie 
EL&I 

-195  0 195 0 

Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) had een looptijd tot en met 2012. Eind van het 
jaar is bekend geworden dat de looptijd is verlengd, waardoor eind 2012 de middelen moeten zijn 
verplicht, maar wel in 2013 mogen worden uitgegeven, de inkomsten worden derhalve in 2013 verantwoord. 

 
Kosten Nazorg Friese Pad lager dan verwacht 
waardoor minder wordt doorbelast aan het 
Nazorgfonds 

-38  0 38 0 

Vanaf 2012 zijn wij, via het Nazorgfonds verantwoordelijk voor de nazorg van de voormalige stortplaats 
Friese Pad. De door ons gemaakte kosten worden doorbelast aan het Nazorgfonds. 

 
Lagere rijksbijdragen NSL door andere methodiek 
voor rentebaten 

-115 0 0 115 

Vanaf 2012 is voor de SiSa-regeling Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) een andere 
methodiek doorgevoerd voor de rentebaten. Dit houdt in, dat met terugwerkende kracht tot 2008, de 
gemaakte uitgaven eerst gedekt moeten worden uit de rentebaten op reeds ontvangen Rijksmiddelen, 
waardoor de bijdrage vanuit het Rijk over de afgelopen jaren lager is dan verantwoord. Dit is bij deze 
jaarrekening gecorrigeerd. 

 
Hogere leges vergunningen grondwater door meer 
WKO-leges en een dwangsomvergoeding 

51  0 0 -51 

In 2012 zijn meer leges ontvangen door een vijftal grote WKO-leges en een gehanteerde dwangsom voor het 
overtreden van de regels. 

 
Overige kleine verschillen -14 0 0 14 
     
     
Totaal -311 0 233 78 
     

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
1.3.1 Natuur 1.600 -118 1.482 
1.3.2 Milieu en Duurzaamheid 4.755 -866 3.889 
1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland 6.777 -470 6.308 

Totaal  13.133 -1.454 11.679 
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1.4 Ruimtelijk beleid 
 
Portefeuille-
houder 

A. Gijsberts 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Doorwerking van provinciaal beleid voor de vestiging van werklocaties in het 
gemeentelijk beleid.  
 

 
Doelrealisatie Het provinciale beleid voor de vestigingslocaties is opgenomen in het gemeentelijk 

beleid van alle zes de gemeenten (UP 2.6.1.). Dit gebeurt op verschillende manieren. 
 

Activiteiten 
 

• Met alle gemeenten is in november 2012 het convenant Voorraadbeheersing en 
afstemming werklocaties afgesloten. Dit convenant bevat afspraken die sturing 
geven aan voldoende voorraad van de gewenste typen werklocaties op de juiste 
plek en het juiste moment. Alle gemeenten hebben in 2012 voorbereidingen 
getroffen voor het opnemen van het provinciale beleid voor de vestigingslocaties is 
hun beleid en data vastgesteld waarop dat beleid in 2013 zal zijn aangepast 
(UP 2.6.1.). 

• In 2012 zijn de gemeenten eraan herinnerd dat zij herstructureringsprojecten voor 
werklocaties kunnen indienen (UP 2.6.2). Uit overleg met de gemeenten blijkt dat 
de gevraagde cofinanciering voor enkele gemeenten in de huidige financiële 
situatie moeilijk is op te brengen. 

• De ruimtelijke visie voor de inpassing van de productie van duurzame energie (UP 
3.3.3.) is in 2012 nog niet vastgesteld, maar alleen voorbereid. Dit wordt in 2013 
afgerond. 

• In 2012 is nog geen noodzaak gebleken voor het vaststellen van ruimtelijke kaders 
voor bijzondere vormen van werklocaties. Deze zijn dan ook niet vastgesteld. 

 
Risico’s Het is de gemeenten niet gelukt om het provinciale beleid vóór 1 januari 2013 te 

vertalen in een gemeentelijke structuurvisie (UP 2.6.1.). Dit risico werd al onderkend in 
de begroting 2012. Door het afsluiten van het convenant hebben wij toch kunnen zorgen 
dat alle overheden op één lijn zitten en staat de doorwerking van het provinciaal beleid 
niet ter discussie. De gemeenten hebben concrete data genoemd in 2013 waarop zij 
toezeggen de doorwerking alsnog te zullen realiseren. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Leefbaarheid in het landelijk gebied verbeteren door meer ruimte te bieden voor 
kleinschalig multifunctioneel gebruik van het landelijk gebied met behoud of 
ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. 

 
Doelrealisatie Door toepassing van het Experimentenkader uit het Omgevingsplan Flevoland 2006 

hebben we ruimte geboden voor nieuwe functies in het landelijk gebied van Zeewolde 
en van Dronten.  
• Voor Dronten betrof dit het bestemmingsplan “Dronten Mechanisch Erfgoed 

Centrum (MEC)”. In het MEC worden machines uit het verleden zichtbaar en 
tastbaar tentoongesteld.  

• Voor Zeewolde betrof het een omgevingsvergunning op de locatie Bosruiterweg 16 
te Zeewolde. Met deze vergunning is het mogelijk om 15 logiesgebouwen ten 
behoeve van tijdelijke arbeidsmigranten te realiseren. 

 
Activiteiten 
 

De kaders voor ruimtelijke ordening in het landelijk gebied (beleidsregel kleinschalige 
ontwikkelingen in het landelijk gebied en het experimentenkader van het 
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Omgevingsplan Flevoland 2006 zelf) zijn nog niet geactualiseerd. Om de kaders voor 
ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied (Experimentenkader en beleidsregel 
Kleinschalig multifunctioneel gebruik landelijk gebied) goed te kunnen inrichten, is het 
noodzakelijk dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bekend is. Dit rijksbeleid 
heeft vertraging opgelopen en wordt naar verwachting eind 2013 afgerond. Separaat en 
via de Zomernota 2012 zijn Provinciale Staten hierover geïnformeerd. De provinciale 
kaders zullen dan waarschijnlijk in 2014 kunnen worden vastgesteld. 
 

Risico’s Er waren geen risico’s geformuleerd. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Geactualiseerd provinciaal ruimtelijk beleid vanwege de Rijksstructuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte en de AMvB Ruimte (1.4.2. uit de productenraming 2012). 
Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen (1.4.3 uit de productenraming 2012). 

 
Doelrealisatie De doorwerking van provinciaal beleid in gemeentelijke plannen is geborgd door 

zienswijzen in te brengen als gemeentelijke plannen onvoldoende rekening hielden met 
provinciale belangen.  
 

Activiteiten 
 

• Een EHS-verordening moet voor 1 juli 2013 zijn vastgesteld. De bestuursopdracht 
hiervoor is in december vastgesteld. Flevoland bevat geen erfgoederen waarvoor 
een verordening moet worden opgesteld. 

• Er is in 2012 één planschadeclaim ingediend. Het beroep is ongegrond verklaard. De 
procedure (mogelijkheid voor hoger beroep) loopt nog. 

 
Risico’s • In de programmabegroting 2012 was als risico voorzien dat het rijk ons zou 

verplichten onze regelgeving vast te leggen in een verordening. Het rijk heeft 
inderdaad de verplichting opgenomen in het Besluit Algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) dat iedere provincie de bescherming van de Ecologisch 
Hoofdstructuur (EHS) vastlegt in een verordening met ingang van 1 juli 2013. De 
bestuursopdracht voor het opstellen van deze verordening is in december 2012 
vastgesteld door Provinciale Staten. 

• Bij het opstellen van de begroting 2012 werd het risico voorzien dat de kosten van 
het inschakelen van expertise of van beroepsprocedures tegen besluiten van de 
provincie hoger konden uitvallen dan binnen deze begrotingspost geraamd. Dit 
risico heeft zich niet voorgedaan. 

 
 
Middelen 
                           (bedragen x € 1.000) 
Programma onderdeel   Rekening 

2011 
Begroting 

2012 
primitief 

Begroting 
2012 na 
wijziging 

Rekening 
2012 

Verschil 

1.4   Ruimtelijk beleid lasten 2.668 3.655 4.184 3.285 899 

 baten -219 0 0 -74 74 

 saldo 2.449 3.655 4.184 3.211 973 
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Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     

Minder uitgaven door minder subsidieaanvragen CPO 54 -54 0 0 
Voor de meerjarige subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) - welke bekostigd 
wordt uit een decentralisatie uitkering provinciefonds - zijn in 2012 minder subsidieaanvragen ontvangen 
dan verwacht. Het effect wordt verrekend met de algemene reserve. 

 
Minder uitgaven door minder subsidieaanvragen ISV 452  0 0 -452 
Voor de meerjarige subsidieregeling Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing (ISV) - welke bekostigd 
wordt uit een decentralisatie uitkering provinciefonds -  zijn in 2012 door de gemeenten nog geen 
subsidieaanvragen ingediend voor de derde investeringsperiode. 

  
Lagere kosten Windenergie door vertraging in 
uitvoering 

33  0 0 -33 

De kosten voor het deelproject Ecologisch Onderzoek voor Windenergie waren in 2012 begroot, maar 
blijken in 2013 tot realisatie te komen. 

 
Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten 263 0 0 -263 
De apparaatslasten zijn lager dan geraamd door vertrek van medewerkers alsmede door onderuitputting 
binnen de bedrijfsvoering in 2012. 
     
Overige kleine verschillen 98 0 0 -98 
Op diverse begrotingsposten ontstaat voordeel zoals overige beleidsontwikkeling (€ 53.000), WRO 
procedures (€ 12.000) en ruimtelijke informatievoorziening (€ 30.000). 
     
     
Totaal 900 -54 0 -846 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     
Overige kleine verschillen -74 0 0 74 
De afwikkeling van een balanspost leidt tot een voordeel in 2012. 
     
Totaal -74 0 0 74 

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
1.4.1 Woonbeleid 210 -74 135 
1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling 1.480 0 1.480 
1.4.3 Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen 350 0 350 
1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening 1.245 0 1.245 

Totaal  3.285 -74 3.211 
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1.5 Totale lasten en baten 
 
Hieronder is van dit programma een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
programmaonderdelen enerzijds en het programma als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten 
vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
             (bedragen x € 1.000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

1.1   Omgevingsbeleid Lasten 1.909 194 167 244 -76

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 1.909 194 167 244 -76

1.2   Water Lasten 1.348 1.968 1.962 1.504 458

Baten -476 -470 -468 -459 -9

Saldo 873 1.498 1.494 1.046 449

1.3   Natuur en M ilieu Lasten 27.903 14.016 15.062 13.133 1.929

Baten -17.756 -1.023 -1.765 -1.454 -311

Saldo 10.147 12.992 13.296 11.679 1.617

1.4   Ruimtelijk beleid Lasten 2.668 3.655 4.184 3.285 899

Baten -219 0 0 -74 74

Saldo 2.449 3.655 4.184 3.211 973

Lasten 33.828 19.833 21.374 18.165 3.209

Baten -18.451 -1.493 -2.233 -1.987 -246

Saldo 15.377 18.339 19.142 16.179 2.963

Totaal programma 1

Ruimte
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2 Bereikbaarheid 
 

2.0    Inleiding 
 
Het openbaar vervoer moet voorzien in mobiliteit als een voorwaarde om deel te nemen aan sociale en 
maatschappelijke activiteiten en om gebruik te maken van voorzieningen. Het is een provinciale 
verantwoordelijkheid om een sluitend, veilig en efficiënt openbaar vervoernetwerk te realiseren, opdat onze 
inwoners hiervan gebruik kunnen maken om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. 
Een andere verantwoordelijkheid is te zorgen voor een efficiënte en toereikende infrastructuur (wegen en 
vaarwegen). Tenslotte zet de Provincie Flevoland zich in voor een betere bereikbaarheid van Flevoland over de 
omliggende rijkswegen. 
 
In 2012 hebben Provinciale Staten het convenant Verbetering Stedelijke Bereikbaarheid Almere afgesloten, 
waardoor een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid van Almere kan worden bereikt. De opening van 
de Hanzelijn was een historisch moment. Helaas is de aanbesteding van het openbaar vervoer voor de 
concessie IJsselmond opnieuw niet gelukt. 
 
Externe ontwikkelingen3 
De economische recessie heeft gevolgen voor de mobiliteit in Flevoland. In 2011 werd het weer iets drukker op 
de wegen in Flevoland, maar de groei ligt beduidend lager dan in eerdere jaren. Opvallend is dat het 
treingebruik de laatste jaren duidelijk afneemt. 
Naast de economische situatie speelt hier ook de verbeterde bereikbaarheid over de weg (A6/A1) een rol. 
De opening van de spitsstroken op deze route heeft geleid tot een vermindering van de files. 
Het gebruik van de bus is al jaren stabiel. 
 

Mobiliteitsontwikkeling Flevoland
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Toelichting: 
Auto: aantal kilometers verreden op provinciale wegen (Bron: provincie Flevoland) 
Bus: aantal reizigerskilometers per bus in Flevoland (Bron: NVS-bewerking) 
Trein: aantal in- en uitstappers op de Flevolandse stations (Bron: NS) 

 
Programmaonderdelen 
Het programma Bereikbaarheid omvat de programmaonderdelen Openbaar vervoer en Mobiliteit.  

                                                      
3 De hier opgenomen cijfers hebben betrekking op 2011 (exclusief Hanzelijn). De cijfers over 2012 zullen in mei/juni 2013 

beschikbaar komen.  
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2.1 Openbaar vervoer 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 
 
 

Wij zorgen voor een sluitend, efficiënt en veilig netwerk van busdiensten om: 
a. De bereikbaarheid op peil te houden. 
b. Onze inwoners in staat te stellen om aan het maatschappelijk verkeer deel te 

nemen en bij te dragen aan de leefbaarheid van het platteland. 
c. Betere verbindingen met noord en oost Nederland te bieden. 
 

 
Doelrealisatie 
 

• In 2012 is de aanleg van de Hanzelijn afgerond en in december 2012 is de lijn in 
gebruik genomen. Dit heeft positieve gevolgen voor de economische en sociale 
ontsluiting van Flevoland richting het oosten, het noorden en het westen. 

• De komst van de Hanzelijn heeft vanaf december 2012 aanzienlijke veranderingen 
gebracht in het openbaar vervoer rond Lelystad en Dronten in de richting van 
Overijssel. 

 
Activiteiten 
 

• De aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in IJsselmond (UP 2.4.1) is in 
2012 niet gelukt. Met de vervoerder hebben wij opnieuw een verlenging 
afgesproken voor de periode van één jaar. De kosten daarvan vallen voor de 
provincie aanmerkelijk hoger uit.  

• Binnen de Noordvleugel participeren wij als medeopdrachtgever voor Randstad-net 
(R-net) (UP 2.4.2). In OV Bureau Randstad werken de Randstadpartners (provincies 
Noord-Holland, Zuid Holland, Utrecht, Stadsregio Amsterdam, Bestuur Regio 
Utrecht, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam) samen aan een 
geïntegreerd netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in samenhang met de 
hele reisketen en de ruimtelijke omgeving. Flevoland was één van de eerste regio's 
waar R-net werd geïntroduceerd (streekvervoer Almere-Amsterdam). In 2015 zal 
volledig worden voldaan aan de vastgestelde R-netnorm. De resultaatverplichting 
ligt bij Almere. 

• Het concessiebeheerplan (UP 2.4.3.) is, net als het contract met Connexxion, 
gecontinueerd. Pas als een nieuwe concessie is verleend, kan een daarop 
toegesneden concessiebeheerplan worden opgesteld. 

• De inrichting van een vraagafhankelijk vervoersconcept (UP 2.4.4) hangt samen 
met de aanbesteding van de concessie IJsselmond. In aanvulling op het aanbod van 
de Regiotaxi krijgt de vervoerder de mogelijkheid verschillende typen materieel in 
te zetten in het landelijk gebied en wordt de mogelijkheid geopend voor 
buurtbussen. Door het mislukken van de aanbesteding wordt het realiseren van dit 
concept met een jaar uitgesteld. 

• De opdracht tot plaatsing van de dynamische informatiepanelen (UP 2.4.5) is 
verleend en de plaatsing wordt in het eerste kwartaal van 2013 afgerond. Hierdoor 
ontstaat verbeterde reisinformatie bij de busstations in Dronten, Emmeloord, 
Lelystad en Marknesse. 

• Wij hebben er bij het Rijk aangedrongen om vanaf 2013 de capaciteit op de SAAL-
corridor (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) uit te breiden (UP 2.4.6). Dit heeft 
eraan bijgedragen dat het Rijk daartoe heeft besloten. Daarbij kiest het Rijk voor 
de introductie van kort volgen, zodat er meer treinen kunnen rijden over het 
zelfde spoor. Het besluit voor de middellange termijn (2020) is uitgesteld tot het 
eerste halfjaar van 2013. 

• De invoering van de OV-chipkaart in heel Flevoland is in 2012 voltooid. De 
vervoerders zijn met Oost-Nederlandse overheden in overleg over het invoeren van 
abonnementvervangende producten. Omdat dit nog niet is voltooid, zal de huidige 
abonnementstructuur langer in stand blijven. 
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• Wij hebben subsidie verleend aan de gemeenten voor de aanpassing van de halte-
infrastructuur. De gemeenten zijn daarmee bezig en zullen dit uiterlijk 2015 
voltooien. Het gaat om het aanpassen van veelgebruikte en/of voor gehandicapten 
belangrijke haltes, zodat die beter toegankelijk zijn. 

 
Risico’s 
 

De in de begroting benoemde risico’s hebben zich voorgedaan: 
• De vervoerders hebben in 2012 hogere prijzen geoffreerd dan het provinciale 

budget voor het minimaal wenselijk geachte voorzieningenniveau voor de concessie 
IJsselmond. Ook de verlenging van het contract met de huidige vervoerder is hoger 
uitgevallen dan beschikbaar was voor dit doel. Dit hebben wij opgevangen door 
gebruik te maken van het positieve saldo van de Brede Doeluitkering (BDU). Het 
BDU-saldo neemt daardoor versneld af. Daarom wordt de komende tijd het OV-
beleid herijkt. 

• Ook het risico dat er vertraging zou optreden in besluitvorming bij het Rijk over de 
invoering van spoorboekloos rijden op de SAAL-corridor (UP 2.3.6) heeft zich 
voorgedaan. Dit ondanks provinciale inspanningen om het rijk tot besluitvorming te 
laten komen. Zoals gemeld is het besluit voor de middellange termijn (2020) 
uitgesteld tot het eerste halfjaar van 2013. 

 
 
Middelen 
                                                    (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     

Vertraging in betaling halteplan-voorzieningen en 
DRIS 

1.629 0 -1.629 0 

In 2012 is minder besteed dan begroot aan halteplan-voorzieningen en DRIS. De bijdragen voor het 
halteplan worden aan de gemeenten toegekend en betaald op basis van de rapportage SiSa-medeoverheden 
en lopen daarmee een jaar achter. De verwachting is dat in de periode 2013 t/m 2015 de 
haltevoorzieningen voltooid zullen worden en de DRIS-panelen in 2013 worden geplaatst. De kosten komen 
ten laste van de BDU-middelen en hebben per saldo dus geen effect op het rekeningresultaat. 

     
Meer gebruik regiotaxi - 296 0 296 0 
De kosten van de regiotaxi waren hoger dan begroot door meer uitgevoerde ritten en een indexering van de 
ritprijs, waar (deels) hogere bijdragen van de gemeenten tegenover staan. 
     
Meevallende kosten concessies 279 0 -279 0 
De kosten van concessies waren lager dan begroot omdat de concessie voor de Eemhoflijn is opgenomen in 
de aanbesteding van IJsselmond, en de na te betalen ingecalculeerde indexering lager was. In 2013 vindt de 
aanbesteding van de concessie IJsselmond plaats, onzeker is of de kosten passen binnen de beschikbare 
budgetten. 
     
Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten -28 0 0 28 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

2.1  Openbaar vervoer lasten 28.705 33.308 34.257 32.673 1.584

baten -28.018 -32.489 -32.538 -30.857 -1.681

saldo 686 819 1.719 1.816 -97
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Totaal 1.584 0 -1.612 28 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     
Minder BDU-gelden benodigd -1.852 0 1.852 0 
Alle kosten van het openbaar vervoer worden gedekt uit BDU-gelden. De kosten van het openbaar vervoer 
waren lager dan begroot en de baten hoger. Daarom is minder BDU-geld ingezet. Dit geld blijft beschikbaar 
binnen de gereserveerde BDU-gelden. 

     
Meer inkomsten regiotaxi door hogere tarieven en 
meer ritten 

149 0 - 149 0 

Aan de regiotaxi is meer uitgegeven dan begroot door een grotere indexering van de kosten dan verwacht 
en meer ritten. Dit vertaalt zich deels naar meer inkomsten. 
     
Overige kleine verschillen 22 0 -22 0 
     
     
Totaal -1.681 0 -1.681 0 
     

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit het onderstaande product. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
2.1.1 Openbaar vervoer 32.673 -30.857 1.816 

Totaal  32.673 -30.857 1.816 
                                                                                                                                       

2.2 Mobiliteit 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

De reistijd over de weg is binnen en van/naar de provincie in de spits niet langer dan 
1,25 keer de reistijd buiten de spits.  
 

 
Doelrealisatie 
 

Vrijwel alle provinciale wegen voldoen aan deze norm. Uitzondering is de N307 bij 
Roggebot in de avondspits.                                                                                               
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben het p-MIRT 2013-2017 vastgesteld (inclusief de ruimtelijke component) 
(UP 2.3.1.) waarin een integrale afweging heeft plaatsgevonden van alle 
investeringen in de fysieke leefomgeving. De Investeringsagenda is leidend geweest 
voor het opstellen van het p-MIRT. Door rijksbeleid staan de geplande investeringen 
onder druk. Prioritering is mogelijk nodig.  

• Op basis van het convenant met het Rijk voor de SBA zijn de voorbereidingen 
gestart voor de uitbreiding van de Hogering en de Waterlandseweg (UP 2.3.2). Rijk 
en gemeente dragen bij aan de bekostiging. In september 2012 is een verkenning 
gestart naar verdubbeling van de Waterlandseweg. Deze zal worden afgerond in 
april 2013. 

• Wij nemen actief deel aan het bestuurlijk platform Bereikbaarheid Metropoolregio 



 33 

Amsterdam (UP 2.3.3). Zo versterken we in gezamenlijkheid de positie van de regio 
in relatie tot het Rijk. Het Rijk erkent het belang van de MRA in economisch 
opzicht, gezien de vele investeringen in het gebied, zoals het tracébesluit Schiphol, 
Amsterdam, Almere, OV SAAL en SBA. 

• De Ramspolbrug is, als eerste onderdeel van de verbetering van de N50 (UP 2.3.4), 
geopend. Met het Rijk is overeengekomen dat de N50 wordt verlegd en verbreed. 
Het is niet gelukt de A27 (Almere-Eemnes) in het uitvoeringsprogramma te krijgen 
van het MIRT tot en met 2022 (UP 2.3.4). Het is wel gelukt om het Rijk als ambitie 
te laten uitspreken dat voor de A27 tussen Almere en Eemnes uitbreiding nodig is 
voor 2040 naar 2x3 rijstroken plus een parallelle verbinding (Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte). 

• De verkenning naar de verbetering van de bereikbaarheid via de N307 Roggebot-
Kampen (UP 2.3.5) is gestart en deze wordt afgerond in het eerste kwartaal van 
2013. De baanverdubbeling van de Gooiseweg ligt op schema. In 2012 hebben we 
voorbereidingen getroffen, waaronder het uitvoeren van diverse onderzoeken 
(bijvoorbeeld archeologisch onderzoek) en ontwerpen en ramingen opstellen voor 
het gehele werk op basis van het voorlopig ontwerp.    

• In 2012 heeft de commissie Alders het advies opgeleverd over de toekomst van 
Luchthaven Lelystad. De doorgroei van de Luchthaven maakt de verbetering van de 
landzijdige bereikbaarheid van het luchthaventerrein noodzakelijk. In 2012 zijn 
Provincie Flevoland, gemeente Lelystad en het rijk gesprekken gestart voor een 
MIRT-onderzoek. 

• De eerste onderzoeksresultaten naar de stille-lastenproblematiek hebben wij 
gepresenteerd aan PS. In 2012 zijn voor de vervangingsinvesteringen inspecties 
uitgevoerd om de huidige kwaliteit van onze activa in beeld te brengen.  

• In 2012 was het PMIT 2012-2016 leidend voor de uitvoering van projecten ter 
verbetering of instandhouding van de provinciale infrastructuur. 16 Projecten zijn 
conform planning afgerond. Drie projecten konden niet volgens planning worden 
uitgevoerd en worden in 2013 opgeleverd: 

 Blauwe Dromer: inspectie heeft in 2012 aangetoond dat er holle ruimten 
aanwezig zijn onder de sluisvloer. De werkzaamheden om deze holle 
ruimten op te vullen worden in 2013 uitgevoerd. 

 DRIS-panelen Openbaar Vervoer: de aannemer die in opdracht van de 
gemeente Almere de panelen zou plaatsen, heeft dit niet tijdig gedaan. 
Hierdoor zal de oplevering in 2013 plaatsvinden.  

 Marknesserweg: de aannemer is niet tijdig begonnen met het uitvoeren 
van de werkzaamheden voor de brug in de Marknesserweg. De provincie 
heeft de aannemer daarop aangesproken. Desondanks vindt oplevering van 
de brug pas plaats in 2013.  

Ook zijn er nog twee projecten die in 2011 uitgevoerd zouden worden, maar die 
uiteindelijk pas in 2013 kunnen worden opgeleverd: 

 Beplanting langs diverse wegen: de aannemer is failliet gegaan. Een 
andere aannemer heeft het failliete bedrijf overgenomen en de 
werkzaamheden hervat. De laatste bomen worden in 2013 geplant. 

 Vervangen openbare verlichting: door verschil van mening tussen provincie 
en aannemer over het begrip “gelijkwaardige materialen”, is er vertraging 
opgetreden. Inmiddels is het meningsverschil opgelost en vindt de 
oplevering plaats in de eerste helft van 2013.  

  
Bij het zorg dragen voor goede doorstroming en een veilig (vaar)wegennet zijn in 2012 
de volgende zaken opgevallen:  
• In 2012 zijn er 221 schades aan onze eigendommen hersteld. Dat is aanzienlijk 

meer dan de 185 schades in 2011 en de 128 schades dan in 2010. Dit komt 
hoofdzakelijk door een inhaalslag van reparatie van beschadigingen aan 
lichtmasten en verkeersborden.    

• In 2012 is een calamiteitendienst (7X24 uur) actief om gevaarlijke situaties zo snel 
mogelijk (acuut) te verhelpen (gladheidbestrijding, reinigen wegdek, schades, 
etc.). In 2012 is circa 900 keer een beroep op deze dienst gedaan. In 2011 is 
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ongeveer 800 keer een beroep op deze dienst gedaan en in 2010 is ongeveer 950 
keer een beroep op deze dienst gedaan.   

• In 2012 hebben we de voorbereidingen getroffen om de bediening van bruggen en 
sluizen in het provinciehuis te huisvesten. Hiervoor is een ontwerp, bestek en 
bouwkundige oplevering uitgevoerd. Voor het bediensysteem is in 2012 het bestek 
opgesteld. 

• Voor de gladheidbestrijding wordt jaarlijks preventief (voordat het daadwerkelijk 
glad is) en curatief (wanneer het glad is of sneeuwt) gestrooid om de provinciale 
wegen goed begaanbaar te houden. In 2012 is 27 keer preventief gestrooid en 10 
keer curatief. In 2011 is 18 keer preventief gestrooid en 7 keer curatief. In 2010 is 
38 keer preventief gestrooid en 32 keer curatief.   

 
Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2012 was 12. Hiervan waren er 7 
slachtoffers op provinciale wegen. Van deze 7 slachtoffers is de oorzaak van het 
ongeval in waarschijnlijk 4 gevallen niet gerelateerd aan de inrichting van de weg (bv 
doordat de bestuurder onwel is geworden). In twee gevallen betreft het een aanrijding 
tussen auto’s en  in een geval vermoedelijk een stuurfout van de bestuurder van het 
voertuig.  
  

 2010 2011 2012 
Dodelijke slachtoffers van een verkeersongeval 21 14 12 

Bron: Politie Flevoland 
 

Risico’s 
 

• Het risico dat de bestuursovereenkomst over de Stedelijke Bereikbaarheid zou 
worden uitgesteld heeft zich niet voorgedaan. 

• In de begroting benoemden wij het risico dat wij het Rijk onvoldoende zouden 
kunnen overtuigen van de noodzaak de AGU voldoende prioriteit te geven. Dit 
risico heeft zich inderdaad voorgedaan. Het Rijk heeft wel de ambitie uitgesproken 
tot uitbreiding van de capaciteit van de A27 voor 2040, maar geen middelen 
daarvoor gereserveerd tot 2028.  

• Rijksweg N50: Het risico dat het aansluitende deel van de N50 Emmeloord – Ens 
niet tot stand komt heeft zich niet voorgedaan. De Tracéwetprocedure door het 
Rijk is later gestart dan gepland. De realisatie van het tracé Emmeloord – Ens kan 
nog plaatsvinden in de afgesproken jaren 2014 / 2015. 

• De baanverdubbeling van de Gooiseweg is niet beïnvloed door de verdere interne 
bezuiniging op uitvoeringsbudgetten en ligt nog op schema. 

• Een nieuw risico is de juridificering van de aannemers. Wanneer afgeweken wordt 
van gemaakte afspraken schrijft de aannemer meer en meer meerwerk. Als 
beheersmaatregel wordt proactief gewerkt waarbij vooraf alles juridisch wordt 
doorgelicht. Daarnaast wordt steeds procesmatiger gewerkt waardoor de risico’s 
vooraf worden ingezien en beheersmaatregelen kunnen worden getroffen.  

 
 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

2.2   M obiliteit lasten 39.157 44.730 41.463 37.453 4.010

baten -11.440 -13.297 -10.508 -8.660 -1.848

saldo 27.717 31.433 30.954 28.793 2.162
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Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     
Langere doorloop projecten Mobiliteitsbeleid 166 0 -57 -109 
Aan mobiliteitsbeleid zoals vervoersmanagement, onderzoeken, voorverkenningen verkeer en vervoer is in 
2012 € 166.000 minder besteed dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de doorloop van projecten naar 
2013 (met name het project Stedelijke Bereikbaarheid Almere) en minder uitgevoerde onderzoeken. De 
lagere kosten hebben voor een deel een lagere benutting van de BDU-gelden tot gevolg (zie baten) 
     
Langere looptijd provinciale projecten verkeer en 
vervoer BDU 

2.092 0 -2.092 0 

In 2012 is minder besteed aan specifieke verkeer- en vervoersprojecten. Dit is veroorzaakt door  een 
langere looptijd van met name de Beter Benutten projecten die in 2013 tot betaling zullen komen 
(€ 156.000) en het project Parallelwegen Marknesserweg (€ 718.000). De kosten van de reconstructie 
Vollenhoverbrug die ten laste van de BDU komen waren  € 241.000 lager dan begroot door meevallende 
kosten, de afrekening vindt in 2013 plaats. De archeologische kosten N23 Lelystad-Dronten waren voor 2012 
begroot op € 800.000). Het project is afgerond en de kosten zijn verantwoord onder programma 4 
Samenleving. De genoemde projecten worden gedekt uit BDU-middelen. De niet bestede middelen blijven 
beschikbaar in de gereserveerde BDU gelden. 
     
Langere looptijd provinciale projecten verkeer en 
vervoer Infrafonds 

207 -207 0 0 

Enkele verkeer- en vervoersprojecten worden gedekt ten laste van reserves, met name de reserve 
Infrafonds. Het betreft de projecten Vollenhoverbrug, voorbereidingswerkzaamheden N23 en opwaardering 
Markwaarderdijk. Het project Vollenhoverbrug is technisch afgerond, de financiële afwikkeling vindt in 
2013 plaats. De andere werken lopen over de jaargrens heen. Niet bestede middelen blijven beschikbaar in 
de reserve Infrafonds. 
     
Kleine onderbesteding voor onderhoud wegen en 
vaarwegen 

   
14  

   
106  233           -353  

Het vast onderhoudsprogramma voor wegen en vaarwegen is volgens planning uitgevoerd. Hierop is per 
saldo in totaal een kleine onderbesteding. In enkele gevallen zijn de budgetten overschreden. Dit komt 
door externe invloeden bij gladheidbestrijding (€ 106.000) en schade door derden (€ 233.000). De hogere 
kosten voor gladheid worden gedekt uit de egalisatiereserve Gladheidbestrijding. Daartegenover staan 
minder uitgaven voor onderhoud sluiscomplexen (€ 65.000), onderhoud verhardingen (€ 45.000), onderhoud 
taluds en plasbermen (€ 46.000) en onderhoud beweegbare bruggen (€ 45.000). 

     
Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten 1.287 0 0 -1.287 
Gezien de komst van de afstandbediening bruggen en sluizen vanaf een locatie in Flevoland wordt vanaf 
2014 met veel minder personeel bediend. Tot die tijd wordt ingehuurd om de overgang zo efficiënt 
mogelijk te realiseren. Het totale overschot op de vacatureruimte wordt volledig ingezet voor inhuur. De 
afwijking op de apparaatslasten wordt veroorzaakt door een overschot op de algemene bedrijfsvoering van 
de provincie. 
     
Kapitaallasten 223 0 0 -223 
De kapitaallasten vallen incidenteel lager uit. Een belangrijk deel (€ 155.000) wordt veroorzaakt doordat de 
geplande investering voor de afstandbediening bruggen en sluizen is uitgesteld naar 2013.  
In plaats van een nieuw bediengebouw is gekozen om het bedienen van de bruggen en sluizen te huisvesten 
in bestaande ruimte van het provinciehuis. Hierdoor is de geplande investering in 2012 komen te vervallen. 
Beide ontwikkelingen leiden tot lagere kapitaallasten.     
     
Overige kleine verschillen 21 0 -13 -8 
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Totaal 4010 -101 -1929 -1980 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Minder BDU door lagere kosten - 2.151 0 2.151 0 
Diverse lasten voor verkeer en vervoer worden gedekt uit BDU middelen. Nu de lasten lager zijn dan 
verwacht, is ook minder BDU geld benodigd geweest. Dit geld blijft beschikbaar voor komende jaren. 
     
Hogere ontvangsten bij onderhoud wegen en 
vaarwegen 

274 0 -233 -41 

Er is van de hogere schadekosten een groot deel verhaald. Per abuis was in 2011 een inkomst dubbel 
geboekt. Deze is in 2012 gecorrigeerd.  
     
Overige kleine verschillen 29 0 -29 0 
Diverse kleine verschillen     
     
     
Totaal -1.848 0 1.889 -41 
     

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
              (Bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
2.2.1 Mobiliteit 1.342 -323 1.019 
2.2.2 Verkeersveiligheid 629 -293 337 
2.2.3 Onderhoud provinciale wegen 14.531 -653 13.878 
2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen 4.627 -38 4.588 
2.2.5 Investeringen provinciale wegen 15.466 -7.354 8.112 
2.2.6 Investeringen provinciale vaarwegen 858 0 858 

Totaal  37.453 -8.660 28.793 
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2.3  Totale lasten en baten 
 
Hieronder is van dit programma een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
programmaonderdelen enerzijds en het programma als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten 
vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
                (bedragen x € 1.000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            

 
 
 
 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

2.1  Openbaar vervoer Lasten 28.705 33.308 34.257 32.673 1.584

Baten -28.018 -32.489 -32.538 -30.857 -1.681

Saldo 686 819 1.719 1.816 -97

2.2   M obiliteit Lasten 39.157 44.730 41.463 37.453 4.010

Baten -11.440 -13.297 -10.508 -8.660 -1.848

Saldo 27.717 31.433 30.954 28.793 2.162

Lasten 67.862 78.038 75.720 70.126 5.594

Baten -39.458 -45.786 -43.047 -39.518 -3.529

Saldo 28.403 32.252 32.673 30.608 2.065

Totaal programma 2

Bereikbaarheid
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3 Economie 
 

3.0 Inleiding 
 
Het jaar 2012 kan in economisch opzicht worden gekenschetst als een turbulent jaar. De crisis op de 
kapitaalmarkt en het interen op eigen vermogen maakt dat veel Flevolandse bedrijven onvoldoende 
mogelijkheden hebben om te investeren In 2012 is de financieel economische crisis ook zichtbaar geworden in 
het Flevolandse werkloosheidscijfer, wat is gestegen tot circa 8%... De stijgende werkloosheidscijfers zijn het 
gevolg van het feit dat Flevoland een van de weinige regio’s is waar de beroepsbevolking nog groeit. De 
economische groei houdt die bevolkingsgroei niet helemaal bij. Daar komt bij dat Flevoland een hele jonge 
bevolking heeft. Er zijn dus relatief veel nieuwe instromers op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn er relatief 
weinig oudere werknemers, dus ook minder uitstroom. Daarnaast werken veel Flevolanders buiten de provincie 
werken. Het Flevolandse werkloosheidscijfers bestaat dus ook voor een deel uit import.  
 
Maar gelukkig is er ook goed nieuws te melden over de Flevolandse economie. Juist vanwege de groeiende en 
relatief jonge bevolking is de consumptie in Flevoland hoog en dat betekent dat de bestedingen op peil blijven 
en dat bijvoorbeeld de ING voor Flevoland als enige provincie in 2013 geen economische krimp verwacht. Ook 
kent Flevoland relatief nog steeds veel bedrijfsvestigingen en heeft onze provincie een ondernemende 
beroepsbevolking met relatief veel starters en veel ZZP-ers. Het vestigingsklimaat in Flevoland is bovendien 
bovengemiddeld met veel ruimte voor nieuwe vestigingen op hoogwaardige bedrijventerreinen. Het aantal 
uitgesproken faillissementen is ten opzichte van nauwelijks (2,2%) gestegen, terwijl de toename landelijk 18% 
is. In Flevoland zijn de handel en zakelijke dienstverlening groot en die sectoren zijn het afgelopen jaar minder 
hard geraakt. 
 
Ons uitgangspunt is dat het voor Flevoland onverkort belangrijk blijft, vast te houden aan de doelstelling de 
werkgelegenheidsgraad te verhogen van 72% nu naar 75% in 2015, omdat groei van de werkgelegenheid van 
groot belang is voor de kwaliteit van onze samenleving. Wij blijven streven naar een verhouding van 75 banen 
per 100 beroepspersonen in 2015. Om dit te realiseren stimuleren we de dynamiek van de economie in 
Flevoland, bijvoorbeeld door innovatieregelingen voor het MKB, speciale economische zones waarin regelgeving 
voor bedrijvigheid wordt gedereguleerd en inzet op bereikbaarheid (bijvoorbeeld Flevokust). 
 
De Europese programma’s hebben een looptijd van meerdere jaren, waarbij pas aan het eind van de 
programmaperiode 2007-2013 duidelijk wordt welke output is gerealiseerd. Wanneer de Europese programma’s 
zijn afgerond maken wij een uitgebreid evaluatierapport (planning voorjaar 2017) waarin de daadwerkelijk 
gerealiseerde output wordt afgezet tegen de geplande output (de activiteiten die voortvloeien uit de Europese 
programma’s zijn weergegeven binnen meerdere programma’s/programmaonderdelen). Gelet op de 
gecommitteerde projecten tot nu toe hebben wij behulp van deze programma’s vooral de economie versterkt 
door ondersteuning van het bedrijfsleven op het gebied van innovaties en duurzaamheid en van de 
kenniseconomie. 
 
Programmaonderdelen 
Het programma Economie omvat de programmaonderdelen Werkgelegenheid en Ontwikkeling en innovatie.  
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3.1 Werkgelegenheid 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij stimuleren de werkgelegenheid; een werkgelegenheidsgraad van 75% in 2015. 

 
Doelrealisatie In 2012 is de werkgelegenheid in Flevoland gedaald. De werkgelegenheidsgraad bedroeg 

eind 2012 circa 72 %. 
 

Activiteiten • In 2012 hebben wij de Economische Agenda “Flevolands klimaat voor innovatie en 
groei” opgesteld. In deze nota beschrijven wij het provinciaal beleid ten aanzien 
van de kenniseconomie en de vrijetijdseconomie (UP 3.0.1).  

• Het verhogen van de werkgelegenheidsgraad in Flevoland is een 
inspanningsverplichting waaraan vanuit de verschillende programma’s van de 
Omgevingsagenda wordt gewerkt (UP 1.1.1). Activiteiten in dit kader worden op 
verschillende plekken in het Jaarverslag beschreven. 
 

Risico’s De voorbereiding van de Economische Agenda heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk 
was voorzien (UP 6.7.1).  
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij bevorderen een gunstig Flevolands vestigingsklimaat voor ondernemingen.  
 

 
Doelrealisatie Wij hebben een gunstig vestigingsklimaat om te ondernemen in 2012 bereikt door 

verdere afspraken te maken over de planning en de afstemming van werklocaties 
(bedrijventerreinen en kantoorlocaties), verdere onderbouwing van Luchthaven 
Lelystad, ondersteuning OMALA en Flevokust. Dit moet op termijn leiden tot een beter 
aanbod van werklocaties, een aantrekkelijker en veelzijdiger vestigingsklimaat en meer 
banen.  
Het Provinciaal Herstructurerings Programma (PHP), moet leiden tot duurzame en 
aantrekkelijke bedrijventerreinen voor bestaande en nieuwe bedrijven. In 2012 is er 
i.v.m. de beperkte middelen bij de gemeenten geen project gestart. 
 

Activiteiten • Wij hebben met alle Flevolandse gemeenten het Convenant ‘Voorraadbeheersing 
en Afstemming Werklocaties Flevoland’ ondertekend. 

• In MRA-verband is in Plabeka (Platform Bedrijven en Kantoren Metropoolregio 
Amsterdam) de actuele Uitvoeringsstrategie vastgesteld.  

• De herijkte businesscase Windesheim Flevoland wordt gemonitord om het beleid 
voor de versterking van de Flevolandse kennisinfrastructuur en het Hoger Onderwijs 
te verankeren. Het aantal aanmeldingen bij Windesheim Flevoland was per oktober 
2012 boven verwachting. 

• Ten aanzien van Lesplaats Lelystad is intensief overleg gevoerd om te komen tot de 
ontwikkeling van MBO en HBO composietenonderwijs.  

• Wij hebben bijgedragen aan de onderbouwing van het Advies van de Commissie 
Alders met betrekking tot Luchthaven Lelystad. Hierbij hebben we de 
werkgelegenheidsdoelstelling van de luchthaven en de verbetering van het 
Lelystadse en Flevolandse imago onderstreept. 

• Wij hebben aan de ontwikkeling van OMALA bijgedragen door actief mee te denken 
over de realisatie van een aantrekkelijk, duurzaam en hoogwaardig 
bedrijventerrein dat niet alleen regionaal, maar ook landelijk en internationaal 
aantrekkelijk is voor logistieke bedrijven, vliegtuigonderhoudsbedrijven, maar ook 
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voor leisurebedrijven en kantoren. 
• In 2012 is gestart met het onderzoek naar Informele Werklocaties omdat 

banengroei vooral plaatsvindt buiten de formele locaties (UP 2.6.2). 
• In het kader van het PHP hebben wij een bestuurlijk overleg gevoerd, waarin wij 

hebben voorgesteld om de verordening aan te passen om daarmee de 
toegankelijkheid tot de PHP-middelen te bevorderen. Wij werken samen met de 
gemeenten om de PHP-middelen optimaal te benutten.  

• Het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt is twee keer bij elkaar gekomen. 
• Het project Toptechniek in bedrijf is gehonoreerd na intensieve lobby in de 

Noordvleugel. 
• De Economische visie Floriade Werkt! is geschreven (zie ook Programma 5, 5.2 

Zuidelijk Flevoland).  
 

Risico’s Het risico van onvoldoende financiële draagkracht van de betrokken partijen heeft zich 
voorgedaan bij het Provinciaal Herstructurerings Programma. In 2012 is overleg gevoerd 
met de betrokken partijen in hoeverre hun participatie verbeterd kan worden. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

De Europese programma’s – die een meerjarig karakter hebben – zijn voor de provincie 
belangrijke instrumenten om de beleidsdoelstellingen op het gebied van werken en het 
economische vestigingsklimaat, van ontwikkeling en innovatie en van een vitaal 
platteland te realiseren. 
 

 
Doelrealisatie Operationeel Programma Kansen voor Flevoland 

Tot en met 2012 is met 22 gecommitteerde projecten een EFRO-budget vastgelegd van 
€ 30,5 miljoen. Dit is 93% van het totale EFRO-budget van € 34,2 miljoen. Hiermee 
hebben wij een investeringsimpuls bewerkstelligd van circa € 140 miljoen (nu al € 55 
miljoen boven de geprognosticeerde investeringsimpuls van € 85,0 miljoen). Met deze 
investeringsimpuls hebben wij het bedrijfsleven vooral ondersteund op het gebied van 
innovaties en duurzaamheid (prioriteit 1 van het Operationeel Programma).  
  
De feitelijke realisatie van projecten loopt achter bij de committeringen (realisatie 
30%). Verwacht wordt echter dat alle projecten binnen de programmaperiode 
gerealiseerd zullen worden. Opvallend is dat de economische crisis tot op heden geen 
duidelijk merkbaar stempel gezet heeft op het programma. Wel blijken gemeenten 
terughoudender in het verlenen van cofinanciering in projecten. 
Eén van de oorzaken is dat de realisatie van de meerjarenprojectinvesteringen vaak 
achterlopen bij de investeringsplanning (te optimistische gepland door 
projectaanvragers). Een tweede oorzaak is dat veel innovatieprojecten uitgevoerd 
worden in de vorm van een publiekprivate samenwerking (uitvoering wordt veelal door 
de initiatiefnemers onderschat).  
 
TMI-regeling 2008-2013 
Van het beschikbare budget (na twee uitbreidingen) voor de TMI-regeling van 
€ 7 miljoen is tot en met 2012 met 43 gecommitteerde projecten (van de 55 
aangevraagde projecten) een bedrag van ruim € 5,7 miljoen (81%) vastgelegd. Verder 
zijn er nog een aantal kansrijke aanvragen in behandeling waarmee het restantbudget 
vrijwel is uitgeput. De feitelijke realisatie met ruim 40 % is conform de 
committeringen. Een aantal projecten heeft uitstel gevraagd, maar de projecten 
worden dan meestal alsnog binnen korte tijd afgerekend.  
 
Interreg IV 
Wij wisselen kennis en innovatieve oplossingen uit met andere regio’s in Europa. 
Hiermee willen wij voorkomen dat overal ‘het wiel opnieuw wordt uitgevonden’. De 
thema’s waarop wij informatie uitwisselen zijn zorgvuldig gekozen en komen overeen 
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met de uitgangspunten van het coalitieakkoord. Onze projecten richten zich dan ook op 
innovatie, watermanagement, duurzame energie en natuurbehoud.  
 
Enkele resultaten zijn: 

 een peer review waarbij 10 experts uit vijf verschillende regio’s het economisch 
beleid van Flevoland onder de loep hebben genomen. Dit peer review heeft geleid 
tot aanbevelingen voor verbetering van de Economische Agenda van Flevoland; 

 een klimaat- en watertafel: dit is een digitaal interactief instrument om kaarten 
(geografische gegevens) te tonen en te combineren op een toegankelijke manier 
(bijvoorbeeld op een i-pad). Hiermee kunnen voorspellingen worden gedaan over 
locaties voor veilig bouwen.  

 
Europees Visserij Fonds (OP VIS) As 4: Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden 
In totaal zijn in de huidige programmaperiode 2007-2013, als reactie op drie 
tenderopenstellingen om aanvragen in te dienen voor OP VIS, 24 aanvragen ingediend. 
De Visserij Lokale Actie Groep Flevoland heeft uiteindelijk 8 aanvragen kunnen 
selecteren waarmee het beschikbare budget van totaal € 1,67 miljoen (waarvan € 0,53 
provinciale cofinanciering) vrijwel geheel is uitgeput. Dit jaar zijn de laatste 4 
projecten toegekend. De projecten dragen bij aan een verdere versterking, 
verduurzaming en diversificatie van de visserijsector op Urk. Voorbeelden: introductie 
van een nieuwe product-marktcombinatie, realisatie van een innovatieve productielijn 
bij een visverwerkend bedrijf en de oprichting van een kenniscentrum met de bedoeling 
om samen te werken, kennis te vergaren en te delen met het doel nieuwe innovaties te 
ontwikkelen. 
 

Activiteiten Operationeel Programma Kansen voor Flevoland 
Naast de reguliere werkzaamheden (projectinitiatie, -begeleiding, -bewaking, enz.) 
heeft een verschuiving van € 3 miljoen aan EFRO-middelen plaatsgevonden van 
prioriteit 3 (attractieve steden) naar prioriteit 1 (kennis, innovatie en 
ondernemerschap) en prioriteit 2 (attractieve regio’s). 
 
Dit jaar zijn de volgende projecten gecommitteerd (bedragen x € 1.000): 
Projectnaam EFRO Provincie Investering Prioriteit

Emerging Disease Campus 389 87 972 1
Nieuw- en verbouw BSL 3 dierfaciliteit (HCU) 1.400 500 10.286 1
Uitbreiding 2 TMI-regeling 667 667 8.000 1
Veiligheidsmuseum Almere 2.559 0 6.840 3
Totaal 5.014 1.254 26.098

TMI-regeling 2008-2013 
Dit jaar zijn er 17 nieuwe aanvragen ingediend, waarmee het totaal op 55 ingediende 
aanvragen komt. Er zijn dit jaar 10 projecten beschikt en 2 projecten afgewezen. Ook 
zijn er nog een aantal aanvragen in behandeling. Dit jaar zijn 7 projecten definitief 
afgerond, waarmee het totaal op 10 afgeronde projecten komt. 
 
Interreg IV 
Twee projecten (MINI-Europe en MORE4NRG) zijn definitief afgerekend met de Europese 
Commissie. 
 
Het project SAWA (versterken van het waterbeheer en watermanagement in 
tweeëntwintig Europese regio’s) is afgerond; de eindrapportage (inhoudelijk en 
financieel) is ingediend bij de Lead Partner (dit project heeft o.a. de klimaat- en 
watertafel opgeleverd). 
 
Er zijn drie nieuwe projecten opgestart: 
 Regions4GreenGrowth (het verder aanscherpen van het energiebeleid in elf Europese 
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regio’s); 
 Smart Europe (het vergroten van de marktpositie van MKB-bedrijven in elf Europese 

regio’s); 
 GreenInfraNet (het versterken van de biodiversiteit in natuurnetwerken in 

combinatie met landbouw, stedelijke ontwikkeling, transport, recreatie en 
klimaatontwikkeling in elf Europese regio’s); 

Tengevolge van een aantal partnerwisselingen (wisseling van EU- regio’s)  en interne 
personeelswisselingen hebben de nieuwe projecten een geringe vertraging 
opgelopen. Dit betreft vooral een vertraging in het uitgavenpatroon omdat deze 
(nieuwe) partners formeel nog geen kosten hebben kunnen maken. Hier stond 
tegenover dat er meer externe inhuur heeft plaatsgevonden in de tweede helft van het 
jaar. We verwachten dat in de komende jaren het volledige budget besteed zal worden 
en dat de achterstand  wordt ingelopen. 
 
Zowel voor Regions4GreenGrowth als Smart Europe is de peer review-methodiek verder 
verbeterd en zijn een aantal peer reviews in de regio’s gehouden.  
Bij R4GG gaan wij samenwerken met Eurisy, een organisatie die het gebruik van 
satellietinformatie (o.a. voor toepassingen in duurzame energie) stimuleert. Ook zijn 
wij samenwerking aangegaan met The Climate Group. 
Bij Smart Europe hebben alle regio’s een SMART-café georganiseerd om alle 
belanghebbenden te informeren. Wij zijn samenwerking aangegaan met het Interreg 
project Working4Talent.  
 
Europees Visserij Fonds (OP Vis) As 4: Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden 
Gezien de uitputting van het budget (op een restantbedrag van circa € 40.000 na) heeft 
de provincie afgezien van deelname aan de tenderopenstelling in oktober 2012. Er zijn 
dit jaar 2 visserijprojecten definitief afgerekend: De Boet en het project “Maria”. 
 
Nieuwe programma’s 
De huidige partners, de vier provincies en vier grote steden, die het programma Kansen 
voor West uitvoeren zijn regelmatig bijeen ter voorbereiding van een nieuw Europees 
programma Kansen voor West II. Om opnieuw EFRO middelen voor de regio’s te 
ontvangen dient voor het landsdeel West een Smart Specialisation Strategie (S3) 
opgesteld te worden. Hiervoor is de Task force S3 opgericht die met input vanuit de 
regio aan dit strategiedocument heeft gewerkt. In november is de 80% versie 
opgeleverd. De S3 levert ook de input voor de beschrijving van een nieuw “Kansen voor 
West II” programma waarvoor het eerste concept inmiddels is opgeleverd. In diverse 
werkgroepen, o.a. MKB en Koolstofarme Economie levert Flevoland een inhoudelijk 
bijdrage aan het nieuwe programma.  
 

Risico’s Eind 2012 werd bericht ontvangen van de Europese Commissie over de definitieve 
afwikkeling van het EPD-programma 2000-2006. Uiteindelijk is een correctie op de 
slotbetaalaanvraag doorgevoerd voor twee projecten tot een bedrag van € 147.985, 
waarvan een deel voor rekening van het ministerie van EL&I komt. Het restantbedrag 
van € 65.000 komt ten laste van de provinciale cofinanciering. Dit bedrag is bij de 
jaarrekening onttrokken aan de daarvoor ingestelde (egalisatie)reserve cofinanciering 
Europese projecten 2000-2006. 
 
Het risico dat de beleidsdoelstellingen niet gerealiseerd worden ten gevolge van de 
economische crisis heeft zich tot nu toe niet voorgedaan, ondanks het terughoudend 
optreden van de lagere overheden bij de cofinanciering van projecten. 
 
Flevoland is leadpartner geworden voor drie Interregprojecten, waardoor uitbreiding 
van de formatieruimte van PME nodig was. Dit heeft geen financieel risico opgeleverd 
omdat deze uitbreiding deels met de extra Europese middelen, deels met enige ruimte 
binnen het oormerk voor de Interregprojecten in de (egalisatie)reserve cofinanciering 
Europese projecten  2007-2013 bekostigd kon worden. 
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Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     

Geen externe beoordeling businesscase Windesheim 50 -50 0 0 
De herziene businesscase Windesheim is intern beoordeeld in plaats van expertise in te huren. De 
onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Strategische en ontwikkelingsprojecten’ blijft hiermee 
achterwege. 
 
Vertraagde start project Noordvleugel Fast Forward  96 0 -96 0 
Het aanbestedingstraject voorafgaand aan het project heeft geleid tot een latere start van het project dan 
oorspronkelijk gepland was.  
De lagere projectuitgaven zijn een gevolg van het spreiden van uitgaven over de verlengde projectperiode 
tot 1 juli 2014. Deze onderuitputting valt weg tegenover de lagere baten. 
     
Projectfinanciering blijft achter door 
achterblijvende projectvoortgang 

661 -396 -265 0 

De raming van de projectfinanciering is gebaseerd op de door de begunstigde ingeschatte 
investeringsfasering/projectvoortgang. Uit de realisatie blijkt dat de projectvoortgang achterbleef bij deze 
inschattingen. Dit is inherent aan projectfinanciering; in het merendeel van de gevallen wordt deze 
achterstand gedurende de looptijd van het project weer ingelopen. 
• OP West Kansen voor Flevoland (incl. TMI) - € 616.000: dit verschil bestaat uit € 351.000 minder 

onttrekking aan de reserve Cofinanciering EU 2007-2013 en € 265.000 minder uit middelen van het Rijk 
en EFRO; 

• Interreg IV - € 45.000: dit verschil bestaat geheel uit minder onttrekking aan de reserve Cofinanciering 
EU 2007-2013. 

     
Bevoorschotting projecten in vorig verslagjaar 
verantwoord 

332 -222 -110 0 

Een viertal nieuwe visserijprojecten zijn eind 2011 beschikt en bevoorschot. In de begroting 2012 werd ten 
onrechte aangenomen dat bevoorschotting nog moest plaatsvinden. Dit wordt verrekend met de reserve 
Cofinanciering EU 2007-2013. 
     
Technische verklaring     
     
Afwikkelingsverschillen 51 0 0 -51 
Wegens het ontbreken van de vereiste cofinanciering door andere overheden is de subsidie aan het VU 
Medisch Centrum voor de uitvoering van het project ‘Pontus Medical’ op nihil vastgesteld en is het 
voorschot teruggevorderd.   
 
Toerekening apparaatlasten 616 0 0 -616 
De apparaatslasten zijn lager dan geraamd door vervroegde realisatie van de ombuigingstaakstelling 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

3.1   Werkgelegenheid lasten 12.052 10.660 11.133 9.350 1.782

baten -4.821 -2.073 -3.853 -3.369 -485

saldo 7.231 8.587 7.279 5.982 1.298
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alsmede door onderuitputting binnen de bedrijfsvoering in 2012. 
     
Kapitaallasten -91 0 0 91 
Er zijn niet geraamde rentelasten toegerekend voor twee geldleningen aan OMALA. Het betreft € 81.000 
voor een 10-jarige geldlening (€ 2,153 mln. per 28 december 2011) en € 5.000 voor een 5-jarige geldlening 
(€ 0,2 mln. per 19 april 2012). Deze rentelasten zijn doorberekend aan OMALA. De eveneens niet geraamde 
rentebaten zijn opgenomen onder de Algemene dekkingsmiddelen (6.3). 
     
Overige kleine verschillen 67 -7 0 -60 
De overige verschillen ontstaan door lagere lasten voor Internationalisering, Ondersteuning SER Flevoland, 
Provinciaal Platform Arbeidsmarkt en Uitvoering Europese programma’s. Het afwikkelingsverschil van  
€ 7.000 wordt afgewikkeld via de reserve Technische Bijstand.  
     
     
Totaal 1782 -675 -471 -636 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Vertraagde start project Noordvleugel Fast Forward  -96 0 96 0 
Evenals de lagere projectuitgaven zijn de bijdragen van de partners in het project lager als gevolg van de 
spreiding van baten (en lasten) over de verlengde  projectperiode (tot 1 juli 2014).  

     
Bijdrage uit Europese middelen voor 
programmaperiode 2000-2006 lager vastgesteld 

-65 65 0 0 

Bij de definitieve afrekening van de oude programmaperiode 2000-2006 is de declaratie van het FIOV-fonds 
€ 305.972 lager vastgesteld door de Europese Commissie. Hiervan wordt € 82.985  teruggevorderd van het 
Ministerie van EL&I en € 157.987 is eerder al als ‘verlies’ genomen. De resterende € 65.000 komt voor 
rekening van de provinciale cofinanciering (reserve Cofinanciering EU 2007-2013). 
     
Bijdrage uit Europese en Rijksmiddelen blijft achter 
door achterblijvende projectvoortgang 

-291 26 265 0 

De raming van de verwachte bijdrage uit Europese en Rijksmiddelen is gebaseerd op de ingeschatte 
investeringsfasering/projectvoortgang van de begunstigde. Uit de realisatie blijkt dat de projectvoortgang 
achterbleef bij deze inschattingen. Dit wordt in het merendeel van de gevallen gedurende de looptijd van 
de projecten weer ingelopen. 

• OP West (TMI) (€ 265.000) 
• Interreg IV (Technische Bijstand) (€ 26.000) 

     
Bevoorschotting projecten in vorig verslagjaar 
verantwoord 

-110 0 110 0 

Wegens de te hoge schatting van de bevoorschotting van de visserijprojecten is ook een te hoge schatting 
van de gemeentelijke cofinanciering opgenomen. 
     
Bijdrage in Technische Bijstand Programmabureau 
West Regio hoger door meer toerekenbare/ 
declarabele uren provinciale medewerkers 

70 -70 0 0 

Op basis van de gerealiseerde declarabele uren van medewerkers voor het Programmabureau West Regio is 
de vergoeding van Rotterdam ruim € 70.000 hoger. Dit voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve 
Technische Bijstand. 
     
Overige kleine verschillen 7 -7 0 0 
     
     
Totaal -485 14 471 0 
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Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat 3.110 -448 2.662 
3.1.2 Europese programma’s 6.240 -2.920 3.320 

Totaal  9.350 -3.369 5.982 
 

3.2 Ontwikkeling en innovatie 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij stimuleren de ontwikkeling en innovatie van enkele kansrijke Flevolandse, 
economische clusters: Composieten, Life Sciences, Agribusiness en Zorginnovatie.  
 

 
Doelrealisatie 
 

De regionale innovatiekracht meten wij als onderdeel van de werkgelegenheidsenquête 
in 2013.  
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben de beleidskaders voor de regionale kenniseconomie ontwikkeld en 
vastgelegd in de Economische Agenda. Eind december hebben wij deze 
Economische Agenda aan Provinciale Staten aangeboden (UP 3.0.1). 

• Wij hebben, samen met de OMFL, het Centraal Veterinair Instituut en 
vertegenwoordigers van Flevolandse bedrijven voor het kenniscluster life sciences 
in 2012 de ontwikkelingsvisie ‘Humanimal’ afgerond. Op basis hiervan is gewerkt 
aan de voorbereiding van businesscases (UP 3.1.1.b). 

• Wij zijn voor het kenniscluster composieten samen met de OMFL gestart met de 
uitvoering van het in 2011 opgestelde Masterplan. Wij hebben hieraan een 
inhoudelijke en financiële bijdrage verleend vanuit het programma 
Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (UP 3.1.1.a). 

• Wij hebben een financiële bijdrage geleverd aan de bouw van de High Containment 
Unit in Lelystad van het operationeel Programma Kansen voor Flevoland. Dit is een 
onderzoeksfaciliteit van het Centraal Veterinair Instituut.  

• Wij hebben de ontwikkeling van het kenniscluster Geomatica conform het 
meerjarig plan Geo-Valley uitgevoerd. 

• Wij hebben het project Noordvleugel Fast Forward gecontinueerd door een 
inhoudelijke en financiële bijdrage te leveren. Dit project richt zich op het 
faciliteren van snel groeiende bedrijven in onze regio. Tevens zijn wij een 
onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het project na afronding zelfstandig 
voor te zetten. 

• Het Zorginnovatieplatform Flevoland is in 2012 meerdere keren bijeen geweest. 
Met de deelnemers van het platform zijn voorstellen ontwikkeld over de wijze 
waarop verbindingen kunnen worden gelegd tussen MKB-ers en kennisinstellingen in 
de zorg. CMO Flevoland is hier samen met ons bij betrokken. (UP 3.1.1.c). 

• Wij hebben met het Rijk regelmatig overleg gevoerd over de wijze waarop het 
topsectorenbeleid kan worden verbonden aan de regionale kenniseconomie. 
Hierdoor zijn meerdere Flevolandse innovatieve initiatieven opgenomen in de 
innovatieagenda van het Rijk. 

• Ter voorbereiding op aanvraag in het kader van IFA is een evaluatie en een 
risicoanalyse uitgevoerd van het Jan van Es instituut. De uitkomsten zijn actief 
betrokken bij de beoordeling en honorering van de aanvaag. 

 
Risico’s Het verwachte risico van onvoldoende commitment en financiering om de gewenste 

vitale coalities te kunnen vormen heeft zich niet voorgedaan. 



 47 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij bevorderen de versterking van de economische structuur van het landelijk gebied 
(Vitaal platteland). 
 

 
Doelrealisatie 
 

Wij hebben ingezet op het verkrijgen van duidelijkheid over de financiële en 
inhoudelijke rijksbeleidskaders voor ontwikkelingen die de economische structuur van 
het landelijk gebied beïnvloeden (UP 3.4.1). Het kader voor Vitaal Platteland 
wordt  naar verwachting in 2013 opgesteld mede op basis van de informatie over POP3 
(2014-2020).  
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben hiervoor lobby en overleg gevoerd met het rijk.  
• Zie hiervoor ook de activiteit onder 1.3 Natuur en Milieu. Daar geven we het 

volgende aan: ‘In de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland en in het 
bestuur van het IPO zijn de belangen van Flevoland ingebracht. De consequenties 
voor Flevoland zijn in beeld gebracht en weergegeven in een risicoanalyse’. 

 
Risico’s Het uitblijven van duidelijkheid over financiële kaders. 

 
 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

De sector toerisme & recreatie levert circa 5 % van de beoogde 25.000 banen.  
Voor 2012 komt dit neer op een werkgelegenheidsdoelstelling van circa 200 banen. 

 
Doelrealisatie 
 

Op dit moment zijn er nog geen gegevens beschikbaar over het jaar 2012. Deze 
gegevens komen in juni 2013 beschikbaar. Uit de ‘Monitor Toerisme en Recreatie 2012’ 
(cijfers 2011) komt naar voren dat het aantal banen in 2011 (circa 7.500 FTE) licht is 
gestegen ten opzichte van 2010 (+ 0,4%; circa +30 banen). De toeristisch-recreatieve 
bestedingen namen in 2011 toe met 3% (t.o.v. 2010).  
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben een inhoudelijke/financiële bijdrage geleverd aan het bidbook Floriade 
Almere 2022 (IFA-2). Op basis hiervan mag Almere de Floriade in 2022 organiseren, 
waarbij de provincie verantwoordelijk is voor het economische programma (2012-
2022). 

• Wij hebben de IFA-2 aanvraag begeleid voor het project ‘ontwikkeling Boshart 
Almeerderhout’ (De Kemphaan en directe omgeving); dit project heeft een IFA-2 
bijdrage ontvangen van € 2,5 miljoen (totale subsidiabele kosten: €5,1 miljoen). 

• Wij hebben – als geplande activiteit van de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer 
(WMIJ) - met een aantal partijen twee verschillende voorbeeld ‘blue deals’ voor de 
Lelystadse kust opgesteld (combinatie van Marker Wadden en toeristisch-recreatieve 
voorzieningen).   

• Toerisme Flevoland (bedrijfsonderdeel OMFL): het jaar 2012 stond in het teken van 
de implementatie van de gekozen positionering (zoals campagne ‘Avontuurlijk 
Flevoland’ en gebruik sociale media). Daarnaast hebben wij – in overleg met 
Toerisme Flevoland – meer focus aangebracht in de taken van Toerisme Flevoland 
wegens een lager promotiebudget voor 2013. 

• NORT Flevoland (bedrijfsonderdeel OMFL): het project NORT loopt tot en met 2013. 
In 2012 heeft NORT onder andere de Dag van de Toeristische Ambassadeurs en de 
Flevius Award georganiseerd. 

• Wij hebben in de (concept) Economische Agenda 2012-2015 aangegeven waar wij ons 
de komende jaren op willen richten op het gebied van vrijetijdseconomie (toerisme 
& recreatie en de economische aspecten/onderdelen van sport en cultuur). 

 
Risico’s Het verwachte risico van onvoldoende voortgang heeft zich niet voorgedaan. 
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Middelen 
              (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Technische verklaring     
     
Herallocatie middelen t.b.v. Zorgvernieuwing 92 0 0 -92 
Eind 2012 hebben wij de reeds eerder verleende subsidie aan het Jan van Es Instituut ter uitvoering van het 
project ‘Jan van Es Instituut 2.0’ gecorrigeerd en ten laste gebracht van het IFA2 budget. Door deze 
correctie is het budget op de post Zorgvernieuwing onbenut. 
 
Toerekening apparaatlasten 30 0 0 -30 
     
Overige kleine verschillen 61 0 0 -61 
De overige kleine verschillen ontstaan door:  
• Ondersteuning RITP Proces – de besluitvorming over hoe de clusterontwikkeling concreet vorm moet 

worden gegeven is nog niet geconcretiseerd. Daardoor heeft de inzet van procesgeld nog niet 
plaatsgevonden (€ 34.000); 

• Projecten Innovatie (€ 11.000); 
• Actieplan recreatie en toerisme (€ 5.000);  
• Afwikkelingsverschillen (€ 11.000). 
     
     
Totaal 183 0 0 -183 
 

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
                     (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
3.2.1 Economische clusters -1.535 0 -1.535 

Totaal  -1.535 0 -1.535 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

3.2   Ontwikkeling en innovatie lasten 1.389 2.212 -1.352 -1.535 183

baten 0 0 0 0 0

saldo 1.389 2.212 -1.352 -1.535 183
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3.3 Totale lasten en baten 
 
Hieronder is van dit programma een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
programmaonderdelen enerzijds en het programma als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten 
vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
             (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma onderdeel Rekening 
2011

Begroting 
2012 

primitief

Begroting 
2012 na 
wijziging

Rekening 
2012

Verschil

Lasten 12.052 10.660 11.133 9.350 1.782

Baten -4.821 -2.073 -3.853 -3.369 -485

Saldo 7.231 8.587 7.279 5.982 1.298

3.2   Ontwikkeling en innovatie Lasten 1.389 2.212 -1.352 -1.535 183

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 1.389 2.212 -1.352 -1.535 183

Lasten 13.441 12.872 9.781 7.816 1.965

Baten -4.821 -2.073 -3.853 -3.369 -485

Saldo 8.620 10.799 5.927 4.447 1.480

Totaal programma 3
Economie

3.1   Werkgelegenheid
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4 Samenleving 
 

4.0    Inleiding 
 
Het programma Samenleving heeft in 2012 in het teken gestaan van herijking/transitie van het provinciale 
profiel op sport, cultuur en (jeugd-)zorg. Voor het programmaonderdeel cultuur heeft dit eind 2012 geleid tot 
het vaststellen van de nota 'Cultuur op Koers in Flevoland, 2013-2016'. De herijkte sportnota ‘Sportbeleid dat 
rendeert’ en het beleidskader voor zorg, zorginnovatie en herijkt sociaal beleid ‘Een nieuw verzorgd Flevoland’ 
zijn eind 2012 door het college vastgesteld en zullen begin 2013 aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Ook 
de nota ‘Sturen op Voorzieningen’ is eind 2012 gereedgekomen en wordt begin 2013 aan Provinciale Staten 
gepresenteerd.  
 
De wettelijke taak op het gebied van de jeugdzorg is in 2012 goed uitgevoerd. Ondanks een verdere stijging 
van de vraag naar jeugdzorg is het gelukt de wachtlijsten voor jeugdzorg te voorkomen. Er zijn dus steeds 
meer kinderen voor hetzelfde geld geholpen. De jeugdzorg was van goede kwaliteit. Daarnaast is in het kader 
van de aanstaande decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, bestuurlijke overeenstemming bereikt 
met de zes Flevolandse gemeenten over de gezamenlijke uitgangspunten voor deze transitie jeugdzorg.  
 
Programmaonderdelen 
Onder het programma Samenleving zijn de programmaonderdelen Samenleving en Voorzieningen, Jeugdzorg en 
Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur opgenomen.  
 

4.1 Samenleving en Voorzieningen 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 

 
Voorzieningen 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij bepalen in 2012 welke voorzieningengroei bevorderd moet worden. 

 
Doelrealisatie Wij hebben de nota “Sturen op Voorzieningen” in 2012 opgesteld. Hierin zijn het 

huidige voorzieningenniveau, de ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het 
toekomstig voorzieningenniveau en de taak- en rolverdeling binnen de sector 
beschreven. Waar de provincie een rol heeft, wordt aangegeven hoe de provincie een 
bijdrage levert en zal leveren aan het versterken van het voorzieningenniveau in 
Flevoland. In deze nota worden geen keuzes gemaakt welke voorzieningengroei moet 
worden bevorderd. Deze keuzes worden gemaakt in de gebiedsgerichte thema's, de 
subsidieprogramma's en de sectorale beleidsnotities. 
 

Activiteiten 
 

• Er zijn geen nieuwe indicatoren ontwikkeld (UP 4.4.1). Bestaande data en 
onderzoeksmethodes gaven onvoldoende mogelijkheid om dit budgetneutraal te 
realiseren. 

• De agenda en planvorming voor het versterken van voorzieningen is integraal in de 
verschillende thema’s van de omgevingsvisie opgepakt. Er is geen apart plan 
gemaakt. Overleg hierover met gemeenten en betrokken instellingen vindt ook 
binnen de bestaande gremia van de verschillende thema’s plaats (UP 4.4.2); 

• Het investeringsprogramma Economie & Voorzieningen is uitgewerkt als onderdeel 
van de Economische Agenda, die begin 2013 wordt vastgesteld. (UP 6.7.1); 

• Wij hebben in 2012, in afwachting van de verschillende beleidsnotities, nog geen 
investeringen gedaan (UP 6.7.2). 



 52 

Risico’s De verwachte risico’s van onvoldoende aansluiting bij de investeringsagenda dan wel 
het ontbreken van financieringsarrangementen hebben zich in 2012 niet voorgedaan, 
omdat er geen projecten voor het versterken of uitbreiden van voorzieningen zijn 
opgestart. 
 

 
Sport 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij herijken het provinciaal sportbeleid. 

 
Doelrealisatie Wij hebben de nota Sport ‘Sportbeleid dat rendeert’ opgesteld. Deze nota wordt begin 

2013 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Dit herijkte sportbeleid 
heeft een economische insteek. 
 

Activiteiten 
 

Wij hebben het sportbeleid herijkt vanuit een economisch perspectief ‘Sportbeleid dat 
rendeert in Flevoland’ (UP 4.3.1). Hierin wordt de subsidie van Sportservice Flevoland 
(SSF) voor 62% afgebouwd tussen 2012 en 2015 (UP 4.3.2). Er is overleg geweest met 
alle gemeentes over de herijkte sportnota. ‘Sportbeleid dat rendeert in Flevoland’ is 
aangesloten op de Economische Agenda, onderdeel Vrijetijdseconomie. De uitvoering 
van dit beleid start in 2013. Wij hebben diverse bovenregionale sportevenementen 
ondersteund en gestimuleerd. Onder andere het Nederlands Kampioenschap Windsurfen 
en de Holland Triatlon. Dit heeft een zichtbare bijdrage opgeleverd aan de ontwikkeling 
van de sport in Flevoland. Evenementen leveren een economische impuls op en vormen 
een aantrekkelijk instrument voor het realiseren van vitale coalities tussen sport en 
andere economische sectoren. In 2012 is tevens de voorbereiding gestart voor o.a. de 
volgende meerdaagse internationale wedstrijden: het Europees kampioenschap 
Inlineskaten in Flevoland en de Challenge triatlon Almere – Amsterdam. Wij hebben, 
conform het rijksbeleid Rutte II, een passieve positie in het Olympisch Plan 2028 (UP 
4.3.3).  
 

Risico’s Het verwachte risico dat SSF onvoldoende in staat zou zijn om de opgelegde bezuiniging 
en de beleidstransitie te realiseren heeft zich niet voorgedaan. SSF heeft een 
transitieprogramma opgesteld en heeft toekomstige scenario’s uitgewerkt. Wij hebben 
vier bestuurlijke overleggen gevoerd met SSF, waarin de voortgang van de transitie is 
besproken. Acht maal per jaar vindt ambtelijk voortgangsoverleg omtrent de transitie 
plaats. Deze bestuurlijke- en ambtelijke overleggen blijven gedurende het 
transitieproces (tot 2015) plaatsvinden om vinger aan de pols te houden.  
 

 
Samenleving 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij herijken het provinciaal sociaal beleid en de provinciale steunfunctierol, en 
concentreren ons op transitie en professionalisering van de provinciale steunfuncties. 
 

 
Doelrealisatie Wij hebben het beleidskader zorg, zorginnovatie en herijkt sociaal beleid ‘Een nieuw 

verzorgd Flevoland’ opgesteld en deze notitie wordt begin 2013 voor besluitvorming 
voorgelegd aan Provinciale Staten. 
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben stappen gezet om meer prestatiegericht te gaan subsidiëren. Dit is 
onder andere zichtbaar in de subsidiebeschikkingen 2013 die wij aan de 
steunfuncties hebben verleend. Daarnaast hebben wij ingezet op een interne 
cultuuromslag door middel van trainingen "subsidiëren nieuwe stijl". Door de 
dialoog met de meeste steunfuncties is ook bij hen een cultuuromslag gaande. In 
2012 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek gepubliceerd en een 
handreiking gegeven om de doeltreffendheid van subsidies te kunnen evalueren. 
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Deze handreiking is ook meegenomen in het traject om meer prestatiegericht te 
subsidiëren. (UP 4.1.2). 

• Wij hebben een analyse uitgevoerd op de resterende taken van de provincie op het 
sociaal domein en wij hebben deze analyse met de belangrijkste stakeholders - 
gemeenten en CMO Flevoland - besproken. Wij hebben het resultaat hiervan in het 
beleidskader Zorg, zorginnovatie en herijkt sociaal beleid verwerkt (UP 4.1.3). 

• Het deels afbouwen van de subsidies aan de verschillende steunfuncties loopt 
volgens planning, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting. Wij hebben intensief 
gesproken met deze instellingen over de ombuigingen en de gewenste 
veranderingen. 

• Wij hebben met de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) overlegd  hoe zij tot een 
toekomstbestendig bedrijfsmodel kunnen komen. De WSF onderzoekt dit verder en 
komt in het eerste kwartaal van 2013 met een concreet plan. (UP 4.5.4). 

• Wij hebben ons onderzoek naar de ombuigingsmogelijkheden op het budget van 
Omroep Flevoland gestaakt in verband met het voornemen van de Rijksoverheid om 
de budgetten voor de regionale omroepen te centraliseren. 

• Wij hebben de gelabelde subsidiering aan Sensoor en Slachtofferhulp beëindigd. 
• Wij hebben de beleidsregels Kadertraining & bestuurskosten en Projecten 

Volksgezondheid beëindigd. 
 

Risico’s De verwachte risico’s van onvoldoende overeenstemming met gemeenten over het 
provinciale profiel en het door de instellingen onvoldoende in staat zijn om de 
ombuigingen en de beleidstransitie te realiseren, hebben zich in 2012 niet voorgedaan. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Samen met de Flevolandse gemeenten bepalen wij wat de rol en taak van de provincie 
kan zijn op de thema’s eenzaamheidsbestrijding, ouderen en vrijwilligerswerk.  
 

 
Doelrealisatie Wij hebben met de gemeenten gesproken over deze thema's. Ook zij zien voor de 

provincie slechts een rol op deze thema’s als het gaat om het stimuleren van innovatie 
in welzijn en zorg. Deze conclusies hebben wij opgenomen in het beleidskader zorg, 
zorginnovatie en herijkt sociaal domein dat begin 2013 ter besluitvorming wordt 
voorgelegd aan Provinciale Staten.  
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben in november 2012 de Flevolandse zorginnovatiewedstrijd gestart waarin 
specifiek gezocht wordt naar technische innovaties. Ouderen, chronisch zieken, 
gehandicapten en vrijwilligers/mantelzorgers zijn de profijtgroepen van de 
Flevolandse zorginnovatiewedstrijd. Ook innovaties om eenzaamheid tegen te gaan 
passen hierbij. (UP 4.1.1). 

• De verschillende beleidsregels zijn conform planning ingetrokken.  
 

Risico’s Het verwachte risico van doublures met gemeenten en maatschappelijke instellingen 
heeft zich niet voorgedaan. Het stimuleren van innovaties door de provincie wordt door 
de gemeenten gesteund. 
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Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     

Uitstel bestedingen zorginnovatie, voorzieningen en 
bevorderen sociale kwaliteit  

189 
  

0 0 -189 
 

Doordat het beleidskader Zorg, Zorginnovatie en herijkt sociaal beleid pas aan het eind van het jaar is 
vastgesteld, worden projecten doorgeschoven naar 2013.  
     
Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten -10 0 0 10 
     
Kapitaallasten -110 0 0 110 
De niet geraamde kapitaallasten over de lening aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen (€ 2,0 mln.) zijn 
hier verantwoord. Deze lasten worden doorberekend aan het ziekenhuis. De eveneens niet geraamde 
rentebaten zijn verantwoord op programmaonderdeel 6.3 Algemene dekkingsmiddelen. 
     
Overige kleine verschillen samenleving en 
voorzieningen 

83 -3 
 

0 -80 
 

Het betreft hier een aantal afwikkelingsverschillen (totaal € 49.000) en kleine onderbestedingen op de 
verschillende budgetten met betrekking tot sportaangelegenheden (totaal € 34.000).  
     
     
Totaal 152 -3 -80 -69 
 

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
4.1.1 Samenleving en voorzieningen 8.837 0 8.837 
4.1.2 Provinciale steunfuncties 4.958 0 4.958 

Totaal  13.795 0 13.795 

 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

lasten 14.069 13.948 13.948 13.795 152

baten 0 0 0 0 0

saldo 14.069 13.948 13.948 13.795 152

4.1   Samenleving en

        voorzieningen
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4.2 Jeugdzorg 
 
Portefeuille-
houder 

M. Witteman 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Flevolandse jongeren met een wettelijke aanspraak op jeugdzorg, ontvangen tijdig 
adequate en verantwoorde zorg. 
 

 
Doelrealisatie Wij zijn er in geslaagd om de Flevolandse jongeren met een wettelijke aanspraak op 

jeugdzorg, tijdig, adequaat en verantwoorde zorg te leveren. Er wachtte gedurende het 
hele jaar 2012 nagenoeg geen kinderen met een aanspraak op jeugdzorg, langer dan 
negen weken op die zorg. De jeugdzorg die zij ontvingen was verantwoord. De 
Flevolandse jeugdzorgaanbieders werkten in 2012 met beschreven en wetenschappelijk 
bewezen methodieken en besteedden veel aandacht aan veiligheid en de Inspectie 
Jeugdzorg oordeelde hierover positief. Op de prestatie-indicatoren cliënttevredenheid 
en doelrealisatie scoorde de Flevolandse jeugdzorg goed.   
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben Bureau Jeugdzorg, met de functies toegang tot jeugdzorg (afgeven van 
een aanspraak na onderzoek), jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies 
en Meldpunt Kindermishandeling in 2012 gesubsidieerd. 

• Wij hebben aan drie in Flevoland werkzame jeugdzorgaanbieders en – in mindere 
mate – aan zes landelijk werkende gespecialiseerde instellingen subsidie verstrekt; 
hierbij zijn afspraken gemaakt over te behalen resultaten. 

• Wij hebben bij crisissituaties of in gevallen waar de veiligheid van het kind in het 
geding was direct hulp en opvang mogelijk gemaakt.     

 
Risico’s Wij hebben het risico op wachtlijsten in de jeugdzorg afgewend, ondanks een forse 

groei van de vraag bij gelijkblijvend budget. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Er is voorgesorteerd op de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten door gemeenten 
in toenemende mate te betrekken bij de uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg (UP 
4.2.1). 
 

 
Doelrealisatie Wij hebben de Flevolandse gemeenten betrokken bij de uitvoering van de Wet op de 

Jeugdzorg. 
 

Activiteiten 
 

Wij hebben in 2012 voorgesorteerd op de transitie jeugdzorg door: 
• een bestuurlijk convenant met de Flevolandse gemeenten te sluiten, waarin de 

gezamenlijke uitgangspunten voor de transitie jeugdzorg zijn opgenomen;  
• het continueren van de inzet van BJZ in de gemeentelijke centra voor jeugd en 

gezin; 
• het inzetten van ambulante jeugdzorg zonder indicatie van het Bureau Jeugdzorg; 
• het ondersteunen van vernieuwende projecten op het snijvlak van de eerste en 

tweedelijnszorg; 
• de in 2012 gemaakte afspraak om vanaf 2013 3% van het provinciale 

jeugdzorgaanbod onder opdrachtgeverschap van gemeenten te brengen en; 
• beleidsinformatie ter beschikking aan de Flevolandse gemeenten te stellen. 

 
Risico’s Wij zien met de transitie jeugdzorg potentieel grote risico’s, maar deze hebben zich in 

2012 nog niet voorgedaan. Het gaat hier om de risico’s gerelateerd aan het beëindigen 
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van meerjarige subsidierelaties met jeugdzorginstellingen, het garanderen van de 
continuïteit van zorg voor cliënten in zorg of met een aanspraak op zorg.  
 

 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af                (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     
Minder crisissituaties dan verwacht 193  0 -193 0 
De zorgaanbieders hebben minder beroep gedaan op aanvullende middelen uit het noodfonds voor 
crisissituaties. 
     
Technische verklaring     
     
Terugvordering i.v.m. subsidieafwikkeling 63 0 0 -63 
Wij hebben de subsidie aan gemeente Zeewolde in het kader van GAAF 2008-2011 vastgesteld. Dit heeft 
geleid tot een terugvordering.  
     
Toerekening apparaatlasten -9 0 0 9 
     
Overige kleine verschillen  102 -74 -14 -14 
Vooruitlopend op de rijksbezuinigingen Jeugdzorg zijn wij terughoudend geweest op diverse uitgaven wat 
het verschil voornamelijk veroorzaakt.  
     
     
Totaal 349 -74 -207 -68 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Definitieve doeluitkering zorgaanbod te laat 
ontvangen 

-208  0 208 0 

Wij hebben de definitieve beschikking 2012 alsmede de middelen eind 2012 van het Rijk ontvangen. De 
middelen worden daarom niet in de jaarrekening verantwoord, maar op de balans gereserveerd. In 2013 
zullen we deze middelen via een GS gemandateerde begrotingswijziging onttrekken en beschikken aan de 
jeugdzorginstellingen. 

     
Overige kleine verschillen 1 0 -1 0 
     
     
Totaal -207 0 207 0 
     

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

4.2   Jeugdzorg lasten 45.987 45.221 49.199 48.850 349

baten -39.799 -41.714 -45.632 -45.425 -207

saldo 6.188 3.507 3.567 3.425 142
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Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
                (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
4.2.1 Jeugdzorg 47.997 -45.425 2.572 
4.2.2 Jongerenbeleid 853 0 853 

Totaal  48.850 -45.425 3.425 
 

4.3 Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij borgen en maken het cultureel erfgoed beleefbaar voor de inwoners van en 
bezoekers aan Flevoland. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Wij hebben bijgedragen aan het beleefbaar maken van het Flevolands verleden bij 
bewoners en bezoekers met publicaties en presentaties van onze geschiedenis. 
 

Activiteiten 
 

Wij hebben handen en voeten laten geven van het beleefbaar maken en borgen van ons 
erfgoed door uitvoering van onze wettelijke taken en door subsidiering van diverse 
organisaties.   
 

Risico’s 
 

Wij hebben voldoende medewerking ontvangen van onze partners en daarmee heeft het 
verwachte risico van onvoldoende medewerking van gemeenten en terreinbeheerders 
zich niet voorgedaan. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij behouden en versterken de regionale, culturele infrastructuur en dragen bij aan 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat en Flevolandse identiteit. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Wij hebben voor de versterking van het Flevolandse voorzieningenniveau ingezet op 
bundeling van krachten op het gebied van erfgoed, namelijk bestuurlijke deelname aan 
de ontwikkeling van een erfgoedpark (Batavialand) aan de Lelystadse kuststrook.  
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben samen met de directies van de huidige steunfunctie voor 
cultuureducatie gewerkt aan de organisatorische centralisering van deze 
steunfunctie, waarvan inzichtelijk is geworden dat dit in Flevoland mogelijk is.   

• Wij hebben deelgenomen aan de verkenning van museale samenwerking aan de 
Lelystadse kuststrook. Met de gemeente Almere hebben we gezamenlijk een lobby 
gevoerd voor een plek in de landelijke culturele basisinfrastructuur en voor 
materiële inzet door het Rijk in Almere 2.0.  

• Wij hebben eind 2012 locaties laten inventariseren in Noordelijk Flevoland die 
geschikt zijn voor plaatsing van het 7e landschapskunstwerk. In de 2e helft van 
2013 hebben we inzicht in de haalbaarheid van realisatie van het 7e landschaps-
kunstwerk in de Noordoostpolder. 

• Wij hebben de subsidiering aan een aantal organisaties en activiteiten, die niet 
passen in het herijkte cultuurbeleid, beëindigd. 

 
Risico’s 
 

Helaas hebben we moeten constateren dat het Rijk geen enkele organisatie uit 
Flevoland in de landelijke culturele basisinfrastructuur heeft opgenomen. 
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Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     
Convenantgelden archeologie 2012 niet aangewend 61 0 -61 0 
De afrekening van dit project heeft vertraging opgelopen, waardoor in 2013 zal worden afgerekend.  
      
Kosten opgraving Archeologisch onderzoek lager 194 0 -194 0 
De kosten van Archol voor de werkzaamheden van het archeologisch onderzoek zijn ca. € 91.000 lager 
uitgevallen vanwege minderwerk, zijnde 4% van de totale opdracht. Daarnaast was € 103.000 minder 
benodigd voor de verwachte kosten vanwege de vertraging van de aanleg N23. 
     
Uitstel invulling van het 7e landschapskunstwerk  64 0 0 -64 
Er is prioriteit gegeven aan de herijking van de cultuurnota voor de periode 2013-2016. Dit project is 
derhalve doorgeschoven naar 2013. 
     
Technische verklaring 
 

    

Toerekening apparaatlasten 44 0 0 -44 
     
Overige kleine verschillen 162 0 0 -162 
Daarnaast doet zich onderuitputting voor op diverse begrotingsposten zoals cultuurmarketing, beeldende en 
landschapskunst, podiumkunsten en cultuurparticipatie voor totaal € 162.000 (incl. afwikkelingsverschillen). 
     
     
Totaal 525 0 -255 -270 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Bijdrage RCE Convenantsgelden archeologie  -61  0 61 0 
De afrekening vindt begin 2013 plaats, onttrekking van middelen aan de balans vindt daarom niet plaats. 

     
Lagere onttrekking BDU tbv Archeologisch 
onderzoek 

-194  0 194 0 

De kosten voor vertraging aanleg weg N23 en de opgravingen zijn lager uitgevallen (zie lasten).  
     
     
Totaal -255 0 255 0 
 

 
 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

4.3 Cultuur lasten 4.383 4.720 5.099 4.574 525

baten -167 -350 -710 -454 -255

saldo 4.216 4.370 4.389 4.120 270
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Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
4.3.1 Cultureel erfgoed 3.023 -454 2.568 
4.3.2 Kunstuitingen 1.552 0 1.552 

Totaal  4.574 -454 4.120 
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4.4 Totale lasten en baten  
 
Hieronder is van dit programma een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
programmaonderdelen enerzijds en het programma als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten 
vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
             (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma onderdeel Rekening 
2011

Begroting 
2012 

primitief

Begroting 
2012 na 
wijziging

Rekening 
2012

Verschil

Lasten 14.069 13.948 13.948 13.795 152

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 14.069 13.948 13.948 13.795 152

Lasten 45.987 45.221 49.199 48.850 349

Baten -39.799 -41.714 -45.632 -45.425 -207

Saldo 6.188 3.507 3.567 3.425 142

4.3 Cultuur Lasten 4.383 4.720 5.099 4.574 525

Baten -167 -350 -710 -454 -255

Saldo 4.216 4.370 4.389 4.120 270

Lasten 64.440 63.889 68.245 67.219 1.026

Baten -39.966 -42.064 -46.341 -45.879 -462

Saldo 24.474 21.825 21.904 21.340 563

Totaal programma 4
Samenleving

4.1   Samenleving en
        voorzieningen

4.2   Jeugdzorg
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5 Investeringsagenda 
 

5.0    Inleiding 
 
In 2012 is de Investeringsagenda 2012-2021 opgesteld en gelijktijdig met de Programmabegroting 2013 
beschikbaar gesteld aan Provinciale Staten. Deze biedt inzicht in het totaal van de voorgenomen provinciale 
investeringen in genoemde periode, met uitzondering van investeringen in de bedrijfsvoering.  
In vergelijking met de Investeringsagenda 2011-2020 zijn enkele verbeterslagen doorgevoerd, zoals het 
onderscheid in geprogrammeerde investeringen en agendazettende investeringen. Ook is de investeringsagenda 
nu zelfstandig leesbaar. 
De agenda wordt samen met andere publieke en private partijen op basis van co-creatie en cofinanciering 
verder ontwikkeld en uitgevoerd. Hier ligt ook een relatie met de Flevolandse Agenda.  
 
De uitvoering van de Investeringsagenda kan in de toekomst nadelige gevolgen ondervinden van de in 
voorbereiding zijnde Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF). Deze wet legt beperkingen op met 
betrekking tot het zogenaamde EMU saldo (nadelige verschil tussen inkomsten en uitgaven in enig jaar). Bij de 
programmering worden de beperkingen van de Wet HOF betrokken.   
    
Programmaonderdelen 
Het programma Investeringsagenda omvat de programmaonderdelen OostvaardersWold, Zuidelijk Flevoland, 
Noordelijk Flevoland, Markermeer/IJmeer, Luchthaven Lelystad/OMALA, Duurzame Energie- en 
ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, p-MJP en Multimodale overslaghaven Flevokust. 
 

5.1 A. Nieuwe Natuur in Flevoland 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Het programmaonderdeel OostvaardersWold is aangevuld met Nieuwe Natuur in 
Flevoland naar aanleiding van motie ‘Open planproces Natuur in Flevoland (nr 19, 2012) 
van Provinciale Staten. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Naar aanleiding van de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan hebben 
Provinciale Staten besloten tot het uitvoeren van een open plan proces onder leiding 
van een externe voorzitter. Het open planproces resulteert in een gedragen visie voor 
nieuwe natuur in Flevoland, inclusief verplichte natuurcompensatie, binnen de door PS 
gestelde kaders. Op basis hiervan in 2013 besluitvorming door Provinciale Staten over 
de toekomstige inrichting en afhechting van de gebiedsontwikkeling zal plaatsvinden. 
 

Activiteiten 
 

In de motie Nieuwe natuur in Flevoland is opgenomen dat voldaan moet worden aan 
de bestaande contractueel afgesproken natuurcompensatieverplichtingen. De locatie 
waar de natuurcompensatie moet plaatsvinden, moet volgen uit het open plan proces. 
Dit betekent dat dit later gerealiseerd wordt dan in 2012. In de tussentijd is sprake van 
een instandhouding van de verkregen grond- en vastgoedpositie. 
Het open planproces resulteert in een gedragen visie en businesscase voor nieuwe 
natuur in Flevoland, inclusief verplichte natuurcompensatie, binnen de door PS gestelde 
kaders. Op basis hiervan zal in 2013 besluitvorming door Provinciale Staten over de 
toekomstige inrichting en afhechting van de gebiedsontwikkeling zal plaatsvinden. 
 

Risico’s 
 

Mede door de gewijzigde omstandigheden (open planproces) zijn er ontwikkelingen in 
de risico’s. Deze hebben betrekking op aanhoudende onzekerheid omdat er geen 
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duidelijkheid is over de richting ten aanzien van de ontwikkelingen en verplichtingen in 
het OostvaardersWold. 
 

 

5.1 B. OostvaardersWold 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

We dragen zorg voor een zorgvuldige overdracht naar het consortium (financieel, 
juridisch en organisatorisch) zodat uiterlijk op 1 januari 2014 volledige duidelijkheid is 
over de wijze waarop het OostvaardersWold wordt gerealiseerd. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Nadat op 7 maart 2012 het Provinciaal Inpassingsplan voor het OostvaardersWold door 
de Raad van State is vernietigd omdat de financiële haalbaarheid onvoldoende was 
onderbouwd, hebben Provinciale Staten door het aannemen van een motie besloten tot 
een open planproces.  
 

Activiteiten 
 

Na het standpunt van het kabinet Rutte I is ingezet op overdracht van de uitvoering van 
OostvaardersWold. Betrokken partijen hebben hiervoor een consortium opgericht. Begin 
2012 is hiervoor een overdrachtsovereenkomst op hoofdlijnen in concept voorgelegd 
aan Provinciale Staten (UP 6.1.1). Als gevolg van de vernietiging van het Provinciaal 
Inpassingsplan is dit proces stopgezet. Provinciale Staten hebben bij motie opdracht 
gegeven voor een open plan proces. GS hebben na consultatie van Provinciale Staten 
besloten niet verder te gaan met juridische procedures richting het rijk. Daarnaast 
hebben Provinciale Staten een onderzoek ingesteld naar de procesgang van het 
OostvaardersWold. Voor het onderzoek is een commissie vanuit Provinciale Staten 
ingesteld die het bureau Necker van Naem heeft aangetrokken om het feitenonderzoek 
en de interviews uit te voeren. Op 3 oktober 2012 is het bevindingenrapport door 
Provinciale Staten vastgesteld. Naar aanleiding van dit rapport is het vorige college 
afgetreden. 
 

Risico’s 
 

Mede door de gewijzigde omstandigheden (open planproces) zijn er ontwikkelingen in 
de risico’s. Deze hebben betrekking op lopende onderhandelingen met betrekking tot 
afhechten OostvaardersWold, waaronder vergoedingen van mogelijke schades in het 
kader van grondtransacties OostvaardersWold en natuurcompensatie. 
 

 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
 
 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

5.1   Oostvaarderswold lasten 2.768 2.087 2.305 2.972 -667

baten -225 -250 -343 -239 -104

saldo 2.543 1.837 1.962 2.732 -770
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Waardoor wijkt het af              (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     
Treffen voorziening ‘Gronden OostvaardersWold’ -1.200 1.200 0 0 
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 is in de Algemene Reserve een risico-oormerk van € 1,2 miljoen 
opgenomen voor de door ons aangekochte voorgefinancierde gronden in het OostvaardersWold. Omdat het 
nog niet duidelijk is wat er met de reeds aangekochte gronden gaat gebeuren, maar het wel al duidelijk is 
dat we niet kunnen rekenen op extra middelen van het Rijk is het risico-oormerk in de Algemene Reserve 
ad. € 1,2 mln. omgezet naar een risicovoorziening (ten laste van de algemene reserve). Deze voorziening 
maakt onderdeel uit van het door Provinciale Staten gestelde maximum aan middelen voor het 
OostvaardersWold van € 33,9 mln. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 

     
Lagere proceskosten door afwachting uitkomsten 
open plan proces  

45 -45 0 0 

Door het vernietigen van het Provinciaal Inpassingsplan en het van start gaan van een open plan proces 
Nieuwe Natuur zijn de proceskosten voor OostvaardersWold lager dan verwacht. Dit leidt tot een lagere 
onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Omgevingsplan’. 

     
Lagere vergoeding advieskosten boeren door 
uitblijven aanvragen  

35  -35 0 0 

Na de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold en de uitspraak van de rechtbank 
Zwolle-Lelystad inzake de ILG-beschikking 2010 heeft Provinciale Staten in 2012 besloten een open 
planproces op te starten waarbij verdere grondverwerving van niet verworven agrarische bedrijven niet 
meer aan de orde is. Boeren waarbij de bedrijven wel zijn aangekocht, hebben een vergoeding gekregen 
voor de gemaakte advieskosten gedurende het aankooptraject. Om rechtsongelijkheid te voorkomen, is er 
een regeling opgesteld voor de boeren, waar wel het grondverwervingstraject is opgestart, maar niet tot 
daadwerkelijk verwerving is overgegaan, waarbij zij bij het voldoen aan specifiek gesteld voorwaarden, 
alsnog aanspraak kunnen maken op een vergoeding van de gemaakte advieskosten. In 2012 is minder 
gebruik gemaakt van de regeling dan verwacht. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de 
bestemmingsreserve ‘Omgevingsplan’. 
     
Lagere provinciale bijdrage aan Europees project 
Scheiding Verkeersstromen Zuidelijk Flevoland door 
langere voorbereidingstijd 

30  -30 0 0 

In 2012 is het project Scheiding Verkeerstromen Zuidelijk Flevoland van start gegaan. Het project wordt 
voor 50% gesubsidieerd vanuit Europa (POP) en de overige 50% zijn kosten voor de provincie. De 
voorbereiding heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor de kosten in 2012 lager zijn dan verwacht, 
hierdoor is de provinciale bijdrage in 2012 ook lager dan verwacht. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan 
de bestemmingsreserve ‘Strategische en ontwikkelingsprojecten’. 
     
Lagere lasten verpachte gronden 65 0 -65 0 
De kosten voor de verpachte gronden zijn lager dan verwacht, in 2012 heeft nog geen onderhoud aan de 
diverse terreinen plaatsgevonden.  
     
Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten 350 0 0 -350 
De apparaatslasten zijn lager dan geraamd omdat in afwachting van het openplanproces Natuur in Flevo-
land bestaande vacatures niet zijn ingevuld en door onderuitputting binnen de bedrijfsvoering in 2012. 
     
Overige kleine verschillen 8 -8 0 0 
     
     
Totaal -667 1.082 -65 -350 
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  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Lagere pachtinkomsten door meevallende 
rentelasten en pachtuitgaven 

-104  0 104  0 

In 2012 hebben we meer pachtinkomsten gerealiseerd dan geraamd. Echter, slechts een deel daarvan wordt 
toegerekend aan 2012 (voor dat deel dat betrekking heeft op de rentelasten van de voorfinanciering en de 
direct gerelateerde kosten voor de verpachte gronden). Omdat deze kosten lager uitvallen worden ook 
minder pachtinkomsten in 2012 verantwoord. De overige inkomsten blijven op de balans staan (als vooruit 
ontvangen) ter dekking van toekomstige uitgaven.  
     
     
Totaal -104 0 104 0 
     

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit het onderstaande product. 
                (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
5.1.1 OostvaardersWold 2.972 -239 2.732 

Totaal  2.972 -239 2.732 
 

5.2 Zuidelijk Flevoland 
 
Portefeuille-
houder 

A. Gijsberts (MRA & Almere 2.0) 
M. Witteman (IFA financieel) 
L. Verbeek (IFA coördinatie) 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij spannen ons in voor de ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland conform de RAAM-
brief. Hierdoor dragen we ook bij aan het versterken van de internationale 
concurrentiepositie van de Randstad. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Binnen de consultatiefase over de onderzoeken naar optimalisatie, MER en 
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) die in het kader van RRAAM zijn 
uitgevoerd zijn 114 reacties aan het Rijk gestuurd, waaronder een reactie van de 
provincie Flevoland. De reacties zijn samengevat in een Oogstdocument. Uit het 
Oogstdocument blijkt dat de regionale overheden en het maatschappelijk proces op 
hoofdlijnen tot dezelfde conclusies komen en de drievoudige ambitie als lange termijn 
perspectief onderschrijven, waarnaar gefaseerd toegewerkt dient te worden. In 
december heeft minister Schultz besloten dat zij het dossier RRAAM tot maart 2013 
aanhoudt in afwachting van de invulling van de bezuinigingen op infrastructuur van € 
250 miljoen. 
 

Activiteiten 
 

Volgens planning zijn de PlanMER en de MKBA voor RRAAM opgeleverd. Alle producten 
uit de onderzoeksfase zijn samengevat in de Consultatienotitie, die op 1 juli 2012 door 
het Rijk ter visie is gelegd (UP 2.1.5). De provincie heeft als lid van de RRAAM 
organisatie meegeschreven aan de documenten en meegewerkt in het proces van 
consultatie. 
 

Risico’s 
 

• De Rijksstructuurvisie zal uitgaan van een gefaseerde, vraaggerichte en organische 
groei van Almere. Hierdoor ontstaat een reeks aan kleinere go/no-go momenten, 
met het risico dat we in een fuik worden gelokt. Zo zal de IJmeerverbinding pas 
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rond 2030 gereed hoeven zijn. We hebben de IJmeerverbinding gekoppeld aan het 
stadsdeel Almere Pampus.  

• In de huidige bezuinigingsronde op infrastructuur zal naar alle investeringen 
worden gekeken, dus ook naar projecten in Flevoland die wij als reeds afgesproken 
beschouwen.  

 
 
Schaalsprong/Almere 2.0 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Nadere uitwerking van de RAAM-brief via het Integraal Afsprakenkader in de 
werkmaatschappijen en de thema’s. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Voor de sociaal-economische thema’s zijn de in het IAK afgesproken visies opgeleverd. 
Ook de eindrapporten van de werkmaatschappijen zijn volgens planning verschenen. 
 

Activiteiten 
 

De provincie heeft geparticipeerd in verschillende werkmaatschappijen en 
themagroepen. Voor een aantal thema’s en een werkmaatschappij was de provincie 
trekker. De provincie heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het 
bidbook Floriade en heeft, na de toekenning van de Floriade 2022 aan Almere, het 
opstellen van het gezamenlijk economisch programma ‘Floriade Werkt’ in gang gezet.  
• We hebben de Investeringsagenda 2012-2021 opgesteld en deze zal nadat de 

Rijksstructuurvisie is opgesteld mogelijk een bijdrage leveren aan de actualisatie 
van het IAK (UP 6.3.1), 

• De provinciale Investeringsagenda 2012-2021 heeft als basis gediend voor het 
investeringsfonds en de investeringsstrategie (UP 6.3.2). 

 
Risico’s 
 

Onvoldoende rijksbijdrage voor een volwaardige ontwikkeling van Almere. 
Voor de financiering van een aantal maatregelen (TBES, stedelijke bereikbaarheid, 
economie) zal ook naar de provincie worden gekeken. Onze bijdragen zijn in een aantal 
gevallen alleen mogelijk als het ontwikkeldeel in het Provinciefonds ons daarvoor de 
ruimte biedt. De te sluiten bestuursovereenkomst zal hier aandacht aan moeten 
besteden. 
 

 
Investeringsimpuls Flevoland Almere (IFA) 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Het voorzieningenniveau in Almere neemt toe, waardoor de kwaliteit van de bestaande 
stad wordt verbeterd. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Met subsidiegelden uit het IFA-programma zijn verschillende projecten uitgevoerd (zie 
onderstaande activiteiten) die tot een verbetering van het voorzieningenniveau in 
Almere hebben geleverd aan de kwaliteit van de bestaande stad.  
 

Activiteiten 
 

• In 2012 hebben wij uitvoering gegeven aan de volgende projecten uit de eerste IFA 
tranche (IFA1): International New Town Institute (INTI), de CAH vestiging Almere, 
Almere Health City en Oostkavels (viaduct busbaan in stadscentrum). De twee 
laatstgenoemde zijn afgerond. 

• Uit de tweede IFA tranche (IFA2) zijn dit jaar drie projecten gehonoreerd en van 
start gegaan, te weten Boshart Almeerderhout, Bidbook Floriade en het Jan van Es 
Instituut 2.0. 

• Verder zijn wij gestart met het opstellen van het eindverslag IFA1. Vaststelling 
vindt plaats begin 2013. 

• Voor IFA2 zijn aanvullende werkafspraken gemaakt over de procedure van IFA-
aanvragen. PS besluit of projectideeën verder uitgewerkt kunnen worden tot 
subsidieaanvraag.  
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Risico’s Een klein deel van de IFA1 middelen zal vrijvallen als gevolg van achterblijvende 
investeringen door de begunstigden. De vrijvallende middelen blijven beschikbaar in de 
IFA reserve.  
 

 
Middelen 
              (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Technische verklaring     
     
Te hoge aframing laatste begrotingswijziging 2012 - 172   172 0 0 
De IFA middelen vallen hoger uit dan begroot, omdat bij de Laatste begrotingswijziging 2012 (16de) het 
budget van IFA verlaagd is. Daarbij is abusievelijk geen rekening gehouden met de betaling aan het Jan van 
Es instituut. De onttrekking aan de bestemmingsreserve IFA is navenant hoger. 
     
Toerekening apparaatlasten 210 0 0 -210 
De apparaatslasten zijn lager dan geraamd omdat voor IFA minder projectideeën tot daadwerkelijke 
projectaanvragen en beschikkingen hebben geleid alsmede door onderuitputting binnen de bedrijfsvoering 
in 2012. 
     
Overige kleine verschillen 31 0 0 - 31 
     
     
Totaal 69 172 0 -241 
     

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
5.2.1 Zuidelijk Flevoland 3.179 0 3.179 

Totaal  3.179 0 3.179 
 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

5.2.  Zuidelijk Flevland lasten 18.210 11.611 3.248 3.179 69

baten -50 0 0 0 0

saldo 18.160 11.611 3.248 3.179 69
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5.3 Noordelijk Flevoland 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij spannen ons in voor het realiseren van een sociaal-economische 
structuurversterking ter verbetering van de leefbaarheid en komen tot een goede 
balans in de provincie.  
 

 
Doelrealisatie 
 

Met de vaststelling van het Investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden Noordelijk 
Flevoland (ZZL-NF) is een eerste stap gezet om te komen tot versterking van de sociaal 
economische structuur  van Noordelijk Flevoland.  
 

Activiteiten 
 

• In het voorjaar van 2012 is het Investeringsprogramma ZZL-NF door Provinciale 
Staten en de gemeenteraden van Urk en Noordoostpolder vastgesteld (UP 6.6.1).  

• Daarnaast is een toetsingskader vastgesteld en is een herzien convenant gesloten 
(werkafspraken met de beide gemeenten). Voor de monitoring van het programma 
hebben Provinciale Staten in oktober prestatie-indicatoren vastgesteld (UP 6.6.2).  

• Wij hebben de werkafspraken met de gemeente Noordoostpolder en Urk vastgelegd 
in een convenant (UP 6.6.3). 

• In 2012 is met ZZL middelen het project Compoworld gehonoreerd. 
• Daarnaast wordt gewerkt aan het tot ontwikkeling brengen van projecten die 

binnen de kaders en het ambitieniveau van het Investeringsprogramma ZZL-NF 
liggen. In dat verband zijn er met de gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk 
gesprekken gaande over diverse projectinitiatieven.  

• Verder wordt uitvoering gegeven aan de motie van Provinciale Staten over de 
Buitendijkse Haven Urk. Het initiatief is in november door het consortium aan de 
provincie gepresenteerd. Met gemeente Urk zijn de eerste afspraken gemaakt om 
verder te komen in de ontwikkeling van dit initiatief. 

• Tot slot is de besluitvorming over de Visie Zuyderzeerand begin 2012 afgerond. 
 

Risico’s 
 

Het uitblijven van projecten en initiatieven met een realistische businesscase en vitale 
coalities. 
 

 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     

Lagere proceskosten door efficiënte inzet middelen 33 -33 0 0 
Er heeft een lagere besteding van procesgeld plaatsgevonden, omdat een aantal voorgenomen onderzoeken 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

5.3.  Noordelijk Flevoland lasten 68 509 561 456 106

baten 0 0 -19 -10 -10

saldo 68 509 542 446 96
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toch niet nodig bleken. Dit betrof onder andere de nulmeting (nodig voor het bepalen van de effectiviteit 
van het programma), omdat deze meting slim gecombineerd werd met bestaande metingen. Dit leidt tot 
een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Omgevingsplan’. 

     
Projectfinanciering blijft achter door 
achterblijvende projectvoortgang 

68  -58 -10 0 

De raming van de projectfinanciering is gebaseerd op de door de begunstigde ingeschatte 
investeringsfasering/ projectvoortgang. Uit de realisatie bleek dat de projectvoortgang achterbleef bij deze 
inschatting. Dit is inherent aan projectfinanciering. In het merendeel van de gevallen zal deze achterstand 
gedurende de looptijd van het project weer worden ingelopen. 
• Rijks- en provinciale cofinanciering (€ 58.000 – reserve Vervangende projecten Zuiderzeelijn) 
• Gemeentelijke cofinanciering (10.000) 
     
Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten 5 0 0 -5 
     
     
Totaal 106 -91 -10 -5 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Bijdrage gemeentelijke cofinanciering blijft achter 
door achterblijvende projectvoortgang 

-10  0 10 0 

De raming van de verwachte bijdrage uit gemeentelijke cofinanciering is gebaseerd op de ingeschatte 
investeringsfasering/projectvoortgang van de begunstigde. Uit de realisatie bleek dat de projectvoortgang 
achterbleef bij deze inschatting (zie lasten). 
     
     
Totaal -10 0 10 0 
 

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
                (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
5.3.1 Noordelijk Flevoland 456 -10 446 

Totaal  456 -10 446 
 

5.4 Markermeer/IJmeer 
 
Portefeuille-
houder 

A. Gijsberts 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij zetten ons in voor de realisatie van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 
(TBES) in het Markermeer en IJmeer als onderdeel van de drievoudige schaalsprong 
conform het RAAM-besluit. 
 

 
Doelrealisatie 
 

De besluitvorming over de Rijksstructuurvisie RRAAM is door de vervroegde landelijke 
verkiezingen uitgesteld naar begin 2013. Er  zijn nu nog drie varianten in beeld, 
waarvan er één niet leidt tot een TBES, maar alleen gericht is op Natura2000. 
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Activiteiten 
 

• In de Werkmaatschappij Markermeer- IJmeer is gezocht naar alternatieven om de 
kosten van een TBES te reduceren (UP 6.4.1).  

• Daarnaast zijn mogelijke baten verder in beeld gebracht.  De provincie heeft, 
onder voorwaarden, een bijdrage van € 1,5 miljoen euro toegezegd voor de 
uitvoering van de eerste fase van het TBES. Hiermee ontstaat door bijdragen van 
rijk en provincies een budget van € 9 miljoen euro voor luwtemaatregelen in de 
Hoornsche Hop (UP 6.4.2). 
 

Risico’s 
 

TBES wordt door het Rijk nadrukkelijk gepositioneerd als een belang voor zowel Rijk als 
regio, indien er ontwikkelruimte door ontstaat. De vraag dient zich aan welke regionale 
bijdragen worden gevraagd en hoe dit wordt georganiseerd.  
 

  
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij zetten ons in voor een integrale gebiedsontwikkeling, zodat het Markermeer en 
IJmeer ruimte bieden voor verstedelijking, toerisme en recreatie en duurzame energie 
in samenhang met vergroten natuurkwaliteit. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Wanneer in de Rijksstructuurvisie RRAAM wordt gekozen voor een TBES ontstaat 
daarmee ruimte voor regionale ruimtelijk economische ontwikkeling in het gebied. Er  
zijn nu nog 3 varianten in beeld, waarvan er 1 niet leidt tot een TBES, maar alleen  
gericht is op Natura2000. 
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben conform de gevraagde inzet bijgedragen aan het beheerplan voor het 
IJsselmeergebied. Dit plan is door Rijkswaterstaat nog niet vastgesteld (UP 6.4.5). 

• In de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer zijn de mogelijkheden van de 
combinatie van de natuurmaatregelen met recreatief gebruik in beeld gebracht 
middels regionale samenwerking in de zogenoemde Blue Deals. De juridische 
strategie voor het TBES is verder uitgewerkt op RRAAM niveau en het anders 
omgaan met grondstoffen uit het Markermeer is na een eerste aanzet door de 
werkmaatschappij, opgepakt door het rijk. In het Samenwerkingsverband TMIJ 
wordt met regionale overheden en maatschappelijke organisaties gesproken over 
de strategie en draagvlak voor de voorgestelde ontwikkelingen. 

 
Risico’s 
 

Wanneer Natura2000 als ambitie wordt neergezet, blijft de provincie in een moeilijke 
positie voor de vergunningverlening. Regionale ontwikkelingen zullen daardoor 
belemmerd blijven. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij onderzoeken hoe de realisatie van het Toekomstbestendig ecologisch systeem een 
bijdrage kan leveren aan een hoger maatschappelijk en economisch rendement van vis 
uit rijkswateren. 
 

 
Doelrealisatie 
 

Duidelijk is dat in de huidige visstand geen economisch en ecologische duurzame 
visserij mogelijk is. 
 

Activiteiten 
 

De studie naar de mogelijkheden voor de beroepsvisserij is gaande. Naar de potentie 
voor de sportvisserij heeft de WMIJ een onderzoek afgerond.  
 

Risico’s 
 

Wijziging in beleid en wetgeving ten aanzien van beroepsvisserij onder de visserijwet. 
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Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af              (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     

Vertraging in besluitvorming  18 - 18 0 0 
Het onderzoek naar de transitiemogelijkheden van de visserij op het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer is 
later gestart dan gepland vanwege vertraging in de besluitvorming. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan 
de bestemmingsreserve ‘Omgevingsplan’. 
     
Technische verklaring     
     
Een aantal onderzoeken is goedkoper dan verwacht 20 -20 0 0 
De onderzoeken naar Europese samenwerking en de bijdragen aan het Deltaprogramma vallen lager uit dan 
initieel werd verwacht. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Omgevingsplan’. 
     
Toerekening apparaatlasten 104 0 0 -104 
     
Overige kleine verschillen 34 -34 0 0 
     
     
Totaal 176 -72 0 -104 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Baten conform kostentoerekening 54 -54 0 0 
In 2012 heeft voor de Werkmaatschappij Markermeer IJsselmeer een herberekening van de verdeling van de 
baten naar de jaarschijven plaatsgevonden. De baten zijn hierop aangepast, waardoor in 2012 € 54.000 
hogere baten van derden zijn toegerekend aan de WMY. Dit leidt tot een hogere storting in de 
bestemmingsreserve ‘Omgevingsplan’. 
     
     
Totaal 54 -54 0 0 
     

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit het onderstaande product. 
                 (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
5.4.1 Markermeer/IJmeer 922 -387 534 

Totaal  922 -387 534 
 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

5.4   M arkermeer/Ijmeer lasten 939 969 1.097 922 176

baten -180 -58 -333 -387 54

saldo 758 911 764 534 230
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5.5 Luchthaven Lelystad / OMALA 
 
Portefeuille-
houder 

J. Lodders 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en doorontwikkeling van de 
luchthaven Lelystad binnen het vastgestelde PKB. 
 

 
Doelrealisatie 
 

In maart 2012 is door Alders het advies opgeleverd om de Luchthaven Lelystad te laten 
groeien met 25.000 vliegbewegingen en na positieve evaluatie een doorgroei naar 
45.000 vliegbewegingen mogelijk te maken. Hierbij is het regionale kader volledig 
overgenomen. Het kabinet heeft positief gereageerd op het Aldersadvies. Er wordt nu 
toegewerkt naar een Luchthavenbesluit per 1 november 2014. 
 
Het doel om binnen het vastgestelde Planologische Kernbeslissing te blijven is vervallen 
omdat deze niet meer rechtsgeldig is. 
 
In het najaar is de veiligheidsstrook van de start/landingsbaan verhard (RESA), 
waardoor de ontwikkeling van de MRO sector (maintenance, repair and overhaul) voor 
de korte termijn verder kan gaan. 
 

Activiteiten 
 

• De mogelijke financiële incidentele bijdrage voor de onrendabele top hebben wij 
teruggebracht tot € 0,55 mln in de Investeringagenda. Doordat het proces over het 
Aldersadvies meer tijd heeft gekost, is dit op dit moment nog niet ingezet (UP 
6.5.1). 

• Wij hebben geparticipeerd in de Alderstafel (UP 6.5.3). 
• Wij hebben het Regionaal Bestuurlijk Overleg Lelystad Airport georganiseerd en  

overleg gevoerd met stakeholders, ministerie, luchthavendirectie e.a. (UP 6.5.4). 
 

Risico’s 
 

Het aanwijzingsbesluit van 2009 is 7 december 2011 vernietigd en de Raad van State 
heeft een voorlopige voorziening getroffen dat de luchthaven Lelystad in werking mag 
zijn volgens het aanwijzingsbesluit van november 2001. Dit houdt in dat de luchthaven 
Lelystad tussen 7.00 en 23.00 uur kan opereren binnen de in 2001 vastgestelde 
geluidszones. Ook aan de korte termijn ontwikkeling wordt in het Aldersadvies 
aandacht besteed.  
 

 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Realisatie van een hoogwaardig (duurzaam) businesspark. 

 
Doelrealisatie 
 

In 2012 is verder gewerkt aan de realisatie van het businesspark.  
• OMALA bevindt zich nog in de opstartfase. Als gevolg van de vertraagde 

ontwikkeling van Luchthaven Lelystad en als gevolg van de financieel-economische 
crisis hebben nog geen grondverkopen plaatsgevonden (UP 6.5.2). 

• De ontwikkelingsstrategie van OMALA N.V. is herijkt. Alle aandeelhouders hebben 
opnieuw ingestemd met de oorspronkelijke missie van OMALA. Wel is er een 
striktere cashflow-sturing afgesproken. 

• Voor de in 2011 verworven 25 ha grond "Pascallaan" is een plan gemaakt voor bouw- 
en woonrijp maken. Met de werkzaamheden wordt pas (gefaseerd) gestart als zich 
serieuze kopers hebben gemeld voor percelen grond. 

• Over de verwerving van 20,5 ha "Kavel Klunder" (kerngebied van OMALA-grond, 
direct aansluitend aan het luchthaventerrein), zoals voorzien in de 
Samenwerkingsovereenkomst OMALA N.V., is in principe overeenstemming bereikt. 
Daadwerkelijke verwerving geschiedt na instemming van de aandeelhouders. 
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• De aandeelhouders hebben ingestemd met de oprichting van Airport Garden City 
Energy B.V. door OMALA N.V. Het betreft een lokale energiemaatschappij voor de 
toekomstige bedrijven op het OMALA-terrein en de aangrenzende bedrijven op 
bedrijventerrein Larserpoort, passend in het voor dit gebied geambieerde craddle 
to craddle concept. 

 
Activiteiten 
 

Flevoland is aandeelhouder van overheids NV OMALA. In 2012 hebben 5 Bestuurlijke 
Overleggen, 2 schriftelijke aandeelhouders vergaderingen en 1 gewone 
aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden.  
Lysias Advies B.V. heeft in opdracht van de provincie een advies geschreven over de 
ontwikkeling van OMALA.  De oorspronkelijke ambities van OMALA zijn tegen het licht 
van de voortdurende economische crisis en de vertraagde ontwikkeling van Luchthaven 
Lelystad gehouden en de kwetsbaarheden en (financiële) risico's van het project zijn 
benoemd. 
 

Risico’s 
 

Als de economische crisis aanhoudt en de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad niet 
plaatsvindt, bestaat het risico dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet van de 
grond komt. Door middel van cashflow-sturing en beperking van de organisatiekosten 
worden de kosten van OMALA beperkt. Tevens is een risicoparagraaf opgenomen in de 
Herziene Grondexploitatie waardoor aanwezige risico's beter beheerst kunnen worden. 
 

 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af              (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten 426 0 0 -426 
De apparaatslasten zijn lager dan geraamd door enerzijds vertraging van de adviezen van de Alderstafel en 
anderzijds door vertraagde besluitvorming over luchthaven Lelystad op rijksniveau. Door deze late 
besluitvorming is het vervolgproces later gestart. Tevens ligt de oorzaak in de onderuitputting binnen de 
bedrijfsvoering in 2012 
     
Overige kleine verschillen 29 - 24 0 -5 
     
     
Totaal 455 -24 0 -431 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Overige kleine verschillen -4 0 0 4 
     
     

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

lasten 477 959 729 273 456

baten 0 -4 -4 0 -4

saldo 477 955 725 273 452

5.5   Luchthaven Lelystad /

       OM ALA
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Totaal -4 0 0 4 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit onderstaand product. 
                (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
5.5.1 Luchthaven Lelystad/OMALA 273 0 273 

Totaal  273 0 273 
 

5.6 Duurzame energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
 
Portefeuille-
houder 

M. Witteman 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

1. Investeren in het behoud van onze koploperspositie in verduurzaming van de 
energiehuishouding en daartoe de oprichting voorbereiden van een Duurzame 
Energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) die de markt maximaal 
stimuleert en aanjaagt; 

2. Met DE-on de energietransitie in gang zetten die de Flevolandse economie direct en 
indirect versterkt en die nationaal en internationaal de zichtbaarheid van Flevoland 
vergroot. 

 
 
Doelrealisatie 
 

Flevoland is nog steeds koploper in verduurzaming van de energiehuishouding en levert 
het grootste aandeel in windenergie in Nederland. 
 

Activiteiten 
 

• In 2012 hebben we met het ministerie E.L.& I een Green-Deal gesloten. De daaraan 
verbonden middelen zijn gebruikt voor de realisatie van een drietal projecten uit 
het portfolio van DE-on i.o. 

• Het Businessplan DE-on is opgesteld (UP 3.3.1. en 6.2.1.).  
• Wij hebben in samenwerking met de partners gedegen besluitvorming over de 

oprichting van DE-on (UP 6.2.3.) voorbereid. Een groot deel van de partners heeft 
besloten niet deel te willen nemen aan DE-on in de huidige constructie. 
Belangrijkste obstakel daarbij is de financiële inbreng voor deelname. 

• Eind 2012 bleek dat een herbezinning op de oprichting van DE-on noodzakelijk is. 
Deze zal in 2013 worden uitgevoerd (UP 6.2.4.). 

 
Risico’s 
 

In de begroting 2012 hebben wij als risico benoemd dat er te weinig partners mee 
zouden doen om de oprichting van DE-on door te kunnen zetten. Dit risico heeft zich 
inderdaad voorgedaan. 
 

 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
 
 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

5.6   Duurzame energie lasten 0 50 302 450 -148

baten 0 0 0 0 0

saldo 0 50 302 450 -148
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Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten -153 0 0 153 
     
Overige kleine verschillen 5 -5 0 0 
     
     
Totaal -148 -5 0 153 
     

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit onderstaand product. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 

5.6.1 
Duurzame Energie- en 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 

450 0 450 

Totaal  450 0 450 
 

5.7 p-MJP 
 
Portefeuille-
houder 

A. Gijsberts 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij hebben bijgedragen aan de vergroting van de vitaliteit van het landelijk gebied en 
willen de integrale gebiedsontwikkeling meer afstemmen op de maatschappelijke 
behoeften.  
 

 
Doelrealisatie 
 

Wij dragen bij aan vergroting van de vitaliteit van het landelijk gebied en integrale 
gebiedsontwikkeling door de uitvoering van een groot aantal projecten op het gebied 
van onder andere landbouw, recreatie, water, natuur, landschap, leefbaarheid, milieu. 
Dit jaar werden onder andere projecten uitgevoerd met de volgende thema’s: 
• Aanleg natuurvriendelijke oevers door Waterschap Zuiderzeeland en de provincie 
• Investeringen in hernieuwbare energie zoals windenergie en biomassavergisting 

door   agrariërs. 
• Verschillende projecten op het gebied van leefbaarheid  
• Functionele agrobiodiversiteit door  
• Ontwikkeling Corridor in Emmeloord  
• Ontwikkeling glastuinbouw 
• Recreatieve ontwikkeling in verschillende grote bosgebieden 
 

Activiteiten 
 

Wij subsidiëren een groot aantal projecten die bijdragen aan realisatie van 
bovengenoemde doelen. Deze projecten zijn allemaal in uitvoering genomen door 
derden. Wij sturen op een doelmatige besteding van de budgetten en het behalen van 
de doelen binnen de daarvoor gestelde tijd.  
 

Risico’s 
 

Sinds oktober 2010 bestond onzekerheid over de ILG-bijdrage van het rijk. In november 
2012 is het ILG afgrond door het sluiten van een overeenkomst tussen GS en de 
staatsecretaris. Hiermee is duidelijkheid ontstaan. 
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Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     

De subsidies natuurbeheer zijn lager dan geraamd 538 0 - 538 0 
De beheersubsidies voor particulier natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en functiewijziging zijn lager dan 
geraamd als gevolg van achterblijvende vraag naar deze subsidies.  
 - 241 0 241 0 
De beheersubsidies voor ganzenfourageergebieden zijn hoger dan geraamd in verband met een grote 
uitbetaling door Dienst Regelingen in december 2012. 

     
Er heeft vrijval plaatsgevonden bij de afrekening 
van subsidies uit Europese middelen. 

197 0 -197 0 

Bij de eindafrekening van projecten die met Europese POP-middelen gesubsidieerd werden heeft vrijval 
plaatsgevonden. De grootste vrijval vond plaats bij de eindafrekening van het project Fietspad Noorder- en 
Westermeerdijk (€ 152.000). 
     
De uitvoering van aanleg natuurvriendelijke oevers 
is  vertraagd. 

209 - 209 0 0 

De uitgaven voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn € 209.000 lager dan geraamd. Verrekening 
vindt plaats met de reserve. De uitvoering van het project Hoge Vaart is later gestart dan verwacht, 
daardoor zijn de lasten € 270.000 lager dan geraamd. Deze lasten schuiven door naar 2013. De lasten voor 
de projecten Lage Vaart, Lemstervaart en vaarten NOP zijn in totaal € 61.000 hoger dan geraamd.  
     
Vrijval provinciale bijdrage aan DLG 2011 109 -109 0 0 
De uitvoeringskosten van Dienst Landelijk Gebied zijn niet separaat gefactureerd maar zijn verrekend in de 
eindafrekening ILG. Het saldo vloeit in de reserve pMJP en wordt aangewend voor de eindafrekening ILG. 
     
Technische verklaring -52 5 47 0 
Overige kleine verschillen     
     
Toerekening apparaatlasten 718 0 0 -718 
De lasten zijn lager door de provinciale ombuigingen. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden 
van capaciteit p-MJP naar IFA en Noordelijk Flevoland. Doordat het p-MJP zich in de uitvoeringsfase bevindt 
was dit mogelijk. 
     
     
Totaal 1.478 -313 -447 -718 
     
     
     
     
     

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

5.7   p-M JP lasten 23.495 25.804 11.316 9.839 1.478

baten -19.264 -21.084 -6.825 8.015 -14.841

saldo 4.232 4.719 4.491 17.854 -13.363
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  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Gewijzigde financiering ILG -14.300  0 0 14.300 
In verband met het onderhandelingsakkoord natuur is de eindafrekening van de Investeringsregeling 
Landelijk Gebied vastgesteld. Flevoland heeft in 2012 in de decembercirculaire Provinciefonds € 14,3 mln 
ontvangen. De hogere provinciefondsuitkering is verantwoord op het product algemene dekkingsmiddelen. 
Daar tegenover staat op dit programmaonderdeel een negatieve baat in verband met de afwikkeling van 
balansposten (nog te ontvangen doeluitkeringen). Deze komt op dit programmaonderdeel tot uitdrukking. 
 
Per 31-12-2012 is in totaal € 59 mln aan ILG-middelen besteed. Met de uitkering 2012 van € 14,3 mln is in 
totaal € 51,7 mln van het Rijk ontvangen. Het verschil van € 7,3 mln is in de balans opgenomen onder de 
kortlopende vorderingen en wordt, samen met de lasten 2013, gedekt uit de ILG-bijdrage in het 
Provinciefonds 2013 ter hoogte van € 16,9 mln. 

     
De subsidies natuurbeheer zijn lager dan geraamd. -538 0 538 0 
De beheersubsidies voor particulier natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en functiewijziging zijn lager dan 
geraamd als gevolg van achterblijvende vraag naar deze subsidies.  
 241 0 - 241 0 
De beheersubsidies voor ganzenfourageergebieden zijn hoger dan geraamd in verband met een grote 
uitbetaling door Dienst Regelingen in december 2012. 
     
Overige kleine verschillen -47 0 47 0 
     
Er heeft vrijval plaatsgevonden bij de afrekening 
van subsidies uit Europese middelen. 

-197 0 197 0 

Bij de eindafrekening van projecten die met Europese POP-middelen gesubsidieerd werden heeft vrijval 
plaatsgevonden. De grootste vrijval vond plaats bij de eindafrekening van het project Fietspad Noorder- en 
Westermeerdijk ad € 152.000. 
     
     
Totaal -14.841 0 541 14.300 
     

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
 
Product Lasten Baten Saldo 
5.7.0 pMJP: Coördinatie 173 14.340 14.513 
5.7.1 pMJP: Natuur 3.270 -2.904 366 
5.7.2 pMJP: Recreatie 109 -17 92 
5.7.3 pMJP: Landschap 973 -203 770 
5.7.4 pMJP: Landbouw 702 -378 325 
5.7.5 pMJP: Water 781 -650 132 
5.7.6 pMJP: Leefbaarheid 361 -86 274 
5.7.7 pMJP: Milieu 216 2 219 
5.7.8 pMJP: POP technische bijstand 522 0 522 
5.7.9 pMJP: POP Langs assen 2.739 -2.098 642 

Totaal  9.847 8.007 17.854 
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5.8 Multimodale overslaghaven Flevokust 
 
Portefeuille-
houder 

J.N.J. Appelman 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Het project 'Multi modale overslag Lelystad - Flevokust' (MMOH Flevokust) heeft tot doel 
het realiseren van een buitendijks multimodaal (nat)bedrijventerrein met insteekhaven 
en containerterminal aan de noordzijde van Lelystad. Hiertoe dient de huidige primaire 
waterkering te worden verlegd, het huidige maaiveld van het (toekomstige) 
buitendijkse terrein te worden opgehoogd en een insteekhaven te worden gerealiseerd. 
  

 
Doelrealisatie 
 

Planning is de insteekhaven met containerterminal eind 2014 operationeel te hebben. 
In 2012 is gewerkt aan opstellen van haalbaarheidsstudie, businesscase en  
kwartiermaken voor oprichting van CV/BV door gemeente Lelystad en Havenbedrijf 
Amsterdam.  
Hiermee kan – bij positieve besluitvorming – vanaf het 2e kwartaal van 2013 gestart 
worden met de fysieke start van de aanleg van het zandlichaam, welke later de functie 
van primaire waterkering dient te krijgen.  
In 2014 staat vervolgens primaire waterkering, ophoging van (buitendijks) terrein, 
aanleg containerterminal en graven insteekhaven op de planning. 
 

Activiteiten 
 

De procesmiddelen voor 2012 zijn ingezet voor een second opinion op de business case, 
met name betrekking hebbend op de grondexploitatie en aannamen die daar aan ten 
grondslag liggen. Dit is van belang ten behoeve van het inzicht te hebben in de 
projectrisico’s. 
 

Risico’s 
 

MMOH Flevokust is een ontwikkeling met een uitdagend tijdschema en een aantal voor 
het project cruciale parameters (o.a. kosten omleggen primaire waterkering, prijs van 
zand, vergunningentraject). 
De businesscase dient nog definitief gemaakt te worden en er is nog onzekerheid over 
het mogen toepassen van secundaire bouwstoffen, hetgeen een belangrijke impact 
heeft op de businesscase. 
Bij elkaar veel parameters die ook onderlinge afhankelijkheid vertonen. Projectleiding 
en verantwoordelijke bestuurders hebben regelmatig overleg om risico’s goed in beeld 
te hebben, zo nodig plannen bij te stellen en aan de politiek terug te koppelen. 
 

 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
 
 
 
 
 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

5.8  M M OH Flevokust lasten 0 0 10 113 -103

baten 0 0 0 0 0

saldo 0 0 10 113 -103
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Waardoor wijkt het af             (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten -107 0 0 107 
In de Programmabegroting 2012 was het project Multimodale overslaghaven Flevokust nog niet voorzien. Dit 
project is medio 2012 van start gegaan. In 2012 is geadviseerd over en gewerkt aan opstellen van 
haalbaarheidsstudie, businesscase en  kwartiermaken voor oprichting van CV/BV door gemeente Lelystad en 
Havenbedrijf Amsterdam.  
     
Overige kleine verschillen 4 -4 0 0 
     
     
Totaal -103 -4 0 107 
     

 
Relatie met productenrealisatie 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit het onderstaande product. 
              (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
5.8.1 MMOH Flevokust 113 0 113 

Totaal  113 0 113 
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5.9 Totale lasten en baten 
 
Hieronder is van dit programma een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
programmaonderdelen enerzijds en het programma als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten 
vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
                 (bedragen x € 1.000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

5.1   Oostvaarderswold Lasten 2.768 2.087 2.305 2.972 -667

Baten -225 -250 -343 -239 -104

Saldo 2.543 1.837 1.962 2.732 -770

Lasten 18.210 11.611 3.248 3.179 69

Baten -50 0 0 0 0

Saldo 18.160 11.611 3.248 3.179 69

5.3.  Noordelijk Flevoland Lasten 68 509 561 456 106

Baten 0 0 -19 -10 -10

Saldo 68 509 542 446 96

5.4   M arkermeer/Ijmeer Lasten 939 969 1.097 922 176

Baten -180 -58 -333 -387 54

Saldo 758 911 764 534 230

Lasten 477 959 729 273 456

Baten 0 -4 -4 0 -4

Saldo 477 955 725 273 452

5.6   Duurzame energie Lasten 0 50 302 450 -148

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 0 50 302 450 -148

5.7  p-M JP Lasten 23.495 25.804 11.316 9.839 1.478

Baten -19.264 -21.084 -6.825 8.015 -14.841

Saldo 4.232 4.719 4.491 17.854 -13.363

5.8  M M OH Flevokust Lasten 0 0 10 113 -103

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 10 113 -103

Lasten 45.957 41.989 19.568 18.202 1.366

Baten -19.719 -21.396 -7.525 7.379 -14.903

Saldo 26.238 20.593 12.044 25.581 -13.538

Totaal programma 5

Investeringsagenda

5.2.  Zuidelijk Flevland

5.5   Luchthaven Lelystad /

       OM ALA
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6 Bestuur 
 
Dit hoofdstuk bestaat uit de programmaonderdelen Samenwerking & Bestuurlijke positionering, Openbare orde 
en veiligheid, Algemene dekkingsmiddelen, Onvoorzien en stelposten en Reserves.  
 

6.1 Bestuur 
 
Portefeuille-
houder 
 

L. Verbeek    (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Kabinetszaken, Bestuurlijke 
        organisatie en (internationale) samenwerking (lobby), Rechtsbescherming 
        burgers) 
M. Witteman (Bestuurlijke organisatie en (internationale) samenwerking (IPO)) 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij versterken de samenwerking binnen de provincie met de Flevolandse gemeenten en 
partners. 

 
Doelrealisatie 
 

Een eerste belangrijke stap ( voortvloeiend uit UP 5.1.1 ), die in de realisatie in 2012 is 
gezet, is het initiatief van een Flevolandse Agenda. De daaruit voortvloeiende 
Flevolandse Bestuurdersdagen zijn erop gericht om de huidige, gefragmenteerde, 
bestuurlijke overleggen (portefeuillehoudersoverleggen) te concentreren op 1 dag en 
plaats. Hierdoor is het mogelijk om een platform te creëren voor bestuurders waar zij 
elkaar in formele en informele context kunnen ontmoeten en met elkaar onderwerpen 
kunnen bespreken, die van Flevolands belang zijn. Naar verwachting draagt een 
dergelijk platform bij aan een efficiënter bestuur maar zekere ook aan het verbeteren 
van 'sfeer en gevoel'. 
 

Activiteiten 
 

Wij hebben in 2012 besprekingen gevoerd met de gemeenten over het concept van de 
Flevolandse Bestuurdersdagen. De eerste Bestuurdersdag vindt plaats op 8 februari 2013 
en daarna zal (naar verwachting) eens per zes weken opnieuw worden bijeengekomen. 
 

Risico’s 
 

Bij samenwerking is het van belang dat alle partijen zich committeren. Dat vraagt 
afstemming en begrip voor elkaars positie. Nu de Flevolandse Bestuurdersdagen voor 
2013 van start zijn gegaan is het zaak voor alle partijen dit te continueren. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Samenwerking in Randstadverband: effectieve en efficiënte realisatie van de 
provincieoverstijgende ambities en opgaven. 

 
Doelrealisatie 
 

De afspraken in het Regeerakkoord over de samenvoeging van de provincies Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland interfereerden met de in gang gezette samenwerking in 
Noordvleugelverband.   
 

Activiteiten 
 

1. Samenwerking P4 
De samenwerking in P4 verband heeft zich in het verslagjaar beperkt tot het Europa 
dossier. 
 
2. Samenwerking P3 
In het begin van het jaar hebben de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland 
besloten om niet verder te gaan met intensievere samenwerking ten aanzien van: 
beheer en onderhoud wegen, subsidies, vergunningverlening en handhaving en de 
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vorming van een OV-autoriteit. Wel hebben de drie provincies afspraken gemaakt over 
samenwerking voor de uitvoering van de wet BIBOB.   
De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hebben in 2012 met elkaar 
verkennende gesprekken gevoerd over samenwerking op het terrein van de 
bedrijfsvoering, waaronder begrepen aanbestedingen, verzekeringen en 
schadeafhandeling, werkplek- en netwerkbeheer, bezwaar en beroep, administratief 
beheer in ruime zin (financiën, inkoop, HRM). In de zomer van 2012 is een concept 
intentieverklaring opgesteld waarin de ambitie is neergelegd om uiterlijk in 2015 te 
komen tot een gezamenlijke bedrijfsvoering. De voornemens van het Kabinet om een 
samenvoeging te realiseren van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland 
hebben de gesprekken over een dergelijke intensieve samenwerking echter (voorlopig) 
stilgelegd.  
 

Risico’s 
 

Achterblijvende samenwerking in verband met de afspraken in het regeerakkoord over 
de vorming van een Noordvleugelprovincie veroorzaakte minder resultaat in P4 en P3 
verband, dan aanvankelijk werd aangenomen. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

De samenwerking in IPO-verband is heroverwogen. 

 
Doelrealisatie 
 

Vanaf 1 januari 2012 is de IPO-transitie in gang gezet. Medio 2012 is een "lichte" 
evaluatie van de IPO-transitie uitgevoerd met als belangrijkste conclusie dat de 
transitie op koers ligt, ook qua bezuinigingstaakstelling. De bestuurlijke en ambtelijke 
adviesstructuur is geformeerd rond (provincie)kerntaken met een sterke focus op de 
"smalle, doch betekenisvolle agenda". De ervaringen daarmee zijn gunstig. Op dit 
moment werkt het IPO naar tevredenheid van bestuurlijk en ambtelijk. 
 

Activiteiten 
 

Invulling geven van de IPO-contactfunctie, intern/extern: 
• het uitvoeren van een ‘lichte’ evaluatie van de IPO transitie medio 2012; 
• het uitvoeren van quick scan IPO evaluatie (UP 5.2.1) conform het Coalitieakkoord 

2011-2015 (december 2015). 
 

Risico’s 
 

Het bewaken van de “smalle, doch betekenisvolle IPO-agenda” vereist voortdurende 
aandacht en discipline. 
De door IPO Bestuur vastgestelde taakstelling m.b.t. personeelsreductie en bezuiniging 
ligt voor de periode 2011-2015 nu op schema, maar dient wel te worden gecontinueerd. 
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Wij bevorderen de samenwerking in Europa en internationaal.  
 

 
Doelrealisatie 
 

Europa 
• EU-lobbystrategie P4  en Flevoland 2012-2015 zijn vastgesteld; 
• Uitvoering is gegeven door middel van een werkplan Europa voor 2012; 
Algemeen 
• Naar aanleiding van vragen in media en PS werd een overzicht opgesteld van  

dienstreizen naar BRIC-landen, kosten en resultaten; dit heeft onder meer geleid 
tot een declaratieregister GS-leden; 

• Flevoland wordt internationaal op de kaart gezet door participatie in o.a. Raad van 
Europa, en andere internationale netwerken ( UP 5.2.4 ). 

 
Activiteiten 
 

Raad van Europa, Congres van Lokale en Regionale overheden: 
• met het oog op de monitoring locale en regionale democratie van Nederland in 

2013 werd in IPO/VNG-verband een pre-monitoring uitgevoerd. Het rapport 
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“Decentralisatie?” schetst de gevolgen van decentralisatie en werd aangeboden aan 
het Congres van de Raad van Europa (oktober). Het rapport werd toegelicht in 
aanwezigheid van vertegenwoordigers van onder meer BZK, Raad van State, Raad 
voor de Overheidsfinanciën en Raad voor Binnenlands bestuur. Het overleg wordt in 
2013 voortgezet;  

• het Congres heeft CdK L. Verbeek benoemt tot rapporteur lokale en regionale 
democratie in Spanje 2012/2013; 

• verder nam de CdK deel aan onder andere twee halfjaarlijkse congressen 
(maart/oktober), het First World Forum for Democracy, de Contact Groep Comité 
van de Regio’s & Raad van Europa, en een high level bijeenkomst over 
mensenrechten in Albanië. 

Vriendschapsband Dmitrov. 
• In 2012 zijn de mogelijkheden verkend om invulling te geven aan economische 

samenwerking met Dmitrov. Daarbij is voorgesorteerd op het  themajaar 
Nederland-Rusland  2013. 

Europa 
• Een jaarverslag over de activiteiten Werkplan P4 Europa 2012 wordt separaat 

aangeboden. 
 

Risico’s 
 

Beschikbare menskracht bij partnerorganisaties en tanende belangstelling bij het 
bedrijfsleven en partnerorganisaties als gevolg van economische omstandigheden.  
In de begroting 2012 werd de afhankelijkheid van derden als risico benoemd.   
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 
 

1. Verbetering van de besluitvormingsprocessen van Provinciale Staten. Daarbij zijn 
transparantie, gericht op strategische sturing en controle, en efficiëntie 
belangrijke uitgangspunten; 

2. Versterking van de rolinvulling Provinciale Staten (volksvertegenwoordiging, 
kaderstelling, controle en duale verhoudingen); 

3. Versterking van de communicatie door Provinciale Staten (zichtbaarheid, externe 
relaties en contacten). 

 
 
Doelrealisatie 
 

1. Op basis van een evaluatie van de vergaderstructuur eind 2011, zijn per april 2012 
aanpassingen doorgevoerd. In het najaar van 2012 is de structuur opnieuw 
geëvalueerd. Het voorstel voor een definitieve vergaderstructuur zal naar 
verwachting in het eerste kwartaal van 2013 tot besluitvorming leiden. De 
strategische sturing door Provinciale Staten is bevorderd door invoering van een 
Termijnagenda voor de agendering van de statendagen. Ten aanzien van de 
(digitale) informatievoorziening, is de app. als informatiebron en hulpmiddel voor 
vergaderingen verbeterd.     

2. De rolinvulling van Provinciale Staten is in 2012 versterkt. De duale verhoudingen 
zijn in toenemende mate herkenbaar. Voorbeelden hiervan zijn het 
Statenonderzoek naar de procesgang Oostvaarderswold, dat op initiatief van 
Provinciale Staten door een eigen onderzoekscommissie is uitgevoerd en de 
aangenomen motie inzake invulling van de actieve informatieplicht.  

3. Eind 2012 is de nieuwe website van Provinciale Staten gepresenteerd. Hiermee is 
de herkenbaarheid van Provinciale Staten vergroot. Mede ten gevolge van het 
genoemde Statenonderzoek naar de procesgang Oostvaarderswold, hebben 
Provinciale Staten zich in 2012 nadrukkelijk geprofileerd in de media en naar 
externen. 

 
Activiteiten 
 

• Provinciale Staten hebben in 2012 de vergader- en besluitvormingsstructuur op 
onderdelen aangepast op basis van een evaluatie eind 2011. 

• Eind 2012 is de griffie verzocht voorstellen voor mogelijke terugkeer naar een 
vergaderstructuur met Statencommissies voor te bereiden. 
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• De digitale informatievoorziening en dienstverlening ten behoeve van Provinciale 
Staten is in 2012 verbeterd. Tevens is een begin gemaakt met de doorontwikkeling 
van de app “ IFlevoland” en van het onderdeel Provinciale Staten op de provinciale 
website. Beiden zijn in een verbeterde versie vanaf 2013 operationeel. Ten 
behoeve van een optimale informatievoorziening, zijn door de griffie oplegmemo's 
geïntroduceerd bij alle geagendeerde onderwerpen.   

• Het duale instrumentarium van Provinciale Staten is in ruime mate benut 
(waaronder moties, amendementen, mondelinge- en schriftelijke vragen). 
Provinciale Staten hebben in 2012 voor het eerst een eigen onderzoekscommissie 
benoemd en onderzoek verricht naar de procesgang Oostvaarderswold.  

• De griffie heeft in 2012 de juridische competentie versterkt door invulling van de 
vacature voor senior-statenadviseur en een formatieve uitbreiding voor 
ondersteunende werkzaamheden gerealiseerd. Deze uitbreiding resulteert in 
versterking van de adviesrol van de griffie. 

 
Risico’s 
 

De in de begroting 2012 genoemde risico’s m.b.t. de kaderstellende rol van Provinciale 
Staten, de nieuwe vergaderstructuur en de digitale informatievoorziening, zijn in 2012 
verkleind ten gevolge van de bovenstaand beschreven doelrealisatie en activiteiten.   
 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

De provincie houdt toezicht op gemeenten, het waterschap en gemeenschappelijke 
regelingen ten aanzien van diverse beleidsterreinen. Het InterBestuurlijk Toezicht (IBT) 
richt zich met name op financiën, milieu, archivering, huisvesting statushouders.   
 

 
Doelrealisatie 
 

Het (wettelijk) uitoefenen van toezicht op de lagere overheden in de provincie, waarbij 
het realiseren van een duurzaam (financieel) evenwicht als criterium geldt bij het 
bepalen van het financieel toezichtregime. 
 

Activiteiten 
 

Algemeen 
Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht geworden. De 
implementatie van deze wet is grotendeels afgerond. In overleg met gemeente wordt 
nagegaan of een gemeenschappelijk afsprakenkader kan worden overeengekomen. 
 
Archivering 
In 2012 heeft nu ook de laatste gemeente zich in Flevoland aangesloten bij een 
archiefdienst, zijnde NLE, waardoor een dekkend net is ontstaan. 
 
Financiën 
De jaarrekeningen 2011 en de programmabegrotingen 2013 van 6 Flevolandse 
gemeenten en 3 gemeenschappelijke regelingen zijn beoordeeld. In 2012 vielen de 
gemeenten en de Gemeenschappelijke regelingen onder repressief toezicht. De 
beoordeling van de programmabegroting 2013 leidt tot continuering van het repressief 
toezicht in 2013. 
 
Huisvesting status houders 
Wij hebben het toezicht op de huisvesting van statushouders door gemeenten 
geïntensiveerd. Vanwege een strenger toezichtsregime door het Rijk moesten wij ons 
beleid aanpassen. Waar het eerder voldoende was als op provincieniveau aan de 
taakstelling werd voldaan, moet nu iedere gemeente voor zich voldoende statushouders 
van huisvesting voorzien. Voor de gemeente Urk moesten wij de procedure voor 
indeplaatstreding opstarten. Gelukkig is de gemeente er alsnog in geslaagd de 
achterstand weg te werken en de taakstellingen voor 2012 te realiseren. Ook met de 
gemeente Noordoostpolder zijn bestuurlijke gesprekken gevoerd over het wegwerken 
van de achterstanden die samenhingen met een pilot van de Centrale Opvang 
Asielzoekers. Ook de gemeente Noordoostpolder heeft de achterstand weggewerkt en in 
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de herfst van 2012 hadden alle Flevolandse gemeenten aan hun taakstelling 
voldaan. Helaas is het de gemeente Zeewolde niet gelukt om de taakstelling voor het 
tweede halfjaar tijdig te realiseren. Hierdoor is er per 1 januari 2013 alsnog een 
achterstand van twee personen ontstaan. Wij voeren overleg met de gemeenten, het 
rijk, het COA en Vluchtelingenwerk en sinds de herfst van 2012 ook met de corporaties 
om de samenwerking te verbeteren en de huisvesting van statushouders soepel te laten 
(blijven) verlopen. Indien de achterstand per 1 juli 2013 niet is opgeheven volgt 
bestuurlijk overleg. 
  
Milieu 
In het verslagjaar zijn de handhavingsuitvoeringsprogramma’s 2012 en jaarverslag 2011 
van alle gemeenten en waterschap getoetst. 
 
Ruimtelijk beleid 
De Provincie Flevoland voldoet aan de verplichting die voortvloeit uit de Wro en de 
daaraan verbonden regelgeving om een gebiedsdekkende structuurvisie te hebben, met 
het Omgevingsplan Flevoland 2006, de partiële herzieningen en uitwerkingen daarvan. 
Er zijn twee verordeningen die onderdeel uitmaken van het Wro-instrumentarium van 
de Provincie Flevoland: de Verordening groenblauwe zone en de Verordening 
schadeadvisering ruimtelijke ordening Flevoland 2008. 
 

Risico’s 
 

De overdracht van VROM-inspectietaken naar de provincies moet vergezeld gaan van 
voldoende rijksmiddelen aan de provincies om hieraan uitvoering te geven. De vraag is 
of de provincies wel voldoende worden gecompenseerd voor deze nieuwe taak. 
 

 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af             (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     
Het Statenbudget geeft een budgetoverschrijding te 
zien  

- 82 0 0 82 

In tegenstelling tot voorgaande jaren geeft het Statenbudget een budgetoverschrijding te zien. Er heeft een 
grondige actualisatie van de ramingen van de budgetten voor Provinciale Staten plaats gevonden. Hieruit is 
gebleken, dat de (meerjaren)ramingen van de begroting 2012 en verder niet op orde zijn. Door autonome 
ontwikkelingen (o.a. vergroting aantal fracties en toename aantal burgerleden) en beleidsbeslissingen (o.a. 
webcasting van vergaderingen en verandering van de vergaderstructuur) waren de beschikbare budgetten te 
krap voor dekking van alle uitgaven. Tevens zijn dit jaar op basis van de Verordening op de ambtelijke 
bijstand en fractieondersteuning 2012 de vergoedingen waar fracties aanspraak op maken verstrekt in 
tegenstelling tot voorgaande jaren waar niet alle fracties een aanvraag indienden.  

 
Onderzoek art.217A Provinciewet vertraagd, 
uitvoering in 2013 

41 0 0 -41 

We waren voornemens om een onderzoek naar het onderwerp 'Kansen voor Samenwerking met Gemeenten' 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

lasten 11.523 9.354 9.644 9.505 139

baten -552 -39 -45 -155 110

saldo 10.971 9.314 9.599 9.350 249

6.1  Samenw. &

      Bestuurlijke positionering
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uit te voeren. Dit onderzoek moet inzicht geven in de kansen op het gebied van samenwerking tussen de 
provincie, gemeenten en het waterschap en heeft als zodanig een explorerend karakter. De 
opdrachtverlening is vertraagd en in december 2012 verleend aan een adviesbureau. 

 
De kosten van de samenwerkingsverbanden zijn 
lager 

53 0 0 -53 

De budgetten voor samenwerkingsverbanden worden niet volledig aangewend in 2012. Dmitrov wordt als 
taak omgebogen tot economische diplomatie, het laatste project gepland in het 4e kwartaal ging niet door. 
De contributie P4 EU Samenwerkingsverband Randstad en kosten P4 samenwerking vallen lager uit. Een 
Internationaliseringproject is vanuit het IPO betaald en legt geen beslag op provinciale middelen. 

 
Ombuigingen Inter Provinciaal Overleg in lijn 98 0 0 -98 
Op het IPO budget dat bestemd is voor het IPO secretariaat, de provinciale IPO-abonnementen en de 
afspraken die voortvloeien uit het bestaande bestuursakkoord is sprake van onderuitputting. 
De helft hiervan wordt veroorzaakt door de afrekening 2011. Het andere deel hangt samen met het 
verminderen van IPO formatie en het budget. 

 
Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten 536 0 0 -536 
De apparaatslasten zijn per saldo lager dan geraamd door enerzijds niet ingevulde formatieruimte in 
verband met de ombuigingen en anderzijds het overhevelen van de archiefinspectie naar de Provincie 
Flevoland. Daarnaast ligt de oorzaak in de onderuitputting binnen de bedrijfsvoering in 2012. 
     
Kapitaallasten 51 0 0 -51 
De uitputting van het krediet ‘Hard- en Software statenleden 2011-2014’ vindt gefaseerd plaats. 
     
Pensioenvoorziening (oud) gedeputeerden moet 
aangevuld worden 

-745 0 0 745 

De realisatie wordt gevormd door een tweetal stortingen in de voorziening. De eerste storting is de 
reguliere storting, zoals ook weergegeven is in de begroting. De tweede storting gebeurt op basis van 
actuariële berekeningen (onder aftrek van de reguliere storting). De berekening van de actuariële 
berekening wordt aan het eind van het begrotingsjaar door derden verricht (in 2012 door Loyalis NV). 
 
De extra (hoge) storting was aangekondigd in de jaarrekening 2011. Gemeld was dat gegevens met 
betrekking tot drie oud GS leden uit het zicht zijn gebleven bij de overdracht van Raet (uitvoerder tot en 
met 2011) naar Loyalis (nieuwe uitvoerder per 2012). Bij de opstelling van de jaarrekening 2012 zijn deze 
berekeningen nu toegevoegd aan de actuariële berekening. De totale waarde van de voorziening bedraagt, 
na verwerking van de reguliere en aanvullende storting, eind 2012 € 5,5 mln. 
     
Opleiding leden GS vindt gefaseerd plaats 18 -18 0 0 
In 2012 is een bedrag van € 32.000 uitgegeven aan opleidingen GS. Dit is bedrag is ontrokken aan de 
algemene reserve en is € 18.000 lager dan geraamd na laatste begrotingswijziging 2012. In de algemene 
reserve resteert nog een bedrag van € 58.000 voor de jaren 2013 en 2014.  

 
Overige kleine verschillen 169 0 0 -169 
Met name op de onderdelen GS (€ 106.000), Rechtsbescherming (€ 31.000) en interbestuurlijk toezicht  
(€ 17.000) ontstaat voordeel. 
     
     
Totaal 139 -18 0 -121 
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  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     
Opbrengst Aandelenverkoop, voorziening verlaagd 
en opbrengst ingeboekt mbt Essent / NUON 

92  0 0 -92 

In 2009 hebben we onze aandelen voor  de energiemaatschappijen verkocht. Daarbij was sprake van een 
verwachte totaalopbrengst van € 6,5 mln. In 2009 werd het grootste deel hiervan (€ 6,2 mln.) als baat 
verantwoord in de jaarrekening. Voor het verschil is toen een vordering opgenomen in de balans 
waartegenover een voorziening staat.  
Deze voorziening hebben we in de jaarrekening 2012 verlaagd in verband met gerealiseerde ontvangsten 
2011 en 2012. Het resultaat hiervan slaat neer op dit programmaonderdeel en bedraagt € 92.000.  

 
Overige kleine verschillen 18 0 0 -18 
     
     
Totaal 110 0 0 -110 
     

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
6.1.1 Provinciale Staten 2.519 -3 2.516 
6.1.2 Gedeputeerde Staten 4.602 -47 4.555 
6.1.3 Kabinetszaken 361 -8 353 
6.1.4 Bestuurlijke organisatie en (internationale) 

samenwerking 1.336 0 1.336 
6.1.5 Rechtsbescherming burgers 274 0 274 
6.1.6 Interbestuurlijk toezicht 413 -96 316 

Totaal  9.505 -155 9.350 
 

6.2 Openbare orde en veiligheid 
 
Portefeuille-
houder 

L. Verbeek 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

 

1. Adequaat bestuurlijk toezicht op de rampenbestrijding, crisisbeheersing en 
politiezorg in Flevoland, zowel in de voorbereiding op als tijdens rampen, crises en 
openbare ordeverstoringen (in lijn met de Politiewet en de Wet Veiligheidsregio’s); 

2. Adequate informatievoorziening aan burgers en medewerkers van operationele 
diensten over de risico’s in de provincie (risicokaart). 

 
 
Doelrealisatie 
 

1. De provinciale crisisorganisatie is toegesneden op de taak die de CdK heeft op het 
terrein van openbare orde en veiligheid. Het wettelijk kader daarvoor wordt 
gevormd door de Wet op de Veiligheidsregio’s, de Politiewet 1993 (en de Politiewet 
2012 die per 1-1-2013 van kracht is geworden) en de Gemeentewet. 

2. De 24-uursparaatheid geborgd en geoefend. 
3. De risicokaart is actueel.  
 

Activiteiten 
 

• In 2012 is een Rijksherenoverleg georganiseerd door de CdK, in zijn rol als 
(coördinerend) rijksheer. Daarin is met name aandacht besteed aan de (aanpak 
van) epidemische ziekten en aan telecomvoorzieningen; 

• In het voorjaar hebben wij samen met de provincies Noord-Holland en Utrecht een 
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symposium georganiseerd over ‘Regel-Risico-Reflex’.  
• Wij hebben zorg gedragen voor productie en (technisch) beheer van de risicokaart 

Flevoland. Ook hebben wij aandacht gegeven aan het verbreden van de risico-
informatie.  

• Vergaderingen van het regionale college en het veiligheidsbestuur zijn bijgewoond 
door de liaison van de CdK. 
 

Risico’s 
 

• Een niet actuele risicokaart leidt tot een tekortschietende informatievoorziening 
aan de crisispartners en de burgers in de provincie Flevoland; onvoldoende invulling 
geven aan de bestuurlijke toezichthoudende rol kan leiden tot grote (bestuurlijke) 
risico’s in geval van calamiteiten. Dit risico heeft zich door actieve inzet niet 
voorgedaan. 

• onduidelijkheid over de taak en rol die de Commissaris van de Koningin in de 
praktijk heeft op het terrein van OOV en de omvang en inrichting van zijn 
ondersteuning in dat verband. Dit (bestuurlijke) risico is reëel, met name ook in 
geval van calamiteiten.  

 
 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af             (bedragen x € 1.000) 

  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten 182 0 0 -182 
De apparaatslasten zijn lager dan geraamd, door het niet vervullen van formatieruimte in verband met de 
ombuigingen alsmede door onderuitputting binnen de bedrijfsvoering in 2012. 
     
Overige kleine verschillen 32 0 0 -32 
De overige verschillen ontstaan door lagere uitgaven voor opleidingen en oefenen en het Veiligheidsnet. 
     
     
Totaal 214 0 0 -214 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Overige kleine verschillen -13 0 0 13 
     
     
Totaal -13 0 0 13 
     

 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

lasten 237 417 417 203 214

baten 0 -13 -13 0 -13

saldo 237 404 404 203 201

6.2   Openbare orde en

       veiligheid
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Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
6.2.1 Openbare orde en veiligheid 203 0 203 

Totaal  203 0 203 
 

6.3 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Portefeuille-
houder 

M. Witteman 

 
 
Doelen uit  
Begroting 2012 

Het in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven. 

 
Doelrealisatie 
 

• We zijn in staat gebleken om zowel voor 2012 als voor 2013 een sluitende begroting 
aan Provinciale Staten aan te bieden. De daarvoor noodzakelijke keuzes hebben we 
verwoord in de Perspectiefnota 2012-2016 en de betreffende begrotingen.  

• Uit een financiële diagnose (van Deloitte) blijkt dat Flevoland een goede financiële 
positie heeft. Deze diagnose is structureel opgenomen in de begroting. 

• Ter verkrijging van met een sluitende meerjarenraming en gelet op het 
Regeerakkoord hebben we begin 2013 een strategische discussie opgestart over 
ondermeer het toekomstig profiel van de provincie (zingeving en richting) voor de 
langere termijn in relatie tot noodzakelijke nieuwe ombuigingen. 
 

Activiteiten 
 

• Wij hebben de financiële kaders, waaronder de financiële verordening 
geactualiseerd (UP 7.1.1); 
Ter verkrijging van een strak financieel regime - conform het gestelde in het 
coalitieakkoord – hanteren we (aanvullende) afspraken die in 2011 zijn vastgelegd 
in de “Bestuurlijke afspraken op financieel terrein”.  
Daarnaast was een herziening van de financiële kaders noodzakelijk. De 
belangrijkste reden was dat de “Financiële verordening” niet meer aansloot op de 
uitvoeringspraktijk. Gezien de grote hoeveelheid aanpassingen werd gekozen voor 
een integrale herziening. In december 2012 hebben we onze werkzaamheden 
afgerond, zodat besluitvorming door Provinciale Staten in februari 2013 kon 
plaatsvinden. Kaderstelling (waaronder actualisering) heeft voorts plaatsgevonden 
op het terrein van het financieel beheer, de treasury en de interne controle. 

• Onze begroting is aangepast zodat het een vertaling is van de intenties van 
Provinciale Staten (UP 7.1.2); 
De opzet van de begroting is veranderd ten opzichte van begrotingen in de vorige 
bestuursperiode. In aansluiting op het ‘Collegeuitvoeringsprogramma’ is gekozen 
voor een indeling in zes programma’s: Ruimte, Bereikbaarheid, Economie, 
Samenleving, Investeringsagenda en Bestuur. Ieder programma wordt jaarlijks  
uitgewerkt (via programmaonderdelen) met daarin  in ieder geval opgenomen  de 
doelen en activiteiten uit het College uitvoeringsprogramma voor het betreffende 
jaar. 

• Bij de opstelling van de begrotingen hebben wij de posten financieel en inhoudelijk 
doorgelicht (UP 7.1.4); 
De financieel technische doorlichting van de begroting  is eind 2012 tot een 
afronding gekomen. We hebben Provinciale Staten daarover geïnformeerd. Over de 
uitkomsten wordt verantwoording afgelegd via de Perspectiefnota 2014-2017. 
Verder is het begrotingsproces aangepast in die zin dat bij de jaarlijkse 
begrotingsopstelling gekeken wordt naar de onderbouwing (en noodzaak) van het 
budget. Incrementeel  ramen wordt niet meer toegepast. 

• Wij monitoren de ombuigingsoperatie en rapporteren daarover periodiek aan 
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Provinciale Staten in het kader van P- en C-cyclus (UP 7.1.6); 
In 2011 is een pakket aan maatregelen (ombuigingen) samengesteld dat vertaald is 
in onze provinciale begroting. In elk document van de ‘Planning- en controlcyclus’ 
zijn en worden Provinciale Staten over de voortgang van de ombuigingsoperatie 
geïnformeerd. Tot nu toe verlopen deze ombuigingen volgens planning. 

• Wij hebben verscherpte maatregelen genomen om tekorten als gevolg van 
indexeringen te voorkomen (UP 7.1.7). 
In het coalitieakkoord werd al een versobering met betrekking tot loon- en 
prijscompensatie aangekondigd.  
Provinciale Staten hebben onze voorstellen overgenomen om voor de 
begrotingsjaren 2012 en 2013 geen prijscompensatie toe te passen (in 
respectievelijk de Kadernota 2011 en de Perspectiefnota 2012). De door de 
provincie gesubsidieerde instellingen zijn in 2011 aangeschreven. Gemeld is dat - 
voor zo ver op hen van toepassing - de uitbetaling van loon- en prijscompensatie 
met ingang van 1 januari 2013 eindigt. 

• Wij hebben de interne controlling versterkt door maatregelen te nemen voor een 
betere interne beheersing. De voortgang wordt periodiek aan Provinciale staten 
kenbaar gemaakt (UP 7.1.8); 
We hebben in oktober 2011 het programmaplan "Verbetering interne beheersing" 
voor de jaren 2011-2015 vastgesteld en daarna met de Statenwerkgroep Planning 
en Control besproken. Over de voortgang wordt melding gemaakt in de paragraaf 
bedrijfsvoering van de begroting en jaarrekening. 
In zijn bevindingen bij de Jaarrekening 2011 constateert de accountant dat de 
kwaliteit van de financiële verslaglegging aanzienlijk is verbeterd en dat er op het 
gebied van Risicomanagement en Planning en Control duidelijke stappen zijn gezet. 
De voortgang van het plan van aanpak ligt grosso modo op schema.  

• Wij hebben ons ingezet voor volledige compensatie voor Flevoland voor het verlies 
aan inkomsten als gevolg van het Rijksbeleid, zoals bij de vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting van schone leaseauto’s (UP 7.1.9). 
Indien rijksbeleid nadelige financiële effecten heeft, speelt dit veelal bij alle 
provincies. Voorbeeld daarvan is de belastingvrijstelling van schone auto's. In IPO 
verband zetten wij ons dan in voor compensatie. Het IPO treedt daarbij samen op 
met de VNG en UVW. Voorbeelden daarvan zijn de het verplichte 
schatkistbankieren, de afschaffing van het BTW-compensatiefonds en de Wet Hof. 
Inmiddels is er op laatst genoemde onderwerpen een onderhandelingsakkoord 
tussen de betrokken partijen (package deal). 

 
Provinciefonds 
Herziening Provinciefonds 
In 2012 is het nieuwe verdeelmodel Provinciefonds voor het Provinciefonds ingevoerd. 
Het nieuwe verdeelmodel houdt slechts in beperkte mate rekening met verschillen in 
eigen vermogensinkomsten tussen provincies. Hierdoor is de ontstane financiële 
achterstandspositie van Flevoland blijven bestaan. Het nieuwe verdeelmodel biedt geen 
oplossing voor de specifieke stille lasten problematiek van Flevoland en honoreert ook 
de ontwikkelopgave van Flevoland in onvoldoende mate.  
 
Normeringsystematiek 
Vanaf 2012 is de normeringsystematiek weer ingevoerd. Dit betekent dat de 
ontwikkeling van het Provinciefonds weer is gekoppeld aan de ontwikkeling van de 
rijksuitgaven volgens het principe ‘van samen de trap op en af’. In de periode 2009-
2011 is de normeringsystematiek tijdelijk buiten werking gesteld in verband met de 
economische crisis en de daarmee samenhangende rijksmaatregelen. 
 
Opcenten Motorrijtuigenbelasting  
Op grond van de Provinciewet heft de provincie een opslag (opcenten) op de 
motorrijtuigenbelasting (MRB). Het rijk stelt hiervoor de maximale hoogte vast, die 
jaarlijks wordt aangepast in verband met loon- en prijsontwikkelingen. Daarbinnen 
bepaalt de provincie zelf het tarief. Het door Provinciale Staten vastgestelde tarief 
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voor 2012 was 76,6 opcenten en was daarmee gelijk aan het tarief in 2011; deze 
bevriezing van het tarief geldt in ieder geval voor 2012 en 2013 en vloeit voort uit het 
Coalitieakkoord.  
 
De opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting heeft de laatste jaren te lijden 
van de verschuiving van het autobezit naar de categorie zeer schone auto’s. Over deze 
laatste categorie is geen wegenbelasting verschuldigd waardoor deze auto’s evenmin 
opcenten hoeven te betalen. De inkomstenderving voor de provincie Flevoland door 
deze vrijstelling is inmiddels opgelopen tot circa € 5,0 mln. in 2012 
Inmiddels is besloten om de vrijstelling voor (het overgrote deel van) de zeer schone 
auto’s vanaf 2014 te beëindigen.    
 
Meer informatie over de opcenten motorrijtuigenbelasting is opgenomen in de 
paragraaf lokale heffingen. 
 

Risico’s 
 

De toezichthouder heeft voor het bepalen van de financiële positie de hardheid en 
haalbaarheid van bezuinigingsmaatregelen en de realiteit van de ramingen en het 
begrotingssaldo beoordeeld en de ombuigingen voldoende hard bevonden. 
De toezichtrisico’s zijn geminimaliseerd doordat de taakstellingen voldoende zijn 
ingevuld en Provinciale Staten daarmee hebben ingestemd. Via de Planning en 
Controlcyclus zijn Provinciale Staten over de voortgang geïnformeerd. 
 

 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     

Door beter te sturen op het ‘voorspellend 
vermogen’ ontstond via begrotingswijziging in 2012 
een deel van het resultaat 2012 

5.142  -100 0 -5.042 

Via de laatste begrotingswijziging is in 2012 – in afstemming met Provinciale Staten - al een deel van het 
rekeningresultaat 2012 ontstaan. Provinciale Staten hebben in 2012 bij het vaststellen van de laatste 
begrotingswijziging een bedrag van € 5,1 mln. afgeraamd (en toegevoegd aan het saldo). Dit bedrag 
bestond voornamelijk uit verlaging van de begroting bij de programma’s Economie (€ 1,3 mln.), Bestuur 
(€ 0,8 mln.) en Bedrijfsvoering (€ 3,0 mln.).  
 Ter dekking van het tekort van de Zomernota 2012 werd € 100.000 onttrokken aan de algemene reserve. 
 
Technische verklaring     
     
Overige kleine verschillen 42 0 -39 -3 
     
     
Totaal 5.184 -100 -39 -5.045 
     

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

lasten 8.924 963 5.455 270 5.184

baten -116.711 -114.441 -115.721 -130.642 14.921

saldo -107.787 -113.478 -110.266 -130.371 20.105

6.3   Algemene

       dekkingsmiddelen
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  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Extra Provinciefondsuitkering (integratie- en 
decentralisatie-uitkeringen) opgenomen in de 
decembercirculaire 

15.222 0 0 -15.222 

Het verantwoorde bedrag is circa € 15 mln. hoger dan de begrotingsraming na laatste wijziging. Dit houdt 
verband met extra gelden (integratie- en decentralisatie-uitkeringen) die in de decembercirculaire zijn 
opgenomen, waarvan een bedrag van € 14,3 mln. voor de decentralisatie van het natuurbeleid verreweg de 
grootste is.  
 
Opbrengst opcenten MRB, wijzigingen in omvang en 
samenstelling van het wagenpark 

-415 32 0 383 

Het verschil ad € 415.000 minder baten wordt veroorzaakt door wijzigingen in omvang en samenstelling van 
het wagenpark in de loop van het jaar. Met name de toename van het aantal vrijgestelde ‘schone auto’s’ is 
in de tweede helft van het jaar groter geweest dan voorzien.  
Conform eerdere besluitvorming leidt deze lagere opbrengst tot een lagere toevoeging aan het Infrafonds. 
 
Hogere rentebaten 114 0 0 -114 
De hogere rentebaten worden voornamelijk veroorzaakt door de Rente op investeringen. Zie 
programmaonderdeel 311 ‘Werkgelegenheid (€ 91.000) en 411 ‘Samenleving en voorzieningen’ (€ 110.000), 
Rente Groenfondsrekening ILG (€ 61.000), en tegenvallende rentebaten groter dan 1 jaar (€ 24.000). 
     
     
Totaal 14.921 32 0 -14.953 
 

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen 270 -130.642 -130.371 

Totaal  270 -130.642 -130.371 
 

6.4  Onvoorzien en stelposten 
 
Portefeuille-
houder 

M. Witteman 

 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

lasten 3.000 -733 -3.876 -52 -3.823

baten 0 0 0 0 0

saldo 3.000 -733 -3.876 -52 -3.823

6.4   Onvoorzien en

       stelposten
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Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Technische verklaring     
     
Toerekening apparaatlasten -3.842 0 0 3.842 
In de loop van het jaar zijn er wijzigingen nodig in de raming van de bedrijfsvoering (apparaatlasten). De 
hiermee gemoeide bedragen worden niet via aparte begrotingswijzigingen over de programmaonderdelen 
verdeeld, maar geraamd op een stelpost ‘nog te verdelen apparaatlasten’ binnen het programmaonderdeel 
‘Onvoorzien en stelposten’. Aan het eind van het jaar worden de werkelijke apparaatlasten verdeeld over 
de diverse programmaonderdelen waardoor aldaar verschillen ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke 
raming. Het hier gepresenteerde verschil moet dan ook worden gezien in relatie met de verschillen op het 
gebied van apparaatlasten bij de diverse programmaonderdelen.  
Voor een analyse op de apparaatlasten en de verschillen wordt verwezen naar deel IV, hoofdstuk 3 
onderdeel Bedrijfsvoering. 
     
Overige kleine verschillen 19 0 0 -19 
     
     
Totaal -3.823 0 0 3.823 
     

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
6.4.1 Onvoorzien en stelposten -52 0 -52 

Totaal  -52 0 -52 
 

6.5 Reserves 
 
Portefeuille-
houder 

M. Witteman 

 
Middelen 
             (bedragen x € 1.000) 

 
Waardoor wijkt het af           (bedragen x € 1.000) 
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat lasten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

Beleidsinhoudelijke verklaring     
     

De stortingen in de reserves wijken af van de raming -3.126  3.126 0 0 
In deel IV ‘Jaarrekening’ geven we een toelichting op de afwijkingen in de geraamde en werkelijke 
stortingen in de reserves. 

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

6.5  Reserves lasten 32.268 18.764 31.363 34.490 -3.126

baten -43.159 -18.080 -18.914 -21.170 2.257

saldo -10.891 685 12.450 13.320 -870
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Totaal -3.126 3.126 0 0 
     
  Waarvan effect op: 

Totaalresultaat baten 
Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rekening-

saldo 
     

De onttrekkingen in de reserves wijken af van de 
raming 

2.257 -3.030 0 773 

In deel IV ‘Jaarrekening’ geven we een toelichting op de afwijkingen in de geraamde en werkelijke 
stortingen in de reserves. 
     
     
Totaal 2.257 -3.030 0 773 
     

 
Relatie met productenraming 
De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten. 
             (bedragen x € 1.000) 
Product Lasten Baten Saldo 
6.5.1 Mutaties reserves 34.490 -21.170 13.320 

Totaal  34.490 -21.170 13.320 
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6.6 Totale lasten en baten 
 
Hieronder is van dit programma een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten van de afzonderlijke 
programmaonderdelen enerzijds en het programma als totaal anderzijds. De autorisatie door Provinciale Staten 
vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. 
             (Bedragen  x € 1.000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            

Programma onderdeel Rekening 

2011

Begroting 

2012 

primitief

Begroting 

2012 na 

wijziging

Rekening 

2012

Verschil

Lasten 11.523 9.354 9.644 9.505 139

Baten -552 -39 -45 -155 110

Saldo 10.971 9.314 9.599 9.350 249

6.2 Openbare orde en veiligheid Lasten 237 417 417 203 214

Baten 0 -13 -13 0 -13

Saldo 237 404 404 203 201

Lasten 8.924 963 5.455 270 5.184

Baten -116.711 -114.441 -115.721 -130.642 14.921

Saldo -107.787 -113.478 -110.266 -130.371 20.105

6.4   Onvoorzien en stelposten Lasten 3.000 -733 -3.876 -52 -3.823

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 3.000 -733 -3.876 -52 -3.823

6.5 Reserves Lasten 32.268 18.764 31.363 34.490 -3.126

Baten -43.159 -18.080 -18.914 -21.170 2.257

Saldo -10.891 685 12.450 13.320 -870

Lasten 55.952 28.765 43.003 44.416 -1.412

Baten -160.421 -132.574 -134.693 -151.967 17.274

Saldo -104.469 -103.809 -91.689 -107.551 15.862

Totaal programma 6

Bestuur

6.3 Algemene dekkingsmiddelen

6.1   Samenw. &

       Bestuurlijke positionering
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III 
 
    Paragrafen               
 
 
De indeling van het provinciale Jaarverslag is voor een belangrijk deel voorgeschreven in het BBV. In het 
Jaarverslag moeten een zevental verplichte paragrafen opgenomen worden. In de paragrafen worden 
onderwerpen behandeld (als dwarsdoorsnede van het Jaarverslag) die van belang zijn voor het inzicht in  
de financiële positie.  
 
De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen.  
Ook de onderwerpen die in de afzonderlijke paragrafen beschreven moeten worden, zijn in belangrijke  
mate voorgeschreven in het BBV. Het gaat om de volgende paragrafen: 
 
1. Lokale heffingen; 
2. Weerstandsvermogen; 
3. Onderhoud kapitaalgoederen; 
4. Financiering; 
5. Bedrijfsvoering; 
6. Verbonden partijen; 
7. Grondbeleid. 
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1  Lokale heffingen 

 
 
De provincie Flevoland kende in 2012 de volgende heffingen: 

 
Algemene heffing: Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) 
Bestemmingsheffingen: 
 
 

Leges 
Grondwaterheffing 
Nazorgheffing  

 

1.1   Beleid ten aanzien van de heffingen 

 
1.1.1     Opcenten Motorrijtuigenbelasting 
 
De provincie heft een opslag (de zogenaamde opcenten) op de motorrijtuigenbelasting. Het Rijk stelt jaarlijks 
de maximale hoogte vast. De provincie bepaalt met inachtneming hiervan zelf het tarief. 
Het tarief voor de opcenten kan jaarlijks worden aangepast. Het tarief is in 2012 niet gewijzigd (afspraak 
coalitieakkoord). Het aantal door de provincie geheven opcenten bedroeg 76,6; het maximaal toegestane 
aantal provinciale opcenten was op die datum 105. 

 
1.1.2     Leges 
 
De provincie heft leges voor diverse diensten en documenten (op basis van de legesverordening provincie 
Flevoland 1998). Bij de tariefstelling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• de leges voor drukwerk zijn gebaseerd op de variabele kosten (papier, kopieerkosten en porti); 
• de leges voor vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn gebaseerd op het gemiddeld tijdsbeslag dat 

met het verlenen hiervan is gemoeid, vermenigvuldigd met het gemiddelde uurtarief van de daarmee 
belaste medewerkers. De tarieven worden jaarlijks aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen. 

 
1.1.3     Grondwaterheffing 
 
De provincie belast het onttrekken van grondwater aan de bodem op basis van de Grondwaterheffings-
verordening 2010. Deze verordening heeft de Waterwet als wettelijke grondslag. De provincie belast 
onttrekkingen vanaf 20.000 m3, waarbij de eerste 10.000 m3 zijn vrijgesteld.  
Het tarief is enerzijds gebaseerd op een raming van de lasten van het grondwaterbeheer op langere termijn en 
anderzijds op een inschatting van het volume van de jaarlijkse grondwateronttrekkingen.  
Het tarief bedroeg sinds 1993 € 1,71 per 100 m3 en is met ingang van 1 januari 2010 verlaagd naar € 1,41 per 
100 m3. 
Voor zover de gerealiseerde opbrengst uit de grondwaterheffing afwijkt van de daaraan toerekenbare kosten, 
wordt het verschil toegevoegd of onttrokken aan de voorziening grondwaterbeheer. Bij het onderdeel reserves 
en voorzieningen van deze jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het verloop van de voorziening 
grondwaterbeheer.  

 
1.1.4     Nazorgheffing 
 
De provincie Flevoland heeft te maken met drie vuilstortplaatsen, te weten: Het Friese Pad (Emmeloord), 
Zeeasterweg (Lelystad) en Braambergen (Almere). De provincie heeft een ‘eeuwigdurende’ nazorgplicht voor 
vuilstortplaatsen die zijn gesloten (afgedicht). Hiervoor is een bedrag nodig: het zogenaamde doelvermogen. 
De stortplaatsexploitanten dragen de lasten via een jaarlijkse nazorgheffing. Deze heffing wordt door de 
provincie in een fonds – het Nazorgfonds – gestort. Gedeputeerde Staten vormen het bestuur van dit fonds (zie 
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ook de paragraaf Verbonden partijen). Het is de bedoeling dat het fonds op het moment dat de vuilstortplaats 
wordt gesloten voldoende groot is om eeuwigdurend het onderhoud aan de stortplaats te kunnen bekostigen. 
De hoogte van de nazorgheffing is afhankelijk van het benodigde doelvermogen en de beleggingsresultaten van 
het Nazorgfonds. Het benodigde doelvermogen wordt gebaseerd op de door de stortplaatsexploitanten 
ingediende nazorgplannen. De verordening nazorgheffing kan op elk moment door Provinciale Staten worden 
aangepast. In mei 2011 is dit voor het laatst gebeurd in verband met de eindheffing voor Het Friese Pad. Na het 
voldoen van deze eindheffing heeft de provincie een sluitingsverklaring afgegeven. 
 
De resterende stortplaatsen zijn Braambergen en Zeeasterweg. De tarieven van deze stortplaatsen zijn niet 
gewijzigd ten opzichte van 2011.  
 

1.2   Overzicht tarieven  
 

 
2010 2011 2012 

Opcenten MRB tarief per 1-4 75,7 76,6 76,6 
Grondwaterheffingen tarief per 100 m3 1,41 1,41 1,41 
Nazorgheffing tarief Friese Pad 

tarief Braambergen 
tarief Zeeasterweg 

126.500 
37.000 
20.000 

757.948 
37.000 
20.000 

0 
37.000 
20.000 

 

1.3   Kwijtscheldingsbeleid 
 
We hebben geen provinciaal kwijtscheldingsbeleid geformuleerd. 
 

1.4   Lokale lastendruk  
 
Onder lokale lastendruk wordt verstaan hoe de tarieven van de provinciale belastingen en heffingen zich 
verhouden tot de tarieven in de andere provincies. Voor de opcenten MRB is de situatie per 1 januari 2012 als 
volgt: 
 

Opcenten MRB 2012 Opcenten MRB 2012 

Noord-Holland 67,9 Overijssel 79,2 
Utrecht 72,6 Groningen 83,8 
Noord-Brabant 72,9 Gelderland 83,8 
Flevoland 76,6 Friesland 84,9 
Zeeland 78,3 Drenthe 85,1 
Limburg 78,3 Zuid-Holland 95,0 

 
Van laag naar hoog gerangschikt neemt Flevoland de vierde plaats in voor wat betreft het tarief van de 
opcenten MRB. Het landelijke gemiddelde tarief was in 2012 79,9 opcenten. 
 
Met betrekking tot de grondwaterheffing lopen de tarieven tussen de provincies uiteen van € 0,81 per 100 m3 
tot  € 2,75 per 100 m3. Het tarief in Flevoland bedraagt sinds 1 januari 2010 € 1,41 per 100 m3. Dit is ongeveer 
het gemiddelde tarief in Nederland. 
 
De hoogte van de uiteindelijk opgelegde heffing is overigens niet alleen afhankelijk van de hoogte van het 
tarief, maar ook van een mogelijk minimum bedrag en vrijstellingen. In Flevoland is geen minimum bedrag 
vastgesteld en zijn onttrekkingen kleiner dan 20.000 m3 grondwater vrijgesteld van de provinciale 
grondwaterheffing.   
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Provinciale grondwaterheffingen 
Provincie 

 

Tarief 

Per m3 onttrokken 
grondwater in eurocent 

Opbrengst 

in mln. € 

Jaar 

waarin tarief bepaald 
is 

Groningen 1,11 0,25 2009 

Friesland 1,13 0,70 2009 

Drenthe 1,084 0,70 2012 

Overijssel 1,36 1,20 2012 

Gelderland 1,30 2,20 2010 

Utrecht 1,53 1,55 2012 

Flevoland 1,41 0,35 2010 

Noord Holland 0,85 0,80 2010 

Zuid Holland 1,13 1,50 2010 

Zeeland 2,75 0,40 2010 

Noord Brabant 1,90 5,00 2011 

Limburg 1,32 1,00 2008 

 
Voor interprovinciale vergelijking zijn alleen de opcenten MRB en de grondwaterheffing relevant vanwege de 
omvang en/of de hoogte van de heffing. De activiteiten waarvoor leges worden gevraagd (zoals toezending 
provinciale documenten) verschillen tussen de provincies, waardoor vergelijking niet goed mogelijk is. Gelet op 
het specifieke karakter van de nazorgheffing is een vergelijking met andere provincies evenmin zinvol. 
 

1.5   Opbrengst van de lokale heffingen 
 

Lokale heffing Rekening 
2011 

Begroting 
2012 na wijz. 

Rekening 
2012 

Opcenten MRB 47.480 46.890 46.475 

Leges 123 160 243 
Grondwaterheffingen 462 430 426 
Nazorgheffing 815 57 57 

Totaal 48.880 47.537 47.201 
                      Bedragen x € 1.000 

Opcenten MRB   
In de begroting 2012 na wijziging was een bedrag geraamd van € 46.890.000. De uiteindelijke opbrengst heeft  
€ 46.474.767 bedragen. De afwijking ten opzichte van de raming bedraagt derhalve € 415.233 nadelig. Dit komt 
overeen met bijna 0,9% van de raming. Het verschil wordt veroorzaakt door wijzigingen in omvang en 
samenstelling van het wagenpark in de loop van het jaar. Met name de toename van het aantal vrijgestelde 
‘schone auto’s’ is in de tweede helft van het jaar groter geweest dan voorzien. 
 
Leges 
In 2012 zijn meer leges ontvangen door een vijftal grote WKO-leges en een gehanteerde dwangsom voor het 
overtreden van de regels. 
 
Grondwaterheffingen 
In 2012 liggen de ontvangen baten qua grondwaterheffing licht lager dan begroot. De grondwateronttrekkingen 
door Vitens dragen voor 90% bij aan de ontvangen baten. 
 



 102



 103

2  Weerstandsvermogen 
 

2.1 Algemeen 
 
Deze paragraaf gaat over de vraag of de provincie financieel voldoende weerbaar is. Uitgangspunt daarbij zijn 
de ambities zoals de provincie zich die heeft gesteld in de Programmabegroting 2013 en het meerjarenbeleid. 
De provincie loopt tal van risico’s. Een deel van de risico’s wordt afgedekt door al genomen 
(beheers)maatregelen. Op basis van een risicoanalyse worden de overgebleven risico’s bepaald (restrisico’s), 
die niet afgedekt worden met een voorziening of een oormerk in een strategische reserve. De daarvoor 
benodigde capaciteit heet weerstandscapaciteit. Als die niet voldoende is moeten ingrijpende 
beleidswijzigingen worden doorgevoerd. In paragraaf 2.4 wordt de relatie gelegd tussen de risico’s waarvoor 
geen of onvoldoende maatregelen zijn getroffen en de (weerstandstands)capaciteit die de provincie heeft om 
niet begrote kosten op te vangen (Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), artikel 11). Dit wordt ook wel 
het weerstandsvermogen genoemd. 
In 2008 heeft de provincie haar beleidskader omtrent Risicomanagement vastgesteld. Voor de zomer biedt 
Gedeputeerde Staten een herijkt beleidskader risicomanagement aan Provinciale Staten aan. De 
ontwikkelingen rond risicomanagement staan in paragraaf 2.2.1. 
 
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door twee aspecten: 
1. het risicoprofiel (paragraaf 2.2.2): de kans op het optreden van ongewenste gebeurtenissen met een 

nadelig financieel gevolg; 
2. de weerstandscapaciteit (paragraaf 2.3): het maximum van inzetbare financiële middelen (buffer) om 

risico’s structureel of incidenteel te kunnen opvangen. 
 

2.2 Risicomanagement en risicoprofiel 
 
Deze paragraaf wordt ingedeeld in twee delen, te weten 2.2.1 Risicomanagement en 2.2.2 Risicoprofiel.  

2.2.1 Risicomanagement 
 
De afgelopen jaren heeft de provincie fors ingezet op de ontwikkeling van Risicomanagement. In 2011 is op 
basis van de visie Risicomanagement (2008) een voortgangsrapportage opgesteld en besproken met de 
Statenwerkgroep P&C (november 2011). In deze voortgangsrapportage zijn verbeterstappen benoemd. Eind 
2010 is de Visie op Risicomanagement uitgewerkt in een implementatieplan risicomanagement. Daarbij is 
beleid geformuleerd voor de wijze waarop risico’s tegemoet worden getreden. Hierdoor worden onzekerheden 
tijdig ingeschat en worden passende maatregelen genomen. In februari 2013 is de laatste voortgangsrapportage 
risicomanagement aan Provinciale Staten aangeboden. Als provincie werken we ernaar toe een risicovolwassen 
organisatie te zijn. 
 
Gedeputeerde Staten en de directie zijn intensief betrokken op de ontwikkeling van risicomanagement. Het 
implementatietraject van risicomanagement is te onderscheiden in een bestuurlijk en ambtelijk traject. 
Risicomanagement is een proces waarin je continu aandacht hebt voor en je bewust bent van de kansen en de 
bedreigingen voor de realisatie van je gestelde doelen. Het moet als het ware tussen de oren van een ieder 
komen van besluitvorming tot uitvoering.  
 
Binnen de organisatie groeit het besef dat bij het streven naar de realisatie van beleidsdoelstellingen en in de 
bedrijfsvoering de provincie risico’s loopt en te maken heeft met onzekerheden. Er is ruim aandacht voor van 
Provinciale Staten. In elk opvolgend sturingsdocument (Perspectiefnota, Programmabegroting, Zomernota en 
Jaarverslag) worden risico’s en onzekerheden in kaart gebracht. Waar mogelijk en nodig worden concrete 
risico’s berekend en wordt ter afdekking daarvan een voorziening getroffen (e.g. debiteurenrisico) of een 
bestemmingsreserve gevormd (e.g. ‘reserve personele frictie’). Sinds 2011 worden in de P&C cyclus de 
strategische risico’s in het begrotings- en verantwoordingsproces geïntegreerd. Tot en met 2010 gebeurde dit 
separaat. Hierdoor is er toenemende aandacht voor beheersing van risico’s. De weerstandsparagraaf van het 
Jaarverslag en de Programmabegroting is verrijkt met een overzicht en kwantificering van de risico’s (op basis 



 104

van de geïnventariseerde relevante operationele en strategische risico’s). Risicomanagement is hiermee een 
volwaardig onderdeel van de beleidsvoorbereiding, sturing en beheersing geworden. In november 2012 zijn 
concrete vervolgstappen gezet met management en medewerkers in de operationalisering van 
risicomanagement o.m. via een incompany trainingsprogramma, de productie van P&C-producten, business 
cases en controlgesprekken. Dit draagt bij aan het toegenomen risicobewustzijn.  
 

2.2.2 Risicoprofiel 
 
Het risicoprofiel is de totale weergave van de verschillende soorten risico’s die de provincie loopt. Het 
risicoprofiel is een momentopname, de risico’s veranderen in de loop van de tijd op de onderscheiden 
dimensies kans, impact en effect. Risico’s verdwijnen, nieuwe risico’s doen zich voor. Het risicoprofiel van 
twee jaar geleden ziet er anders uit dan het profiel van nu. Sommige beheersmaatregelen blijken effectief te 
zijn, andere (nog) niet.  
 
De risico’s binnen het risicoprofiel van de provincie zijn in drie categorieën ingedeeld: bestuurlijk (B), 
strategisch (S) en operationeel (O): 
• bestuurlijke risico’s zijn te definiëren als onzekerheden die vooral optreden aan de inkomstenkant en het 

takenpakket van de provincie; 
• strategische risico’s zijn te definiëren als onzekerheden die vooral optreden bij grote projecten en 

programma’s (speerpunten) en in de relatie met verbonden partijen;  
• operationele risico’s zijn te definiëren als onzekerheden die vooral ontstaan bij de uitvoering van taken. In 

elke categorie zijn de meest prominente risico’s weergegeven en vervolgens gekwantificeerd. 
 
Bij bestuurlijke, strategische en operationele risico’s wordt, naast de specifiek benoemde risico’s, ook een 
totaalbeeld van de overige risico’s in die categorie gegeven en vervolgens gekwantificeerd. Dit totaalbeeld is 
gebaseerd op onderliggende inventarisaties en ervaringen uit het verleden. Deze methode past beter bij de 
verschillende soorten onzekerheden waar de provincie mee te maken heeft. Het kwantificeren van risico’s is 
altijd een inschatting met een arbitrair karakter. Dit geldt zowel voor de bepaling van de kans alsook voor het 
effect van het risico. Het totaal aantal variabelen is van dien aard dat een wetenschappelijke berekening 
nauwelijks mogelijk is. 
 
Het risicoprofiel is een momentopname van  de risico’s, die zich op basis van de meest actuele inschatting  
kunnen voordoen. Daarbij wordt rekening gehouden met de beheersmaatregelen, die in uitvoering zijn 
genomen. Die risico’s worden afgezet tegen de weerstandscapaciteit op de peildatum (voor het Jaarverslag 
2012 is deze 31-12-2012).  
 
De paragraaf Weerstandsvermogen in het Jaarverslag is in de eerste plaats bedoeld om terug te kijken op het 
afgelopen jaar en verantwoording af te leggen over veranderingen in het risicoprofiel. Tegelijkertijd kijkt 
risicomanagement vooruit: welke risico’s kunnen zich voordien naar de huidige inzichten, welke 
beheersmaatregelen zijn genomen? Het risicoprofiel kent dus ook componenten, die zich incidenteel en 
structureel eventueel later dan in 2013 kunnen voordoen. Bij de toepassing van dynamisch risicomanagement 
kijken we in het Jaarverslag vooral terug ten opzicht van de laatste risico-inschatting in de 
Programmabegroting 2013. Voor de volledigheid volgen we ook de ontwikkelingen in het verslagjaar, maar deze 
zijn ten dele al toegelicht in de Programmabegroting 2013. Bij de bestemming van het rekeningresultaat is – 
waar nodig - rekening gehouden met het huidige risicoprofiel, zowel voor de weerstandcapaciteit als voor te 
nemen beheersmaatregelen.  
 
In tabel 2.2.A Risicoprofiel per 31-12-2012 wordt het risicoprofiel van de provincie weergegeven op basis van 
denkbare scenario’s met een negatief beslag in financiële zin. Of een risico zich kan voordoen wordt uitgedrukt 
in procenten onder de noemer kans. Bij een kleine kans is 10% gehanteerd, bij een kans middel is 30% 
gehanteerd en bij een grote kans is 50% als maximum gehanteerd. Bij een kans groter dan 50% zou vanuit het 
voorzichtigheidsprincipe en degelijk financieel beleid een voorziening moeten worden getroffen of een 
oormerk in een reserve worden aangebracht.  
 
De impact is breed als het van invloed is (of een oplossing vraagt die invloed heeft) op alle thema’s van de 
provincie (aangeduid met het getal 2), een beperkte impact als het zich voordoet op een beperkt aantal 
thema’s (aangeduid met het getal 1), en een kleine impact zijnde een operationeel proces (aangeduid met het 
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getal 0.5). Bij effect is een bandbreedte bepaald van de financiële consequentie bij het voordoen van het 
risico. Hier is gebruik gemaakt van de indeling in groot (€ 7,5 miljoen), middel (€ 3 miljoen) en klein (€ 1 
miljoen). De reservering voor het beslag op de weerstandscapaciteit wordt berekend middels de formule kans x 
impact x effect. Bij de kwantificering van de risico’s zijn de reeds genomen beheersmaatregelen meegewogen 
waar onder voorzieningen en risicobuffers in de programmabegroting. 
 
De presentatie gaat uit van individuele risico’s met een gewogen risico dat groter is dan € 0,5 miljoen. Onder 
‘overige’ worden die risico’s uit de strategische risico-inventarisatie samen geteld, die individueel gemiddeld 
kleiner zijn dan € 0,5 miljoen. 
 
Naast de risicocategorie is in tabel 2.2.A ook aangegeven of er sprake is van een structureel risico (str) of een 
incidenteel risico (inc). Structureel betekent in dit geval dat het risico naar verwachting een langere periode 
een rol van betekenis blijft spelen binnen het risicoprofiel van de provincie, waarbij de financiële 
kwantificering jaarlijks kan variëren. Daarbij wordt gerekend met het bedrag per jaar onder aanname dat 
bijstelling van beleid bij het optreden van het risico tot de beheersmaatregelen behoort met een jaar 
vertraging. 
 
Tabel 2.2.A Risicoprofiel per 31-12-2012, bedragen in miljoenen 
# PB 
2013

# JV 
2012 Onzekerheid/risico cat.

inc/
str

risico PB 
2013

reservering 
risico JV 2012 kans impact effect

4 1
Rijksbezuinigingen en 

Rijksbijdragen projecten
B Inc 3,75 5,00 groot beperkt groot

- nw Concessies Openbaar Vervoer S Str - 2,25 groot beperkt groot

6 3 Jeugdzorg B Inc 1,50 2,25 middel beperkt groot

5 4 Druk op bedrijfsvoering* O Str 1,50 2,00 groot beperkt middel

- nw
Reserves inzetten als revolving 

funds
S Str - 1,90 groot klein groot

1 6 Afhechten OostvaardersWold S Inc 11,25 1,50 groot beperkt middel

7 7 OMALA* S Str 1,00 1,20 groot klein middel

- nw
Afstandsbediening bruggen en 

sluizen
O Inc - 1,10 middel klein groot

8 9 Europese Programma's B/S Str 0,90 0,90 middel beperkt middel

10 10 Nazorgfonds O Inc 0,75 0,75 groot klein middel

11 11 Overig risico's en onzekerheden
B/S/

O

str/i

nc
6,00 6,50 - - -

Totaal 36.3** 25,35  
** De optelling van de risico’s bij het PB2013 is lager dan 36.3 miljoen omdat er mutaties in de top 10 plaats hebben,  
waardoor nieuwe risico’s de top 10 binnen komen. 
Van de met * gemerkte risico’s is afgeweken van een globale berekening van het risico, omdat meer details beschikbaar zijn.  
 
Korte toelichting op het Risicoprofiel 
Een belangrijk deel van de risico’s zijn te wijten aan externe omstandigheden waarvoor de provincie relatief 
beperkte beheersmaatregelen kan nemen. Voor deze risico’s liggen de beheersmaatregelen vooral in de sfeer 
van directe of indirecte beïnvloeding. Op de risico’s waarop de provincie beheersmaatregel kan nemen wordt 
een afweging gemaakt van de daarmee gepaard gaande kosten. Beheersmaatregelen zorgen voor verlaging van 
het risicoprofiel. 
Het risicoprofiel is gedaald ten opzichte van 31-06-2012 (stand Programmabegroting 2013) met € 10,95 miljoen 
tot € 25,35 miljoen (-30,2%). Deze daling komt voort uit de ontwikkelingen rond de top 4 risico’s uit de 
Programmabegroting 2013 waardoor deze risico’s uit de top 10 zijn vervallen. 
Een korte toelichting op vervallen risico’s: 

o In deze coalitieperiode zijn, gekoppeld aan beleidskeuzes, adequate beheersmaatregelen genomen voor 
Interne beheersing en Beëindiging van subsidierelaties (zorgvuldige afbouw).  

o De Omgevingsdienst Flevoland Gooi&Vechtstreek in oprichting is gestart per 01-01-2013 daarmee is het 
een eigenstandige organisatie geworden en een verbonden partij. Naar het zich laat aanzien zijn de 
beheersmaatregelen adequaat geweest waardoor de provincie als latende organisatie geen 
aanvullende kosten heeft moeten maken. De na verhuur aan de OFGV resterende gebouwgebonden 
kosten kunnen opgevangen worden binnen de bestaande budgetten. Hierdoor is dit risico uit de top 
10 verwijderd.  
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o Het Rijk heeft bij de decentralisatie van natuur in het Deelakkoord Natuur besloten de grond-voor-
grond regeling toe te kennen. Dit genereert voldoende middelen om aan de verplichtingen te 
voldoen. Daarnaast laat het zich aanzien dat de provincie met de NBO’s (Natuur beherende 
organisaties) aanvullende afspraken kan maken om de kosten voorlopig binnen het beschikbare 
budget voor natuur te houden. Hiermee is ook dit risico uit de top 10 verwijderd. 

o Er is in de afgelopen periode intensief onderzoek gedaan naar de Stille Lasten problematiek. Huidige 
inzichten laten zien dat met de reservering van € 4,5 mln extra per jaar vanaf 2014 en een 
strategische slag in het beheer en onderhoud van onze wegen en vaarwegen de provincie de komende 
10 jaar geen verhoogd risico loopt op calamiteiten door achterstallig onderhoud. Het netto risico is 
daardoor beperkt, het risico vervalt. Voor de lange termijn (> 10 jaar) blijven de stille lasten een 
onzekerheid.   
 

De volgende wijzigingen hebben zich voorgedaan waardoor het risicoprofiel is veranderd: 
o Ten opzichte van het risicoprofiel per 31-06-2012 (stand Programmabegroting 2013) zijn twee 

bestaande risico’s overgeheveld naar de top 10 (Afstandsbediening bruggen en sluizen, Concessies 
Openbaar Vervoer); 

o nieuw, vanwege beleidsmatige wijzigingen is Reserves inzetten als revolving fund; 
o er is één herschreven risico (Afhechten OostvaardersWold / insteek Nieuwe Natuur, was 

OostvaardersWold), waarvan de kwantificering is verlaagd; 
o drie risico’s waarvan de kwantificering is gestegen (Overdracht Jeugdzorg, OMALA en Rijksbijdragen 

projecten/extra bezuinigingen); 
o tot slot zijn door de gestegen bewustwording van de organisatie meer risico’s benoemd. Daarnaast zijn 

er meer beheersmaatregelen getroffen en wordt er actief omgegaan met risicomanagement. De 
categorie overig is daardoor gestegen van € 6 mln naar € 6,5 mln. 

 
Toelichting per risico 
 
1.      Rijksbezuinigingen en rijksbijdragen aan projecten 
Incidenteel risico: De aanhoudende economische recessie, de nationalisatie van SNS-bank en uitblijvend herstel 
maken dat mede op Rijksniveau de financiën onder druk staan. Omdat de regeringspartijen geen meerderheid 
in de Eerste Kamer heeft moet het kabinet  onderhandelen over veel wetsvoorstellen ter uitvoering van het 
Regeerakkoord. Dit kan tot tekorten in de begroting leiden waarvoor elders dekking gevonden moet worden. 
Daarnaast spelen de keuzes in een verminderde rijksbijdrage aan grote infrastructurele projecten, het 
aftoppen van het BTW compensatiefonds, de doorwerking van de ‘trap-op trap-af’-methode, de ingeboekte 
bezuinigingen t.g.v. de samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en de conclusies die de regering 
verbindt aan het eventueel overschrijden van de EU-norm van het begrotingstekort van 3%. Het is aannemelijk 
dat het Rijk verder moet bezuinigen. Dit vindt zijn doorwerking in uitkeringen aan lagere overheid (gemeente- 
en provinciefonds) en aan bijdragen aan (grote) projecten.  
Ook de bijdragen van partners (vitale coalities) in projecten en deelnemingen staan onder druk. Veelvuldig 
worden partners gedwongen om afwegingen te maken en het aantal en of de omvang van de bijdrage terug te 
brengen.  
 
Beheersmaatregelen: Beïnvloeding van Rijk in IPO-verband omtrent de positie van provincies, concrete en 
bindende afspraken over medefinanciering en anticiperen op het verlagen van (organisatie)kosten. In de 
Perspectiefnota 2014-2017 (besluitvorming juni 2013) wordt ingespeeld op dit risico.  
 
2.      Concessie Openbaar Vervoer    
Structureel risico: Na het niet slagen van twee Europese aanbestedingen in 2010 en 2012, hebben de provincies 
Overijssel en Flevoland opnieuw een Europese aanbesteding van de Openbaar Vervoerconcessie IJsselmond 
voorbereid, gericht op ingang van de nieuwe concessie per december 2013. Bij eerdere aanbestedingen is het 
niet mogelijk gebleken om binnen een gesteld budgetplafond een passende aanbieding te verkrijgen. Daarom 
wordt nu geen plafond afgegeven aan de vervoerders. Uitgangspunt is dat het huidige voorzieningenniveau bij 
de start van de concessie in stand blijft. Vooruitlopend op de voorgenomen herijking van het OV-beleid door 
Provinciale Staten is flexibiliteit ten aanzien van de omvang van het voorzieningenniveau gedurende de 
concessieperiode ingebouwd. Alle kernen blijven bereikbaar per openbaar vervoer. Daarnaast krijgt de 
concessiehouder meer flexibiliteit in de materieelkeuze. Door het niet afgegeven van een budgetplafond lopen 
we als provincie het risico op in kosten tegenvallende concessies. 
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Naast het genoemde risico met betrekking tot de kosten van de concessies, bestaat er ook een risico met 
betrekking tot de opbrengsten. De provincie heeft sinds december 2012 dit risico op zich genomen in verband 
met de komst van de Hanzelijn. Dit heeft een doorwerking gekregen in een veranderd buslijnennet in de 
corridor Lelystad-Zwolle. Hierdoor treden (nu nog onbekende) veranderingen op in het reisgedrag van reizigers. 
Hierdoor is er onzekerheid in het aantal reizigers dat de bus blijft nemen en daarmee van de daaraan 
gerelateerde reizigersopbrengsten.  
 
Beheersmaatregelen: Omdat Provinciale Staten begin 2013 spreken over een herijking van het OV beleid, is in 
het nieuwe bestek rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in de omvang van het voorzieningenniveau 
door middel van verrekenprijzen bij vooraf aangegeven bandbreedtes waarbinnen aanpassingen zich gefaseerd 
kunnen voltrekken. 
Indien de inschrijfprijzen, ondanks de aanpassingen van het bestek, toch substantieel boven het huidige niveau 
uitkomen, zal een keuze moeten worden gemaakt uit versneld inkrimpen van het voorzieningenniveau, het 
aanpassen van de tarieven voor de reiziger en/of het vinden van alternatieve dekking. Op dat moment kunnen 
met de nieuwe vervoerder aanvullende afspraken worden gemaakt over aanpassing van het 
voorzieningenniveau. 
Ten aanzien van het opbrengstrisico door veranderend reisgedrag, zullen de feitelijke reizigersstromen 
nauwgezet worden gevolgd zodat zo snel mogelijk inzichtelijk wordt met welke reizigersopbrengsten rekening 
kan worden gehouden. Vanwege de onzekerheid wordt in de begroting thans nog rekening gehouden met een 
voorzichtige raming van reizigersopbrengsten, die 30% van de totale kosten bedraagt. Voor de komst van de 
Hanzelijn bedroegen de feitelijke reizigersopbrengsten bijna 50% van de kosten.  
Door de uitkomst van de nu lopende aanbesteding voor de concessie IJsselmond en het monitoren van de 
reizigersopbrengsten zal er meer zicht ontstaan op de feitelijke risico’s. Dan kunnen aanvullende 
beheersmaatregelen worden genomen.  
 
3.     Jeugdzorg    
Incidenteel risico: Voor de periode waarin de provincie verantwoordelijkheid draagt overtreft de vraag naar 
gespecialiseerde jeugdzorg het aanbod, terwijl het beschikbare budget gelijk afneemt door een korting van het 
Rijk op de doeluitkering jeugdzorg.  
Naar verwachting zal de Wet op de Jeugdzorg per 1 januari worden vervangen door een nieuwe jeugdwet. 
Daarmee eindigt de provinciale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en worden de gemeenten 
verantwoordelijk. Hiermee loopt de provincie twee risico’s:  

1. Het risico dat cliënten die op 1 januari 2015 in jeugdzorg zijn, of een aanspraak op jeugdzorg hebben, 
dit traject niet kunnen afmaken. Omdat deze aanspraken op jeugdzorg wettelijk afdwingbaar is, loopt 
de provincie een risico. Dit risico wordt op dit moment klein ingeschat omdat de VNG bestuurlijk al 
heeft aangegeven continuïteit voor cliënten in jeugdzorg te gaan garanderen. 

2. Risico’s die samenhangen met de beëindiging van langjarige subsidierelaties. De frictiekosten kunnen 
aanzienlijk zijn, met potentieel grote maatschappelijke risico's. De transitie jeugdzorg leidt, in 
combinatie met de wijzigingen/omzetdaling in de AWBZ, tot grote onzekerheid voor de 
jeugdzorginstellingen.  

Naast bovengenoemde risico’s zijn er onlangs landelijk signalen naar buiten gekomen over een mogelijke 
vertraging in de overdracht van jeugdzorg naar gemeenten. Inmiddels hebben alle jeugdzorginstellingen een 
vooraankondiging ontvangen van beëindiging van de subsidie per 1 januari 2015. Het opnieuw met de 
zorgaanbieders aan tafel gaan voor nieuwe contracten zorgt voor een zwakke onderhandelingspositie. 
 
Beheersmaatregelen: Bij een onverwacht hoge groei van de vraag die niet met efficiënt werken of trajectzorg 
kan worden opgelost, moeten door de provincie keuzes worden gemaakt met betrekking tot het aanbod 
jeugdzorg.   
Om de kans op frictiekosten te verminderen zijn de instellingen waarmee de provincie Flevoland een duurzame 
subsidierelatie onderhoudt schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen de subsidie per 1 januari 2015 
te beëindigen, zodat zij tijd hebben zich voor te bereiden. Daarbij is aangegeven dat de instellingen geen 
langjarige verplichtingen (als het in vast dienst nemen van personeel) mogen aangaan.  
Tevens stelt de provincie de huidige aanbieders van jeugdzorg in staat zich goed te positioneren ten opzichte 
van de gemeenten. Dit wordt gedaan door 3% van het aanbod jeugdzorg onder opdrachtgeverschap van 
gemeenten te stellen. Op deze wijze wordt in Flevoland vooruitlopend op de nieuwe Wet alvast een begin 
gemaakt met een nieuwe wijze van werken in de jeugdzorg. 
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Op dit moment worden landelijk afspraken over overgangsregelingen voorbereid. Op basis van die afspraken 
kan een inschatting van de kans op frictierisico’s worden gegeven.  
  
4.        Druk op bedrijfsvoering    
Structureel risico: De druk op het bedrijfsvoeringdeel van de provinciale organisatie is groot. De opdracht is 
meervoudig: versterking interne beheersing (Basis op orde), formatieombuigingen, lopende 
organisatiewijzigingen (centraal tenzij) en kwaliteitsverbetering in de dienstverlening.  
Meer doen met minder mensen stelt hoge eisen aan management en medewerkers. Het vraagt andere 
competenties van medewerkers en management, die verder moeten worden ontwikkeld. Er zal sprake zijn van 
bijscholing en omscholing van zittende medewerkers, soms van herplaatsing of vervanging. Vanuit goed 
werkgeverschap gebeurt dit zorgvuldig.  
• Informatie neemt een steeds belangrijkere positie in de provinciale organisatie in, zowel op bestuurlijk als 

op ambtelijk niveau. Om efficiënt en betrouwbaar om te gaan met de benodigde en beschikbare 
informatie spelen informatiesystemen een prominente rol. De huidige systemen van de provincie lopen 
tegen de grenzen van haar mogelijkheden aan.  

• Door de lagere bezetting t.g.v. de ombuigingen en vermindering van het takenniveau is sprake van 
onderdekking van de materiële overheadkosten (gebouwgebonden kosten). De taakstellende besparingen 
zijn ambitieus, maar kunnen kwaliteitsniveau en flexibiliteit in dienstverlening aantasten.    

 
Beheersmaatregel: de provincie heeft een Visie op Bedrijfsvoering te ontwikkelen, waarbij samenwerking met 
andere overheden onderzocht is. Aan de OFGV is per 1-1-2013 een deel van het Provinciehuis verhuurd. De 
afstandsbediening voor bruggen en sluizen komt niet in een zelfstandig, nieuw gebouw, maar wordt geplaatst 
in het Provinciehuis. De ambities in ombuigingen, structuuringrepen, versobering van taken en de benodigde 
investeringen (informatiesystemen en personeel) worden thans uitgewerkt en ter besluitvorming aangeboden in 
de Perspectiefnota 2014-2017.  
 
5. Reserves inzetten als revolving funds     
Structureel risico: Bij ambities horen mogelijkheden en kansen welke op een relatief onverwacht moment 
voorbij kunnen komen. Om deze kansen optimaal te kunnen benutten heeft de provincie de mogelijkheid om 
incidenteel eigen middelen in te zetten vanuit strategische reserves. Hiervoor zijn verschillende instrumentaria 
beschikbaar (lening, achtergestelde lening, subsidie, eenmalige bijdrage, garanties, participatie, etc.) elk met 
eigen voor- en nadelen en ook met verschillende risicoprofielen. De provincie zet in toenemende mate het 
instrument revolving fund in om kansen te benutten. De vorm voor zo’n fonds is verschillend. Het kan betreffen 
een lening, participatie, garanties of ander instrument. Dit past bij de strategie van het werken met vitale 
coalities, in het bijzonder in recessietijd. Bij een revolving fund wordt een bedrag beschikbaar gesteld met als 
uitgangspunt van de business case de verwachting dat na verloop van tijd (afhankelijk van de gekozen 
doorlooptijd) het volledig bedrag terugvloeit naar de provincie. Daarna kunnen dezelfde middelen voor andere 
doelen worden beschikt (revolving). Op het moment dat de middelen later of niet volledig terugvloeien (door 
tegenvallende business case of faillissementen) ontstaan er problemen omdat ervan wordt uitgegaan dat deze 
middelen beschikbaar zijn. 
 
Beheersmaatregelen: Een voldoende robuust toetsingskader om potentiële kansen te beoordelen. Binnen dit 
toetsingskader moet voldoende aandacht zijn voor het voorkomen van beleidsvervlechting. Daarnaast moet 
ingezet worden op het intensiveren van het gebruik van instrumenten als omgevingsanalyse, scenarioplanning, 
risicomanagement en portfoliomanagement. Het hanteren van een clausule bij projecten welke met revolving 
middelen uitgevoerd worden waarin een voorbehoud op het terugvloeien van middelen wordt gedaan.  
Intern kan een voorziening getroffen worden als er twijfel is over het revolverende karakter. 
 
6.       Afhechten OostvaardersWold / insteek Nieuwe Natuur 
Incidenteel risico: De juridische basis onder het project OostvaardersWold (OVW) is in 2012 komen te vervallen 
door rechtelijke uitspraken.  
Het vervolgproces is opgestart middels een open planproces conform het besluit van Provinciale Staten van 30 
mei 2012. Het open planproces is uitgevoerd onder leiding van prof. R. Bekker. De uitkomsten van dit proces 
zijn in februari 2013 openbaar gemaakt. De bevindingen van prof. Bekker laten zien dat er voor OVW in haar 
originele en versoberde vorm weinig draagvlak is binnen het gebied. Daarnaast is de complexiteit groot. 
Immers, eerder verworven gronden kunnen door een veelvoud aan redenen niet eenvoudig verkocht worden 
waardoor elke afhechting en elk vervolg onzekerheden bevatten. In deze risico-inschatting lopen we niet 
vooruit op de politieke besluitvorming, maar is het juridisch en financieel afhechten van de ambities OVW 
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beoordeeld. In tabel 2.2A heeft deze inschatting gestalte gekregen op basis van de kans x impact x effect 
methode. Hierbij is mede gelet op onderstaande beheersmaatregelen gekozen voor een gemiddelde 
inschatting.  
 
Beheersmaatregelen: Aan het afhechten van het OVW en het open planproces zijn door Provinciale Staten 
kaders meegegeven waaronder begrenzing van de provinciale bijdrage tot maximaal € 33,9 miljoen. Komende 
periode zal gebruikt worden om met het Rijk en andere betrokken grondeigenaren te komen tot een 
uitwerking. In het Plan van Aanpak Nieuwe Natuur zal een grondstrategie worden voorgesteld op basis van de 
uitkomsten van bovenstaande acties.   
 
7.       OMALA (zie ook Paragraaf 6 Verbonden partijen)   
Structureel risico: De ontwikkeling van de luchthaven Lelystad blijft achter bij eerdere verwachtingen. Dit 
heeft een negatief effect op de verkoop van gronden. Daarnaast speelt ook de economische recessie een 
negatieve rol. De vertraging in de verkoop van gronden c.q. de extra inspanningen die OMALA moet verrichten 
zet het bedrijfsresultaat onder druk.  
 
Beheersmaatregelen: De aandeelhouders (provincie, Almere, Lelystad) hebben de directie en Raad van 
Commissarissen opgedragen met een grondexploitatie en ontwikkelingsstrategie te komen die gebaseerd is op 
deze veranderende omstandigheden, gericht verantwoord financieel beheer, behoud van de oorspronkelijke 
doelstellingen inclusief verkenning van mogelijkheden om via samenwerking te komen tot risicospreiding, 
versterking innovatiekracht en versterking commerciële activiteit. Dit alles binnen de financiële kaders van 
Provinciale Staten. Daarnaast is een versobering aan de kostenkant (o.a. op bedrijfsvoering) doorgevoerd. In 
verband met de financiële en economische crisis hebben de aandeelhouders besloten, dat in 2013 (of zoveel 
langer als nodig) alle investeringsbeslissingen betreffende grondverwerving of bouwrijp maken vooraf 
goedkeuring van de aandeelhouders behoeft. De stijging van het risicoprofiel van OMALA is ingegeven door het 
feit dat het behalen van het potentiële verwachtte rendement met het verstrijken van de tijd en het 
tegenvallende economische klimaat, een grotere uitdaging gaat worden. De € 0,3 mln stijging van het risico is 
tot stand gekomen door 30% van de huidige risicoreservering als verhoging te berekenen (30% van € 1 mln is  
€ 0,3 mln). 
 
8.       Afstandsbediening bruggen en sluizen  
Incidenteel risico: In 2010 heeft de provincie besloten te starten met de realisatie van de afstandbediening 
bruggen en sluizen vanaf een locatie in Flevoland. De realisatie is mogelijk door de toekenning van een 
bijdrage vanuit p-MJP voor de investering en een besparing van de personeelskosten voor de exploitatie van de 
afstandbediening. Doel van de afstandbediening is het bieden van ruimere openingstijden van bruggen en 
sluizen in Flevoland. Belangrijk onderdeel van de afstandbediening is realisatie van een glasvezelverbinding om 
de bruggen en sluizen aan elkaar te koppelen. Andere onderdelen zijn het centrale bedieningsgebouw, de 
afstandbediening (apparatuur en werkplekken) en overige randvoorwaarden om de veiligheid voor gebruikers 
en omwonenden te waarborgen. Eind 2013 moet het project worden afgerond.  
Ten eerste is er een kans dat de investering groter is dan vooraf ingeschat. Bovendien zal wanneer het project 
onverhoopt niet doorgaat, de p-MJP-bijdrage (deels) niet aan het project worden toegekend. Op dit moment 
zijn reeds gerealiseerd de centrale bedieningsruimte en de glasvezelverbinding. De investeringen (circa 50%) 
benodigd voor de afstandbediening zijn reeds gedaan, waardoor de kapitaallasten reeds drukken op de 
begroting.  
Ten tweede bestaat er een kans dat de daadwerkelijke besparingen, wanneer de afstandbediening actief is in 
2014, minder zijn dan vooraf ingeschat. In dat geval zal de totale financiële besparing van de afstandbediening 
kleiner uitvallen dan vooraf ingeschat. In 2013 wordt de organisatie rondom de afstandbediening verder 
uitgewerkt. 
 
Beheersmaatregelen: Om de kans op het bovengenoemde risico te minimaliseren, wordt gebruik gemaakt van 
externe - specialistische - deskundigheid binnen het aanbestedings- en realisatietraject van het laatste 
onderdeel van de afstandbediening (apparatuur en werkplekken). Tevens wordt strak gestuurd op de 
afgesproken realisatiedatum van 31 december 2013. Om de kans op kredietoverschrijdingen te beperken wordt 
er gewerkt met een krediet waarin een marge voor onvoorzien is geraamd. 
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9.       Europese Programma’s    
Structureel risico: De voorbereidingen voor de nieuwe programmaperiode Europa 2014 t/m 2020 zijn in volle 
gang. Met de Staatssecretaris van EZ is op 21 maart 2013 overeenstemming bereikt dat uitvoering en beheer 
van de toekomstige EFRO-programma’s decentraal blijven. Voor Flevoland betekent dit voortzetting van de 
bestaande rol in het nieuwe Operationeel Programma Landsdeel West (OP West II). De omvang van de Europese 
begroting is kleiner en de kans is groot dat het budget voor volgende Europese programma’s minder groot is 
(omvang) en er minder middelen beschikbaar gesteld worden voor Nederland (verdeelsleutel over de regio’s). 
Flevoland voert dus niet alleen haar Europese Programma’s uit, maar voor  het regionale deel van het OP 
WestII (P4 en G4) voert Flevoland ook het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit. Dit programma 
loopt tot en met 2013. 
In het huidige convenant zijn 2014 en  2015 opgenomen als nazorg- en afrondingsperiode. 
Met deze uitvoering is bij de provincie Flevoland een inzet van thans 11,6 fte gemoeid. De provincie ontvangt 
hiervoor een vergoeding plus een opslag aan overheadkosten. Met de invoering van het nieuwe programma 
moeten nadere afspraken gemaakt worden voor de uitvoering van dit programma. 
De uitvoering van het POP Plattelands ontwikkelingsprogramma gebeurt nu deels decentraal. Het rijk zet voor 
de periode 2014-2020 in op een model waarbij de beheer- en controle taken centraal uit worden gevoerd. Dit 
heeft gevolgen voor de formatie bij de provincie (circa 2 fte).  
 
Beheersmaatregel: De afgelopen jaren gebeurde uitvoering van het Operationeel Programma Kansen voor West 
tot grote tevredenheid bij de betrokkenen. Flevoland heeft inmiddels een prima kennispositie opgebouwd die 
niet eenvoudig te kopiëren is. In de Perspectiefnota 2013-2017 (besluitvorming juni 2013) wordt 
ingespeeld op dit risico van vermindering van de omvang van het programma. 
Het programma 2007-2013 zal in 2016 moeten worden afgerekend. De slotdocumenten moeten eind maart 2017 
bij de Europese Commissie zijn ingeleverd. Voor deze werkzaamheden zal ongetwijfeld een beroep worden 
gedaan op de afdeling PME. Met deze uitvoeringskosten is nog geen rekening gehouden. In de Algemene 
Reserve is daarvoor een bedrag van € 1,2 miljoen geoormerkt.  
 
10.       Nazorgfonds      
Incidenteel risico: De provincie is verantwoordelijk voor het eeuwigdurend beheer van gesloten 
vuilstortplaatsen. De methode om de in 2011 gesloten vuilstortplaats milieutechnisch af te zekeren en te 
beheren is redelijk uniek. Er moet nog ervaring mee worden opgedaan. Mocht de nieuwe technologie niet 
werken zijn er extra te maken kosten voor het vermijden van lekken en opruimen van verontreinigingen ten 
laste van het Nazorgfonds, die niet zijn voorzien. 
Voor de financiering van het Nazorgfonds is rekening gehouden met een rendement dat bij de huidige 
rentestand beduidend lager ligt. De rendementsontwikkeling is onzeker. Het risico dat ook het Nazorgfonds 
onder de werking van schatkistbankieren komt te vallen is niet waarschijnlijk. 
 
Beheersmaatregel: In het beheerplan is fors ingezet op de werking van de nieuwe technologie. Extra aandacht 
voor de voorzien. Het financiële beheer van het Nazorgfonds wordt uitgevoerd door een gerenommeerde 
financiële instelling binnen de kaders van het Treasurystatuut van het Nazorgfonds.  
 
11.        Overig bestuurlijk, strategisch en operationeel 
Incidenteel en structureel risico: Naast de top-10 van risico’s kent de provincie nog andere risico’s en 
onzekerheden met een risicoprofiel lager dan gemiddeld € 0.5 miljoen. Ter dekking van deze risico’s is een 
risicobuffer opgenomen in de meerjarenbegroting. Naast deze andere, specifieke risico’s hanteert de 
provincie, vooruitlopend op de herijking van het risicobeleid,  een bodembedrag van € 1 miljoen per categorie. 
De belangrijkste specifieke risico’s kunnen zich voordoen op het gebied van loonkostenontwikkeling (waaronder 
dekkingsgraad pensioenen), renteontwikkeling, aftoppen BTW-compensatiefonds, boetes Wet HOF (na 2017), 
bodemsanering en archeologische opgravingen, risico’s binnen infrastructurele projecten (PMIRT), verbonden 
partijen, afwaardering provinciaal vastgoed, organisatie manco’s, opdrogen BDU middelen en een materieel 
gesloten huishouding. Per saldo is hiervoor € 6,5 miljoen nodig (was € 6 miljoen). Door het toegenomen 
risicobewustzijn is er een opwaartse druk op de categorie overige risico’s. Risico’s zijn beter in beeld, er wordt 
goed nagedacht over beheersmaatregelen Tegelijkertijd is het een uiting van toenemende onzekerheid door 
factoren buiten de invloedsfeer van de provincie.  
 
Beheersmaatregelen: Risicospecifieke beheersmaatregelen plus een strak financieel kader. Doelstelling van het 
vastgestelde implementatieplan Risicomanagement is risicogericht sturen en beheersen.  
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2.3 Weerstandscapaciteit 
 
Het begrip weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel financiële ruimte de provincie heeft om substantiële 
tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid bijgesteld moet worden en/of dat doelstellingen niet kunnen 
worden gerealiseerd. De weerstandscapaciteit waarover de provincie beschikt heeft een incidentele 
component en bestaat uit de algemene reserve en vrije (niet geoormerkte) bestemmingsreserves. De 
structurele weerstandscapaciteit bestaat uit onbenutte belastingcapaciteit en het bedrag aan 
onvoorzien in de jaarlijkse Programmabegroting. Het karakter van de componenten is verschillend. Zo kunnen 
reserves slechts eenmalig worden ingezet en kent de onbenutte belastingcapaciteit een structureel karakter.  
 
Ten opzichte van de Programmabegroting 2013 zijn de componenten van de weerstandscapaciteit marginaal 
gewijzigd.  
• De stijging van € 1,3 miljoen in onbenutte belastingcapaciteit naar € 18,0 miljoen wordt veroorzaakt door 

wijzigingen in wettelijk maximum van de opcenten. 
• Het vrije deel uit de bestemmingsreserves is met € 0,5 mln afgenomen. 
• Het vrije deel van de algemene reserve is met € 1,2 mln afgenomen door Amendement Aanvulling BDU,  

€ 1,2 mln. oormerk afrekening Europese Programma’s en door een oormerk in de reserve Bodem conform 
rekening 2011. De componenten Onvoorzien en Stille reserve zijn ongewijzigd gebleven. 
 

Met name de verlaging van het vrije deel van de Algemene Reserve veroorzaakt een lichte daling ten opzichte 
van de weerstandscapaciteit bij de stand in Programma Begroting 2013. De weerstandscapaciteit is afgenomen 
met € 1,6 miljoen (-3,8%) tot € 40,3 miljoen ten opzichte van de € 41,9 miljoen stand Programma Begroting 
2013. 
 
Tabel 2.3.A Ontwikkeling weerstandscapaciteit 

9.208 11.831 13.248 18.388 15.907

22.632 19.480 3.114 6.547 6.095

Stille 
reserves

Aandelen-
bezit 12.421 1.221 0 0 0

44.261 32.532 16.362 24.935 22.002

Structureel

Onbenutte 
belastingcap
aciteit 25.700 17.200 17.200 16.700 18.050

(jaarlijks) 600 300 300 300 300

26.300 17.500 17.500 17.000 18.350

Totaal 70.561 50.032 33.862 41.935 40.352

Rekening 
31-12-
2012*€ 1.000 

Incidenteel

Algemene reserve

Bestemmingsreserves 
(vrije)

Stand Programma 
Begroting 2013

stand 
Programma 
Begroting 

2012   
Rekening   31-

12-2011*

Generaal

Rekening 31-
12-2010*

Totaal incidenteel

Onvoorzien

Totaal structureel

 
* Voor besluitvorming Provinciale Staten 
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Hieronder wordt de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit grafisch weergegeven in grafiek 2.3.B. 
 
Grafiek 2.3.B Ontwikkeling weerstandscapaciteit 
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2.4 Weerstandscapaciteit versus risico’s 
 
Het weerstandsvermogen geeft dus aan hoeveel financiële ruimte de provincie heeft om substantiële 
tegenvallers op te vangen. Voldoende weerstandsvermogen voorkomt dat elke financiële tegenvaller dwingt tot 
bezuinigen of het verhogen van tarieven of belastingen. Dit weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een 
dekkingsgraad. In tabel 2.4.B Ontwikkeling weerstandsvermogen is het weerstandsvermogen ter verduidelijking 
weergegeven als de weerstandscapaciteit minus het risicoprofiel. De dekkingsgraad wordt berekend door de 
weerstandscapaciteit te delen door het totaal van de netto risico’s. Het kunnen dekken van deze tegenvallers 
uit het weerstandsvermogen is een beheersmaatregel binnen het risicomanagement van de provincie.  
Uitspraken van de BBV commissie geven aan dat overheden ernaar dienen te streven dat de 
weerstandscapaciteit minimaal 1 tot 1,5 keer de hoogte van de netto risico’s bedraagt. Hoe hoger de 
dekkingsgraad hoe groter de kans dat de provincie in staat is om haar tegenvallers, onzekerheden en risico’s  
op te vangen. Vice versa geldt hoe lager de dekkingsgraad hoe minder ruimte de provincie heeft om haar 
tegenvallers, onzekerheden en risico’s op te vangen. Provinciale Staten hebben in haar beraadslagingen 
aangegeven een dekkingsgraad van tenminste 1,1 te willen hanteren. Deze kaderstelling wordt betrokken bij 
de herijking van het risicobeleid voorzien in 2013. 
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Tabel 2.4.B Ontwikkeling weerstandsvermogen 

 
€ 1.000 

Rekening  
31-12-2010 

Rekening    
31-12-2011 

Stand 
Programma 

Begroting 2013 

Rekening    
31-12-2012 

Totaal risico's 27.600 36.700 36.300 25.350 

Weerstandscapaciteit 70.561 33.862 41.935 40.352 
Weerstandsvermogen 43.539 -2.838 5.635 15.002 
Dekkingsgraad 2,57 0,92 1,16 1,59 
Percentage 38,80% 108,39% 85,56% 62,82% 

 
Het risicoprofiel daalt van € 36,3 miljoen bij de Programmabegroting 2013 naar 25,35 miljoen bij de 
Jaarrekening 2012. De dekkingsgraad stijgt van 1,16 naar 1,59 wat betekent dat de mogelijke financiële 
dekking voor de potentiële tegenvallers en onzekerheden in de vorm van risico’s binnen het door Provinciale 
Staten aangegeven kader ligt. Van grote invloed op het risicoprofiel van de provincie zijn nog steeds de 
potentiële Rijksbezuinigingen. Nieuw daarbij is de concessie Openbaar Vervoer. 
 
Grafiek 2.4.C Grafische voorstelling ontwikkeling weerstandsvermogen 
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De incidentele risico’s zijn € 13,85 miljoen en waren bij de Programmabegroting 2013 € 20,1 miljoen 
(incidentele weerstandscapaciteit € 22,00 miljoen, beslag 63%). De structurele risico’s zijn € 11,5 miljoen en 
waren bij de Programmabegroting 2013 € 18,5 miljoen (structurele weerstandscapaciteit € 18,35 miljoen, 
beslag 63% ). Kijken we naar de afzonderlijke dekkingsgraden, dan bedragen deze voor incidenteel 1,59 (was 
1,24) en voor structureel 1,60 (was 1,05). 
 
Tabel 2.4.D Ontwikkeling dekkingsgraden 

  
  

Stand 
Programma 

Begroting 2012   
Rekening    

31-12-2011 

Stand 
Programma 

Begroting 2013   
Rekening    

31-12-2012 
Totale dekkingsgraad 2,19 0,92 1,16 1,59 
Incidentele dekkingsgraad 1,48 0,90 1,24 1,59 
Structurele dekkingsgraad 2,90 0,95 1,05 1,60 

 
De structurele dekkingsgraad is zich aan het herstellen en zet daarmee de stijgende trend door. Dankzij de 
intensieve aandacht voor het nemen van beheersmaatregelen rond structurele risico’s wordt het risicoprofiel 
actief verlaagd en neemt de dekkingsgraad toe. De incidentele dekkingsgraad is eveneens gestegen ondanks 
dat de incidentele weerstandscapaciteit licht is afgenomen (Algemene Reserve en vrije ruimte 
bestemmingsreserves). 
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Grafiek 2.4.E Ontwikkeling dekkingsgraad 
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De minimale grens van het niet geoormerkte deel van de algemene reserve (als percentage van de totale 
lasten) is op 5% vastgesteld en opgenomen in de Nota Reserves & Voorzieningen. Hierbij  is tevens vastgelegd 
dat bij het doorbreken van de ondergrens maatregelen worden genomen. Deze vrije ruimte binnen de 
algemene reserve maakt deel uit van de weerstandscapaciteit.  
 
Tabel 2.4.E Ondergrens Algemene reserve  (bedragen x € 1.000) 

  
€ 1.000  

Stand 
Programma 

Begroting 2012    
Rekening    

31-12-2011 

Stand 
Programma 

Begroting 2013    
Rekening    

31-12-2012 
Algemene reserve 11.831 13.248 18.388 15.907 
Totale lasten 208.136 241.783 199.965 188.715 
Dekkingspercentage 5,70% 5,50% 9,20% 8,43% 
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3  Onderhoud kapitaalgoederen 
 

3.1 Algemeen 
 
We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van een omvangrijke hoeveelheid vastgoed op het gebied 
van mobiliteit. Het betreft in eerste instantie de autowegen (540 km), rotondes (49 stuks), fietspaden (370 km) 
en parallelwegen (45 km). De wegen hebben als primaire functie het regionale verkeer tussen de dorpen en 
steden af te wikkelen; een kerntaak van de provincie. 
Langs de wegen ligt circa 1.050 hectare wegberm, waarin ongeveer 37.000 bomen groeien. De bermen bepalen 
mede het landschappelijk karakter van de provincie. Het provinciale wegennet bestaat daarnaast uit bruggen 
(ruim 100 kunstwerken), verkeersregelinstallaties (circa 30 verkeerslichten) en openbare verlichting (ruim 2200 
lichtmasten). 
 
Ten tweede beheert de provincie 157 km vaarweg. De vaarwegen betreffen de vaarwegbak, de oevers en de 
beweegbare bruggen (13 stuks) en sluizen (11 stuks).  
 

 
 
De instandhouding van de provinciale infrastructuur (kapitaalgoederen), bestaande uit het wegennet en het 
vaarwegennet, wordt gewaarborgd door alle onderdelen van die infrastructuur op goede wijze in stand te 
houden. In stand houden is het beheer, onderhoud (jaarlijks en niet-jaarlijks) en vervanging. 
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3.2 Beleidskader ten aanzien van het onderhoud 
 

3.2.1 Wegen en vaarwegen 
 
De instandhouding van het provinciale wegen en vaarwegennet wordt gewaarborgd door alle tot het wegen en 
vaarwegennet behorende componenten op goede en kostenefficiënte wijze te beheren en te onderhouden. 
 
Ten aanzien van het wegennet houdt dit in het op tijd uitvoeren van onderhoud aan de verhardings-
constructies, de civiele kunstwerken (beweegbare bruggen, viaducten, duikers en (fiets)tunnels) de 
wegmarkering, de bermen, de beplantingen, het wegmeubilair (openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, 
ANWB-bewegwijzeringsborden, RVV-bebording en het meubilair ten behoeve van het openbaar vervoer). 
Daarnaast zijn een adequate gladheidbestrijding en het voeren van een goed publiekrechtelijk 
(wegenverkeerswet) en privaatrechtelijk beheer van provinciale eigendommen langs/in provinciale wegen ook 
belangrijke aspecten om het provinciale wegennet op goede wijze te kunnen beheren, exploiteren en in stand 
te houden op het gewenste kwaliteitsniveau.  
  
De exploitatie en beheer van het vaarwegennet omvat het zorg dragen voor het vastgestelde vaarwegprofiel, 
het op tijd uitvoeren van onderhoud aan de sluiscomplexen, de oevers, inclusief de aanwezige oever-
voorzieningen zoals steigers en oeverconstructies. Uiteraard draagt ook hier het voeren van een goed publiek-
rechtelijk en privaatrechtelijk beheer van provinciale eigendommen langs/in de provinciale vaarten bij aan het 
op goede wijze beheren, exploiteren en in standhouden op het gewenste kwaliteitsniveau van het provinciale 
vaarwegennet.  
 
Stille lasten 
De voorlopige uitkomst is dat er 66 miljoen voor vervangingsinvesteringen nodig is voor de komende 10 jaar. De 
strategische uitvoeringsplannen waarbij de kwaliteitsniveaus van het onderhoud worden bepaald, worden 
medio 2013 voorgelegd aan PS. Eind 2013 wordt een integraal beheerplan ter besluitvorming voorgelegd aan 
PS. Vanaf 2014 verloopt de programmering volgens de nieuwe systematiek. 
 
In de strategische uitvoeringsnota’s worden de uitgangspunten (kwaliteitsniveaus) met betrekking tot het 
beheer, de exploitatie en de instandhouding van het wegen- en vaarwegennet voor tenminste vijf jaren 
vastgelegd. De uitvoeringsstrategie voor Groen is in 2012 opgesteld. De uitvoeringsstrategieën voor    
Verkeersregelinstallaties, Kunstwerken, Verhardingen, Openbare Verlichting en Vaarwegen worden in de loop 
van 2013 afgerond. Vervolgens worden alle uitvoeringsstrategieën integraal voorgelegd aan Provinciale Staten 
zodat een afgewogen keuze gemaakt kan worden op basis van de noodzakelijke beheerskosten van de 
verschillende onderdelen van de provinciale infrastructuur.  
Er is gestart met het onderbrengen van de relevante informatie inzake wegen en vaarwegen in een geauto-
matiseerd beheersysteem. Het doel is om te komen tot een professioneel beheer en onderhoud van de 
infrastructuur: assetmanagement.  
 
Brugbediening 
De openingstijden voor de sluizen verschillen. De meeste sluizen hebben in de winterperiode (1 november t/m 
31 maart) de volgende openingstijden: Maandag t/m vrijdag 7:30 – 12:30 en 13:00 – 18:00, zaterdag 7:30 – 
12:30 en zon- en feestdagen gesloten. De meeste sluizen hebben in de zomerperiode (1 april t/m 31 oktober) 
de volgende openingstijden: Maandag t/m zaterdag 7:30 – 12:30 en 13:00 – 19:00, zon- en feestdagen 9:00 – 
12:30 en 13:00 – 19:00. 
Het totaal aantal sluispassages was 48.775. Dit betrof 7.302 voor beroepsvaart en 41.473 voor recreatievaart. 
Het totaal van de brugopeningen voor de Elburgerbrug en Vollenhoverbrug betrof 8.421 waarbij 16.040 schepen 
passeerden. Het aantal schepen dat passeerde zonder dat de bruggen omhoog hoefden is niet bijgehouden.  
Eind jaren negentig is besloten om gefaseerd over te gaan op het op afstand bedienen van bruggen en sluizen. 
In 2007 is besloten over te gaan tot bediening op afstand voor alle provinciale bruggen en sluizen in Flevoland 
vanaf 1 centrale locatie. In 2012 is besloten deze locatie in het provinciehuis te huisvesten.  
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Calamiteitendienst 
Voor de provinciale wegen is 24 uur per dag en 7 dagen per week een calamiteitendienst actief om gevaarlijke 
situaties zo snel mogelijk (acuut) te verhelpen (bv gladheidbestrijding, reinigen wegdek, schades, etc). Hierop 
is in 2012 bijna 900 keer een beroep gedaan. Afgesproken is dat de toezichthouder van het betreffende gebied 
binnen 1 uur ter plaatse moet zijn.  
 
Gladheidbestrijding 
De gladheidbestrijding heeft tot doel het (zoveel mogelijk preventief) bestrijden van gladheid op de wegen en 
fietspaden. De wegbeheerder heeft namelijk een wettelijk vastgelegde inspanningsverplichting om bij optre-
dende gladheid de weg zo goed mogelijk bereidbaar te houden. Voordat natte weggedeelten gaan opvriezen 
wordt een preventieve strooiactie uitgevoerd. Bij sneeuwval wordt een sneeuwbestrijdingactie uitgevoerd. Het 
aantal strooibeurten varieert per jaar sterk en bedraagt gemiddeld 31 preventieve strooiacties en 7 sneeuw-
bestrijdingacties. In de zogenaamde kwakkelwinters, met temperaturen rond het vriespunt, worden de meeste 
strooiacties uitgevoerd. In 2012 zijn er 27 preventieve strooiacties en 10 sneeuwbestrijdingacties uitgevoerd. 
 
Steunpunten 
Het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur wordt fysiek verzorgd vanuit de provinciale 
vestigingen Dronten, Stichtsebrug en Emmeloord. 
Het groot onderhoud van de gebouwen op de steunpunten bestaat onder andere uit schilderwerk, vervanging 
dakbedekkingen, lambriseringen, CV-installatie. Door de aanwezigheid van strooizout is het onderhoud aan de 
zoutloodsen intensiever en kostbaarder dan aan het kantoorgebouw. Tevens wordt bijzondere aandacht 
geschonken aan de toepassing van de milieu- en ARBO wetgeving op de vestigingen.  
 

3.2.2 Provinciehuis 
 
In 2009 is het Meerjaren Onderhoud- en investeringsplan (MJOP) voor de periode 2009 tot en met 2013 
vastgesteld. Met dit plan wordt gewaarborgd dat het gebouw, de daarin aanwezige installaties en apparatuur 
op een goede wijze worden beheerd, geëxploiteerd en onderhouden. In het plan zijn een 3-tal zaken 
geïnventariseerd, namelijk het jaarlijks onderhoud, het meerjaren onderhoud en de vervangingsinvesteringen. 
 
Het jaarlijks onderhoud is nodig om de bedrijfszekerheid van het gebouw en de installaties te waarborgen, de 
veiligheid te kunnen garanderen en de uitstraling van het gebouw in stand te houden. Tevens wordt dit 
onderhoud uitgevoerd om te voldoen aan regelgeving (bijvoorbeeld ARBO en NEN) en verzekerd te zijn van 
ondersteuning van de leverancier (bijvoorbeeld garantiebepalingen). 
 
Het meerjaren onderhoud betreft het niet reguliere en groot onderhoud aan het gebouw, installaties, 
apparatuur en inrichting. Dit onderhoud omvat ondermeer schilderwerk, vervanging verlichtingsarmaturen, 
zonwering, dakbedekking en dergelijke. De uitvoering vindt gemiddeld om de 5 tot 20 jaar plaats. De 
normering die de Rijksgebouwendienst hanteert voor dit type gebouwen is de leidraad. 
 
De provincie wil het beheer en onderhoud van de gebouwen van de provincie Flevoland verder 
professionaliseren. Eén van de hulpmiddelen daarbij is het in regie zetten van een deel van het beheer en 
onderhoud. Het gaat hier dan vooral om de gebouwgebonden installaties. In het MJIP zijn de 
vervangingsinvesteringen meegenomen. De vervanging is begroot op basis van de economische levensduur 
(afschrijvingstermijn), maar op het beslismoment van de feitelijke vervanging wordt ook bezien of het 
investeringsgoed langer mee kan. De afschrijvingstermijnen voor de investeringen zijn vastgelegd in de 
Financiële Verordening Provincie Flevoland 2003. Voorbeelden hiervan zijn de vervanging van de audiovisuele 
installaties, meubilair, apparatuur voor de repro en keukenapparatuur. 
 
De lasten van het jaarlijks onderhoud zijn opgenomen in de exploitatie. Het meerjaren onderhoud wordt 
rechtstreeks ten laste van de daarvoor gevormde voorzieningen gebracht. Om de voorzieningen op het juiste 
peil te houden, worden hieraan jaarlijks middelen toegevoegd. 
 
In de bijlage van het Meerjaren onderhouds- en investeringsprogramma 2009-2013 is geopteerd voor het 
doteren van € 250.000 per jaar voor 2011-2013 en € 350.000 per jaar vanaf 2014. Het jaarlijks onderhoud aan 
het provinciehuis, alsmede de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening niet jaarlijks onderhoud, maakt 
onderdeel uit van de kosten van de bedrijfsvoering. 
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3.3 Middelen 
 

3.3.1 Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie) 
 

Jaarlijks onderhoud (x € 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jaarlijks onderhoud landwegen 4.709 5.315 4.911 4.841 4.842 4.865 

Jaarlijks onderhoud vaarwegen 1.458 1.853 1.491 1.514 1.514 1.514 

Jaarlijks onderhoud provinciehuis 349 365 398 398 398 398 

Totaal 6.516 7.533 6.800 6.753 6.754 6.777 
 

3.3.2  Uitgaven / Reserve niet jaarlijks onderhoud dotaties  
(ten laste van exploitatie op basis van uitvoeringsstrategie notities) 

 

Reservering niet jaarlijks onderhoud  
(x € 1000) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NJO landwegen 5.089 4.954 4.614 5.283 5.342 5.398 

NJO vaarwegen 1.302 1.459 1.604 1.714 1.814 1.714 

NJO provinciehuis 250 250 250 350 350 350 

Totaal 6.641 6.663 6.468 7.347 7.506 7.462 

 

3.3.3 Niet jaarlijks onderhoud onttrekkingen (ten laste van voorziening op 
 basis van meerjarenprogrammering) 
 

Niet jaarlijks onderhoud 
(x € 1000) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale kosten Wegen 4.798 3.589 9.490 8.110 4.435 5.650 

Totale kosten Vaarwegen 1.807 2.097 1.925 2.405 1.875 1.715 

Totale kosten provinciehuis 225 305 30 198 271 493 

Totaal 6.830 5.991 11.445 10.713 6.581 7.858 
 

3.3.4 Ontwikkeling stand voorziening niet jaarlijks onderhoud  
 

Stand per 31/12 (x € 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Voorziening NJO Landwegen  8.453 9.818 4.942 2.115 3.022 2.770 

Voorziening NJO Vaarwegen 1.818 1.167 846 155 94 93 

Voorziening NJO provinciehuis 1.248 1.012 1.232 1.384 1.463 1.320 

 Totaal 11.519 11.997 7.020 3.654 4.579 4.183 
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4  Financiering 
 

4.1 Algemeen 
 
De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en de ministeriële Regeling Uitzetting Derivaten 
Decentrale Overheden (RUDDO) stellen voorwaarden aan het financieringsgedrag van provincies. Deze regel-
geving is vertaald in het door Provinciale Staten vastgestelde Treasurystatuut. De financieringsparagraaf geeft 
inzicht in de treasuryfunctie van de provincie. Treasury is gericht op de financiering van de activiteiten die 
binnen de provincie worden uitgevoerd ter realisatie van het beleid en de bedrijfsvoering. De belangrijkste 
activiteit van de treasury is het uitzetten van overtollige of het aantrekken van benodigde middelen. De basis 
hiervoor vormt een liquiditeitenplanning voor de korte termijn (12 maanden). In het uitzettingsbeleid van 
gelden wordt door de provincie, vanuit haar publieke functie, mede de MVO-performance (maatschappelijk 
verantwoord ondernemen) van financiële ondernemingen meegewogen. 
 

4.2 Ontwikkelingen 
 
In de afgelopen zomer verlaagde de ECB het belangrijkste rentetarief tot het laagste niveau ooit. 
De herfinancieringsrente werd verlaagd naar 0,75% en  tegelijkertijd zakte de depositorente naar 0%. 
Dit heeft zijn weerslag gehad op de hoogte van de tarieven die hierna werden geboden door verschillende 
partijen bij uitzettingen met een (relatief) korte looptijd. Deze waren zodanig laag dat is besloten om zoveel 
als mogelijk de middelen te plaatsen op (dagelijks opvraagbare) spaarrekeningen om zo toch nog enig 
rendement te behalen. 
 
Verder heeft de (nieuwe) regering besloten dat in 2013 verplicht schatkistbankieren zal worden ingevoerd. 
Inmiddels is er een onderhandelaarsakkoord tussen de betrokken partijen (package-deal), waarbij ook het 
schatkistbankieren is betrokken. Het Kabinet is enigszins tegemoet gekomen aan de bezwaren, onder meer 
door het voor de decentrale overheden mogelijk te maken om onderling aan elkaar uit te lenen en zo een beter 
rendement te halen dan bij de schatkist. Het verplichte schatkistbankieren zal gevolgen hebben voor de hoogte 
van de te ontvangen rente inkomsten in de toekomst.  
 
Bijzonder was dat de BNG (onze huisbank) onlangs liet weten dat zowel de kredietbeoordelaars S&P als eerder 
al Moody’s aan de AAA rating van de bank de kwalificatie “creditwatch negative” hebben toegevoegd. Dit 
vanwege de aanhoudende economische neergang in Nederland en de eurozone. Deze neergang leidt tot hogere 
risico’s voor de gehele Nederlandse bancaire sector. Deze kwalificaties door de rating agencies volgen op 
eerdere vergelijkbare beoordelingen van de kredietwaardigheid van de Staat der Nederlanden. Het beheersen 
van het kredietrisico bleef hierdoor dan ook punt van aandacht. 
 

4.3 Performance en uitzettingen 
 

Rendement 
 

Percentage 
 
 

Middelen 
X € 1.000 

 

Opbrengst 
X € 1.000 

 

Begroting (primitief) 2,0% 60.000 1.200 

Begroting (na wijziging) 1,1% 70.000 757 

Realisatie 0,9% 84.800 771 

 
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt komt het percentage voor het gerealiseerde rendement uiteindelijk lager 
uit dan geraamd. Het gemiddelde percentage is lager doordat een deel van de middelen niet uitgezet kon 
worden a.g.v. limieten op uit te zetten spaargelden bij bankinstellingen. Dit heeft zich vertaald in een relatief 
hoger rekening-courant saldo bij de BNG. 
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De (gemiddelde) omvang van de middelen is aanmerkelijk hoger dan het bedrag zoals genoemd in de primitieve 
begroting. Dit is vooral een gevolg van achterblijvende uitgaven, zoals deze in de Zomernota en in de laatste 
begrotingswijziging van 2012 zijn gerapporteerd.  
Het gecombineerd effect van een hogere liquiditeitenomvang en een lager rendement heeft ervoor gezorgd dat 
uiteindelijk de gerealiseerde opbrengst nagenoeg overeenkomt met de raming in de begroting na wijziging. 
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De grafiek over het verloop van het behaalde rendement laat zien dat na een scherpe terugval over de jaren 
2009 en 2010 en een korte opleving in 2011 er toch weer sprake is van een neerwaartse beweging.  
 
De grafiek over het verloop van de omvang van de liquide middelen laat een geleidelijke toename van de 
middelen zien. Zoals reeds aangegeven weerspiegelt dit het temporiseren van de investeringen en de bijdragen 
in grote projecten. Hierdoor is een verwachte afname van liquide middelen omgeslagen in een toename ervan.  
 

4.4 Risicobeheer 
 
In het Treasurystatuut worden vier risico’s onderkend: 
• Renterisico: de kans dat rentewijzigingen nadelige financiële gevolgen hebben; 
• Koersrisico: de garantie dat de hoofdsom in stand blijft gedurende de looptijd van de uitzetting; 
• Kredietrisico: de kans dat een debiteur de hoofdsom niet terugbetaalt als gevolg van betalingsproblemen 

en/of een faillissement; 
• Liquiditeitrisico: de kans dat er op korte en/of lange termijn te weinig liquide middelen voorhanden zijn 

om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen. 
 
Alle vier de risico’s zijn in 2012 afdoende ondervangen door gespreid gelden uit te zetten in vastrentende 
waarden (waarbij de hoofdsom is gegarandeerd) bij solide financiële instellingen (met een A-rating of hoger) 
binnen Nederland. 
Ons beleid geeft aan dat prudent wordt omgegaan met de gelden. Er zijn geen gelden aangetrokken om deze 
tegen een hoger rendement uit te zetten (bankieren). De gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal mag 
de kasgeldlimiet (7% van de begrotingsomvang) niet overschrijden. Aangezien het saldo over alle kwartalen 
positief was, is aan deze norm voldaan. 
De renterisiconorm (20% van de vaste schuld per 1 januari) is bedoeld om het renterisico op langlopende schuld 
te beperken. Aangezien we geen vaste schuld hebben en vooralsnog geen geld voor de lange termijn zullen 
aantrekken, is aan de renterisiconorm voldaan. 
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5  Bedrijfsvoering 
 

5.1  Algemeen 
 
Onder het motto ‘de basis op orde’ is toegewerkt naar een sobere en doelmatige bedrijfsvoering. De lijn van 
de afgelopen collegeperiode voortzettend zijn we gericht aan de slag gegaan met het optimaliseren en 
stroomlijnen van primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen. Daarbij zijn belangrijke en soms moeilijke 
keuzes gemaakt. In de bedrijfsvoering zijn kosten bespaard door kritisch naar het takenpakket en de 
dienstverlening  van de ondersteunende afdelingen te kijken. Ook hebben we helaas afscheid moeten nemen 
van collega’s wier functies is komen te vervallen.  
We zijn voortvarend aan de slag gegaan met de ombuigingen. Dit heeft tot financieel voordeel geleid waarover 
in de laatste begrotingswijziging 2012 is gerapporteerd. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in het verbeteren van de 
bestaande organisatie. Zo is een aantal uitvoerende ondersteunende processen in één afdeling ondergebracht. 
In de ontwikkeling naar een procesgeoriënteerde organisatie hebben afdelingen gewerkt aan het verbeteren 
van werkprocessen. Op het gebied van risicomanagement zijn belangrijke stappen gezet.  
 

5.2  Procesoriëntatie 
 
Op basis van de positiebepaling in 2011 zijn organisatiebreed en per afdeling ontwikkelpunten benoemd. 
Organisatiebreed lagen de ontwikkelpunten vooral op het gebied van financiën, informatie en processen. 
Voor de organisatiegebieden financiën, automatisering en personeel zijn verbeteringen gerealiseerd door het 
uitvoeren van het plan van aanpak 'Interne Beheersing'. De Staten zijn in 2012 over de voortgang geïnformeerd. 
Op het gebied van informatiemanagement is de nota Informatie in Beweging opgesteld, met daarin de 
belangrijkste opgaven voor de informatievoorziening. Tot slot zijn in het afgelopen jaar meerdere 
processen verbeterd en beschreven en is een Business Process Management geïmplementeerd voor het 
beheersen van organisatieprocessen. De ontwikkelpunten per afdeling zijn opgenomen in de afdelingsplannen 
voor 2012 en op afdelingsniveau uitgevoerd. 
 

5.3  Verbetering interne beheersing 
 
De interne controle heeft een nadrukkelijke plaats gekregen in de organisatie. De control en financiële kaders 
zijn grotendeels ingevoerd, de centralisering van de financiële functie ligt op schema en de 
managementinformatie is sterk verbeterd. De beheersing van de personeelsbudgetten is op orde en er is een 
verbeterslag doorgevoerd in de bestuurlijke planning- en control-instrumenten. De voorbereidingen zijn in gang 
gezet voor het verbeteren van de financiële administratie.  
Wij hebben in 2012 de instructie Financiële administratie geactualiseerd. Daardoor is de verdeling van 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betreffende afdelingshoofden geregeld. In 2012 is conform de 
instructie gewerkt.  
 

5.4  Zaaksgewijs werken  
 
Alle organisatieonderdelen hebben de instructie Zaaksgewijs Werken gevolgd waarbij het principe is toegelicht. 
Ze gaan hier nu uitvoering aan geven. 
Voor het op orde krijgen van het archief over de periode 2006-2011 hebben alle afdelingen en programma’s 
ruim ingezet om hieraan te voldoen.  
Alle organisatieonderdelen hebben structureel rapportages ontvangen voor betere archivering en tijdige 
afhandeling van processen. 



 122

5.5  Risicomanagement             
 
Risicomanagement heeft het afgelopen jaar de besluitvorming beïnvloed. Als gevolg van risico's die zich hebben 
voorgedaan zijn ontwikkelingen beëindigd of beslissingen aangepast.  
             
Het afgelopen jaar zijn de P&C-documenten verbeterd met een risico-inventarisatie en – analyse op bestuurlijk 
niveau. De meeste risico’s zijn strategisch van aard. De kwaliteit van het risicoprofiel en van de paragraaf 
Weerstandsvermogen zijn toegenomen. Deze informatie heeft de Provinciale Staten meer inzicht gegeven in de 
wijze waarop de provincie rekening houdt met onverwachte gebeurtenissen. De organisatie brengt de risico’s in 
beeld door informatie op te halen bij het management. Daarbij is ook gelet op de genomen 
beheersmaatregelen. De belangrijkste risico’s zijn op deze wijze in het Jaarverslag verantwoord. 
 
Het risicobewustzijn is toegenomen. Doordat er bestuurlijke en politieke aandacht is voor risico’s en 
risicomanagement, is risicomanagement een gewoon onderdeel van het werk. Risicomanagement is minder 
lastig en bedreigend en meer een hulpmiddel. Daardoor verandert de cultuur (houding en gedrag) rondom 
risicobeheersing. In toenemende mate handelt de organisatie proactief op basis van beheersmaatregelen. De 
kwaliteit van de advisering over risico’s en onzekerheden zijn we aan het verbeteren. De implementatie van 
risicomanagement is een zaak van enkele jaren. Het plan van aanpak uit 2011 is uitgevoerd en heeft geleid tot 
extra inzet op en aandacht voor risico’s en risicomanagement. Het is weliswaar nog geen automatisme om bij 
relevante beslissingen mogelijke risico’s uitgebreid te vermelden, maar er is aandacht voor.  
 
De besluitvorming op (strategische) dossiers is meer dan vorig jaar voorzien van risicoanalyses. Het afgelopen 
jaar is het aantal analyses sterk toegenomen. Het streven is de eenduidigheid van deze analyses te versterken.  
 

5.6 Auditfunctie 
 
Het auditprogramma 2012 is meer risicogericht ingestoken en ondersteunt de speerpunten van de ontwikkeling 
van de organisatie op het gebied van transitie en interne beheersing. De volgende audits en onderzoeken zijn 
in 2012 gestart en afgerond:  

• ICT-project Thin Clients; 
• opvolging van audits: de wijze waarop de organisatie aanbevelingen uit eerdere audits (uit 2009-2011) 

heeft opgevolgd; 
• Bewust Extern: een onderzoek  naar de het strategisch omgaan met externe capaciteit. Hierin is de 

methodiek van waarderend onderzoeken toegepast; 
• Zakelijke Belangen: een preventief onderzoek naar de wijze waarop een gedeputeerde zijn zakelijke 

belangen op afstand heeft geplaatst; 
Verder zijn twee audits opgestart, die in 2013 afgerond worden: een onderzoek naar de samenwerking tussen 
de provincie en haar externe partners in ‘vitale coalities’ en een kwaliteitstoets op de positiebepaling van de 
provincie in het Overheidsontwikkelmodel ten behoeve van het Transitieprogramma. Ter uitvoering van artikel 
217A van de Provinciewet is een onderzoek gestart naar 'Kansen voor Samenwerking met Gemeenten'. Dit 
onderzoek moet inzicht geven in de kansen op het gebied van samenwerking tussen de provincie, gemeenten 
en het waterschap en heeft als zodanig een explorerend karakter. Door onvoorziene omstandigheden is de 
opdrachtverlening vertraagd en vindt de uitvoering door een extern bureau in 2013 plaats.  
Tenslotte is het Auditstatuut geactualiseerd en zijn de verantwoordelijkheden van Concerncontrol, directie en 
het college vastgesteld. 
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5.7 Omgevingsdienst  
 
Bestuurlijk heeft besluitvorming plaats gevonden tot het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Dit heeft geleid tot de inrichting van een nieuwe 
organisatie voor de Omgevingsdienst per 1 januari 2013. De Omgevingsdienst huurt voor haar huisvesting een 
van de drie vleugels van het provinciehuis.  
In totaal zijn 39 formatieplaatsen op het gebied van vergunningverlening en handhaving overgegaan van de 
provincie naar de Omgevingsdienst. Als gevolg van de vorming van de Omgevingsdienst zal de komende jaren 
een reductie van de overhead in de provinciale organisatie plaats hebben.   
 

5.8 Aanbevelingen rekenkamer 
 
Beheer civieltechnische kunstwerken (2009) 
In een intensief traject is het huidige areaal in beeld gebracht en daarmee de stille lasten en vervangingen. 
Tegelijkertijd zijn de kwaliteitsniveaus vastgesteld in strategische uitvoeringsplannen. Medio 2013 zullen alle 
aanbevelingen van de RR voor de kunstwerken en de rest van het areaal zijn geïmplementeerd. 
 
Beleid bedrijvenlocatie (2009/2010) 
De Monitor Uitvoeringsstrategie van het Platform Bedrijven en Kantoren ten behoeve van de Metropoolregio 
Amsterdam is ondertekend. De Gemeentelijke Vestigingsplaatsvisies zijn door de gemeenten opgesteld. Er is 
een convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 
 
Uitvoering OV-concessiebeheer (2009) 
Er is een scheiding aangebracht tussen beleid en uitvoering van concessiebeheer OV. De uitvoering van de 
provinciale streekvervoerconcessie vindt plaats in een gemeenschappelijk verband met Overijssel en 
Gelderland (Uitvoeringscluster OV Oost). Het beleid ten aanzien van concessiebeheer krijgt in 2013 vorm door 
het opstellen en vaststellen van een OV beheersplan. Op beleidsniveau start in 2013 een herijking van het 
provinciale OV beleid.  
 
Monitoring afspraken Jeugdzorg (2010) 
De aanbevelingen zijn op hoofdlijnen overgenomen. Het wegwerken van wachtlijsten is als startpunt gebruikt 
om de efficiency en logistiek van de jeugdzorg in Flevoland structureel te verbeteren. Daarmee zijn de 
aanbevelingen gerealiseerd. 
 
Leefbaarheid en vitalisering platteland (2011) 
Omdat de middelen voor de huidige programmaperiode reeds allemaal belegd zijn in projecten, heeft de 
provincie aangegeven de aanbevelingen mee te nemen bij de voorbereiding van een (eventueel) vervolg 
progamma.  
 
Sturing op onderbouwing reserves (2010) 
Op 27 januari 2011 heeft Provinciale Staten de nota 'Reserves en voorzieningen 2011-2015' vastgesteld. In deze 
nota zijn de reserves en voorzieningen inhoudelijk en financieel onderbouwd en zijn er duidelijke en 
transparante spelregels geformuleerd. Voor een deel van deze spelregels geldt externe regelgeving. Een ander 
deel wordt door Provinciale Staten vormgegeven en vastgesteld 
 
Invulling convenant Bedrijventerreinen (2010) 
De provincie heeft in 2010 het Provinciaal Herstructurering Programma Flevoland opgesteld en in 2011 de 
Beleidsregel Herstructureringsprojecten Flevoland voor de periode 2011-2013. 
 
Werking PDCA-cyclus economisch beleid (2011) 
Bij het opstellen van de nieuwe Economische Agenda Flevoland in 2012/2013 is rekening gehouden met de 
overgenomen aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer. De monitoring van de PDCA-cyclus is nog in 
ontwikkeling.  
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Sturing PS grote projecten (2010) 
De Statenwerkgroep Planning en Control is betrokken geweest bij de opstelling van een Procedureregeling voor 
grote projecten en de wijze waarop PS daarbij betrokken zijn. Dit krijgt een plaats in het Beoordelingskader 
samenwerkingsverbanden. Daarin zijn ook de aanbevelingen uitgewerkt.  Ook in het handvest voor de 
informatievoorziening PS dat in voorbereiding is komen grote projecten aan de orde. Conform een van de 
aanbevelingen rapporteren wij in de Jaarrekening over de voortgang van de uitvoering.  
 
Doeltreffendheid subsidies (2012) 
In 2012 is gestart met het verbeteren met het begin van het subsidietraject door het opstellen van duidelijke 
doelen en kaders voor de subsidies 2013. Bij de herinrichting van het subsidieproces hebben wij specifieke 
aandacht voor de prestatieafspraken meetbaarheid en afrekenbaarheid. Aan onze grootste verbonden partijen 
hebben wij inmiddels prestatiegerichte subsidies verleend.  
Hiermee hebben wij stap 1 van de handreiking van de rekenkamer in gang gezet. 
Bij de vaststelling van de subsidies 2013 is de gehele subsidiecyclus doorlopen en kunnen we de vervolgstappen 
uit de handreiking effectief gaan inzetten. 
 
Duurzaam inkopen (2012) 
Bij alle EU-aanbestedingen zijn de duurzaamheidcriteria meegenomen. Het monitoren van de duurzaamheid 
met behulp van een contractmanagement systeem heeft vertraging opgelopen. Een beperkt aantal van de 
afgesloten contracten is in het systeem opgenomen. Het voornemen is dit in 2013 verder op te pakken. In 
afwijking van het PS-besluit vindt de rapportage over de gerealiseerde percentages duurzaam inkopen 
tweejaarlijks plaats via de monitor van het Rijk. De eerstvolgende rapportage is eind 2013. 
 
SMART doelstellingen Programmabegroting (2012) 
De Programmabegroting 2013 is als document zelfstandig leesbaar gemaakt. Doelen en activiteiten (voor 2013) 
zijn conform de criteria van concreetheid (SMART) opgesteld. In de statenwerkgroep Planning en control zijn 
de resultaten besproken als ook de bevindingen van de RRK op de verbeteringen. In 2013 gaan we verder met 
de uitwerking van de doelenboom in de begroting.  
 
Monitoring locaties bodemverontreiniging (2012) 
Drie keer per jaar is de voortgang van het Meerjarenprogramma Bodemsanering besproken. Voor elk jaar zijn 
per bodemsaneringlocatie de prestaties gemeten en is de bijbehorende begroting opgesteld. Vanaf 2013 start 
het toezicht op de handhaving van nazorg bij bodemsaneringslocaties. 
 

5.9  Transitie 
 
In 2012 is een transitieteam gestart met het vormgeven van 3 inhoudelijke sporen vanuit de opdracht van het 
coalitieakkoord. De trekkers van de sporen hebben met een werkgroep activiteiten in kaart gebracht met als 
doel een meer op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie, in een moderne, efficiënte en op 
resultaatgerichte organisatie. Het inhoudelijke spoor Vitale Coalities gaat naar aanleiding van de audit Externe 
Samenwerking verschillende trajecten in gang zetten. Het spoor Modern Werkgeverschap richt zich op 4 pijlers: 
het toekomstbeeld van Flevoland, in- en externe mobiliteit, persoonlijke ontwikkeling en een geëquipeerde 
organisatie. Het spoor Efficiënt en Resultaatgericht werkt aan diverse producten.  
De activiteiten in het kader van 'waarderend ontwikkelen' en het Management Development traject 
ondersteunen deze sporen. Uit de waarderende gesprekken tussen collega's worden de rode draden gehaald en 
in 2013 volgen dialoogtafels met de gehele organisatie. Het spoor 'Flevo Inspiratie Tour' heeft in 2012 het 
format klaar gezet en begin 2013 volgt de eerste FIT-bijeenkomst. Met behulp van het 
Overheidsontwikkelmodel is in 2012 bepaald waar we als organisatie staan. Op basis hiervan meten we de 
voortgang van de doelstellingen van het transitieprogramma. 
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6  Verbonden partijen 
 

6.1 Algemeen 
 
Algemeen 
Verbonden partijen zijn publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechts-
personen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s) waarin we een bestuurlijk én een financieel belang hebben. 
Een bestuurlijke band houdt in dat we invloed op het beleid en de bedrijfsvoering kunnen uitoefenen door het 
bezit van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een financiële band betekent dat we aan de 
verbonden partij financiële middelen ter beschikking hebben gesteld of dat we financieel verantwoordelijk zijn 
voor de verbonden partij.  
 
Beoordelingskader verbonden partijen 
In 2008 is het ‘Beoordelingskader verbonden partijen’ vastgesteld. Deze nota geeft transparantie in de keuzes 
die bij de vele aspecten voor het al dan niet aangaan of aanhouden van een verbonden partij een rol spelen. 
Het sluiten van een overeenkomst in het kader van de in het Coalitieakkoord 2011-2015 bedoelde vitale 
coalities geschiedt aan de hand van het beoordelingskader. Dit kader wordt daartoe geactualiseerd.  
 
Deelnemingen 
Gewenste effecten met betrekking tot de deelnemingen: 
• Nutsbedrijven (Enexis, Alliander (beide zijn netwerkbedrijven van Essent resp. NUON), Attero 

(afvalverwerkingsbedrijf ex Essent), Vitens, Friese Pad en Afvalzorg: tarieven voor de burgers, kwaliteit 
van de dienstverlening. We beogen met onze deelnemingen in Enexis, Attero, Alliander en Vitens de 
energieleveringstarieven, afvaltarieven en de watertarieven voor de burgers, alsmede de kwaliteit van de 
dienstverlening te bewaken. De invloed van Flevoland blijkt in de praktijk heel beperkt en is evenredig aan 
het percentage van de aandelen die wij bezitten (Enexis 0,02%, Attero 0,02 %, Alliander 0,04 %  en Vitens 
0,08%); 

• Nazorgfonds: een gemiddeld doelrendement van in ieder geval 5,06% (over 30 jaar) over het belegde 
vermogen zodat er afdoende middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de nazorg van gesloten 
stortplaatsen waar de provincie voor verantwoordelijk is; 

• Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL): aantal (met succes afgeronde) projecten, spin-off van 
projecten in termen van geacquireerde bedrijvigheid en werkgelegenheid, naamsbekendheid, mate van 
kennisverspreiding; 

• OMALA: het ontwikkelen van een hoogwaardig bedrijventerrein bij Lelystad Airport en de A-6; 
• Bank Nederlandse Gemeenten: goed advies en dienstverlening tegen een concurrerende prijs. Daarnaast 

geven de aandelen een prima rendement; 
• Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek: vergunningverlening, toezicht en handhaving van 

wetten en verordeningen op het gebied van milieu-, water- en omgevingskwaliteit tegen een 
concurrerende prijs.  

 
Samenwerkingsverbanden 
Gewenste effecten met betrekking tot de samenwerkingsverbanden: 
• Interprovinciaal overleg (IPO): mate van kennisuitwisseling, mate van invloed op Rijksbeleid, gezamenlijke 

visievorming, oplossen gezamenlijke knelpunten; 
• Randstedelijke Rekenkamer: onderzoekt het rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren van de 

provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland; 
• Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen: kwaliteit en hoeveelheid aangeleverde gegevens; 
• Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land: mate waarin een breed scala aan doelgroepen is geïnfor-

meerd over het cultureel erfgoed van Flevoland middels tentoonstellingen, bezoek aan studiecentrum en 
raadplegen van archieven; 

• Stichting MC Ziekenhuizen: bijdrage leveren aan de warme doorstart van de IJsselmeer ziekenhuizen. 
 
In de volgende paragraaf geven we een nadere toelichting per verbonden partij. 
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Wijzigingen in de lijst met verbonden partijen  
De Randstedelijke Rekenkamer en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zijn toegevoegd aan 
deze paragraaf en Het Friese Pad is van de lijst van verbonden partijen afgevoerd. 
In 2011 is een slotverklaring afgegeven voor de stortplaats Het Friese Pad waarna de nazorgfase is ingegaan. Na 
de overdracht van de stortplaats aan de provincie heeft de NV zich beziggehouden met afrondende 
werkzaamheden die uiteindelijk leiden tot de liquidatie (ontbinding) van de vennootschap. In 2012 is 
ingestemd met de opgestelde slotbalans en de slotverdelingslijst, hiermee is  het laatste formele besluit 
genomen met betrekking tot de liquidatie en is het slotdividend uitgekeerd.  
 

6.2 Overzicht verbonden partijen 
 

6.2.0 Samenvatting 
 
In het onderstaande overzicht worden de verbonden partijen schematisch samengevat. Vervolgens is per 
verbonden partij een toelichting opgenomen en worden enkele financiële indicatoren geschetst (zoals 
vermogen, resultaat en dividend). Ten aanzien van het dividend wordt opgemerkt dat in de tabellen per jaar 
het dividend over het betreffende boekjaar (t) is opgenomen. Echter dit dividend wordt in de exploitatie 
verantwoord in boekjaar t+1.  
                (bedragen x € 1.000) 

 
 

Verbonden Partijen
resultaat 

2011
dividend 

2012
risico's en 

beheersmaatregelen Betrokken bestuurder
Ex-Essent, Arnhem

229.400      n.n.b. zie § 6.2.1 M.J.D. Witteman

Ex-Nuon, Amsterdam 251             n.n.b. zie § 6.2.2 M.J.D. Witteman

Ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland BV (OMFL), Lelystad 60               n.n.b. zie § 6.2.3 J.N.J. Appelman

OMALA N.V.
14               n.n.b. zie § 6.2.4 J.N.J. Appelman/ 

J. Lodders
CV Airport Garden City

-                  n.n.b. zie § 6.2.4 J.N.J. Appelman/ 
J. Lodders

NV Bank voor Nederlandse 
Gemeenten, 's Gravenhage

256.000      n.n.b. zie § 6.2.5 M.J.D. Witteman

Openbaar Lichaam 
Erfgoedcentrum Nieuw Land 5                 n.n.b. zie § 6.2.6 J. Lodders

MC-ziekenhuizen
11.526        n.n.b. zie § 6.2.7 Mw. Leemhuis door overheden 

voorgedragen.
Stichting Landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen, Den Haag

51-               n.n.b. zie § 6.2.8 J. Lodders

Vitens NV, Utrecht
36.000        n.n.b. zie § 6.2.9 M.J.D. Witteman

NV afvalzorg Holding
4.575          n.n.b. zie § 6.2.10 J. Lodders

Nazorgfonds gesloten 
stortplaatsen provincie Flevoland, 
Lelystad

199-             n.n.b. zie § 6.2.11 Gehele college van GS

InterProvinciaal Overleg (IPO), 
Den Haag

528             n.n.b. zie § 6.2.12 M.J.D. Witteman

Servicepunt Handhaving 
(SepH), Lelystad 8-                 n.n.b. zie § 6.2.13 J. Lodders

Randstedelijke rekenkamer 
(gemeensch. regeling) 84               n.n.b. zie § 6.2.14 Provinciale Staten

Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek (OFGV) -                  n.n.b. zie § 6.2.15 J. Lodders



 127

6.2.1 Ex-Essent, Arnhem 
 
Openbaar belang  
Na de verkoop van Essent aan RWE is de provincie Flevoland aandeelhouder gebleven van het netwerkbedrijf 
van Essent (Enexis), het milieubedrijf van Essent (Attero) en Stichting Duurzaamheid, die de duurzaamheid-
doelstelling van RWE bewaakt. Wij zijn tevens tijdelijk verbonden aan een aantal ‘special purpose vehicles’, 
voornamelijk BV’s, die zijn opgericht om de losse eindjes van de verkoop van Essent goed af te hechten: 
• Cross Border Lease BV (CBL);  
• Vordering Enexis BV; 
• Verkoop Vennootschap BV; 
• Extra Zekerheid Vennootschap BV; 
• Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE); 
• Claim Staat Vennootschap BV. 
 
Nadat in 2011 de aandeelhouders van PBE (inclusief Flevoland) ingestemd hebben met het schikkingsvoorstel 
(project Buren) betreffende de overdracht van aandelen EPZ (kerncentrale Borsele), is in 2012 gewerkt aan de 
afwikkeling van dit besluit. Voorbereidingen tot opheffing en uitbetaling van de laatste dividenden vinden 
gespreid plaats en zullen de komende jaren een vervolg krijgen. Hierdoor worden de restanten van de 
tijdelijke participaties in de energiebedrijven geleidelijk beëindigd. 
 
Deze verslaglegging is verder beperkt tot Enexis en Attero, omdat de overige participaties van tijdelijke aard 
zijn.  
 
Enexis is een netwerkbedrijf dat zowel een elektriciteitsnet als een gasleidingennet bezit. De inwoners van Urk 
en de Noordoostpolder zijn vaak klant van Enexis. Enexis richt zich op leverbetrouwbaarheid, veiligheid, 
duurzaamheid en innovatie. Ons aandeelhouderschap in Enexis bestond voor een groot deel uit financiële 
afwikkelingen van leningen, dividenden en uit het voorbereiden van aandeelhoudersvergaderingen.  
Attero is een afvalverwerkingsbedrijf, dat zich richt op grootschalige verwerking van huishoudelijk, organisch 
en mineraal afval. Het bedrijf richt zich op duurzaamheid, innovatie, betrouwbaarheid en klantgerichtheid. 
Ook bij Attero richt ons aandeelhouderschap zich op dividenden en het voorbereiden van aandeelhouders-
vergaderingen. In 2012 hebben vertegenwoordigers van de provincie Flevoland niet deelgenomen aan de 
aandeelhoudersvergaderingen. 
 
Wijze van participatie 
Het belang in het aandelenkapitaal in alle ex-Essent bedrijven is 0,02%.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
Wij hebben in 2012 de volgende risico’s gelopen: 
 
Bestuurlijk: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van bestuurlijke risico’s in verband met het zeer beperkte aandeel in de 

energiemaatschappijen en netwerkbedrijven. 
Financieel: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van een financieel risico. Er is slechts sprake van een ‘normaal’ 

aandeelhouderschaprisico. 
 
Gezien de beperkte risico’s zijn beheersmaatregelen in 2012 niet aan de orde geweest. 
 
Financiële gegevens 

                                 (Bedragen x € 1.000) 

Enexis 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 2.963.000 3.130.900 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 2.947.000 1.994.600 n.n.b.

Nettoresultaat 193.000 229.400 n.n.b.

Ontvangen dividend 17 25 n.n.b.
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                                                  (Bedragen x € 1.000) 

Attero 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 257.400 274.152 n.n.b.*

Vreemd vermogen 582.000 544.940 n.n.b.

Nettoresultaat 25.600 25.445 n.n.b.

Ontvangen dividend 0 2 n.n.b.

* De verwachting is dat medio 2013 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 
 

6.2.2 Ex NUON, Amsterdam  
 
Openbaar belang 
In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf van NUON verkocht aan Vattenfall. Levering van de aandelen 
geschiedt in tranches. In 2012 heeft Nuon/Vattenfall een verzoek gedaan tot versnelde overdracht van de 
derde tranche aandelen. Wij hebben ingestemd met de verkoopactiviteit, maar besloten zelf geen gebruik te 
maken van de geboden verkoopmogelijkheid, in verband met de huidige lage rente. 
 
Wij zijn nog tijdelijk aandeelhouder van een aantal ‘special purpose vehicles’, die zijn opgericht om de losse 
eindjes van de verkoop van NUON goed af te hechten: 
• NUON Energy NV (restant energiebedrijf); 
• NUON Energy Public Assurance Foundation (bewaakt duurzaamheiddoelstelling, werkgelegenheids-

doelstelling en dergelijke in Nederland); 
• NUON Escrowfonds. 
 
Ook hebben wij voor tenminste 4 jaar zitting in de stichting ‘NUON Energy Public Assurance Foundation’. Deze 
stichting richt zich onder andere op het behoud van de NUON-kantoren in Nederland, behoud van de naam 
NUON gedurende 4 jaar na verkoop, bewaken van de duurzaamheidstrategie en het bewaken van de 
leveringszekerheid. Aangezien deze stichting een tijdelijk karakter heeft, zal hier niet verder op in worden 
gegaan. 
Na splitsing van de energieproductiebedrijven en de netwerkbedrijven zijn wij aandeelhouder gebleven van het 
netwerkbedrijf van de NUON, Alliander. Ook na overkoop van alle aandelen NUON Energy NV en van alle 
bovengenoemde special purpose vehicles zal het aandeelhouderschap van netwerkbedrijf Alliander blijven. 
 
Deze verslaglegging is verder beperkt tot Alliander, omdat de overige participaties van tijdelijke aard zijn. 
Alliander is het grootste netwerkbedrijf van Nederland. De inwoners van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland zijn 
vaak klant van Alliander. Veiligheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en schoon zijn de bedrijfsdoelstellingen 
van Alliander.  
 
Wijze van participatie 
Op 31-12-2012 hebben wij een deelneming in Alliander. Het belang in het aandelenkapitaal is 0,04%. Gezien 
ons beperkte aandelenbezit, heeft het aandeelhouderschap zich beperkt tot financiële afwikkeling van de 
deelnemingen en voorbereiding van de aandeelhoudersvergaderingen. Wij hebben de aandeelhouders-
vergaderingen in 2012 zelf niet bijgewoond. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
Wij hebben in 2012 de volgende risico’s gelopen: 
 
Bestuurlijk: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van bestuurlijke risico’s in verband met het zeer beperkte aandeel in de 

energiemaatschappijen en netwerkbedrijven. 
Financieel: 
• Er is nauwelijks sprake geweest van een financieel risico. Er is slechts sprake van een ‘normaal’ 

aandeelhouderschaprisico. 
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Gezien de beperkte risico’s zijn beheersmaatregelen ook in 2012 niet aan de orde geweest. 
 
Financiële gegevens 
                                    (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 2.906 3.079.000 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 4.494.000 4.239.000 n.n.b. 

Nettoresultaat 222.000 251.000 n.n.b.

Ontvangen dividend 25 52 n.n.b.

* De verwachting is dat medio 2013 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 
 

6.2.3 Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (OMFL) - Lelystad 
 
Openbaar belang 
Sinds mei 2004 is de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) actief. Doel van de OMFL is het bevorderen 
van investeringen en werkgelegenheid. De OMFL richt zich op de volgende thema’s: 
• innovatie en ontwikkeling; 
• investeringsbevordering; 
• marketing en promotie toerisme; 
• financiering en participaties. 
 
Met ingang van 2007 is de OMFL tevens verantwoordelijk voor de toeristische promotie van Flevoland. Deze 
taak wordt uitgevoerd door een aparte businessunit, Toerisme Flevoland genaamd, die volledig is geïntegreerd 
in de OMFL.  
 
De OMFL heeft drie (juridisch onafhankelijke) dochters: het MKB Fonds, het Technofonds en Beheer Flevoland 
Participaties B.V. Het MKB Fonds, waarvan wij naast de OMFL en de Rabobank aandeelhouder zijn, participeert 
in startende en groeiende MKB-ondernemingen. Het Technofonds, waarvan vijf gemeenten tevens 
aandeelhouder zijn, houdt zich bezig met de kapitaalverstrekking aan startende en groeiende MKB-
ondernemingen met een technologische invalshoek. De Beheer Flevoland Participaties BV voert de directie over 
beide participatiefondsen.  
 
Wijze van participatie 
Wij bezitten 100% van de aandelen van de OMFL. De OMFL is voortgekomen uit de in 1996 opgerichte Holding 
Flevoland BV. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
Wij hebben in 2012 de volgende risico’s gelopen: 
 
Bestuurlijk: 
• bestuurlijke risico’s hebben zich niet voorgedaan. 
Financieel: 
• wij hebben OMFL voorafgaand aan 2012 gesubsidieerd. Deze subsidiering wordt achteraf (medio 2013) 

definitief vastgesteld op basis van een beoordeling van de geleverde prestaties. Het verwachte financiële 
risico is beperkt en in theorie zo groot als een (achteraf) ten onrechte verleende subsidie voor een jaar. 

 
We hebben de risico’s beheerst door: 
 
Bestuurlijk: 
• niet van toepassing. 
Financieel: 
• de administratieve organisatie van OMFL is accuraat; 
• wij hebben toegezien op tussentijdse financiële rapportages. 
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Financiële gegevens 
          (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 7.704 6.444 6.818 6.518 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 1.046 934 1.115 1.068 n.n.b. 

Nettoresultaat 11 174 36 60 n.n.b. 
* De verwachting is dat medio 2013 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 
 

6.2.4 OMALA NV/CV Airport Garden City 
 
Openbaar belang 
OMALA is een overheids-NV, die in 2009 is opgericht door de gemeenten Lelystad en Almere en de provincie 
Flevoland. Hoofddoelstelling van OMALA is versterking van de sociaal-economische structuur en bevordering 
van de werkgelegenheid in Flevoland in samenhang met de ontwikkeling van Lelystad Airport, door het 
realiseren van een hoogwaardig (duurzaam) businesspark. De oprichting van de werkorganisatie Ontwikkeling 
Maatschappij Airport Garden City C.V. heeft eind 2011 plaatsgevonden.  
  
Wijze van participatie 
Aandeelhouders van OMALA hebben elk 33,33 % van de aandelen. De deelneming betreft vanaf begin 2009 
1.000 aandelen à € 25, de nominale waarde bedraagt € 25.000. Tevens hebben de drie deelnemende partijen 
elk € 1 miljoen deelneming in CV Airport Garden City. In 2010 hebben de Raden van Almere en Lelystad en de 
Staten van Flevoland ingestemd met een maximale lening van € 9,5 miljoen per aandeelhouder. Daarvan is t/m 
2012 € 2,65 miljoen verstrekt.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
Wij hebben in 2012 de volgende risico’s onderkend: 
 
Bestuurlijke risico’s: 
• conflicterende belangen en tegenvallende resultaten zouden kunnen leiden tot een afbrokkelend draagvlak 

voor deelname aan OMALA; 
• de vertraagde ontwikkeling van Lelystad Airport ontneemt OMALA N.V. een bijzonder verkoop argument; 
Financiële risico’s: 
• als de economische crisis aanhoudt en de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad niet plaatsvindt, 

bestaat het risico dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet van de grond komt.  
 
Beheersing van de risico’s heeft in 2012 plaatsgevonden door: 
 
Bestuurlijk: 
• Wij ( twee gedeputeerden) vormden met vier wethouders van Almere en Lelystad gezamenlijk de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OMALA. Deze heeft in 2012 één keer vergaderd. Er hebben 
twee schriftelijke aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden. Tevens heeft er vijf keer een bestuurlijk 
overleg plaatsgevonden. Door deze overleggen zijn de aandeelhouders goed op de hoogte van de 
ontwikkelingen bij OMALA en hebben zij goed invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsstrategie van 
OMALA. De ontwikkelingsstrategie van OMALA N.V. is herijkt. Alle aandeelhouders hebben opnieuw 
ingestemd met de oorspronkelijke missie van OMALA. 

• Lysias Advies B.V. heeft in onze opdracht een advies geschreven over de ontwikkeling van OMALA. De 
oorspronkelijke ambities van OMALA zijn tegen het licht van de voortdurende economische crisis en de 
vertraagde ontwikkeling van Luchthaven Lelystad gehouden en de kwetsbaarheden en (financiële) risico's 
van het project zijn benoemd. Op basis van dit advies hebben wij in het bestuurlijk overleg en in 
de aandeelhoudersvergaderingen ingezet op cashflowbeheersing, hetgeen nu ook de basis vormt van de 
herziene Grondexploitatie van OMALA.  

• Wij hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Lelystad Airport bestuurlijk ondersteund en gestimuleerd. De 
aandeelhouders hebben zich ingezet om de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad tot zakenluchthaven 
mogelijk te maken en daarmee OMALA een Unique Selling Point te geven dat de bedrijfsacquisitie sterk zal 
ondersteunen. 
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Financieel: 
• De belangrijkste beheersmaatregel betreft sturing op de cashflow, waarbij ingezet wordt op fasering van 

aankoop en bouw- en woonrijp maken. Met andere woorden: de kosten zo dicht mogelijk op het moment 
van verkoop van de grond.   

• Een andere beheersmaatregel betreft een beperking van de organisatiekosten waardoor de 
kostenontwikkeling van OMALA beperkt blijft. Het personeel van OMALA werkt tevens nagenoeg volledig op 
inhuurbasis, waardoor er geen grote financiële verplichtingen blijven na eventueel ontslag.   

• In de Herziene Grondexploitatie is een risicoparagraaf opgenomen waardoor aanwezige risico's beter 
beheerst kunnen worden.  

• De grootste uitgavenpost in de Herziene Grondexploitatie is het verwerven van grond. Als zekerheid is 
ingebouwd dat de grond juridisch eigendom blijft van de aandeelhouders Almere, Lelystad en Provincie 
Flevoland tot daadwerkelijk verkoop van grond aan zich vestigende bedrijven plaatsvindt. Hiermee is een 
materiële zekerheid ingebouwd indien de grondexploitatie niet wordt gerealiseerd overeenkomstig de 
verwachtingen. Of de verworven grond te zijner tijd daadwerkelijk de historische verkrijgingsprijs 
vertegenwoordigt is moeilijk te voorspellen. 

• Door de aandeelhoudersvergadering is bepaald dat de directie van OMALA alleen na instemming van de 
aandeelhouders over kan gaan tot grondverwerving en bouw- en woonrijp maken. Het betreft hier een 
tijdelijke maatregel ten behoeve van extra zekerheid, in afwijking van de governance afspraken zoals in 
de Samenwerkingsovereenkomst OMALA N.V. is verwoord. 

• Ten slotte was in de businesscase van OMALA was reeds aangegeven dat OMALA pas op langere termijn 
kostendekkend of rendabel zou kunnen zijn. 

 
Financiële gegevens OMALA 

      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 180 158 167 181 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 69 58 3.173 181 n.n.b. 

Nettoresultaat -282 -393 9,2 13,9 n.n.b.

Ontvangen dividend 0 0 0 0 n.n.b.

* De verwachting is dat medio 2013 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 
 
Financiële gegevens Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City C.V. 
              (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen    3.001 n.n.b.* 

Vreemd vermogen    6.667 n.n.b.

Nettoresultaat    0 n.n.b.

Ontvangen dividend    0 n.n.b.

* De verwachting is dat medio 2013 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 
 

6.2.5 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten, ’s-Gravenhage  
 
Openbaar belang 
De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger door haar 
financiële dienstverlening aan overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, 
onderwijs en nut. 
 
Wijze van participatie 
Aandeelhouders van de BNG zijn de Staat der Nederlanden (50%) en provincies en gemeenten (50%). Onze 
deelneming betreft 75.250 aandelen à € 2,50 nominaal. De voorlopers van deze aandelen zijn in 1990 
aangekocht voor een totale verkrijgingprijs van € 571.962. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
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De provincie loopt geen substantiële risico’s. De provincie bankiert met een bankinstelling die goed advies en 
dienstverlening verleent en voldoet aan de hoogste rating (AAA) van drie ratingbureaus (S&P, Moody’s en 
Fitch). Daarnaast geven de aandelen een goed rendement. 
 
Vooruitzicht lange termijn 
De mogelijk langer aanhoudende economische neergang in Nederland en de eurozone leidt volgens Standard & 
Poor's tot hogere risico's voor de gehele Nederlandse bancaire sector. Dit is voor S&P reden de 
langetermijnrating van BNG Bank nader te overwegen. In afwachting van de uitkomst daarvan heeft S&P op 16 
november 2012 aan de AAA rating van de bank de kwalificatie 'creditwatch negative' toegevoegd. Eerder heeft 
Moody's het vooruitzicht voor BNG Bank gewijzigd van 'stable' naar 'negative'. De wijziging van Moody's 
vooruitzicht volgt op een vergelijkbare actie van deze rating agencies jegens de Staat der Nederlanden. Fitch 
heeft BNG Bank een stabiel vooruitzicht toegekend. Daarmee blijft BNG Bank een van de meest 
kredietwaardige banken ter wereld. 
 
korte termijn 
Korte termijn schuldpapier uitgegeven onder BNG's EURO-Commercial Paper Programme hebben een 
uitzonderlijke dan wel uitstekende kwaliteit rating. (A-1+  van Standard & Poor's, P-1 van Moody's en F1+ van 
Fitch). . BNG staat op de jaarlijkse ranglijst met de 'World’s 50 Safest Banks' 2012 van Global Finance als 
veiligste bank van Nederland. Wereldwijd bekleedt BNG de tweede plaats op deze lijst. 
 

          (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 1.979.000 2.253.000 2.259.000 1.897 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 99.386.000 102.243.000 116.274.000 134.563 n.n.b. 

Nettoresultaat 158.000 278.000 257.000 256.000 n.n.b. 

Ontvangen dividend 132 187 173 87 n.n.b. 

* De verwachting is dat medio 2013 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 

 

6.2.6 Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land (gemeenschap. regeling) 
 
Openbaar belang 
Op 1 januari 2004 is de gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land opgericht. Doel van de 
gemeenschappelijke regeling zoals blijkt uit artikel 2 van deze regeling en toelichting is tweeledig: 
a. het gezamenlijk behartigen van de belangen van de deelnemende overheden op grond van de Archiefwet; 
b. het bewerkstelligen van andere werkzaamheden die niet alleen betrekking hebben op de Archiefwet. 
 
Wijze van participatie 
Aan deze gemeenschappelijke regeling nemen naast ons de volgende partners deel: 
• Ministerie van OCW; 
• Gemeenten Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde; 
• Waterschap Zuiderzeeland; 
• Stichting Nieuw Land; 
• Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders. 
 
Bij de gemeenschappelijke regeling is gekozen voor een openbaar lichaam met een algemeen bestuur en een 
dagelijks bestuur.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
Wij hebben in 2012 de volgende risico’s gelopen: 
 
Bestuurlijk: 
• dubbele petten rol bestuurder, doordat een van de gedeputeerden ook zitting heeft in het bestuur van 

Erfgoedcentrum Nieuw Land.  
Financieel: 
• bij calamiteiten kan in beginsel een beroep op de provincie worden gedaan. 
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De risico’s werden beheerst door: 
 
Bestuurlijk risico: 
• in 2012 participeerde de gedeputeerde namens ons in de stuurgroep Samenwerking Kust voor de 

verkenning naar een erfgoedpark aan de Lelystadse kuststrook door de drie organisaties Nieuw Land 
Erfgoedcentrum, Bataviawerf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

Financieel risico: 
• de operationele risico’s zijn door het erfgoedcentrum afgedekt met verzekeringen.   
 
Financiële gegevens 

     (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 1.224 963 826 426 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 8.754 9.167 8.733 8.505 n.n.b. 

Nettoresultaat -25 -25 0 5 n.n.b. 
* De verwachting is dat medio 2013 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 
 

6.2.7 Stichting IJsselmeerziekenhuizen 
 
Openbaar belang 
Op 4 december 2008 hebben Provinciale Staten besloten om een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar te stellen 
aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen als achtergestelde lening. Bedoelde geldleningovereenkomst tussen de 
provincie en de Stichting IJsselmeerziekenhuizen is eind januari 2010 aangegaan. Het doel van de provinciale 
bijdrage is het leveren van een bijdrage aan de warme doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, zodat de 
kwaliteit en continuïteit van medische voorzieningen en acute zorg in Noordelijk en Oostelijk Flevoland wordt 
gewaarborgd, evenals het behoud van een groot deel van de werkgelegenheid.  
De huidige rechtspersoon Stichting IJsselmeerziekenhuizen is blijven bestaan, maar de ziekenhuizen hebben 
een nieuwe naam gekregen: MC-ziekenhuizen. Er heeft een bestuurlijke overdracht plaatsgevonden van de 
zeggenschap van de stichting aan leden van de MC Groep die de Raad van Bestuur van de stichting vormen.  
 
Wijze van participatie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), provincie Flevoland, 
gemeente Lelystad, Stichting IJsselmeerziekenhuizen, MC Groep. Namens de 3 overheden is er een lid benoemd 
in de Raad van Toezicht van de stichting. 
Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft in 2010 een achtergestelde lening van € 2 miljoen van de provincie  
Flevoland ontvangen tegen jaarlijks verschuldigde rente van 5,5%. Aflossing in 3 termijnen per 31 december 
2012, 31 december 2013 en 31 december 2014. Ook de gemeente Lelystad en  Ministerie van VWS hebben elk 
een achtergestelde lening van € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Naast de bijdrage van VWS is door de 
Nederlandse Zorgautoriteit balanssteun verstrekt van € 18 miljoen.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
Wij hebben in 2012 de volgende risico’s gelopen: 
 
Bestuurlijk: 
Bestuurlijk hebben we nauwelijks risico gelopen door een verantwoorde governance structuur (zie verdere 
toelichting bij beheersmaatregelen). Hierdoor zijn risico’s op imagoproblemen en schade voor de provincie 
door onvoldoende management afgedekt. 
 
Financieel: 
• wij hebben achtergestelde lening jegens alle andere schuldeisers van de Stichting; 
• het uitblijven van de aflossing per 31-12-2012. Een voorwaarde voor aflossing is dat de solvabiliteit op die 

datum hoger is dan 15%. Het eerste deel van de lening zal door de MC groep per 31-12-2012 afgelost 
moeten worden mits de solvabiliteit hoger is dan genoemde 15%. Op basis van de - door een accountant 
beoordeelde - jaarcijfers 2012 van het ziekenhuis zal bepaald worden of deze solvabiliteitsratio van 15% is 
gehaald en of het ziekenhuis het eerste deel van de lening wel of niet aflost. Dit zal naar verwachting 
medio 2013 bekend zijn.  
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De risico’s werden beheerst door: 
 
Bestuurlijke risico’s:     
• namens de drie overheden was er een lid benoemd in de Raad van Toezicht; 
• afspraken tussen het bestuur van de Medische Staf MC Groep over de verbetering van de kwaliteit van de 

medische specialistische zorg; 
• het toepassen van de principes van Good Governance ten aanzien van de Raad van Bestuur en de Raad van 

Toezicht; 
• periodiek bestuurlijk overleg over de voortgang van de uitvoering van de plannen tot het eind van de 

periode van steunverlening.     
Financiële risico’s: 
• het naleven van verplichtingen welke zijn opgenomen in overeenkomst door de Stichting; 
• wij hebben een voorziening getroffen voor oninbare vorderingen. 
 
Financiële gegevens 

(Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen -24.388 -12.860 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 91.451 79.685 n.n.b. 

Nettoresultaat 1.619 11.526 n.n.b. 

* De verwachting is dat medio 2013 de definitieve jaarcijfers bekend zijn. 
 

6.2.8 Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Den Haag 
 
Openbaar belang 
Via het LMA verkrijgen we gegevens omtrent de ontvangst en afgifte van binnenlandse afvaltransporten van 
gevaarlijk afval en bedrijfsafval bij meldingsplichtige bedrijven. Deze gegevens worden gebruikt voor 
het toezicht en de handhaving van het Besluit en de Regeling Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen en Wet milieubeheer. Daarnaast kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor beleid en 
vergunningverlening. Het doel van de stichting LMA is om de informatie te beheren omtrent de ontvangsten en 
afgifte van deze afvalstoffen en deze gegevens te verstrekken aan diverse overheden. 
 
Wijze van participatie 
Alle provincies nemen deel in het LMA. In de Raad van Toezicht zijn alle provincies vertegenwoordigd. De 
gedeputeerde Milieu vertegenwoordigt de provincie Flevoland. Het LMA staat voor de nodige veranderingen. De 
huidige structuur van het LMA kan in de toekomst niet gecontinueerd worden omdat het draagvlak voor de 
stichtingsvorm en de volledige provinciale financiering van het LMA op de middellange termijn zal vervallen. 
Gemeenten nemen de rol van toezichthoudende instantie bij afvalbedrijven steeds meer over van de 
Provincies. Toezicht en handhaving komt in de toekomst steeds meer bij de RUD’s te liggen waardoor het 
directe belang voor de Provincies afneemt. Voorlopig worden alleen die activiteiten uitgevoerd die strikt 
noodzakelijk zijn om de huidige LMA functie te continueren. Er is nog geen inzicht in de oplossing voor de lange 
termijn. In de meerjarenbegroting is aangegeven dat de provinciale bijdrage aan het LMA blijvend wordt 
verlaagd tot 25% in 2014 en de daarop volgende jaren.     
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico’s. De bijdrage neemt af. 
 
Financiële gegevens 

             (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 3.669 3.340 3.288 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 480 641 887 n.n.b. 

Resultaat -412 -329 -51 n.n.b. 
* De stukken voor de Raad van Toezicht inclusief de jaarrekening 2012 komen in mei/juni van 2013 bij de provincie binnen. 
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De negatieve financiële resultaten van het LMA komen voort uit de gemaakte afspraken om middelen uit de 
reserves in te zetten voor uitvoering van projecten. De totale reservepositie is nog steeds afdoende. 
 

6.2.9 Vitens NV, Utrecht 
 
Openbaar belang 
Als aandeelhouder van Vitens NV, het waterleidingbedrijf in onze provincie, zijn we uit eerste hand 
geïnformeerd over eventuele (beleids)voornemens van het bedrijf. Ook kunnen we samen met andere 
aandeelhouders invloed uitoefenen op het beleid van Vitens NV. We zijn op grond van de Waterwet beheerder 
van het grondwater. De informatie kan worden gebruikt om het beheer van het zoete grondwater in Zuidelijk 
Flevoland, dat de belangrijkste bron is voor de drinkwatervoorziening in Flevoland, beter vorm te geven. 
 
Wijze van participatie 
Provincies en gemeenten in Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in 
Drenthe en Noord-Holland zijn aandeelhouder van Vitens. De deelneming van de provincie Flevoland betreft 
4.316 aandelen à € 1 nominaal. Dit is 0,08% van het totale aantal aandelen. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico’s. 
 
Financiële gegevens 

      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 342.100 353.800 359.000 402.600 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 1.296.100 1.314.900 1.322.600 1.277.800 n.n.b.

Resultaat 28.600 25.000 26.900 36.000 n.n.b.

Ontvangen dividend 13 12 11 12 n.n.b.

* De verwachting is dat de jaarcijfers medio 2013 bekend zijn. 
 

6.2.10 NV Afvalzorg Holding (voorheen Afvalzorg Deponie BV) 
 
Openbaar belang 
Als aandeelhouder van NV Afvalzorg Holding, zijn we uit eerste hand geïnformeerd over eventuele 
(beleids)voornemens van het bedrijf. Ook kunnen we samen met andere aandeelhouders invloed uitoefenen op 
het beleid van NV Afvalzorg Holding. We zijn aandeelhouder geworden vanwege het zekerstellen van 
toekomstige stortcapaciteit en het beheersbaar houden van de bijbehorende toekomstige milieuconsequenties 
tegen maatschappelijk acceptabele kosten. 

 

Wijze van participatie 

Tot 2003 hadden we een deelneming in Afvalzorg Deponie BV. De oorspronkelijke verkrijgingprijs (en de 
boekwaarde) bedroeg € 4.084,-. In 2003 is de aandelenverhouding Afvalzorg geherstructureerd en hebben we 
(tegen gesloten beurs) een deelneming in Afvalzorg Holding NV verworven. De deelneming betreft nu 7.000 
aandelen à € 200, de nominale waarde bedraagt € 1.400.000. We hebben 10 procent van de aandelen in ons 
bezit; de provincie Noord-Holland de resterende 90 procent.  

 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2012de volgende risico’s gelopen: 
 
Financieel:  
• Door tegenvallende marktomstandigheden of niet voorziene risico’s kunnen de resultaten van de 

onderneming onder druk komen te staan waardoor er geen dividendbetaling meer plaatsvindt. 
 
Dit risico wordt beheerst door: 
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• We toetsen de verantwoordingsdocumenten van NV Afvalzorg Holding en oefenen onze rechten uit als 
aandeelhouder. Daarnaast worden dividenden prudent begroot.  

 
Financiële gegevens 

          (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 41.954 47.704 53.480 56.613 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 108.708 107.926 107.697 88.498 n.n.b. 

Nettoresultaat 6.791 7.000 5.540 4.575 n.n.b. 

Ontvangen dividend 125 125 125 125 n.n.b. 
* De verwachting is dat de jaarcijfers medio 2013 bekend zijn. 
 

6.2.11 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Flevoland, Lelystad 
 
Openbaar belang 
De wetgever heeft in het kader van de nazorgverplichting in de Wet Milieubeheer voor de na 1 september 1996 
gesloten stortplaatsen aan het nazorgfonds rechtspersoonlijkheid toegekend. Het nazorgfonds is verantwoor-
delijk voor het beheer van de gelden die ten behoeve van de nazorg door de stortplaatsexploitanten worden 
opgebracht en de financiering van de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaatsen.  
Voor ons gaat het om de stortplaatsen Het Friese Pad (nazorgfase in 2011 van start gegaan), Braambergen 
(verwachte start nazorg op zijn vroegst eind 2013, waarschijnlijk later) en Zeeasterweg (verwachte start 
nazorg in 2053). 
 
Wijze van participatie 
Het Nazorgfonds is door en voor ons opgericht. 2 leden van Gedeputeerde Staten vormen het Dagelijks bestuur 
en Gedeputeerde Staten vormen het Algemeen bestuur van het Nazorgfonds en zijn wettelijk belast met het 
beheer ervan.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2012 de volgende risico’s gelopen: 
 
Financieel:  
• nadat een sluitingsverklaring is afgegeven voor een stortplaats gaat de nazorgfase van start. Als na het 

afgeven van die verklaring blijkt dat in het Nazorgfonds onvoldoende vermogen aanwezig is om de 
eeuwigdurende nazorg te kunnen bekostigen, dan komen aanvullende kosten voor rekening van de 
provincie. Verhalen op de exploitanten is dan niet meer mogelijk. Er ontstaat een financieel risico 
wanneer het beleggingsrendement van het Nazorgfonds lager dan 5,06% is (landelijke rekenrente voor 
doelvermogen en heffing) en wanneer het op te brengen doelvermogen te laag blijkt te zijn. 

 
Dit risico wordt beheerst door: 
• bij het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse nazorgheffingen betrekken we het beleggingsrendement 

van het Nazorgfonds;  
• bij het afgeven van een sluitingsverklaring stellen we een financiële eindafrekening op om een tekort of 

overschot ten opzichte van het doelvermogen bij aanvang nazorg te kunnen vereffenen op het moment van 
overdracht van de stortplaats; 

• we berekenen de benodigde doelvermogens volgens het IPO-rekenmodel op basis van goedgekeurde 
nazorgplannen; 

• we beoordelen in overleg met collega provincies of de rekenrente van 5,06% nog steeds reëel is of dat 
deze verlaagd dient te worden. De provincie Gelderland heeft in 2012 besloten deze te verlagen naar 4,6%. 

 
Financiële gegevens 
Zoals door ons reeds gemeld in de Zomernota 2012, was het resultaat van het Nazorgfonds over 2011 door 
tegenvallende beleggingsopbrengsten negatief. Aangezien de provincie risicodrager is voor Het Friese Pad, 
heeft de provincie in 2012 een extra afdracht gedaan van € 43.000 om het deel van het tekort dat betrekking 
heeft op Het Friese Pad aan te zuiveren. Voor de andere twee stortplaatsen geldt dat er extra nazorgheffing 
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afgedragen dient te worden indien dit tekort niet door toekomstige hogere beleggingsrendementen wordt goed 
gemaakt. 
Naar het huidige inzicht verwachten we een positief bedrijfsresultaat over 2012, waardoor in 2013 geen 
aanzuivering door de provincie hoeft plaats te vinden. Vaststelling van de jaarrekening van het Nazorgfonds 
gebeurt echter na vaststelling van de jaarrekening van de provincie. 
 
Financiële gegevens 

          (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen -1.737 636* 533 334 n.n.b. 

Vreemd vermogen 14.387 14.030* 14.374 15.647 n.n.b.

Resultaat -1.115 768 -158 -199 n.n.b.

* In 2009 heeft er een onttrekking plaatsgevonden ten laste van de voorziening stortplaatsen ten gunste van het eigen 
vermogen ter grootte van € 1.605.000. 
 

6.2.12 InterProvinciaal Overleg (IPO), Den Haag 
 
Openbaar belang 
De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO), teneinde de condities waaronder 
provincies werken te optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen te stimuleren. Het IPO behartigt 
collectieve belangen van provincies door regelmatig te overleggen met medeoverheden en maatschappelijke 
organisaties. Daarnaast vervult het IPO een platformfunctie door gelegenheden te creëren kennis en ervaringen 
(o.a. Jaarcongres), uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooien 
(gemeenschappelijke uitvoeringsprojecten in het kader van GBO en Kassiersfunctie). Bovendien ondersteunt 
het IPO de provincies bij het uitvoeren van verschillende taken, zoals het implementeren van nieuwe wet- en 
regelgeving, (inter)nationale lobbydossiers, arbeidsvoorwaarden. 
Het IPO is actief op domein van de provinciale kerntaken. In 2012 is vaart gemaakt met het transitieproces  en 
kwaliteitsslag IPO-nieuwe stijl. De “smalle, doch betekenisvolle agenda” blijkt goed te voldoen, maar alertheid 
blijft geboden, zo blijkt uit de medio 2012 uitgevoerde “lichte” evaluatie, waarvan de resultaten breed 
onderschreven worden. De taakstelling met betrekking tot het verminderen van de formatie en het budget ligt 
op schema en zal naar het zich laat aanzien in 2015 zijn gerealiseerd. 
Conform de afspraak in het Coalitieakkoord 2011-2015 werd in december 2012 een quick scan uitgevoerd naar 
de beleving van het IPO bij bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen van de provincie Flevoland. De resultaten 
worden begin 2013 gepubliceerd. Gebleken is dat er alom tevredenheid is over de performance van het IPO 
nieuwe stijl tot dusver. 
 
Wijze van participatie 
De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe één 
stem hebben. De ledenvergadering benoemt uit haar midden het bestuur, dat de leiding heeft over de 
dagelijkse gang van zaken. Namens Flevoland participeerde gedeputeerde Witteman. De Staten vaardigen 
enkele statenleden (2 vaste leden en 1 reservelid) af naar de ALV, die de “governance”-functie vervult.  
In 2012 kreeg de nieuwe bestuurlijke- en ambtelijke adviesstructuur (BAC’s en AAC’s) zijn beslag. De 
ervaringen daarmee tot dusver opgedaan zijn overwegend gunstig. Flevoland is in vrijwel alle BAC’s en AAC’s 
vertegenwoordigd; dat geldt eveneens voor het overleg met het rijk, zusterorganisaties en maatschappelijke 
organisaties.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We hebben in 2012 de volgende risico’s gelopen: 
 
Financieel: 
• vanuit IPO is er onvoldoende grip op onvoorziene uitgaven. Deze uitgaven kunnen hoger uitvallen waardoor 

de leden (en dus ook de provincie) extra middelen ter beschikking moeten stellen om de kosten te dekken. 
 
Dit risico wordt beheerst door: 
• afgesproken is dat het IPO-bestuur de specifieke voorstellen over de kassiersfunctie vanuit de 

verschillende IPO-adviescommissies dient te beoordelen en daarmee dient in te stemmen. 



 138

Financiële gegevens 
      (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 905 256 181 572 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 11.875 11.442 11.041 9.514 n.n.b. 

Resultaat 905 256 181 528 n.n.b. 
* De verwachting is dat de jaarcijfers medio 2013 bekend zijn. 
 

6.2.13 Servicepunt Handhaving (SepH), Lelystad 
 
Openbaar belang 
Het Servicepunt Handhaving (verder SepH) is gericht op de coördinatie van de samenwerking bij de handhaving 
binnen de provincie op het terrein van milieu-, water- en omgevingskwaliteit. Dit doet zij onder andere door 
het faciliteren van kennis door middel van opleidingen en door het faciliteren van de onderlinge coördinatie 
van regionale samenwerkingsprojecten zoals de handhavingestafette. Daarnaast organiseert het SepH de 
Bestuurlijke en Ambtelijke Omgevingsoverleggen. 
 
Wijze van participatie 
In juni 1999 is de "Bestuursovereenkomst inzake de milieuhandhavingssamenwerking in de provincie Flevoland" 
vastgesteld. Daarnaast is in het Bestuurlijke Handhavingoverleg (BHO nu BOO) op 7 december 2005 de notitie 
Samen Sterk Slim & Slagvaardig vastgesteld. Een voortvloeisel uit deze overeenkomst tot Flevolandse 
samenwerking op gedeelde thema's is het Servicepunt Handhaving (SepH). De provincie levert een financiële 
bijdrage van 1,0 fte aan het SepH welke is verdeeld in werkzaamheden op het gebied van samenwerking en de 
uitvoering van de taak van vuurwerkcoördinator voor de provincie Flevoland. 
Begroting en jaarrekeningen van het SepH worden vastgesteld in het Bestuurlijk OmgevingsOverleg (BOO), 
waarin de gedeputeerde Milieu de provincie Flevoland vertegenwoordigt.  
In het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek is aangeven dat de partijen die 
de Omgevingsdienst gaan oprichten de taken, die nu door het SepH worden uitgevoerd onderbrengen bij de 
Omgevingsdienst. Daarmee vervalt de eerder genoemde bestuursovereenkomst per 1 januari 2013. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen provincie vanwege participatie 
We lopen geen substantiële risico’s. 
 
Financiële gegevens 

          (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 119 96 89 n.n.b.* 

Vreemd vermogen - - - n.n.b. 

Resultaat -9 -23 -8 n.n.b. 

* De stukken voor het Bestuurlijk Omgevings Overleg inclusief de jaarrekening 2012 komen in de loop van 2012 bij de     
   provincie binnen.  
 



 139

6.2.14 Randstedelijke rekenkamer (gemeenschappelijke regeling) 
 
De Programmaraad heeft besloten om de evaluatie van de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke 
rekenkamer in 2013 uit te voeren. Voor de begeleiding van de evaluatie is een begeleidingsgroep van 
statenleden geformeerd, waarin van iedere provincie een vertegenwoordiger zit. De financiering van de 
evaluatie geschiedt door de vier deelnemende provincies naar rato van de bijdrage aan de GR.  
Voor wat de onderzoeksthema’s betreft wordt door de rekenkamer tijdens het onderzoeksproces  
nadrukkelijker gecommuniceerd met provinciale staten over de stand van zaken. Daarnaast is aandacht 
besteed aan een ander type van onderzoek zoals bij het onderzoek naar CMO Flevoland. Ook is de Rekenkamer 
betrokken geweest bij het uitwisselen van kennis over het SMART maken van de begroting 2013 in de 
statenwerkgroep planning en control. 
 
Openbaar belang 
In 2004 is de een gemeenschappelijke regeling aangegaan tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht en Flevoland voor de instelling van een onafhankelijke rekenkamer. De Randstedelijke Rekenkamer 
onderzoekt het rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren van de provincies Flevoland, Noord-
Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Daarbij toetst de Rekenkamer ook of de provincies de verplichtingen 
nakomen, die zij zijn aangegaan. De missie van de Rekenkamer luidt: het verbeteren van het functioneren van 
het provinciaal bestuur (van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) en de daarmee 
verbonden organen en het versterken van de publieke verantwoording.  
 
Wijze van participatie 
De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet (artikel 79l e.v.) 
vastgelegd. De onafhankelijke positie wordt gewaarborgd door onder meer de vrijheid van onderzoek, de 
toegang tot personen en gegevens en openbaarheid van rapportage. De Rekenkamer doet onderzoek op basis 
van een eigen onderzoeksprogramma, dat wordt vastgesteld na advies van de programmaraad. Deze 
programmaraad bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies. Namens Flevoland 
participeren vanaf 2011 de statenleden Joosse, Sloot en Weijand. 
 
Financiële gegevens 
De begroting van de Randstedelijke Rekenkamer, die ieder jaar in juli voorafgaand aan het begrotingsjaar 
openbaar wordt, bevat een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbegroting is het 
onderzoeksprogramma opgenomen met een overzicht van de onderzoeken die de Rekenkamer in dat 
begrotingsjaar gaat doen. Na afloop van het begrotingsjaar maakt de Rekenkamer voor 1 april de jaarstukken 
met jaarverslag en jaarrekening openbaar. In het jaarverslag wordt verantwoord in hoeverre het 
onderzoeksprogramma is gerealiseerd en hoeveel dit heeft gekost. 29 juni 2011 heeft de staten statenbreed 
een motie aangenomen tot een verlaging van de provinciale bijdrage van 20% aan de Randstedelijke 
Rekenkamer door te voeren. De uitvoering van de motie wordt momenteel onderzocht en betrokken bij de in 
2013 voorziene evaluatie. 
                (Bedragen x € 1.000) 

 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Eigen vermogen 225 233 233 n.n.b.* 

Vreemd vermogen 359 423 503 n.n.b. 

Nettoresultaat 89 41 84 n.n.b. 

Netto bijdrage Provincie Flevoland 225 230 220 n.n.b. 
* De gegevens over 2012 worden in het 2e kwartaal van 2013 verwacht. 
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6.2.15 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
 
Openbaar belang 
In 2012 is een gemeenschappelijke regeling aangegaan tussen de provincies Noord-Holland en Flevoland, de 
Flevolandse gemeenten en de gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek voor de instelling van een dienst die de 
vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuwetten uitvoert. De 17 deelnemers brengen in ieder 
geval hun takenpakket conform de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in. De Provincie Flevoland brengt 
al haar VTH-taken op het terrein van milieu-, water- en omgevingskwaliteit in, met uitzondering van 
natuurwetgeving.  
 
Wijze van participatie 
De deelneming bedraagt, zoals afgesproken in het Algemeen Bestuur van 12 november 2012,   43,8%. Dit is op 
basis van de taakinbreng van de 17 partners per 1-1-2013. 
 
Financiële gegevens 
2013 is het eerste jaar waarin de Omgevingsdienst haar taken zal uitvoeren. In 2012 heeft de OFGV reeds 
opstartkosten gemaakt. De cijfers ultimo 2012 zijn nog niet bekend. 
 
       (Bedragen x € 1.000) 
 31-12-2012 
Eigen vermogen n.n.b. 
Vreemd vermogen n.n.b. 
Nettoresultaat n.n.b. 
Netto bijdrage Provincie 
Flevoland 

n.n.b. 

 
Risico’s en beheersmaatregelen 
We hebben in 2012 geen substantiële risico’s gelopen. 
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7  Grondbeleid 
 
In de provincie wordt actief grondbeleid ingezet ten behoeve van het realiseren van doelen op het gebied van 
integrale gebiedsontwikkeling, infrastructuur, de ecologische hoofdstructuur en de gebiedsontwikkeling van het 
landelijk gebied. De provincie voert grondbeleid enerzijds als grondeigenaar en grondbeheerder (taakgebonden 
grondbeleid) en anderzijds als gebiedsontwikkelaar (gebiedsgericht grondbeleid). In beide gevallen is het 
grondbeleid een instrument om provinciaal beleid te realiseren en geen doel op zich. 
 
Hierbij is het taakgebonden grondbeleid van de provincie Flevoland gericht op de realisatie van nieuwe, dan 
wel de aanpassing van bestaande, provinciale infrastructuur en het gebiedsgerichte grondbeleid van de 
provincie Flevoland gericht op het realiseren van provinciale strategische doelen, zoals vastgelegd in het 
omgevingsplan. Uitgangspunt is dat per ontwikkelingsproject zal worden bezien welk 
grondbeleidsinstrumentarium daartoe zal worden ingezet. 
 
We hebben ons grondbeleid vastgelegd in verschillende provinciale kaderdocumenten, zoals het Omgevingsplan 
2006, het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 (p-MJP) en aankoopstrategieplannen 
(ASP’s). Op basis van de Kadernota Grondbeleid, die op 2 december 2010 is vastgesteld door Provinciale 
Staten, zullen we verder worden ontwikkeld en uitgebreid. In de kadernota zijn zowel het bestaande beleid als 
nieuwe beleidsuitgangspunten neergelegd.  
De nieuwe beleidsuitgangspunten bestaan uit: 

1. Voor de grondverwerving ten behoeve van infrastructurele werken wordt in samenloop met elke 
minnelijke onderhandeling tevens een aanvang gemaakt met de administratieve fase van de 
onteigeningsprocedure. Het definitieve besluit om over te gaan tot onteigenen – dat onderdeel is van 
de administratieve procedure - wordt pas genomen als het minnelijke traject niet tot het gewenste 
resultaat heeft geleid. 

2. Per concreet project of programma de inzet van provinciale middelen ten aanzien van het actieve 
grondbeleid en daarbij behorende projectmatige aanpak te bepalen. 

 
We beschouwen de regeling van de bouwgrondexploitatie waaraan - op basis van de nieuwe Wro - hetzij via het 
private spoor van het sluiten van een exploitatieovereenkomst hetzij via het publieke spoor van de vaststelling 
van een exploitatieplan bepaalde eisen kunnen worden gesteld, in eerste instantie als een 
verantwoordelijkheid van gemeenten. Indien het provinciale belang dit vereist kan - met instemming van 
Provinciale Staten - van dit uitgangspunt worden afgeweken. 
 
Met het provinciale grondbeleid beogen we tegen aanvaardbare prijzen tijdig gronden beschikbaar te krijgen of 
te laten krijgen voor de realisering van door haar beoogde ruimtelijke doelen. Aanvaardbare prijzen zijn in de 
regel marktconforme prijzen, waarbij we in overleg met andere overheden zodanig opereren dat 
marktverstoringen (prijsopdrijving) zoveel mogelijk worden voorkomen.  
 
Gronden in eigendom 
De provincie heeft een beperkte hoeveelheid grond in eigendom. De boekwaarde van deze gronden bedragen 
op 31-12-2012 € 4,9 mln. en betreft voornamelijk de grondaankopen voor OostvaardersWold (€ 4,8 mln.). In 
totaliteit gaat het om 37 hectare. Deze gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dwz grondprijs + 
opstel + schadeloosstelling.  
 
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 is in de Algemene Reserve een risico-oormerk van € 1,2 miljoen 
opgenomen voor de door ons aangekochte voorgefinancierde gronden in het OostvaardersWold. Dit risico-
oormerk is vorig jaar gevormd omdat, gelet op de uitspraak van de Raad van State over het inpassingsplan en 
de uitspraak van de bestuursrechter over de beschikking ILG, het onzeker was of (en in welke vorm) het 
OostvaardersWold zou worden gerealiseerd en of er extra middelen van het Rijk beschikbaar zouden komen om 
de voorgefinancierde gronden te financieren. 
 
Begin 2013 (PS van 20 maart 2013) heeft de provincie ervoor gekozen om de verbindingsfunctie los te laten. 
Naar aanleiding van het rapport Bekker zal er een nieuw programma worden  gevormd “Nieuwe Natuur”, dat 
gaat beoordelen waar natuur in Flevoland wordt aangelegd, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds 
aangegane compensatieverplichtingen om natuur in te richten. Dit kan zijn binnen het gebied, maar kan ook 
elders in Flevoland zijn.  
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Het is dus nog niet duidelijk wat er met de reeds aangekochte gronden gaat gebeuren, maar het is al wel 
duidelijk dat we niet kunnen rekenen op extra middelen van het Rijk. 
Het risico-oormerk in de Algemene Reserve ad. € 1,2 miljoen is derhalve omgezet naar een risicovoorziening. 
Deze voorziening maakt onderdeel uit van het door Provinciale Staten gestelde maximum aan middelen voor 
het OostvaardersWold van € 33,9 miljoen.  
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IV 

 

    Jaarrekening               
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1  Jaarrekening 2012 op hoofdlijnen 
  

1.1 Omvang resultaat 
 
Het rekeningresultaat na bestemming bedraagt € 9,4 miljoen; hieronder is de opbouw van het resultaat 
weergegeven. 
 
Opbouw resultaat 
Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de totale lasten circa € 14,9 miljoen achtergebleven bij de 
begrotingsraming na wijziging. Daar staan achterblijvende baten tegenover tot een bedrag van bijna € 4,6 
miljoen. Tenslotte is per saldo circa € 0,9 miljoen meer gestort in de reserves. Dit leidt per saldo tot een 
voordelig resultaat van circa € 9,4 miljoen.   
 
Tabel 1.1. Opbouw resultaat (bedragen x € 1.000)       
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1.2 Analyse resultaat 
 
Het resultaat na bestemming van € 9,4 miljoen is ontstaan bij de volgende programmaonderdelen.  
 
Tabel 1.2.  Analyse resultaat op hoofdlijnen (bedragen x €1,0 miljoen) 
Programma Programmaonderdelen Bedragen

1.1 Omgevingsbeleid -0,1

1.2 Water 0,4
1.3 Natuur en Milieu 1,6

1.4 Ruimtelijk beleid 1,0
2.1 Openbaar vervoer -0,1

2.2 Mobiliteit 2,2
3.1 Werkgelegenheid 1,3
3.2 Ontwikkeling en innovatie 0,2

4.1 Samenleving en Voorzieningen 0,2
4.2 Jeugdzorg 0,1

4.3 Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur 0,3
5.1 OostvaardersWold -0,8
5.2 Zuidelijk Flevoland 0,1

5.3 Noordelijk Flevoland 0,1
5.4 Markermeer/IJmeer 0,2

5.5 Luchthaven Lelystad / OMALA 0,5
5.6 Duurzame energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland -0,1

5.7 p-MJP -13,4
5.8 Multimodale overslaghaven Flevokust -0,1
6.1 Bestuur 0,2

6.2 Openbare orde en veiligheid 0,2
6.3 Algemene dekkingsmiddelen 20,1

6.4 Onvoorzien en stelposten -3,8
6.5 Reserves -0,9
Saldo na bestemming 9,4

3. Economie

4. Samenleving

5. Investeringsagenda

6. Bestuur

2. Bereikbaarheid

1. Ruimte

 
 
 
De belangrijkste (resultaatbepalende) verschillen van meer dan € 0,25 miljoen kunnen als volgt worden 
verklaard (+ = voordelig, - = nadelig).  
 
Programmaonderdelen    
   
1.2 Water  0,4 
Door langere voorbereidingstijd voor het project ‘Herijking Veiligheid buitendijks’ en lagere 
kosten voor het procesmanagement Rijn Midden (samenwerkingsverband Karrichtlijn Water 
Rijn en Middengebied) vallen de kosten lager uit (€ 50.000). Daar tegenover staan extra 
kosten voor het ‘Verdrogingsonderzoek grondwater’ (€ 40.000) die gedekt wordt uit de 
voorziening grondwater.  
 
Daarnaast heeft de onderbesteding een aantal meer technische oorzaken. Zo vindt een 
hogere onttrekking aan de voorziening grondwater plaats die niet was geraamd (€ 110.000) 
en verklaart een gewijzigde toerekening van apparaatlasten alsmede door onderuitputting 
binnen de bedrijfsvoering in belangrijke mate het verschil (€ 285.000). Niet ingevulde 
formatie ruimte is daarvan de oorzaak.  
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Programmaonderdelen    
   
1.3 Natuur en Milieu  1,6 
Het meerjarige subsidieprogramma Externe Veiligheid heeft in 2012 minder 
subsidieaanvragen ontvangen dan verwacht (voordeel € 535.000).    
 
De deelprogramma’s van het meerjarige programma Bodem laten onderbestedingen zien (€ 
243.000). Voor het deelprogramma Duurzaam Gebruik Ondergrond zijn de uitgaven lager 
door een langere voorbereidingstijd voor de projecten ‘Bodeminfo’ en ‘Bodemdaling’.  
Voor het deelprogramma ‘Bodemsaneringen’ zijn de uitgaven lager en hadden vooral 
betrekking op voorbereiding en metingen. 
 
Door niet ingevulde vacatureruimte alsmede door onderuitputting binnen de bedrijfsvoering 
zijn de apparaatlasten lager dan geraamd (€ 642.000). Diverse kleinere onderbestedingen 
verklaren het restant (€ 276.000). 
 

 

1.4 Ruimtelijk beleid  1,0 
Voor de meerjarige subsidieregeling Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing (ISV) - 
welke bekostigd word uit een decentralisatie uitkering provinciefonds-  zijn in 2012 door de 
gemeenten nog geen subsidieaanvragen ingediend voor de derde investeringsperiode. Dit 
leidt tot een onderbesteding (€ 452.000). 
 
De apparaatlasten zijn lager (€ 263.000) dan geraamd door vertrek van medewerkers wat 
opgelost is door inhuur alsmede door onderuitputting binnen de bedrijfsvoering. Diverse 
kleinere onderbestedingen verklaren het restant (€ 131.000).  
 

 

2.2 Mobiliteit  2,2 
De kapitaallasten op het programmaonderdeel mobiliteit vallen lager uit dan geraamd 
(€ 223.000). Een belangrijk deel daarvan (€ 155.000) wordt veroorzaakt doordat de geplande 
aanbesteding voor de afstandbediening bruggen en sluizen is uitgesteld naar 2013.  
In plaats van een nieuw bediengebouw is gekozen om het bedienen van de bruggen en 
sluizen te huisvesten in bestaande ruimte van het provinciehuis. Hierdoor is de geplande 
investering in 2012 komen te vervallen.  
 
Gezien de komst van de afstandbediening bruggen en sluizen vanaf een locatie in Flevoland 
wordt vanaf 2014 met veel minder personeel bediend. Tot die tijd wordt ingehuurd om de 
overgang zo efficiënt mogelijk te realiseren. Het totale overschot op de vacatureruimte 
wordt volledig ingezet voor inhuur. De afwijking op de apparaatslasten wordt veroorzaakt 
door een overschot op de algemene bedrijfsvoering van de provincie. 
 
Op de diverse begrotingsonderdelen onderdelen met betrekking tot onderhoud en 
investeringen provinciale infrastructuur (inclusief vaarwegen) zijn verschillen in de 
realisatie ontstaan (enerzijds een saldo van over- en onderbestedingen op de 
uitgavenbudgetten van € 120.000; anderzijds hogere baten i.v.m. schadeverhaal 
(€ 274.000). Voor een toelichting wordt verwezen naar de verschillenanalyse van het 
Jaarverslag. 
 

 

3.1 Werkgelegenheid  1,3 
Naast enkele kleine budgettaire afwijkingen wordt het verschil met name verklaard door de 
apparaatlasten. Dit is te danken aan een vervroegde realisatie van de 
ombuigingstaakstelling (personeel) alsmede door onderuitputting binnen de bedrijfsvoering. 
 

 

4.3 Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur  0,3 
Er is prioriteit gegeven aan de herijking van de cultuurnota voor de periode 2013-2016. De 
invulling van het 7e landschapskunstwerk is uitgesteld en is derhalve doorgeschoven naar 
2013 (€ 64.000). Daarnaast doet zich onderuitputting voor op diverse begrotingsposten zoals 
cultuurmarketing, beeldende en landschapskunst, podiumkunsten en cultuurparticipatie 
voor totaal € 206.000 (incl. afwikkelingsverschillen en apparaatlasten). 
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Programmaonderdelen    
 
5.1 OostvaardersWold  -0,8 
Het risico-oormerk in de Algemene Reserve ad. € 1,2 mln. is omgezet naar een 
risicovoorziening. De storting in de ‘Voorziening Gronden Oostvaarderswold’ wordt gedekt 
uit de algemene reserve. 
De apparaatlasten zijn lager dan geraamd omdat in afwachting van het open planproces 
Natuur in Flevoland bestaande vacatures niet zijn ingevuld alsmede door onderuitputting 
binnen de bedrijfsvoering. 
 

 

5.5 Luchthaven Lelystad / OMALA  0,5 
De apparaatlasten zijn lager dan geraamd door enerzijds een vertraging van de adviezen van 
de Alderstafel en anderzijds door vertraagde besluitvorming over luchthaven Lelystad op 
rijksniveau. Door deze late besluitvorming is het vervolgproces later gestart. Tevens zijn de 
apparaatlasten lager door onderuitputting binnen de bedrijfsvoering in 2012. 
 

 

5.7 p-MJP  -13,4 
In verband met het onderhandelingsakkoord natuur is de eindafrekening van de 
Investeringsregeling Landelijk Gebied vastgesteld. Flevoland heeft in 2012 in de 
decembercirculaire Provinciefonds € 14,3 mln ontvangen. De hogere provinciefondsuitkering 
is verantwoord op het product algemene dekkingsmiddelen. Daar tegenover staat een last in 
verband met de afwikkeling van balansposten (nog te ontvangen doeluitkeringen). Deze 
komt op dit programmaonderdeel tot uitdrukking. 
 

 

6.3 Algemene dekkingsmiddelen  20,1 
Via de laatste begrotingswijziging is in 2012 – in afstemming met Provinciale Staten - al een 
deel van het rekeningresultaat 2012 ontstaan. Provinciale Staten hebben in 2012 bij het 
vaststellen van de laatste begrotingswijziging een bedrag van € 5,1 mln. afgeraamd (en 
toegevoegd aan het saldo). Dit bedrag bestond voornamelijk uit verlaging van de begroting 
bij de programma’s Economie (€ 1,3 mln.), Bestuur (€ 0,8 mln.) en Bedrijfsvoering (€ 3,0 
mln.).  
In 2012 is een extra Provinciefondsuitkering (integratie- en decentralisatie-uitkeringen) 
opgenomen in de decembercirculaire. Het in 2012 verantwoorde bedrag is daardoor circa 
€15 mln. hoger dan de begrotingsraming na laatste wijziging. Dit houdt met name verband 
met de extra gelden (€ 14,3 mln.) voor de decentralisatie van het natuurbeleid (zie 
programmaonderdeel 5.7). 
 

 

6.4 Onvoorzien en stelposten  -3,8 
In de loop van het jaar zijn er wijzigingen nodig in de raming van de bedrijfsvoering 
(apparaatlasten). De hiermee gemoeide bedragen worden niet via aparte 
begrotingswijzigingen over de programmaonderdelen verdeeld, maar geraamd op een 
stelpost ‘nog te verdelen apparaatlasten’ binnen het programmaonderdeel ‘Onvoorzien en 
stelposten’. Aan het eind van het jaar worden de werkelijke apparaatlasten verdeeld over 
de diverse programmaonderdelen waardoor aldaar verschillen ontstaan ten opzichte van de 
oorspronkelijke raming. Het hier gepresenteerde verschil (€ 3,8 miljoen) moet dan ook 
worden gezien in relatie met de verschillen op het gebied van apparaatlasten bij de diverse 
programmaonderdelen.  
 

 

Overige programmaonderdelen  -0,9 
Het saldo van de overige voor- en nadelen < € 250.000 op diverse programmaonderdelen 
bedraagt afgerond € 1,0 mln. Voor een nadere verklaring van deze verschillen wordt 
verwezen naar de verschillenanalyses die in het Jaarverslag bij de onderscheiden 
programma’s zijn opgenomen.  
 

 

Reservemutaties  0,9 
In paragraaf 4.3.1 “Eigen vermogen” van de Jaarrekening is op hoofdlijnen de 
verschillenanalyse opgenomen. 
 

 



 149

2  Overzicht baten en lasten 
  

2.1  Baten en lasten per programma (vóór bestemming)4 
 
Tabel 2.1. Overzicht l asten en baten per thema (bedragen x € 1.000) 

 
 

Lasten 2012

18,2

70,1

7,8

67,2

18,2
9,9

1 Ruimte

2  Bereikbaarheid

3  Economie

4  Samenleving

5 Investeringsagenda

6  Bestuur

 

                                                      
4 D.w.z. exclusief mutaties in reserves, door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan. 
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Baten 2012

2,0
39,5

3,4

45,9

-7,4

130,8

1 Ruimte

2  Bereikbaarheid

3  Economie

4  Samenleving

5 Investeringsagenda

6  Bestuur

 

2.2 Beleidsbaten en –lasten provincie Flevoland (vóór bestemming) 
 
Onderstaande tabellen geven de beleidsbaten en –lasten van de provincie Flevoland weer vóór bestemming. 
Dat wil zeggen exclusief mutaties in reserves, door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan. 
 
Tabel 2.2.  Beleidslasten van de provincie Flevoland vóór bestemming (bedragen x € 1.000) 
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Tabel 2.3.  Beleidsbaten van de provincie Flevoland vóór bestemming (bedragen x € 1.000) 

 
 
 
Tabel 2.4.  Saldi beleidsbaten en -lasten van de provincie Flevoland + mutaties reserves (bedragen x € 1.000) 

 

*  Een toelichting op de verschillen per programma(onderdeel) is opgenomen in het jaarverslag.  
**  In het onderdeel reserves wordt een nadere toelichting gegeven  
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2.3 Specificatie diverse baten en lasten 
 
A.  Algemene dekkingsmiddelen 
 
Tabel 2.5..  Algemene dekkingsmiddelen van de provincie Flevoland (bedragen x € 1.000)5 

 
 
 
 
 

                                                      
5 Zie ook de onzekerheden in de paragraaf Weerstandsvermogen.  
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Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen6 
Voor een analyse van de verschillen tussen begroting na wijziging en de werkelijke bedragen wordt verwezen 
naar de toelichting bij Programma 6. 
 
B. Incidentele baten en lasten 
 
Op basis van artikel 19 lid c is de provincie verplicht om in de begroting een overzicht van incidentele lasten en 
baten  op te nemen. Daarbij gaat het om baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen (zie 
toelichting artikel 19 BBV). Van onze toezichthouder hebben we aanbevelingen en een voorbeeld ontvangen 
over de wijze van beoordeling en presentatie. Onderstaande tabel volgt dit voorbeeld. 
 
Tabel 2.6.  Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000. - = voordelig effect op de ruimte) 

 
 
Het inzicht in de incidentele baten en lasten is van belang voor de beoordeling van de positie. Voor een juist 
beeld van deze positie worden de incidentele componenten uit het saldo geëlimineerd. Zo ontstaat inzicht in 
het resultaat van uitsluitend structurele lasten en baten. Het overzicht laat zien dat dit in 2012 positief is. 
 
C. EMU-Saldo 
 
Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede-
overheden en sociale fondsen). Het EMU-saldo wijkt af van het begrip exploitatiesaldo waarmee gemeenten en 
provincies werken. Het verschil zit onder meer in een andere behandeling van investeringen, afschrijvingen en 
voorzieningen. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt (neergelegd in het 
Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact).  
Ontwikkelingen 
De Europese afspraken zijn aangescherpt. Reden is de ontwikkeling in de overheidsfinanciën van Europese 
lidstaten. Door oplopende begrotingstekorten in een aantal landen in de eurozone zijn serieuze risico’s voor de 
economische groei en de financiële stabiliteit in de eurozone opgetreden. 

                                                      
6 Ten aanzien van de uitkering uit het provinciefonds 2012 merken we het volgende op. In de decembercirculaire 2012 (blz. 
1) is aangekondigd dat het accres 2012 lager zal uitvallen door onderuitputting op de rijksbegroting. De verwachte nadelige 
nacalculatie van het accres over 2012 (effect van de trap op, trap af methodiek) hebben we geschat op € 350.000. Deze 
schatting is gebaseerd op een voorlopige inschatting van het ministerie van BZK van het totale effect op Gemeente- en 
Provinciefonds enerzijds en een eigen inschatting van het aandeel van Flevoland hierin anderzijds. De schatting is verwerkt 
in de Jaarrekening 2012. De werkelijke omvang van de nacalculatie is onzeker en wordt pas in de loop van het voorjaar 2013 
bekend en zal bij de meicirculaire 2013 worden verrekend.  

Programma's  Lasten  Baten

1  Ruimte 18.165 -1.987

2  Bereikbaarheid 70.126 -39.518

3  Economie 7.816 -3.369

4  Samenleving 67.219 -45.879

5  Investeringsagenda 18.211 7.371

6  Bestuur 9.926 -130.797

Eindtotaal 191.463 -214.178

Resultaat voor bestemming -22.715

Waarvan incidenteel 6.079

Waarvan structureel -28.794

Mutaties reserves 13.320

Waarvan incidenteel 13.320

Waarvan structureel 0

Saldo na bestemming -9.395
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De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is de Nederlandse uitwerking van de Europese afspraken ten 
aanzien van de overheidsfinanciën. Deze wet moet de begrotingsdiscipline op nationaal en decentraal niveau 
waarborgen. De intentie - vastgelegd in het recent afgesloten bestuursakkoord (package deal) tussen Rijk, IPO, 
VNG en UVW - is dat het EMU-tekort van decentrale overheden in 2017 is gedaald tot 0,2% van het nationale 
inkomen. In 2014 en 2015 mogen de decentrale overheden nog een tekort van 0,5% hebben. Eind 2015 wordt 
aan de hand van een evaluatie gekeken of het realistisch en verantwoord is om de tekorten terug te brengen 
naar 0,4% in 2016 en 0,3% in 2017. Over de onderlinge verdeling binnen deze ruimte maken VNG, IPO en UvW in 
2013 afspraken. 
 
Referentiewaarden EMU-saldo 
Het EMU-tekort van decentrale overheden wordt de macroreferentiewaarde genoemd. Op basis van de 
overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP wordt per jaar een berekening gemaakt van de 
individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en waterschappen. Voor 2012 werden de volgende 
uitgangspunten7 gehanteerd: 
• de verdeling van de in totaal -0,5% BBP over individuele gemeenten en provincies heeft plaats gevonden op 

basis van de begrotingstotalen (na bestemming) 2011 van gemeenten en provincies; 
• het geraamde BBP voor 2012 van € 623,01 miljard. 
• op basis van bovenstaande uitgangspunten bedroeg de maximale tekortnorm 2012 voor de bestuurslaag 

'Provincies' € 436 mln. (0,07%BBP); voor de provincie Flevoland € 12,3 mln.  
 
Bijdrage aan EMU-saldo 2012 (bedragen x € 1.000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het EMU-saldo 2012 van de provincie Flevoland is uitgekomen op afgerond € 31 mln. en daarmee dus binnen de 
individuele referentiewaarde 2012 van -€ 12,3 miljoen.  
 
Met name het ontstane exploitatiesaldo 2012 ‘voor bestemming’ valt op en verklaart in belangrijke mate het 
verschil. In 2012 zijn op diverse momenten in de P&C-cyclus (via begrotingswijzigingen) de bestedingen op 
provinciale programma’s (die uit de reserves worden gedekt) neerwaarts bijgesteld. Voorbeelden hiervan zijn 
het PMJP, het IFA, versterking economische clusters en de bedrijfsvoering; in totaal € 23 mln. 
 
Daarnaast is de dotatie in de voorzieningen hoger (€ 4,9 mln) dan in de ontwerpbegroting 2012. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een voorziening te treffen voor een oninbare vordering binnen Europese 
Programma’s (€ 2,8 mln), het treffen van een risicovoorziening OostvaardersWold en een extra storting 
(€ 0,7 mln) in de APPA voorziening.  
 
De investering in vaste activa zijn hoger wat met name veroorzaakt wordt door bijstellingen van het PMIRT en 
doorloop van investeringen uit 2011. De bijdragen van derden in investeringen zijn € 8,5 mln hoger wat 
voornamelijk een systeemverschil betreft. In de ontwerpbegroting worden de vermeerderingen netto geraamd, 
terwijl in de jaarrekening de bijdragen van derden verwerkt zijn in de Staat van vaste activa. 

                                                      
7 Septembercirculaire provinciefonds 2011. 

  

Rekening 
2011 

Ontwerp- 
Begroting 

2012 

Rekening 
2012 

exploitatiesaldo voor mutaties reserves 
(- = tekort) -2.217 2.635 22.715 

+  afschrijvingen t.l.v. exploitatie 5.630 6.503 5.351 

+  dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie 9.244 6.687 11.558 

-  investeringen vaste activa  -21.856 -13.539 -15.913 

+  bijdragen van derden in investeringen 19.063 5.022 13.520 

-  betalingen t.l.v. voorzieningen -7.523 -6.501 -6.195 

Bijdrage aan EMU saldo 
(- =tekortverhogend) 

2.341 807 31.036 
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3.  Bedrijfsvoering 
 

3.1 Rekening op hoofdlijnen 
          (bedragen x € 1.000) 

Begroting Begroting Verschil

primitief wijziging

Personeel        35.373        38.455        36.119        35.198           921 

Facilitair          4.690          5.235          4.692          4.486           206 

Juridisch             446             378             402             362             40 

Financieel               14             326             260             182             78 

Informatie          3.351          3.977          3.108          2.852           256 

Saldo       43.875       48.371       44.580       43.079        1.500 

Onderdeel Rekening 
2011

Rekening 
2012

 
                                                                                                                            

Het totale saldo van de bedrijfsvoering bedroeg in de primitieve begroting € 48,4 mln. In 2012 is de begroting 
van de bedrijfsvoering verlaagd met € 3,8 mln. tot € 44,6 mln. Uiteindelijk bedraagt het saldo van de 
bedrijfsvoering in de jaarrekening € 43,1 mln. Dit is € 5,3 mln. lager dan primitief begroot en € 1,5 mln. lager 
dan de begroting na wijziging.  
 
In paragraaf 3.2 is een toelichting gegeven op de totale onderuitputting binnen de bedrijfsvoering in 2012. We 
gaan daarbij in op de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering in 2012 die het verschil ten opzichte van de 
primitieve begroting op hoofdlijn verklaren. In paragraaf 3.3 is –conform de werkwijze- het verschil tussen de 
rekening en de begroting na wijziging toegelicht.  
 

3.2 Kostenbesparing bedrijfsvoering 2012 
 
In de bedrijfsvoering doet zich over geheel 2012 een kostenbesparing voor van € 5,3 mln. Via het proces van  
het verbeteren van het Voorspellend vermogen hebben wij Provinciale Staten in 2012 bij Zomernota en 
16e begrotingswijziging reeds voor een omvang van € 3,3 mln. geïnformeerd over deze onderuitputting. 
Daarnaast is via separate wijziging de begroting van de bedrijfsvoering neerwaarts bijgesteld met € 0,5 mln.  
De resterende € 1,5 mln. lichten wij in deze jaarrekening toe, in paragraaf 3.3.  
 
De bedrijfsvoering van de provincie is in de begroting en in de jaarrekening opgebouwd uit vijf onderdelen. 
Binnen een aantal van deze onderdelen is de onderuitputting voornamelijk (€ 5,1 mln. t.o.v. primitief) 
ontstaan. Deze zijn hieronder toegelicht. 
 
Personeel en organisatie (€ 1,5 mln. onderuitputting en € 1,8 mln. kostenbesparing) 
In 2012 zijn wij voortvarend aan de slag gegaan met profiel versterkend ombuigen. Dit is financieel zichtbaar 
doordat de salarislasten € 2,7 mln. achterblijven bij de primitieve begroting. Wij zijn weloverwogen te werk 
gegaan bij de invulling van formatieruimte welke gerelateerd is aan de ombuigingstaakstelling. Vacatures zijn 
beperkt ingevuld en waar nodig hebben wij voor toekomstig af te bouwen taken gebruik gemaakt van inhuur 
(€ 1,2 mln.). Daarnaast ligt de formatiereductie op een hoger tempo. We zijn in de begroting 2012 uitgegaan 
van een formatiereductie van 25,32 fte terwijl dit in de jaarrekening 26,32 fte is geworden. 
Andere elementen die het resultaat binnen dit onderdeel positief hebben beïnvloed zijn extra inkomsten uit 
detacheringen (€ 0,6 mln.), het beperkt hoeven aanwenden van compensatie voor ziekte en zwangerschaps-
gelden (€ 0,4 mln.) en overige onderuitputting met name binnen belonen, medewerkerontwikkeling, reis en 
verblijf, werving en selectie (€ 0,8 mln.) 
 
Onderdeel Facilitair en ICT (€ 1,8 mln. onderuitputting) 
Wij hebben in de laatste begrotingswijziging 2012 aangekondigd dat wij genoodzaakt zijn om in de nabije 
toekomst extra uitgaven in de vorm van investeringen te moeten doen binnen de bedrijfsvoering. Hiertoe 
hebben wij gewerkt aan een visie op de bedrijfsvoering. Deze investeringen moeten een kwaliteitsimpuls geven 
aan de bedrijfsvoering van de provincie. Deze impuls moet leiden tot verbetering van de efficiency en 
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effectiviteit van de bedrijfsvoering. Het gaat voornamelijk om investeringen in processen, systemen en het 
nieuwe werken. Wij hebben in 2012 plannen voorbereid voor deze investeringen welke wij in het 
Statenvoorstel bij de Jaarrekening 2012 (onderdeel resultaatbestemming) toelichten. Deze plannen hebben wij 
vertaald in onze visie op de bedrijfsvoering. In verband met deze planvoorbereiding hebben wij de 
(investerings-)uitgaven in facilitaire en ICT-taken getemporiseerd wat € 1,8 mln. onderuitputting veroorzaakt. 
Door in 2012 zuinig om te gaan met de investeringen hebben wij binnen de bedrijfsvoering gespaard waarmee 
wij hebben willen anticiperen op de noodzakelijke investeringen in de bedrijfsvoering. 
 

3.3 Verklaring verschil ten opzichte van de begroting na wijziging 
 
  Waarvan effect op: 
Totaalresultaat lasten Verschil 

 
reserve bijdragen 

derden 
rek.saldo 

     
De personeelslasten zijn lager dan begroot 342 -194 0 -148 
In 2012 hebben wij versterkte maatregelen genomen voor de sturing op personeelslasten. Dit heeft binnen 
de formatiebudgetten geresulteerd in een zeer beperkt overschot (€ 38.000 op een begroting van € 34,2 
mln.). Door deze versterkte maatregelen hebben wij in 2012 via begrotingswijziging reeds € 2 mln. 
toegevoegd aan de begrotingspost ‘begrotingssaldo’.  
 
De onderuitputting wordt op hoofdlijnen verklaard door: 
1) Lagere lasten voor decentrale bedrijfsvoeringlasten (€ 0,06 mln.), medewerkerontwikkeling (€ 0,1 

mln.), reis en verblijfkosten en woon-werkverkeer (€ 0,06 mln.) en managementdevelopment (€ 0,06 
mln.); 

2) Hogere lasten voor salarissen (€ 0,09 mln.); 
3) Hogere inkomsten uit detacheringen en zwangerschapsgelden (€ 0,15 mln.). 

 
De transitielasten zijn lager dan begroot 579 -579 0 0 
Temporisering van uitgaven voor de transitie (€ 0,58 mln.). Dit wordt veroorzaakt door een latere start dan 
gepland. De onderuitputting heeft direct een relatie met de onttrekking aan de bestemmingsreserve 
personele frictiekosten. Er wordt minder onttrokken aan deze reserve dan geraamd. 
     
De facilitaire lasten zijn lager dan begroot 206 0 0 -206 
De onderuitputting wordt op hoofdlijnen verklaard door: 
1) Lagere kosten voor beheer en onderhoud van het provinciehuis € 0,09 mln. Dit wordt grotendeels 

veroorzaakt door de gunstige aanbesteding technisch onderhoud, gebouw en installaties. Tevens zijn de 
kosten op gas, water en elektra lager uitgevallen dan begroot. 

2) Lagere kosten voor dienstverlening € 0,12 mln. in verband met gerichte inzet van diensten, de reductie 
van koeriersdiensten en kosten drukwerk. 

     
De juridische lasten zijn lager dan begroot 40 0 0 -40 
Op dit onderdeel is een voordelig resultaat behaald dat met name veroorzaakt wordt door minder 
advieskosten.  

 
De kosten voor financiën zijn lager dan begroot 78 0 0 -78 
Financiële sturing: In 2011 is een begin gemaakt met de centralisatie van de financiële functie. Middelen 
die werden toegekend voor flankerend beleid zijn nog niet volledig aangewend en is de verklaring van de 
onderbesteding ad € 34.000.  
 
Interne beheersing: Voor de verbetering van de interne beheersing is met ingang van 2012 een budget 
opgenomen van € 300.000 per jaar. Deze middelen zijn toegekend tot en met 2015. 
Via de ‘Laatste begrotingswijziging’ hebben wij € 112.000 afgeraamd vanwege in 2012 geplande activiteiten 
voor de verbetering van de interne beheersing die doorschuiven naar 2013. Voor de onderbesteding in de 
jaarrekening 2012 ad € 44.000 geldt hetzelfde.  
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De kosten voor informatie zijn lager dan begroot 256 0 0 -256 
De onderuitputting wordt op hoofdlijnen verklaard door: 
1) Bijstelling van prioriteiten door het reorganisatieproces van de afdeling Services en Middelen. 

Geplande investeringen op het gebied van informatietechnologie zijn daarom uitgesteld wat resulteert 
in € 0,1 mln. lagere kapitaalslasten. Tevens is een aantal bestaande onderhoudscontracten opgezegd 
en zijn de jaarlijkse IPO gerelateerde automatiseringskosten een stuk lager uitgevallen dan waar 
rekening mee is gehouden. Dit heeft geresulteerd in een onderbesteding van € 0,12 mln. 

2) Uitloop van projecten binnen het Bedrijfsinformatieplan € 0,04 mln. De plannen en activiteiten lopen 
over de jaargrenzen heen. De uitvoering van de plannen (programmaperiode 2012-2013) zal ook nog in 
2013 plaatsvinden. 

 
     
     
Totaal 1.501 -773 0 -728 

 

3.4 Inhuur 2012 
 
Beleidsvisie 
De provincie hanteert als beleidsvisie dat de aard en omvang van de reguliere formatie moet zijn afgestemd op 
de reguliere taken. Daarbij is de formatie gedimensioneerd op minimale omvang. Kwalitatief hoogwaardig en 
kwantitatief op minimumniveau. Tegelijkertijd is het acceptabel dat er sprake zal zijn van een behoefte aan 
additionele capaciteit. Bij inhuur wordt sterk gestuurd op het aantonen van de noodzaak, kennisoverdracht en 
de financiële dekking. Er is concreet vastgelegd welke overwegingen er spelen en welke richtlijnen gelden bij 
inhuur. De beleidsvisie is eerder gecommuniceerd met de staten bij beantwoording van statenvragen.8 
In de jaren 2010 en 2011 is door de directie stevig gestuurd op externe inhuur. In 2012 heeft het ingezette 
beleid tot succes geleid, ook al heeft de directie de sturing op inhuur teruggeven aan de afdelingshoofden. De 
binnen de provincie gehanteerde definitie van externe inhuur sluit aan op de definitie van de Rijksoverheid en 
is op onderdelen verfijnd9. 
 
Definitie Externe Inhuur10  
Externe Inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de provincie Flevoland in dienst 
zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van 
personele capaciteit en deskundigheid, waarop door de opdrachtgever mede gestuurd wordt. 
De onderstaande inhuur typen vallen onder deze definitie: 

• Interim management 
• Uitzendkrachten 
• Organisatie –en formatieadvies 
• Beleidsondersteunend onderzoek 
• Juridisch onderzoek en advies 
• Communicatie advies 
• Advies inkoop en aanbesteding 
• Overige adviseurs/flexibele arbeid  
• Financiële adviseurs 

 
Onderscheid uitbesteding versus inhuur  
Kenmerkend verschil met externe inhuur is dat bij uitbesteding een product wordt opgeleverd. Dat wil zeggen 
dat de opdrachtgever niet stuurt op de wijze waarop het product tot stand komt. Bij uitbesteden wordt een 
opdracht geplaatst, waarbij resultaatafspraken worden gemaakt, zonder dat er door de opdrachtgever op de 
inzet van specifieke capaciteit wordt gestuurd.  

                                                      
8 Zie bijvoorbeeld brief beantwoording Statenvragen 19 juli 2011, e-D 1177373 en 5 augustus 2011, e-D 1192941 
9 Wij hebben het onderscheid tussen beleidsadvies en beleidsondersteunend onderzoek losgelaten. Verder is bij ons 
advisering aan opdrachtgevers over automatiseringsvraagstukken niet benoemd. Ten slotte ziet Flevoland kosten van 
accountancy niet als inhuur maar als uitbesteding. 
10 bron: brief beantwoording Statenvragen 19 juli 2011, e-D 1177373 
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De volgende activiteiten/werkzaamheden zijn geen externe inhuur: 
• Vormen van uitbesteding zoals:  

o facilitaire dienstverlening,  
o ontwikkelen, bouwen, aanleggen, onderhouden en exploiteren van infrastructurele werken,  
o onderhoud en beheer van ICT  
o accountancy. 

• Het verstrekken van subsidies. Ook hier is geen sprake van een opdrachtgever –opdrachtnemer-relatie. 
• Medewerkers van andere overheidsorganisaties (Inbesteding). 
• Vacatiegelden zijn geen externe inhuur 
• Inhuur van deskundigheid op grond van een wettelijke verplichting. Hierbij moet gedacht worden aan 

de inzet van deurwaarders, verplichte proces-vertegenwoordiging door de Landsadvocaat, re-
integratiebedrijven, tolken, e.d. 

 
Bij de provincie Flevoland wordt inhuur op verschillende plaatsen in de begroting verantwoord. In 2012 is voor 
een bedrag van € 5,4 mln. gelabeld als inhuur. Van dit bedrag is € 2,3 mln. daadwerkelijke inhuur en € 3,1 mln. 
ingehuurde expertise, zie de tabel hieronder. 
 

   
Bedrag (x € 1 

mln.) 
Totale inhuurkosten  €    5,4 
     
Verdeeld in:   
1. Inhuur bedrijfsvoering  €    2,3 
2. Expertise  €    3,1 
    Waarvan: 
    Bedrijfsvoering  €    0,5 
    Programma's  €    2,6 
     
Inhuur van expertise / specialistische kennis vond plaats binnen de onderstaande programmaonderdelen 
o 1.2 Ruimte - Water  €    0,1 
o 1.3 Ruimte - Natuur en milieu  €    0,9 
o 1.4 Ruimte - Ruimtelijk beleid  €    0,1 
o 3.1 Economie - Werkgelegenheid  €    0,4 
o 5.1 Investeringsagenda – Oostvaarderswold €    0,3 
o 5.2 Investeringsagenda - Schaalsprong €    0,1 
o 5.4 Investeringsagenda - IJmeer/Markermeer €    0,4 
o 5.6 Investeringsagenda - Duurzame energie €    0,2 
o Bedrijfsvoering  €    0,5 
o Overig  €    0,1 

    €    3,1 
       

 
Conclusie 
Aan de hand van bovenstaande € 2,3 mln. kunnen we concluderen dat we met een inhuur omvang van 6,9% van 
de primitieve salarissom (€ 34,5 mln.) binnen de gestelde norm van 10% zijn gebleven. 
 

3.5 Toerekening kosten bedrijfsvoering 
 
Het saldo van de bedrijfsvoering wordt in de jaarrekening – net als in de begroting - doorbelast naar de 
producten binnen de programmaonderdelen. Zoals hiervoor toegelicht, bedraagt het saldo van de 
bedrijfsvoering in de jaarrekening 2012 € 43,1 mln. Dit is € 5,3 mln. lager dan de primitieve begroting 2012. 
Deze afname werkt door in de toerekening van de bedrijfsvoeringsaldi (de apparaatlasten) aan de producten. 
Ten opzichte van de begroting ontstaan daarmee verschillen (veelal lagere apparaatslasten) op alle 
programmaonderdelen. Voor een deel is het verschil in toerekening aan specifieke producten en 
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omstandigheden te relateren. Daarnaast is dus sprake van een generieke verlaging van toegerekende 
apparaatlasten wegens onderuitputting binnen de gehele bedrijfsvoering, welke neerslaat op alle producten. 
 
De toerekening van apparaatlasten bestaat naast directe salarislasten, uit overige apparaatlasten. De overige 
apparaatlasten worden toegerekend op basis van een samengestelde sleutel die bestaat uit 
formatietoerekening en oppervlakteverdeling.  
 
Methodiek begrotingswijziging Stelpost ‘nog te verdelen apparaatskosten’ 
In de loop van het jaar zijn er wijzigingen nodig in de raming van de apparaatskosten. De hiermee gemoeide 
bedragen worden niet over de programmaonderdelen verdeeld, maar geraamd op een stelpost ‘nog te verdelen 
apparaatskosten’. Aan het eind van het jaar worden deze lasten verdeeld over de diverse programma-
onderdelen waardoor verschillen ontstaan ten opzichte van de primitieve raming. 
 
In de verschillenanalyse bij de programmaonderdelen zijn de verschillen tussen geraamde en werkelijke lasten 
toegelicht. De verschillen in de apparaatskosten zijn uitgelegd voor zover deze samenhangen met een 
gewijzigde toerekening. In het onderdeel jaarrekening zijn de verschillen tussen de geraamde en werkelijke 
totale baten en lasten van de bedrijfsvoering verklaard. 
 

3.6 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 
 topinkomens (WOPT) 
 
Topinkomens in de (semi)publieke sector worden vergeleken met het gemiddeld belastbaar jaarloon van 
ministers. Dit gemiddelde jaarloon noemen we de Wopt-norm. Deze norm komt voort uit de Wet 
openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Jaarlijks wordt dit bedrag 
vastgesteld in een ministeriële regeling. 
 
In het kader van de WOPT melden wij in het jaarverslag dat niemand meer heeft ontvangen dan de WOPT-norm 
2012. Deze melding is gebaseerd op de norm van 2012 (€ 194.000). 
 
In 2013 (jaarrekening 2012) wordt voor de laatste keer melding gedaan in het kader van de WOPT. Sinds 1 
januari 2013 geldt de wet WNT (wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector). Vanaf deze datum hebben de topfunctionarissen hoe dan ook een publicatieplicht, of ze nu meer of 
minder verdienen dan de WNT-norm (€ 228.599)11. 
 
 
 
 
 

                                                      
11 Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/topinkomens-overheid 
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4.  Balans 
 
Tabel 4.1.  Balans (bedragen x € 1.000) 
ACTIVA 31 dec 12 31 dec 11 PASSIVA 31 dec 12 31 dec 11

Immateriële vaste activa Eigen vermogen

Materiele vaste activa Reserves

- met economisch nut 20.344 22.145 - Algemene reserves 28.071 22.694

- met maatschappelijk nut 38.792 40.177 Mutatie resultaat 2011

- Bestemmingsreserves 74.797 58.180

Resultaat na bestemming 9.395 8.674

Totaal Materiële vaste activa 59.136 62.322 Totaal eigen vermogen 112.263 89.548

Financiële vaste activa Vreemd vermogen

Kapitaalverstrekking aan 
deelnemingen

1.198 1.221 Voorzieningen 19.587 16.932

Kapitaalverstrekking aan overige 
verbonden partijen

1.000 1.000

Leningen aan deelnemingen 837 934

Leningen aan overige verbonden 
partijen

2.653 2.253

Overige langlopende leningen 10

Deposito's > 1 jaar c.a.

Overige uitzettingen met ee n 
rentetypische looptijd van één 
jaar of hoger

1.616 1.570

Bijdragen aan activa in 
eigendom van derden

29 62

Totaal Financiële vaste activa 7.333 7.050

Totaal vaste activa 66.469 69.372 Totaal vaste passiva 131.850 106.480

Uitzettingen Vlottende passiva

Uitzettingen rentetype looptijd 
< 1 jaar

Netto-vlottende schulden

13.382 17.989

Verstrekte kasgeldleningen 25.000

Overige vorderingen 3.490 2.902 overige schulden rentetype 
looptijd < 1 jaar

9.470 7.501

Totaal uitzettingen 16.872 45.891

Liquide middelen

Saldi kas, bank, giro 112.835 45.959

Overlopende activa 35.821 48.400 Overlopende passiva 90.677 95.641

Totaal vlottende activa 165.528 140.250 Totaal vlottende passiva 100.147 103.142
TOTAAL GENERAAL 231.997 209.622 TOTAAL GENERAAL 231.997 209.622

Gewaarborgde geldleningen 5.549 6.057

Vorderingen op openbare 
lichamen
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4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
De balans biedt inzicht in de vermogenspositie van de provincie. In de volgende paragrafen is de toelichting op 
de balans opgenomen. Ten opzichte van 2011 zijn wijzigingen doorgevoerd in de presentatie. Daar waar dat 
het geval is, is dat bij de betreffende balanspost aangegeven.  
 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden 
vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend 
betaalbaar wordt gesteld. 
        
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg 
van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende 
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter 
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten 
zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en 
dergelijke. 
 
De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in de financiële verordening van de provincie Flevoland. 
        
Verbonden partijen 
Organisaties waarmee de provincie Flevoland een bestuurlijke relatie heeft of waarin de provincie Flevoland 
een financieel belang heeft, zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. De financiële gegevens 
worden niet geconsolideerd in de jaarrekening.   
       
Vaste activa 
       
Materiële vaste activa met economisch nut 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met bijdragen van derden 
en cumulatieve afschrijvingen. De activa worden lineair afgeschreven. Materiële vaste activa, waarvan de 
kapitaallasten voor meer dan 50% worden gedekt door tarieven of huuropbrengsten of vergoedingen, die zijn 
gebaseerd op jaarlijks gelijkblijvende kosten worden afgeschreven op basis van een annuïteit. 
Na afstoting van materiële vaste activa worden boekwinsten of verliezen ten gunste of ten laste van de 
exploitatie verantwoord. Aan de boekwaarde van de materiële vaste activa wordt middels een jaarlijks vast te 
stellen percentage rente toegerekend, in het jaar van investering een half jaar. 
Investeringen < € 10.000 worden niet geactiveerd. 
     



 163

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 
Deze infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals aanleg en reconstructie van wegen, vaarwegen, 
bruggen, viaducten, groen en kunstwerken worden onder aftrek van bijdragen van derden en 
bestemmingsreserves geactiveerd en afgeschreven op basis van een annuïteit in 20 jaar. De ondergrond van 
deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd.  
 
Financiële vaste activa 
Participaties in het aandelenkapitaal van diverse vennootschappen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs 
van de aandelen. Tot dusver is een afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt boven de 
verkrijgingprijs. 
 
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en verstrekte langlopende leningen zijn opgenomen 
tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. 
 
Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, 
verminderd met de afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het 
betrokken actief van de derde op basis van de gestelde voorwaarde moet bijdragen aan de publieke taak. 
 
Vlottende activa 
        
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening 
in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 
 
Liquide middelen en overlopende activa 
Deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen. 
 
Vaste Passiva 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de (voormalige) gedeputeerden is echter tegen 
de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. 
De onderhoud-egalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud 
aan de provinciale kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake 
geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het Jaarverslag is het 
beleid nader uiteengezet. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Borg- en Garantstellingen 
Voor zover leningen door de provincie gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde 
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie 
opgenomen.  
 

Materiële vaste activa met economisch nut Afschrijvingstermijn
in jaren

Gronden en terreinen n.v.t.

Gebouwen, inclusief aanpassingen in  de resterende levensduur van het hoofdgebouw 30

Technische installaties (bedrijfs)gebouwen, motorvaartuigen 15

Kantoormeubilair, veiligheidsvoorzieningen (bedrijfs)gebouwen 10

Vervoermiddelen 5

Technische installaties, kantoorapparatuur, automatiseringsapparatuur 5

Machines, (kantoor- apparatuur, en installaties 5
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1: Investeringen met  een economisch nut 

Bedrijfsgebouwen: 

a. provinciehuis 14.747 305 305 858 13.889 624 1.482

b. steunpunten 515 0 0 14 501 46 60

Technische installaties, machines en apparaten 6.230 919 0 1.722 5.427 303 2.025

Overige materiële vaste activa 654 1.060 1.039 148 527 33 181

Totaal investeringen met een economisch nut 22.146 2.284 1.344 2.742 20.344 1.006 3.748

2: Investeringen in de openbare riuimte met een maatschappelijk nut 

Grond-, weg- en waterbouw 

a: verhardingen (wegen, fietspaden, etc.) 33.288 12.474 11.290 2.405 32.067 1.715 4.120

b. kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.) 852 732 732 82 770 46 128

c. openbare verlichting 1.208 15 12 89 1.122 61 150

d. gronden en terreinen 4.828 5 0 0 4.833 213 213

Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 40.176 13.226 12.034 2.576 38.792 2.035 4.611

Totaal materiële vaste activa 62.322 15.510 13.378 5.318 59.136 3.041 8.359

Vermin-
deringen

Kapitaal-
lasten 2012

Afschr 2012 Rente-
lasten 2012

Vermeer- 
deringen

Boekwaarde 
per 1 jan 

2012

Boekwaarde 
per 31 dec 

2012

Omschrijving

4.2 Toelichting op de balans (activa) 
 
Op grond van het BBV is een aantal balansposten geherrubriceerd. Daarom is in de presentatie bij een aantal 
balansposten de vergelijkende cijfers 2011 aangepast. Daar waar dat het geval is, is dat bij de betreffende 
balanspost vermeld.  
 

4.2.1 Materiële vaste activa  
 
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen (bedragen x €1.000): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De boekwaarde van de investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met 
uitsluitend maatschappelijk nut hadden het volgende verloop (bedragen x € 1.000): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het totale bruto investeringsvolume over 2012 bedraagt € 15,5 miljoen. Na aftrek van bijdragen van derden en 
onttrekkingen ten laste van voorzieningen ad € 13,4 miljoen bedraagt het netto investeringsbedrag € 2,1 
miljoen. De kapitaallasten worden doorberekend aan de  programmaonderdelen en aan de bedrijfsvoering. De 
kapitaallasten die ten laste van de bedrijfsvoering zijn gebracht, worden via de kostenverdeelstaat 
doorberekend aan de programmaonderdelen.  
De investeringen in het verslagjaar zijn lager uitgekomen dan in de begroting was geraamd; dit is met name 
veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van projecten. Dit brengt lagere kapitaallasten met zich mee. Dit 
voordeel komt eenmalig tot uitdrukking in de exploitatie.   
 
In onderstaand overzicht worden de belangrijkste investeringen met een economisch nut en investeringen in de 
openbare ruimte met een maatschappelijk nut opgenomen, bedrag > € 100.000 (bedragen x € 1.000): 
 

Onderdelen Boekwaarde 
per 31 dec 

2012

Boekwaarde 
per 31 dec 

2011

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut 38.792 40.176

Overige investeringen met een economisch nut 20.344 22.146

Totaal 59.136 62.322



 165

Geactiveerde kapitaaluitgaven (minus bijdragen)  Vermeerderingen  Verminderingen  Netto 
investering 

Infrastructuur en mobiliteit

Baggeren provinciale vaarten  185 270 -85

Aanleg autoweg N23   1.335 994 341

Reconstructie kruispunt Marknesserweg-Emmeloordseweg 1.264 645 619

Verplaatsen busstation Ens 184 0 184

Algemeen voorbereidingskosten wegen 179 0 179

AB bruggen en sluizen; centrale bedienlocatie 118 0 118

AB bruggen en sluizen; communicatie vaarwegobjecten 284 0 284

AB bruggen en sluizen; aansturing bruggen en sluizen 122 0 122

Herinrichting Horsterwold/Kotterbos 817 1.565 -748

Totaal infrastructuur en mobiliteit 4.489 3.474 1.015

Bedrijfsvoering

Vervangingsinvesteringen facilitaire zaken (10 jaar) 301 0 301

Vervangingsinvesteringen facilitaire zaken (5 jaar) 215 0 215

Automatisering 370 0 370

Totaal bedrijfsvoering 885 0 885

Niet gespecificeerd < € 0,1 mln 10.136 9.904 232

Totaal 15.510 13.378 2.132  
 
Het project ‘Baggeren provinciale vaarten’ is ultimo 2012 geheel (dus inclusief boekwaarde per 1 januari 2012) 
ten laste van de voorziening onderhoud vaarwegen gebracht. Daardoor is de vermindering hoger dan de 
vermeerdering. Bij ‘De Herinrichting Horsterwold/ Kotterbos’ heeft een verrekening plaatsgevonden. Inclusief 
vermindering is de boekwaarde ultimo 2012 nihil. 
 

4.2.2 Financiële vaste activa        
        
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2012 wordt in het onderstaand overzicht 
weergegeven (bedragen x € 1.000): 
 
 
 

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen 1.221 0 23 0 1.198 60 60

- overige verbonden partijen 1.000 0 0 0 1.000 0 0

Leningen aan:

- deelnemingen 934 0 97 0 837 42 42

- overige verbonden partijen 2.253 400 0 0 2.653 81 81

Overige langlopende leningen 2.010 0 10 0 2.000 111 111

Af: Voorziening oninbaarheid langlopende leningen -2.000 0 0 0 -2.000 0 0

Uitzettingen > 1 jaar e.a. 

- met een looptijd > 1 jaar 1.766 0 46 0 1.720

Af: Voorziening oninbaarheid uitzettingen -196 0 -92 0 -104

Bijdragen aan activa van derden 62 0 0 33 29 3 36

Totaal financiële vaste activa 7.050 400 84 33 7.333 297 330

Omschrijving Vermeer- 
deringen

Afschrij-
ving 2012

Boekwaar
de per 31 
dec 2012

Rente-
lasten 
2012

Kapitaal-
lasten 
2012

Boek-
waarde 

per 1 jan 
2012

Vermin-
deringen
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Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen (bedragen x €1.000): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De post ‘Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen’ heeft betrekking op deelnemingen in de Bank Nederlandse 
Gemeenten, Enexis, Alliander en Vitens. Daarnaast wordt deelgenomen in de Ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland en in Afvalzorg Deponie. De deelneming Friese Pad is beëindigd in het verslagjaar (in verband met 
liquidatie).  
 
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen (bedragen x € 1.000): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leningen aan deelnemingen (bedragen x €1.000): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De specificatie van de post leningen aan overige verbonden partijen luidt als volgt (bedragen x €1.000): 
 
 
 
 
 
 
 
De bovenstaande specificatie bevat de nieuwe rentedragende leningen die zijn verstrekt aan de CV Airport 
Garden City. De vermindering op de vordering op Enexis BV heeft betrekking op de aflossing van een lening in 
verband met de verkoop van aandelen in 2009. De aflossing is conform de voorwaarden. 
 
Overige langlopende leningen 
De overige langlopende leningen (zie tabel financiële vaste activa) hebben betrekking op een lening die is 
verstrekt aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen alsmede langlopende leningen verstrekt aan personeelsleden 
(waarvan er nog één resteerde). Ook deze laatste lening is in het verslagjaar geheel afgelost. 
Voor de lening aan de IJsselmeerziekenhuizen is een voorziening in verband met oninbaarheid getroffen. Na 
vaststelling van de Jaarrekening 2012 van de stichting zal deze worden beoordeeld. 
 

Vordering op Enexis BV 390              0 97 0 293

Lening aan Enexis (v/h N.V.IJsselmij) 45                0 0 0 45

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. 500              0 0 0 500

Totaal deelnemingen 935 0 97 0 838

Boekwaarde 
per 31 dec 

2012

Omschrijving Boekwaarde 
per 1 jan 

2012

Vermeer- 
deringen

Vermin-
deringen

Afschrijving 
2012

 Commanditaire Vennootschap Airport Garden City             2.253 400 0 0 2.653

Totaal leningen aan overige verbonden partijen 2.253 400 0 0 2.653

Afschrij-ving 
2012

Boekwaarde 
per 31 dec 

2012

Omschrijving Boekwaarde 
per 1 jan 

2012

Vermeer- 
deringen

Vermin-
deringen

Aandelen Enexis Holding N.V. 32                  32

Aandelen Alliander 201                0 0 0 201

Aandelen Vitens N.V. 250                0 0 0 250

Aandelen NV Afvalverwerkingsbedrijf Friese Pad 23                  0 23 0 0

Aandelen BV Afvalzorg Deponie 4                   0 0 0 4

Aandelen Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. 114                0 0 0 114

Aandelen N.V. OMALA 25                  0 0 0 25

Aandelen N.V. Bank voor Nederlandsee Gemeenten 572                0 0 0 572

Totaal deelnemingen 1.221 0 23 0 1.198

Afschrijving 
2012

Boekwaarde 
per 31 dec 

2012

Omschrijving Boekwaarde 
per 1 jan 2012

Vermeer- 
deringen

Vermin-
deringen

 Commanditaire Vennootschap Airport Garden City 1.000             0 0 0 1.000

Totaal deelnemingen 1.000 0 0 0 1.000

Afschrijving 
2012

Boekwaarde 
per 31 dec 

2012

Omschrijving Boekwaarde 
per 1 jan 2012

Vermeer- 
deringen

Vermin-
deringen
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Onderdelen Boek-waarde 
per 31 dec 

2012

Boek-waarde 
per 31 dec 

2011

Vorderingen op openbare lichamen 13.382 17.989

Verstrekte kasgeldleningen 0 25.000

Overige vorderingen 6.595 3.206

Af: voorziening wegens oninbaarheid -3.105 -305

Totaal 16.872 45.890

Overige uitzettingen 
De overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar hebben betrekking op vorderingen in verband met de verkoop 
van de aandelen in energiebedrijven. De uitkeringen ter zake zijn conform de overeenkomst. 
 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden. 
De boekwaarde van de bijdragen aan activa in eigendom van derden is beperkt. De afschrijving is conform de 
richtlijnen. 
 

4.2.3 Vlottende activa        
        
De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar kunnen als volgt worden 
gespecificeerd (bedragen x € 1.000): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vergelijkende cijfers over 2011 zijn bij het onderdeel overige vorderingen aangepast (inzake een lening aan 
Essent) vanwege een gewijzigde presentatie. Deze verandering (in presentatie) heeft uiteraard geen gevolgen 
voor het resultaat over 2011. 
 
De vorderingen op openbare lichamen zijn € 4,6 miljoen lager. Een bedrag van € 3,9 miljoen wordt verklaard 
door afrekeningen van Europese projecten en een bedrag van € 1,7 miljoen in verband met afrekening met de 
Belastingdienst. De overige mutaties hebben betrekking op afrekeningen met gemeenten inzake projecten. 
 
De post verstrekte kasgeldleningen is gedaald van € 25 miljoen naar nihil. Vanwege daling van de 
rentevergoedingen voor kasgeldleningen zijn deze gelden in de loop van 2012 ondergebracht op  
spaarrekeningen.   
 
In verband met een faillissement is een verleende subsidie ad € 2,8 miljoen teruggevorderd. Voor deze post is 
een even grote voorziening getroffen. De afwikkeling binnen de exploitatie vindt (budgetneutraal en conform 
begroting) plaats op programmaonderdeel 3.1 Werkgelegenheid.   
Interne vorderingen zijn conform de voorschriften geëlimineerd.  
 

4.2.4 Liquide middelen      
      
De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt (bedragen x € 1.000): 
Onderdelen Boek-waarde 

per 31 dec 
2012

Boek-waarde 
per 31 dec 

2011

Kassaldi 0 1

Banksaldi 26.450 12.039

Banksaldi 2011 0 -4.904

Banksaldi inzake Groenfonds 13.699 13.667

Spaarrekeningen 72.687 25.176

Posten onderweg -1 -20

Totaal 112.835 45.959  
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De vergelijkende cijfers 2011 zijn voor wat betreft de banksaldi aangepast vanwege een gewijzigde 
presentatie. De saldi sluiten aan met de dagafschriften. De stijging bij de banksaldi wordt ondermeer 
veroorzaakt door een extra uitkering uit het Provinciefonds in december groot € 14,4 miljoen. Het betreft de 
decentralisatie-uitkering Natuur (onder andere bedoeld ter verrekening van al voorgeschoten kosten ILG).  
De stijging bij de spaarrekeningen wordt voor circa € 25 miljoen verklaard door de omzetting van 
kasgeldleningen, de ontvangst ad € 9 miljoen van uit het BTW-compensatiefonds en circa € 13 miljoen in 
verband met vertraging in de uitvoering van investeringen en projecten. 

4.2.5 Overlopende activa      
      
De specificatie van de overlopende activa luidt als volgt (bedragen x € 1.000): 
Onderdelen Boekwaarde 

per 31 dec 
2012

Boekwaarde 
per 31 dec 

2011

Waarborgsommen 8 8

Vooruitbetaalde kosten 1.120 558

Nog te ontvangen voorschotten 5.897 16.640

Transitorische posten 28.796 31.194

Totaal 35.821 48.400  
 
De vergelijkende cijfers voor 2011 zijn aangepast (post waarborgsommen) vanwege een gewijzigde presentatie. 
De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2012 en nog (van overheidslichamen) te 
ontvangen baten die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2012, maar welke pas in 2013 zullen worden 
afgewikkeld.  
 
De overlopende activa bestaan in belangrijke mate uit nog van de EU te ontvangen bijdragen (voorschotten) ter 
uitvoering van de Europese programma's en van het Rijk te ontvangen bijdragen ter uitvoering van het p-MJP.  
In verband met de eindafrekening van het ILG moet voor wat betreft de transitorische posten worden 
opgemerkt dat van de totale € 28,4 mln., circa € 5 mln. betrekking heeft op nog te ontvangen Rijksbijdragen 
voor de inrichting van natuur. Deze te ontvangen Rijksbijdrage wordt niet gedekt uit de eindafrekening ILG, 
maar uit de zogenaamde grond-voor-grond regeling. Hiertoe ontvangt de provincie 110 hectare grond van het 
Bureau Landbouwgronden welke ingezet kunnen worden ter dekking van de verleende natuurinrichting 
subsidies.  
 
De vooruitbetaalde kosten zijn ten tijde van het uitbrengen van de jaarrekening afgewikkeld. 
 
Het verloop van de nog te ontvangen voorschotten is als volgt (bedragen x € 1.000): 
Onderdelen Saldo per 

1 jan 2012
Toevoeging Ontvangen Saldo per 

31 dec 2012

Voorschotten DLG ( onderdeel van algemeen voorschot) -259             1.100           1.855 -1.014

Voorschot ILG (onderdeel van algemeen voorschot) 16.899             4.661         14.340 7.220

Transitorische posten PNB 0                751              772 -21

Interreg IV -288 -288

Totaal 16.640 6.224 16.967 5.897  
 
Voorschotten DLG 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) is de landelijke betaalautoriteit voor de Europese POP-subsidies, zij betalen aan 
de projectuitvoerders zowel de Europese subsidie als de provinciale cofinanciering uit. Voor de uitbetaling van 
de provinciale cofinanciering heeft DLG een voorschot ontvangen. In 2012 heeft DLG € 1,9 miljoen aan 
provinciale subsidies uitbetaald terwijl het voorschot is aangevuld met € 1,1 mln. Per saldo is het voorschot 
aan DLG bijna € 1 miljoen negatief, hetgeen inhoudt dat DLG de uitbetaling van de Flevolandse subsidies heeft 
voorgeschoten. In 2013 wordt dit saldo op betaalverzoek van DLG weer aangevuld. 
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Voorschotten ILG 
Voor het ILG is in 2012, middels het sluiten van het decentralisatieakkoord natuur, een eindafrekening 
opgesteld. De provincie ontvangt de reeds gemaakte en voorgeschoten kosten terug van het Rijk via een 
decentralisatie-uitkering uit het Provinciefonds. In 2012 is € 14,34 miljoen ontvangen. Het nog te ontvangen 
bedrag bedraagt op 31-12-2012 nog € 7,2 mln. Dit bedrag wordt, samen met de nog te maken kosten in 2013, 
gedekt uit de Provinciefonds uitkering 2013. 
 
Onderdelen Saldo per 31 

dec 2012
Saldo per 31 

dec 2011

Gerealiseerde kosten ILG 58.962 54.301

Ontvangen voorschot ILG van het Ministerie EL&I -51.742 -37.402

Totaal 7.220 16.899  
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4.3 Toelichting op de balans (passiva) 
      

4.3.1 Eigen vermogen     
 
Een reserve behoort tot het eigen vermogen. De reserves bestaan uit middelen die nog min of meer ‘vrij’ 
kunnen worden ingezet. Wel is aan een deel van de reserves als gevolg van toekomstige verplichtingen of 
aangebrachte oormerken een (voorlopige) bestemming gegeven. De kaders zijn vastgelegd in de nota ‘Reserves 
en voorzieningen 2011-2015’ welke in 2011 door Provinciale Staten werd vastgesteld. In onderstaande tabel is 
de opbouw van en de ontwikkeling in het eigen vermogen opgenomen. 
 

Begin-
saldo

Bij Af Eind-saldo

Algemene reserve 31/12/2012 22.694

Resultaat 2011 na bestemming 8.674

A001  Algemene reserve 31.368 8.408 11.705 28.071 12.164 15.907

Algemene reserves 31.368 8.408 11.705 28.071 12.164 15.907

B003  Personele frictiekosten 794 2.968 992 2.770 1.998 771

B005  Cofinanciering EU-projecten 00-06 1.502 3.000 68 4.434 0 4.434

B006  Grootschalige kunstprojecten 430 33 0 463 0 463

B008  Monumentenzorg 19 132 0 150 119 32

B009  Ontwikkelings/strategische projecten 8.503 2.848 525 10.826 10.826 0

B010  Projecten Wonen Welzijn Zorg 468 0 468 0 0 0

B011  Sportaccommodaties ca 429 3 37 395 0 395

B016  Vervangende projecten Zuiderzeelijn 18.040 1.131 107 19.064 19.064 0

B017  Technische bijstand Europa 855 125 0 980 980 0

B020  Egalisatiereserve jeugdzorg 328 385 0 713 713 0

B022  Cofinanciering EU-projecten 07-13 4.754 1.900 1.821 4.832 4.832 0

B024  Investeringsimpuls Flevoland Almere 6.365 5.775 1.672 10.468 10.468 0

B025  Omgevingsplan Flevoland 1.356 1.811 552 2.614 2.614 0

B026  Infrafonds 8.573 2.640 2.787 8.426 8.426 0

B027  p-MJP Landelijk Gebied 5.582 1.696 329 6.949 6.949 0

B028  GO-gelden 183 0 0 183 183 0

B029  Bodem 0 1.291 0 1.291 1.291 0

B030  Egalisatie gladheidsbestrijding 0 344 106 238 238 0

Bestemmingsreserves 58.180 26.082 9.465 74.797 68.702 6.095

Totaal reserves 89.548 34.490 21.170 102.868 80.865 22.002

2012

Oormerk
Netto 

beschikbaar

Reserves en voorzieningen

 
(bedragen x € 1.000) 
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De totale omvang van de reserves is in 2012 toegenomen met € 13,3 miljoen. Dit is exclusief de mutatie van 
het rekeningresultaat over 2012. In de begroting na wijziging werd uitgegaan van een toename van de reserves 
met € 12,4 miljoen. Dit betekent een afwijking van € 0,9 miljoen (extra groei van de reserves).  De groei van 
de reserves met € 13,3 miljoen bestaat uit een afname € 3,3 miljoen van de algemene reserve (geraamde 
afname € 2,2 miljoen) en met een toename van de bestemmingsreserves met € 16,6 miljoen (geraamde 
toename € 14,7 miljoen).  
 
Verschillen tussen geraamde en gerealiseerde mutaties in reserves 
 
Dotaties aan reserves (bedragen x € 1.000): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een aantal stortingen in de algemene reserve is gesaldeerd met de onttrekkingen. In plaats van een storting is 
dan sprake van een lagere onttrekking. Bij de reserve grootschalige kunstprojecten is dat ook het geval.  
 
Conform de door de staten vastgestelde nota ‘Reserves en voorzieningen’ en in overeenstemming met het BBV 
zijn de niet bestede middelen 2012 voor ‘technische bijstand Europa’ en het p-MJP verwerkt in de Jaarrekening 
2012. Dit resulteert in een hogere storting dan geraamd. 
De storting in het Infrafonds is gerelateerd aan de werkelijke opbrengsten van de MRB. Omdat deze opbrengst 
lager is dan geraamd (zie programma onderdeel 6.3) is de storting navenant lager.   
De geraamde ‘positieve onttrekking’ aan de bestemmingsreserve ‘Cofinanciering EU-projecten 00-06’ hebben 
we, omdat dat dat feitelijk een storting betreft, ook als storting in de Jaarstukken 2012 verwerkt (zie ook de 
toelichting bij de onttrekkingen). 
 
In bijlage 1 worden de mutaties in de reserves gedetailleerd beschreven. Daar wordt ook een nadere 
toelichting opgenomen op de doelstellingen van de reserves. 
 

Dotaties aan reserves Begroting 
2012 na 

wijziging

Rekening 
2012

Verschil

Algemene reserve 8.605 8.408 197

Personele frictiekosten 2.968 2.968 0
Grootschalige kunstprojecten 73 33 40
Monumentenzorg 132 132 0

Ontwikkelings/strategische projecten 2.848 2.848 0
Sportaccommodaties 0 3 -3

Vervangende projecten Zuiderzeelijn 1.131 1.131 0
Technische bijstand Europa 68 125 -57
Egalisatie jeugdzorg 385 385 0

Cofinanciering EU-projecten 07-13 1.900 1.900 0
Investeringsimpuls Flevoland Almere 5.775 5.775 0
Omgevingsplan Flevoland 1.811 1.811 0

Infrafonds 2.673 2.640 32

Storting reserve p-MJP 1.379 1.696 -317
Egalisatie gladheidbestrijding 325 344 -19

Meerjarenprogramma bodem 1.291 1.291 0
Cofinanciering EU-projecten 00-06 0 3.000 -3.000
Totaal dotaties 31.363 34.490 -3.126
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Onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000): 
Onttrekkingen aan reserves Begroting 

2012 na 
wijziging

Rekening 
2012

Verschil

Algemene reserve -10.806 -11.705 899

Personele frictiekosten -1.766 -992 -774
Cofinanciering EU-projecten 94-99 0 0 0
Cofinanciering EU-projecten 00-06 2.997 -68 3.065

Grootschalige kunstprojecten -40 0 -40
Monumentenzorg 0 0 0

Ontwikkelings/strategische projecten -605 -525 -80
Projecten Wonen Welzijn  Zorg -468 -468 0
Sportaccommodaties -37 -37 0

Vervangende projecten Zuiderzeelijn -165 -107 -58
Technische bijstand Europa 0 0 0
Cofinanciering EU-projecten 07-13 -2.342 -1.821 -520

Investeringsimpuls Flevoland Almere -1.500 -1.672 172
Omgevingsplan Flevoland -803 -552 -250

Infrafonds -3.051 -2.787 -264
Reserve p-MJP -329 -329 0
Reserve GO-gelden 0 0 0

Egalisatie gladheidbestrijding 0 -106 106
Totaal onttrekkingen -18.914 -21.170 2.257

 
 
De onttrekkingen aan de algemene reserves hangen vaak samen met uitgavenposten in de exploitatie. Als de 
bestedingen lager uitvallen dan geraamd, wordt evenredig minder onttrokken. In 2012 is dat het geval voor 
onder andere het Deltaprogramma, training en opleiding GS, proceskosten DE-on/Green Deal en de 
beleidsregel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.  
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Personele frictiekosten valt lager uit door lagere kosten voor 
personele regelingen en minder uitgaven (dan geraamd) voor het transitieplan in verband met een latere start. 
Er heeft een hogere onttrekking aan de IFA reserve plaatsgevonden omdat abusievelijk bij de laatste 
begrotingswijziging 2012 (16e) de onttrekking aan de reserve IFA verlaagd werd. Daarbij is geen rekening 
gehouden met de betaling aan het Jan van Es instituut (€ 0,2 mln.).  
Lager bestedingen van procesgelden leidt tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve 
Omgevingsplan. 
In 2012 is de uitvoering van enkele Infra-projecten vertraagd waardoor € 0,2 mln. minder is besteed. De 
onttrekking aan het Infrafonds is daardoor ook lager. 
Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2011 is de egalisatiereserve Gladheidbestrijding ingesteld. In 2012 is 
meer uitgegeven aan gladheidbestrijding dan geraamd. Begin december is meer dan normaal gestrooid 
vanwege sneeuw en vorst. De overbesteding 2012 is - in overeenstemming met het instellingsbesluit van PS - 
onttrokken aan de bestemmingsreserve.  
 
De geraamde ‘positieve onttrekking’ aan de bestemmingsreserve ‘Cofinanciering EU-projecten 00-06’ hebben 
we, omdat dat dat feitelijk een storting betreft, ook als storting in de Jaarstukken 2012 verwerkt. (zie ook de 
toelichting bij de stortingen). 
 
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 werd in de Algemene Reserve een risico-oormerk van € 1,2 miljoen 
opgenomen voor de door ons aangekochte voorgefinancierde gronden in het OostvaardersWold. Omdat het nog 
niet duidelijk is wat er met de reeds aangekochte gronden gaat gebeuren, maar het wel al duidelijk is dat we 
niet kunnen rekenen op extra middelen van het Rijk is het risico-oormerk in de Algemene Reserve ad. € 1,2 
miljoen omgezet naar een risicovoorziening (ten laste van de algemene reserve).  
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Deze voorziening maakt onderdeel uit van het door Provinciale Staten gestelde maximum aan middelen voor 
het OostvaardersWold van € 33,9 miljoen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf 
Grondbeleid 
 
In bijlage 1 worden de mutaties in de reserves gedetailleerd beschreven. Daar wordt ook een nadere 
toelichting opgenomen op de doelstellingen van de reserves. 
 

4.3.2 Voorzieningen   
 
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen van de provincie.  
 
Het verloop van de voorzieningen is in onderstaand overzicht weergegeven (bedragen x € 1.000): 
 
Naam voorziening

Niet jaarlijks onderhoud:

- wegen 8.453 4.954 3.589 0 9.818

- vaarwegen 1.818 1.459 2.097 0 1.180

- provinciehuis 1.247 250 305 0 1.192

Totaal niet jaarlijks onderhoud 11.518 6.663 5.991 0 12.190

Grondwaterbeheer 666 0 49 0 617

Pensioen/uitkeringen GS 4.653 895 63 0 5.485

Rechten van personeel derden 95 0 0 0 95

Voorziening gronden Oostvaarderswold 1.200 1.200

Totaal overige verplichtingen 5.414 2.095 112 0 7.397

Totaal voorzieningen 16.932 8.758 6.103 0 19.587

Toe-voeging OnttrekkingStand per 1 
januari 2012

Vrijval Stand per 31-
12-2012

 
 
De vergelijkende cijfers over 2011 zijn aangepast. De posten oninbare vorderingen, verkoop aandelen Essent en 
Nuon en de lening aan IJsselmeerziekenhuizen zijn opgenomen onder de balansonderdelen overige vorderingen 
en financiële vaste activa. In de balanstotalen was dit al verwerkt, met ingang van 2012 sluit ook de toelichting 
aan op de balanspost. 
 
De voorzieningen zijn in totaal met € 2,7 mln. gestegen. Voor wat betreft de onderhoudsvoorzieningen (wegen, 
vaarwegen en onderhoud provinciehuis) is er per saldo sprake van een stijging van € 0,7 miljoen. De dotaties en 
onttrekkingen zijn gebaseerd op meerjarige onderhoudsplannen. Derhalve kan er in een jaar sprake zijn van 
hogere uitgaven ten opzichte van de stortingen, dit is inherent aan het karakter van dergelijke voorzieningen. 
Deze voorzieningen zijn bedoeld om de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren heen te verdelen. 
  
De voorziening voor Pensioenen en uitkeringen GS is in 2012 toegenomen met € 0,8 mln. Zoals vorig jaar al 
aangekondigd is een extra storting noodzakelijk gebleken (€ 0,8 mln.). De storting is gebaseerd op actuariële 
berekeningen conform de wet APPA.  
 
In het verslagjaar is de voorziening Gronden OostvaardersWold getroffen. Bij het vaststellen van de 
jaarrekening 2011 is in de Algemene Reserve een risico-oormerk van € 1,2 miljoen opgenomen voor de door ons 
aangekochte voorgefinancierde gronden in het Oostvaarderswold. Omdat het nog niet duidelijk is wat er met 
de reeds aangekochte gronden gaat gebeuren, maar het wel al duidelijk is dat we niet kunnen rekenen op 
extra middelen van het Rijk is het risico-oormerk in de Algemene Reserve ad. € 1,2 miljoen omgezet naar een 
risicovoorziening (ten laste van de algemene reserve).  
Deze voorziening maakt onderdeel uit van het door Provinciale Staten gestelde maximum aan middelen voor 
het Oostvaarderswold van € 33,9 miljoen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf 
Grondbeleid. 
 
Voor een nadere toelichting op het doel van de voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 1.  
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4.3.3 Vlottende passiva 
 
Kortlopende schulden 
De belangrijkste schulden op korte termijn bestaan uit te verrichten betalingen aan crediteuren die op de 
balansdatum nog niet zijn voldaan. Deze zijn begin 2013 afgewikkeld. 
 
Het verloop van de vlottende passiva is in onderstaand overzicht weergegeven (bedragen x € 1.000): 
 
Onderdelen Boekwaarde 

per 31 dec 
2012

Boekwaarde 
per 31 dec 

2011

Crediteuren 9.410 7.766

Overige 60 -265

Totaal 9.470 7.501  
 
De vergelijkende cijfers over 2011 zijn aangepast, het banksaldo is conform presentatievoorschriften 
overgebracht naar de post liquide middelen. Deze verandering (in presentatie) heeft uiteraard geen gevolgen 
voor 2011. De crediteuren zijn ten tijde van het uitbrengen van het jaarverslag nagenoeg betaald. 
 
Overlopende passiva 
Het gaat bij overlopende passiva voornamelijk om nog door de provincie te betalen subsidies en goederen en 
diensten die zijn toegekend of geleverd in 2012, waarvan de afrekening en (eind)betaling in 2013 zal plaats-
vinden. 
 
Het verloop van de overlopende passiva is in onderstaand overzicht weergegeven (bedragen x € 1.000): 
Onderdelen Boekwaarde 

per 31 dec 
2012

Boekwaarde 
per 31 dec 

2011

Vooruitontvangen inkomsten 319 44

Transitorische posten 31.697 39.154

Vooruitontvangen doeluitkeringen 58.661 56.443

Totaal 90.677 95.641  
 
De vooruitontvangen doeluitkeringen hebben betrekking op specifieke Rijksbijdragen of bijdragen van derden 
die voor een specifiek doel zijn ontvangen. Deze dienen of nog te worden besteed aan het specifieke doel dan 
wel te worden terugbetaald. 
 



 175

Staat van vooruit ontvangen doeluitkeringen (bedragen x € 1.000): 
Programma Doeluitkering 1 jan 2012 Toevoeging Onttrekking 31 dec 2012

Leren voor duurzaamheid 212 112 16 308

KRW Rijn - Midden 8 0 2 6

Extern veiligheidsbeleid 116 0 0 116

Luchtkwaliteit 665 107 557

Totaal 1.001 112 125 987

BDU-Algemeen 44.680 1.540 747 45.473

Totaal 44.680 1.540 747 45.473

Samenwerking leven lang leren 32 0 0 32

Noordvleugel Fast Forward 184 49 163 70

OP West EFRO -100 -1 -101 0

OP West Rijk 9 0 9 0

OP West TB Rotterdam 1.452 -73 0 1.379

Totaal 1.578 -25 72 1.481

Jeugdhulpverlening 1.622 1.230 1.521 1.330

Cultuur convenant archeologie 148 0 0 148

CEPO 3 0 0 3

Totaal 1.773 1.230 1.521 1.481

Werkmaatschappij Markermeer - IJmeer 142 0 112 30

EHS compensatie OVW 7.213 1.292 0 8.505

Pachtinkomsten OVW 56 647 0 704

Totaal 7.412 1.940 112 9.239

56.443 4.797 2.578 58.661Totaal

Ruimte

Bereik-
baarheid

Economie

Samen-
leving

Investerings-
agenda

 
 

4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
In deze paragraaf zijn belangrijke financiële verplichtingen opgenomen waaraan de provincie voor toekomstige 
jaren is verbonden en die niet uit de balans blijken. 
 
a. Leaseverplichtingen 
De provincie heeft een aantal leaseverplichtingen waarvan de contractduur voor een aantal verplichtingen 
eindigt na de balansdatum. Het langstlopende contract expireert in 2018.  
 
De leaseverplichtingen zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een contractwaarde van € 3,4 mln., 
waarvan € 1,0 mln. een looptijd heeft van korter dan 1 jaar. De betreffende contracten zijn hieronder per 
soort toegelicht. 
 
Leaseauto’s 
De provincie heeft per balansdatum 24 lopende contracten voor leaseauto’s. Deze auto’s worden ingezet voor 
vervoer van GS-leden en het weg- en vaarwegbeheer. Alle contracten zijn aangegaan met Leaseplan. De 
contracten hebben een totale waarde van € 0,6 mln. waarvan € 0,4 mln. een looptijd heeft van korter dan 1 
jaar. 
In 2011 had de provincie nog 30 contracten voor leaseauto’s. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door 
de OFGV. Vanaf 12 januari 2013 zijn de leaseauto’s die gebruikt worden voor milieutoezicht - door de start van 
de OFGV per die datum - volledig overgegaan naar de OFGV. De bestaande leasecontracten zijn overgenomen 
door de OFGV. De niet uit de balans blijkende verplichting ultimo 2012 is voor dit onderdeel derhalve € 0. 
 
Repro en multifunctionals 
De provincie heeft 2 lopende contracten voor repro en multifunctionals. De contracten zijn aangegaan met 
Xerox. De contracten hebben een totale waarde van € 1,3 mln. waarvan € 0,25 mln. een looptijd heeft van 
korter dan 1 jaar. 
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Het leasecontract voor de lease van de multifunctionals is nieuw vanaf 2012 en kwam voorgaande jaren niet 
voor. 
 
b. Doorlopende verplichtingen ILG  
Het ILG is in 2012 afgerekend. In de afrekening zijn ook de zogenaamde Doorlopende Verplichtingen 
opgenomen: de verplichtingen die vóór 1 januari 2007 zijn aangegaan en afgehandeld zijn door Dienst Landelijk 
Gebied. Per 31-12-2012 zijn er geen doorlopende verplichtingen meer.  
 
c. Gewaarborgde geldleningen 
 
Tabel Gewaarborgde geldleningen en garanties (bedragen x € 1.000) 

Stichting Groenfonds (1,2%) 108.004 1.296 30 112 1.214

Stichting Nieuw Land (100%) 4.400 3.206 0 204 3.002

Stichting ROC (100%) 2.444 1.555 0 222 1.333

Totaal 114.848 6.057 30 538 5.549

Aflossing op 
lening

Waarborg 
Provincie 

31 dec 2012

Borg voor lening aan: Oorspronkelijk 
bedrag

Waarborg 
Provincie 

1 jan 2012

Mutaties 
waarborg 

2012 

 
 
Stichting Groenfonds 
De provincie Flevoland staat borg voor 1,2% van de geldleningen aangegaan door de Stichting Groenfonds ten 
behoeve van de uitvoering van het natuurbeleid.  
 
Erfgoedcentrum Nieuw Land (v/h Stichting Nieuw Land) 
Een garantstelling van € 4.400.000 is in 2001 verstrekt voor een in 2002 afgesloten lening voor toekomstige 
investeringen ter verbetering van het museum. 
 
Stichting ROC 
De garantstelling is in 2003 aan het ROC verleend voor de aankoop van grond en opstallen (€ 2,8 miljoen). De 
provincie heeft het eerste recht van hypotheek (waarde € 2,1 miljoen). 
 
d. Overige meerjarige financiële rechten/verplichtingen 
 
Overige meerjarige financiële verplichtingen  
Jaarlijks worden interne controles uitgevoerd op de financiële rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen. 
In 2012 zijn een aantal afwijkingen geconstateerd met een doorwerking in volgende jaren. Omdat de 
afwijkingen een meerjarig karakter hebben, maken we deze inzichtelijk onder de "Overige meerjarige 
financiële verplichtingen". Deze afwijkingen tesamen zijn niet groter dan 0,3 % van ons balanstotaal en 
daarmee ruim binnen de controletolerantie die PS heeft vastgesteld. Onderstaand overzicht geeft een inzicht 
in de afwijkingen voor 2012 en volgende jaren 
 
Tabel Afwijkingen financiële rechtmatigheid inkopen en aanbestedingen (bedragen x € 1.000) 
 
 
  
 
Kredietfaciliteit  
Provincie Flevoland heeft een kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor een bedrag van  
€ 4.537.802. 
 
 
 
 

2012 2013 Cumulatief

Afwijking 380 201 581



 177

V 
 
    Bijlagen                
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1.    Toelichting reserves en voorzieningen 
 
 
Algemeen  
 
Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht waarin het beleid wordt uiteengezet. In 
januari 2011 is de nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Hieronder worden in het kort de in de 
nieuwe nota opgenomen toelichtingen bij de bestaande reserves en voorzieningen vermeld.  
 
Reserves 
 
Algemene reserve (NR: A001) 
De algemene reserve is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het 
bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere 
dekking beschikbaar is. Tenslotte wordt de algemene reserve in voorkomende gevallen gebruikt om 
geoormerkte middelen van het ene naar het andere jaar over te hevelen.  
 
Voor de algemene reserve (vrij deel) is een bandbreedte vastgesteld. Deze bedraagt minimaal 5% en maximaal 
10% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de 
geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is.   
In 2012 is de verhouding 8,4%. (15,9/188,7) 
 
Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit van de 
provincie. De noodzakelijke minimumomvang van de algemene reserve wordt mede bepaald door het 
risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen. 
Dit wordt jaarlijks in de paragraaf weerstandvermogen in Begroting en Jaarstukken toegelicht. 
 



 180

Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbA001  Algemene reserve 31.368 8.408 11.705 28.071 12.164 15.907

Bij

Ivm aanvulling dekkingsgraad weerstandsvermogen 2.800

Ivm oormerk "Risico Oostvaarderswold" 1.200

Ivm restant rekeningsaldo 2011 1.206

Ivm amendement niet aanzuiveren BDU maar middelen in AR 1.100

Ivm fasering Gooiseweg 80

Ivm positief saldo PN in 2012 726

Ivm niet bestede middelen DE-on Green Deal 338

Ivm niet bestede middelen PHP bedrijventerreinen 958

8.408

Af

Bestuursopdracht deltaprogramma - Loopt tot en met 2014 -10

Tekort op provinciale cofinanciering van het EP 2007-2013 - PS11/15 -279

Implementatie WABO -494

Cultuurparticipatie -19

Reserve Meerjarenprogramma bodem -341

Duurzaam Gebruik Ondergrond -300

Extern veiligheidsbeleid -312

ISV bijdragen gemeenten -361

Implementatie WABO -141

Cofinanciering Pieken in de Delta -511

Egalisatiereserve jeugdzorg -245

Ontwikkelings/strategische projecten -148

Onderzoeksbudget -84

Duurzaamheid en energie -86

Windenergiebeleid -50

Windenergiebeleid -25

Ontwikkeling waterbeleid -20

Financiële adviezen c.a. -46

Medewerkerontwikkeling -25

Training en opleiding -32

Algemene reserve (dekkingsgraad weerstandsvermogen) -2.800

Algemene reserve (oormerk risico OostvaardersWold) -1.200

Algemene reserve (restant rekeningresultaat 2011) -1.075

Egalisatiereserve gladheidbestrijding -325

Personele frictiekosten -424

Beleidsregel Collectief Particulier opdrachtgeverschap -88

Project Flevo 2030 -64

Ter dekking van het negatieve saldo van de Zomernota 2012 -100

Amendement bij begrotingsvergadering nov 2012 (aanvulling BDU) -900

Vorming Voorziening Gronden OVW / Nieuwe natuur -1.200

-11.705

Oormerken

Duurzame energie tbv De-on (Nuon/Essent) 6.495

Bedrijventerreinen 2010-2020 1.575

Ivm niet bestede middelen PHP bedrijventerreinen 958

Risico "Uitvoeringskosten afrekening EP2007-2013 1.200

Rijksmiddelen bodemsanering 637

Tekort op provinciale cofinanciering van het EP 2007-2013 - PS11/15 559

Niet bestede middelen Green Deal 338

Bestuursopdracht deltaprogramma - PS11/06 123

Ivm fasering Gooiseweg 80

Opleidingen GS niet bestede middelen 2012 t.b.v. geraamde middelen 2013 58

Beleidsregel Collectief Particulier opdrachtgeverschap 55

Niet bestede middelen Deltaprogramma (tot en met 2015) 51

Onttrekkingen in Meerjarenbegroting 35

12.164  
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Reserve personele frictiekosten (NR: B003) 
Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor wij verplichtingen aan mogen gaan, alvorens de begroting te 
wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. Dit bestedingskader is hieronder incl. 
doel van de reserve weergegeven.  
 
Doel (zoals opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen 2011-2015) 

De reserve wordt ingezet voor:  

1 -   (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen; 

2 -    tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden); 

3 -    personele knelpunten; 

4 -    vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden); 

5 -    complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten, incl WW trajecten; 

6 -    organisatieontwikkeling (waaronder transitie, tijdelijk 2012 - 2015). 
  

 
Specificatie ultimo 2012 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB003  Personele frictiekosten 794 2.968 992 2.770 1.998 771

Bij

Reguliere storting 900

Overgehevelde middelen uit reserve WWZ 468

Dekking transitiekosten 1.176

Aanvullende storting ivm transitieopgave 424

2.968

Af

C111 Ten gunste van de begrotingspost ‘salarissen’ 645

C111 Ten gunste van de begrotingspost ‘verlof’ 23

C113 Ten gunste van de begrotingspost ‘wachtgeld personeel’ 74

C113 Ten gunste van de begrotingspost ‘WGA uitkering’ -34

C114 Ten gunste van de begrotingspost ‘vertrekregeling’ 100

C121 Ten gunste van de begrotingspost ‘transitieplan’ 166

C411 Ten gunste van inhuurbudget 18

992

Oormerken

Geraamde mutaties frictiereserve 2013-2016 812

Geraamde mutaties transitieplan 2013 677

Niet bestede middelen transitie 2012 509

1.998  
 
 
Reserve cofinanciering EU-projecten 2000-2006 (NR: B005) 
Het oorspronkelijke doel van de reserve (egalisatie van de provinciale cofinanciering) is afgewikkeld. De 
reserve is nu bedoeld voor de afwikkeling van de eindafrekening. Aangezien afronding van de 
programmaperiode vanaf twee jaar na afloop plaatsvindt en definitieve vaststelling door de Europese 
Commissie enkele jaren later, moeten provinciale cofinancieringmiddelen beschikbaar blijven. 
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB005  Cofinanciering EU-projecten 00-06 1.502 3.000 68 4.434 0 4.434

Bij

312 In verband met de vrijval van een balanspost HCU 3.000

3.000

Af

312 correcties op de verwachte bijdragen uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling 68

68

Oormerken 0
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Reserve grootschalige kunstprojecten (NR: B006) 
De reserve heeft twee doelen:  
• Realisatie van landschapskunstwerken.  
• Toepassing 1% kunstregeling bij investeringen in infrastructuur, verbouwing, nieuwbouw of aankoop van 

provinciale gebouwen door de provincie die een bedrag van 10 miljoen euro te boven gaan.  
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB006  Grootschalige kunstprojecten 430 33 0 463 0 463

Bij

Reguliere storting 33

33

Af 0

Oormerken 0  
 
 
Reserve monumentenzorg (NR: B008) 
De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor 
restauratie en onderhoud van Rijks- en gemeentelijke monumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde 
beleid. 
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB008  Monumentenzorg 19 132 0 150 119 32

Bij

Reguliere storting 13

Provinciefondsuitkering "regierol restauratiebeleid rijksmonumenten" 119

132

Af 0

Oormerken

Nog niet bestede middelen provinciefondsuitkering 2012 "regierol restauratiebeleid rijksmonumenten" 119  
 
 
Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten (NR: B009) 
De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die van strategisch belang zijn voor de 
provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Het gaat daarbij om majeure projecten 
die naar hun omvang niet binnen de jaarlijks in de begroting beschikbare middelen kunnen worden 
opgevangen. 
 

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: 
• het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor 

Flevoland  
• op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere 

reserves niet toereikend zijn; 
• het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere 

regelmaat voorkomen;   
• het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.  
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Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB009  Ontwikkelings/strategische projecten 8.503 2.848 525 10.826 10.826 0

Bij

Oorsprong: Vastgestelde begroting 2009 1.700

Oorsprong: Toevoeging vanuit "Stelpost nieuw beleid (coalitieakkoord) 1.000

Bestemming rekeningresultaat 2011 - PS12/08 148

2.848

Af

Voorfinanciering Oostvaarderswold (NJN2010/BEG2012) 450

Subsidie Scheepsarcheologisch Onderwijs Flevoland IFMAF (PS09.01 673683) 20

Statenvoorstel Fietsbrug A6 55

525

Oormerken

Statenvoorstel Fietsbrug A6 1.056

Hoger onderwijs 690

Bijstelling van de businesscase Windesheim 50

Rente voorfinanciering OVW 229

Restant oormerkent tbv Investeringsagenda 8.802

10.826  
 
 
Reserve Projecten Wonen Welzijn Zorg  (NR: B010 opgeheven) 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB010  Projecten Wonen Welzijn Zorg 468 0 468 0 0 0

Bij 0

Af

Onttrekkingen volgens primitieve begroting 2012 468

468

Oormerken 0  
 
Reserve Sportaccommodaties/grootschalige sportmanifestaties (NR: B011) 
Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor wij verplichtingen aan mogen gaan, alvorens de begroting te 
wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. Dit bestedingskader is hieronder incl. 
doel van de reserve weergegeven.  
 
Doel (zoals opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen 2011-2015) 

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken voor:  
• de stimulering van een voor Flevoland toereikend sportvoorzieningenniveau (bijv. bouwen/aanpassen 

sportaccommodaties ten behoeve van grootschalige (inter)nationale sportmanifestaties; 
• subsidie voor grote (landelijke) sportmanifestatie(s) met positief economische impact voor de regio. 
  

 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB011  Sportaccommodaties ca 429 3 37 395 0 395

Bij

Saldo van begrotingsonderdeel "grootschalige sportprojecten" 3

3

Af

Onttrekkingen volgens primitieve begroting 2012  ivm schooljudo 2010-2013 37

37

Oormerken 0  
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Reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn (NR: B016) 
Het doel van de reserve is de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en 
economische ontwikkeling van Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan 
van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond; daarna 
kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2020) 
 
Specificatie ultimo 2012 

 
 
 
Reserve technische bijstand Europa (NR: B017) 
Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn, onder de noemer technische bijstand,  middelen 
beschikbaar gesteld. Het betreft hier salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige 
(declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve 
kunnen de schommelingen in de kosten van Technische Bijstand in een verantwoordingsjaar worden 
opgevangen. 
 
Specificatie ultimo 2012 
 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB017  Technische bijstand Europa 855 125 0 980 980 0

Bij

Stortingen volgens primitieve begroting 2012 18

2e Ronde voorspellend vermogen 16eBW2012 - PS12/16 50

Saldo van werkelijke lasten en baten 2012 57

125

Af 0

Oormerken

Het saldo van de bestemmingsreserve is volledig geoormerkt. 980  
 
 
Reserve jeugdzorg (NR: B020) 
Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor wij verplichtingen aan mogen gaan, alvorens de begroting te 
wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. Dit bestedingskader is hieronder incl. 
doel van de reserve weergegeven.  
 
Doel (zoals opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen 2011-2015) 

De reserve wordt gebruikt om niet bestede provinciale gelden voor de jeugdzorg beschikbaar te houden voor 
latere jaren. Met ingang van het afsprakenkader 2010-2011 is de provincie verantwoordelijk voor het 
opvangen van de fluctuaties in vraag en aanbod naar jeugdzorg. Een buffer is daarom onontbeerlijk. 
  

 
 
 
 
 

Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 
b hikbB016  Vervangende projecten Zuiderzeelijn 18.040 1.131 107 19.064 19.064 0

Bij

RSP-gelden via Provinciefonds (tranche 2012) 1.131

1.131

Af

Campoworld 58

Voorverkenning N50 49

107

Oormerken

Het saldo van de bestemmingsreserve is volledig geoormerkt. 19.064
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Specificatie ultimo 2012 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB020  Egalisatiereserve jeugdzorg 328 385 0 713 713 0

Bij

Restant provinciale middelen 2011 245

Onderschrijding 2012 op provinciale middelen Jeugdzorg 40

Middelen Provinciefonds mbt Transitie jeugdzorg 100

385

Af 0

Oormerken

Het saldo van de bestemmingsreserve is volledig geoormerkt. 713  
 
 
 
 
Reserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013 (NR: B022) 
Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 
2007-2013 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen.  
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB022  Cofinanciering EU-projecten 07-13 4.754 1.900 1.821 4.832 4.832 0

Bij

Stortingen volgens primitieve begroting 2012 1.900

1.900

Af

cofinanciering in het Operationele Programma Kansen voor Flevoland 1.381

provinciale cofinanciering in de Interreg IV-projecten 79

provinciale cofinanciering in de visserijprojecten in het kader van het Europese Visserij Fonds As4 16

dekkingsbronnen van het p-MJP 345

1.821

Oormerken

Het saldo van de bestemmingsreserve is volledig geoormerkt. 4.832  
 
 
Reserve investeringsimpuls Flevoland-Almere (NR: B024) 
De provincie wil met het IFA in de periode 2007-2020 het volgende realiseren:  
• krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere en het versterken van 

de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad.  
• Impulsen voor ideeën, ondernemingen en mensen, waardoor Almere duurzaam aantrekkelijk blijft en 

waarbij het gaat om investeringen in de sociale, culturele en economische infrastructuur.  
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB024  Investeringsimpuls Flevoland Almere 6.365 5.775 1.672 10.468 10.468 0

Bij

Stortingen volgens primitieve begroting 2012 5.775

5.775

Af

Werkelijke lasten IFA 2012 1.672

1.672

Oormerken

Het saldo van de bestemmingsreserve is volledig geoormerkt. 10.468  
 
Nb. Voor IFA2 is geen sprake meer van een gedelegeerde reserve. 
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Reserve proceskosten speerpunten Omgevingsplan (NR: B025) 
Voor de uitvoering van de speerpunten is externe deskundigheid nodig, die kan wisselen afhankelijk van de fase 
waarin het speerpunt zich bevindt. Voor elk speerpunt wordt een bestuursopdracht door PS vastgesteld, 
waarbij een inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de speerpunten zullen worden gedaan. Vanwege het 
ongelijkmatig verloop van de uitgaven is een reserve ingesteld; hierdoor wordt het jaarlijks beslag op de 
begroting geëgaliseerd. 
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB025  Omgevingsplan Flevoland 1.356 1.811 552 2.614 2.614 0

Bij

Storting cf primitieve begroting 2012 1.728

(Tijdelijke) formatie-uitbreiding CBO beëindigd 30

Storting cf Zomernota 2012 - PS12/14 19

Storting cf 2e Ronde voorspellend vermogen 16eBW2012 - PS12/16 34

1.811

Af

Procesgelden Oostvaarderswold en kosten voor het open planproces 441

Procesgelden Noordelijk Flevoland 15

Procesgelden Markermeer-IJmeer 85

Procesgelden Luchthaven Lelystad 5

Procesgelden MMOH-Flevokust 6

552

Oormerken

Het saldo van de bestemmingsreserve is volledig geoormerkt. 2.614  
 
 
Reserve Infrafonds (NR: B026) 
Het doel van het Infrafonds is om, op basis van de gestelde doelstellingen van PS in de nota Mobiliteit 
Flevoland, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de provincie Flevoland op lange termijn te waarborgen 
en te verbeteren.   
De primaire functie van het Infrafonds is sparen. Gelet op de hoogte van de jaarlijkse dotatie versus het 
benodigde investeringsvolume op termijn worden de eerste jaren gebruikt om financieel volume te creëren. 
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB026  Infrafonds 8.573 2.640 2.787 8.426 8.426 0

Bij

Strorting op basis van werkelijke opbrengsten MRB 2012 2.640

2.640

Af

Voorverkenningen mbt Infrastructurele projecten 142

Enkele verkeer- en vervoersprojecten worden gedekt ten laste van het Infrafonds 359

Nettering BDU (BTW) 984

Nettering BDU 2011(BTW) 1.231

Onttrekking cf begroting 2012 70

2.787

Oormerken

Het saldo van de bestemmingsreserve is volledig geoormerkt. 8.426
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Reserve p-MJP landelijk gebied (NR: B027) 
De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede cofinancieringmiddelen voor het p-MJP 2007-2013 
beschikbaar te houden voor latere jaren zodat de afspraken uit de bestuursovereenkomst kunnen worden 
gerealiseerd. De provinciale cofinanciering voor het p-MJP is gelijkmatig beschikbaar over de jaren 2007-2013. 
De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar. Om die reden is deze egalisatiereserve ingesteld.  
 
Specificatie ultimo 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserve GO-gelden (NR: B028) 
De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede GO-gelden beschikbaar te houden voor latere jaren zodat 
de afspraken uit de CAO kunnen worden gerealiseerd. 
 
Specificatie ultimo 2012 

 
 
Reserve Bodem (NR: B029) 
De bestemmingsreserve Bodem is ingesteld om 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  beschikbaar te 
houden voor het vervolg van dit programma en is het bedrag geoormerkt.  
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB029  Bodem 0 1.291 0 1.291 1.291 0

Instelling en eerste storting (middelen 2011) 341

Vertraging bodemsaneringen 2012 250

Vertraging uitvoering programma Duurzaam gebruik ondergrond 600

Niet aanwenden onvoorzien (tbv bodemsanering en UP duurzaam gebruik ondergrond) 100

1.291

Af 0

Oormerken

Het saldo van de bestemmingsreserve is volledig geoormerkt. 1.291  
 
 
 

Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 
b hikbB028  GO-gelden 183 0 0 183 183 0

Oormerken

Het saldo van de bestemmingsreserve is volledig geoormerkt. 183

Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 
b hikbB027  p-MJP Landelijk Gebied 5.582 1.696 329 6.949 6.949 0

Bij 1.696

Af 329

Oormerken

Het saldo van de bestemmingsreserve is volledig geoormerkt. 6.949
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Reserve Gladheidbestrijding (NR: B030) 
Om de fluctuaties voor de gladheidbestrijding op te vangen is een egalisatiereserve gladheidbestrijding in het 
leven geroepen. Deze egalisatiereserve is uit het restantbudget voor gladheidbestrijding 2011 aangevuld met € 
250.000 vanuit het rekeningresultaat 2011. 
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12 Oormerk Netto 

b hikbB030  Egalisatie gladheidbestrijding 0 344 106 238 238 0

Bij

Instelling en eerste storting egalisatiereserve Gladheidsbestrijding 325

Aanvullende storting ivm meeropbrengst gladheidsbestrijding 2012 19

344

Af

Overbesteding gladheidbestrijding 2012 106

106

Oormerken

Het saldo van de bestemmingsreserve is volledig geoormerkt. 238

 
 
 
 
Voorzieningen 
 
 
Voorziening Grondwaterbeheer (NR: V005) 
De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens 
grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen 
van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen 
zijn maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoekingen ten 
behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het 
met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen 
is niet toegestaan. 
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12

V005  Grondwaterbeheer 666 0 49 617

Bij 0

Af 49  
 
 
Voorziening niet-jaarlijks onderhoud Provinciehuis (NR: V011) 
De voorziening is bedoeld om het provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm 
voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, 
waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële 
middelen. 
Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat 
op 8 oktober 2009 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2009-2013. In het plan is 
inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen 
worden gemaakt.  
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Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12

V011  NJO provinciehuis 1.248 250 305 1.193

Bij 250

Af 305  
 
 
Voorziening niet-jaarlijks onderhoud landwegen (NR: V013) 
De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is 
periodiek niet-jaarlijks onderhoud nodig aan provinciale verhardingen, kunstwerken, verkeersregelinstallaties 
en openbare verlichtinginstallaties.  
Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van 
onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie 
en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden éénmaal per vijf jaar aangeboden aan 
Provinciale Staten. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen PMIT.  
 
Specificatie ultimo 2012 

 
 
 
Voorziening niet-jaarlijks onderhoud landwegen (NR: V014) 
De voorziening is bedoeld om het provinciaal vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; 
daarvoor is periodiek niet-jaarlijks onderhoud nodig aan oeverbescherming, sluiscomplexen en dient 
baggerwerk plaats te vinden. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma's opgesteld. Op basis 
hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma's worden 
éénmaal per vijf jaar aangeboden aan Provinciale Staten. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te 
stellen PMIT. 
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12

V014  NJO vaarwegen 1.818 1.459 2.096 1.180

Bij 1.459

Af 2.096
 

 
 
 
 

Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12

V013  NJO wegen 8.453 4.954 3.589 9.817

Bij 4.954

Af 3.589
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Voorziening Pensioenen leden GS (NR: V015) 
Uit de voorziening worden de pensioen aanspraken gedekt van voormalige gedeputeerden 
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12

V015  Pensioen/uitkeringen GS 4.653 895 63 5.485

Bij 895

Af

 
 
 
 
Voorziening Rechten van personeel derden (NR: V018) 
In verband met de overname van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van de 
Hulpverleningsdienst Flevoland door Bureau Jeugdzorg Flevoland (BJZF) in 2004 is er door provincie Flevoland 
een voorziening getroffen voor de financiële verplichting aan het AMK personeel, die voortvloeit uit de 
overgang van pensioenfonds bij vervroegde uittreding en de zogenaamde exit-kosten. De verplichting geldt 
voor een termijn van 15 jaar. 
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12

V018  Rechten van personeel derden 95 0 0 95

Bij 0

Af 0

 
 
Voorziening Gronden Oostvaarderswold  (NR: V040) 
In het verslagjaar is de voorziening Gronden OostvaardersWold getroffen. Bij het vaststellen van de 
jaarrekening 2011 is in de Algemene Reserve een risico-oormerk van € 1,2 miljoen opgenomen voor de door ons 
aangekochte voorgefinancierde gronden in het Oostvaarderswold. Omdat het nog niet duidelijk is wat er met 
de reeds aangekochte gronden gaat gebeuren, maar het wel al duidelijk is dat we niet kunnen rekenen op 
extra middelen van het Rijk is het risico-oormerk in de Algemene Reserve ad. € 1,2 miljoen omgezet naar een 
risicovoorziening (ten laste van de algemene reserve).  
Deze voorziening maakt onderdeel uit van het door Provinciale Staten gestelde maximum aan middelen voor 
het Oostvaarderswold van € 33,9 miljoen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf 
Grondbeleid. 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12

V040  Gronden OVW Nieuwe Natuur 0 1.200 0 1.200

Bij 1.200

Af 0
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Voorzieningen die conform de BBV-voorschriften op de balans zijn geëlimineerd. 
Een aantal voorzieningen moeten conform de BBV-voorschriften op de balans (aan de activazijde) worden 
geëlimineerd. Het betreft onderstaande voorzieningen. 
 
Voorziening oninbare vorderingen (NR: V035) 
Deze voorziening is bedoeld voor vorderingen op debiteuren waarvan de inbaarheid per balansdatum zeer 
onzeker is. Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke vorderingen.   
 
Specificatie ultimo 2012 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12

V035  Oninbare vorderingen 305 2.800 0 3.105

Bij 2.800

Af 0

 
 
Voorziening verkoop aandelen NUON/Essent (NR: V036) 
In de verkooptransactie aandelen Essent/Nuon is een aantal garanties en een vrijwaring opgenomen van de 
voormalige publieke aandeelhouders aan de nieuwe aandeelhouders. Het totale bedrag aan aansprakelijkheid 
voor de provincie Flevoland bedraagt € 379.000 en is onder de naam Escrow niet aan de aandeelhouders 
uitgekeerd, maar op een geblokkeerde rekening geplaatst. De maximale duur van de aansprakelijkheid 
bedraagt 5 jaar.  
De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat de vordering die bestaat op de Escrow niet tot 
uitkering komt. Conform advies van de commissie BBV en accountant is deze voorziening opgenomen tegenover 
de vordering op de Escrow. 
 
Specificatie ultimo 2012 
 
 
Bedragen x € 1.000 1/1 Bij Af 31/12

V036  Verkoop aandelen Essent/NUON 196 0 92 104

Bij 0

Af 92  
 
 
Voorziening i.v.m. Lening IJsselmeer ziekenhuizen (NR: V037) 
Deze voorziening is bedoeld voor de mogelijke oninbaarheid van de lening aan IJsselmeerziekenhuizen (in 
voorgaande jaren maakte dit bedrag deel uit van de voorziening oninbare vorderingen). Nu is die 
verbijzonderd.   
 
V037  Lening IJsselmeer ziekenhuizen 2.000 0 0 2.000

Bij 0

Af 0
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2. Incidentele lasten en baten 
 
Programma Programmaonderdeel Productgroep Lasten Baten
1  Ruimte 1.2   Water 121011  Waterkwaliteit 30 0

121098  Afwikkelingsverschillen -2 0
1.3   Natuur en Milieu 131098  Afwikkelingsverschillen -2 0

132022  Duurzaamheid en energie 86 0
132023  Klassieke milieutaken 312 0
132024  Bodem 300 0
132098  Afwikkelingsverschillen -11 0
132198  Afwikkelingsverschillen 0 11
133012  Omgevingsdienst (opstartkosten) 635 0
133018  PUL 163 0
133098  Afwikkelingsverschillen -15 0

1.4   Ruimtelijk beleid 141012  Coll.Particulier Opdrachtgeverscha 88 0
141198  Afwikkelingsverschillen 0 -74
142015  Windenergiebeleid 75 0

Totaal 1  Ruimte 1.658 -63
2  Bereikbaarheid 2.1  Openbaar vervoer 211098  Afwikkelingsverschillen -73 0

211198  Afwikkelingsverschillen 0 900
2.2   Mobiliteit 221014  Voorverkenningen infrafonds 191 0

222098  Afwikkelingsverschillen -8 0
223016  Gladheidsbestrijdingen 106 0
223098  Afwikkelingsverschillen -27 0
223116  Gladheidsbestrijdingen 0 -19
223198  Afwikkelingsverschillen 0 109
224098  Afwikkelingsverschillen -2 0
224198  Afwikkelingsverschillen 0 -6
225015  Bijdr.reserves in provinciale proj. 359 0
225098  Afwikkelingsverschillen -8 0

Totaal 2  Bereikbaarheid 539 984
3  Economie 3.1   Werkgelegenheid 311098  Afwikkelingsverschillen -101 0

312014  Technische Bijstand Algemeen 3 0
312021  OP West Flevoland 2.290 0
312022  Interreg IV 462 0
312023  OP Vis 76 0
312024  Technisch Bijstand OP West Flevo 152 0
312113  EPD 00-06 EU 0 68
312115  TB Interreg IV 0 -160
312116  TB PB West Regio 0 -1.320
312120  OP West Flevoland 0 -1.104
312121  Interreg IV 0 -363
312122  OP Vis 0 -40

3.2   Ontwikkeling en innovatie 321098  Afwikkelingsverschillen -3.011 0
Totaal 3  Economie -128 -2.920
4  Samenleving 4.1   Samenleving en voorzieningen 411028  Schooljudo 2010-2013 37 0

411098  Afwikkelingsverschillen -49 0
4.2   Jeugdzorg 422098  Afwikkelingsverschillen -63 0
4.3  Cultureel erfgoed & c.infrastructuur 431016  Scheepsarcheologisch onderwijs 20 0

431098  Afwikkelingsverschillen -1 0
432026  Cultuurpart./-educatie met kwaliteit 19 0
432098  Afwikkelingsverschillen -23 0

Totaal 4  Samenleving -60 0
5  Investeringsagenda 5.1   Oostvaarderswold 511005  Kapitaallasten 450 0

511007  Gronden OVW Nieuwe Natuur 1.200 0
511011  Oostvaarderswold 497 0
511012  Lasten verpachten gronden OVW 26 0
511111  Pachtinkomsten 2e tranche OVW 0 -239
511112  Bijdragen Oostvaarderswold 0 -1

5.2.  Zuidelijk Flevland 521011  IFA 1.672 0
5.3.  Noordelijk Flevoland 531011  Noordelijk Flevoland procesgelden 15 0

531013  Noordelijk Flevoland 58 0
5.5   Luchthaven Lelystad / OMALA 551011  Luchthaven Lelystad 5 0
5.6   Duurzame energie 561011  Proceskosten DE-on 247 0
5.7   p-MJP 9.737 8.007
5.8  MMOH Flevokust 581011  MMOH Flevokust 6 0

Totaal 5  Investeringsagenda 13.912 7.768
6  Bestuur 6.1   Samenw. & Bestuurlijke positionering 612011  Bijdragen knelpunten 84 0

612019  Opleiding leden GS 32 0
612026  Flevo 2030 64 0
612098  Afwikkelingsverschillen -44 0
614098  Afwikkelingsverschillen -19 0

6.3   Algemene dekkingsmiddelen 631198  Afwikkelingsverschillen 0 58
631111  Provinciefondsuitkering (du) 0 -15.733

6.4   Onvoorzien en stelposten 641098  Afwikkelingsverschillen -52 0
Totaal 6  Bestuur 64 -15.675
Eindtotaal 15.986 -9.907
Saldo 6.079
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3. Realisatie ombuigingen 2012 
 
Wij hebben toegezegd dat wij via de P&C-cyclus verantwoording afleggen over de realisatie van de 
ombuigingen. In de bijlage bij dit jaarverslag is deze verantwoording weergegeven. De verantwoording kent de 
volgende opbouw: 
• ‘Geraamde ombuiging’: In deze kolom zijn de bedragen opgenomen waarmee de begroting is verlaagd voor 

de betreffende jaarschijf.  
• ‘Begroting na wijz.’: In de begroting zijn de ombuigingen verwerkt. Diverse begrotingsposten zijn verlaagd 

met het om te buigen bedrag. Deze begrotingsposten zijn opgenomen in de kolom ‘Toelichting’. In deze 
kolom ‘Begroting na wijz.’ zijn de betreffende ramingen van die begrotingsposten opgenomen.  

• ‘Werkelijke uitgave’: Door het opnemen van de werkelijke uitgave kan worden getoetst of binnen de 
begroting is gebleven.  

• ‘Verschil’: Als de ombuiging niet is gerealiseerd, dan blijkt dat uit deze kolom door de weergave van 
negatieve bedragen. 

 



 

Programma Programmaonderdeel Geraamde 

ombuiging 

Begroting 

na wijz. 

Werkelijke 

uitgave 

Verschil Toelichting 

1. Ruimte 1.4 Ruimte 13 0 0 0 142.xx Beëindiging Stimuleren vernieuwende activiteiten  

  2 70 46 24 144.11 Ombuiging op geo-informatie. 

  16 5 1 4 
144.12 Beëindiging budget gedrukte kartografische 

kaarten  

2. Bereikbaarheid 2.2 Mobiliteit 185 0 0 0 225.11 Beëindiging budget ‘kleine investeringen wegen’  

  100 0 0 0 
226.11 Beëindiging budget ‘kleine investeringen 

vaarwegen’ 

3. Economie 3.1 Werkgelegenheid 20 0 0 0 311.24 Beëindiging jaarlijkse publicatie Flevonomics  

  92 22 22 0 
311.11 Afbouwen activiteiten economische 

gebiedspromotie 

  45 0 0 0 311.15 Beëindiging bijdrage Flevo-aak 

 3.2 Ontwikkeling en innovatie 7 0 0 0 321.11 Verlaging subsidie Land-, tuin- en bosbouw 

4. Samenleving 
4.1 Samenleving en 

voorzieningen 
10 10 10 0 

411.13 Beëindigen subsidie Bestuurskosten 

vrijwilligersorganisaties 

  30 0 0 0 411.21 Beëindiging subsidie Projecten welzijn 

  177 195 87 108 411.30 Verlaging subsidies Versterking voorzieningen  

  37 41 0 41 411.45 Beëindiging subsidie Telefonische hulpdiensten 

  33 37 0 37 
411.46 Beëindiging subsidie Slachtofferhulp 

IJsselland/Flevoland 

  156 655 655 0 412.13 Verlaging subsidie Sport Service Flevoland 

  11 11 0 11 411.12 Beëindiging subsidie Sportmanifestaties 

  36 0 0 0 411.13 Beëindiging subsidie Sportverkiezing Flevoland 

  20 20 17 3 
411.19 Beëindiging subsidie Grootschalige 

sportaccommodaties 

  25 1.053 1.053 0 
412.12 Verlaging subsidie Servicecentrum Flevolandse 

Bibliotheken 

 4.2 Jeugdzorg 100    Verlaging subsidie Jeugdzorg (oplopend naar 2015) op: 
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Programma Programmaonderdeel Geraamde 

ombuiging 

Begroting 

na wijz. 

Werkelijke 

uitgave 

Verschil Toelichting 

12.419 

8.340 

92 

310 

100 

0 

120 

12.419 

8.340 

92 

117 

85 

0 

71 

0 

0 

0 

193 

15 

0 

49 

• Vitree € 50.000 (421.12) 

• Nieuw Veldzicht € 50.000 (421.16) 

• Eigen Kracht Centrale € 100.000 (421.43) 

• Noodfonds € 100.000 (421.33) 

• Interprovinciaal beleid € 45.000 (421.46) 

• Week van de jeugdzorg € 30.000 (421.47) 

• Overige kosten € 25.000 (421.17) 

  

150  

 

20 

15 

39 

374 

28 

 

 

13 

13 

39 

372 

28 

 

 

7 

2 

0 

2 

0 

Verlaging subsidie Jongerenbeleid (oplopend naar 2015) 

op: 

• Studieconferenties Gaaf € 50.000 (422.15) 

• Lagerhuis en nationaal jeugddebat € 15.000 (422.17) 

• Overige kosten jeugdbeleid € 100.000 (422.19) 

• Afsprakenkader gemeenten € 375.000  (422.29) 

• GGD VKM € 75.000 (422.12) 

 
4.3 Cultureel erfgoed en 

kunstuitingen 
5 0 0 0 

432.16 Beëindiging subsidie Cultuureducatie voortgezet 

onderwijs 

  35 165 145 20 432.18 Verlaging subsidie 1-jarige cultuurprojecten 

  -0,4 0 0 0 432.41 Beëindiging subsidie Scholieren Filmfestival 

  35 35 35 0 
432.43 Beëindiging subsidie Beeldende kunst excl. 

Almere/L'stad 

6. Bestuur 70 0 0 0 611.33 Beëindiging Dag van Flevoland 

 

6.1 Samenwerking & 

Bestuurlijke positionering 
13 202 82 120 612.14 Verlaging Representatiekosten bestuur 

  48 0 0 0 612.xx Beëindiging website Flevoportal (Flevogids) 

  11 0 0 0 613.xx Beëindiging budget voor bestuurscalamiteiten 

  96 0 0 0 612.xx Beëindiging Infopagina provincienieuws  

  11 0 0 0 
612.xx Beëindiging budget Bestuurlijke lobby Flevoland 

(o.a. Flevo-ontbijt) 
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Programma Programmaonderdeel Geraamde 

ombuiging 

Begroting 

na wijz. 

Werkelijke 

uitgave 

Verschil Toelichting 

  4 0 0 0 612.xx Beëindiging budget Lobbyruimte Den Haag 

  40 0 0 0 612.xx Beëindiging Imago-onderzoek 

  45 36 5 31 614.11 Ombouw samenwerkingsrelatie Dmitrov 

  25 11 10 1 C321.12 Versobering Relatiegeschenken 

  44 37 16 21 C321.17 Verlaging budget Nieuwsbrieven 

 
6.2 Openbare orde en 

veiligheid 
5 5 0 5 

621.12 Versobering ondersteuning Provinciaal Coördinatie 

Centrum 

  5 0 0 0 
621.13 Beëindiging subsidie St. Marker Reddingsboot 

KNBRD 

  18 24 5 19 621.14 Versobering Opleidingen en oefenen 

  2 14 0 14 621.18 Versobering budget Veiligheidsnet 

6.  6.5 Reserves 75 0 0 0 
651.xx Beëindiging storting reserve Wonen, Welzijn en 

Zorg  

  1.000 2.634 2.640 -6 651.24 Verlaging storting reserve infrafonds 

Totaal ombuiging op Programmalasten    2.851 27.139 26.418 721  

Ombuiging op Bedrijfsvoering:      

a. Formatiereductie ca 50 fte 1.784 1.825 1.895 70 

b. Materiële overheadkosten 741 2.742 2.493 249 

Begroot= 25,32 fte Gerealiseerd = 26,32 fte (x € 72.000) 

Diverse posten binnen de Bedrijfsvoering 

Totaal ombuiging op Bedrijfsvoering 2.525 4.567 4.388 319  

Totaal ombuiging 2012-2015  5.376 31.706 30.806 1.040  
 



3.   Single information single audit (SISA) 
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Besteding (jaar T) ten laste van 
rijksmiddelen (exclusief 
besteding uit ontvangen rente 
opbrengsten)

Besteding (jaar T) ten laste van 
eigen middelen

Besteding (jaar T) ten laste van 
bijdragen door derden = 
contractpartners (niet rijk of 
medeoverheid)

Besteding (jaar T) ten laste van 
rentebaten medeoverheid op 
door rijk verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in (jaar 
T) in verband met niet 
uitgevoerde maatregelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11 / 01 Indicatornummer: E11 / 02 Indicatornummer: E11 / 03 Indicatornummer: E11 / 04 Indicatornummer: E11 / 05 Indicatornummer: E11 / 06

€ 207.736 € 0 € 0 € 19.784 € 0 Nee
I&M E11_2010 Besteding 2010 ten laste van 

rijksmiddelen (exclusief 
besteding uit ontvangen rente 
opbrengsten)

Besteding 2010 ten laste van 
eigen middelen

Besteding 2010 uit bijdragen 
door derden = contractpartners 
(niet rijk of medeoverheid)

Besteding 2010 uit rentebaten 
medeoverheid op door rijk 
verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in 
2010 in verband met niet 
uitgevoerde maatregelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornr: E11_2010 / 01 Indicatornr: E11_2010 / 02 Indicatornr: E11_2010 / 03 Indicatornr: E11_2010 / 04 Indicatornr: E11_2010 / 05 Indicatornr: E11_2010 / 06

€ 201.876 € 0 € 0 € 100.531 € 0 Nee
Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

In verband met de overgang 
naar het baten-lastenstelsel

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 
                                             
In verband met de overgang 
naar het baten-lastenstelsel

Aard controle R Aard controle R
Indicatornr: E11_2010 / 07 Indicatornr: E11_2010 / 08

€ 0 € 0 
Eindsaldo/-reservering (jaar T-1) Rentebaten (jaar T) Ontvangen BDU-bijdrage V&W 

(jaar T)
Terugbetaling door derden 
vanuit BDU-bijdrage verstrekte 
middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T) Correctie over besteding (T-
1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 01 Indicatornummer: E27 / 02 Indicatornummer: E27 / 03 Indicatornummer: E27 / 04 Indicatornummer: E27 / 05 Indicatornummer: E27 / 06

€ 44.679.982 € 446.800 € 36.579.000 € 0 € 37.622.685 -€ 1.390.048 
Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 07

€ 45.473.145 
Individuele bestedingen (jaar T) 
die meer dan 20% van de totaal 
ontvangen BDU bedragen

Omschrijving

Individuele bestedingen (jaar T) 
die meer dan 20% van de totaal 
ontvangen BDU bedragen

Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 08 Indicatornummer: E27 / 09

1 Stadsvervoer Almere € 13.685.761 
2 Ijsselmond concessie € 8.380.234 

Besteding (jaar T) 

(en eventueel besteding van 
voorgaande jaren voor zover 
nog niet eerder verantwoord)

Aard controle R
Indicatornummer: F3 / 01

€ 327.496 
Hieronder per regel één 
(gebiedsgericht) 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee Cumulatieve bestedingen tot en 
met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie.

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: F7 / 01 Indicatornummer: F7 / 02 Indicatornummer: F7 / 03 Indicatornummer: F7 / 04

1 Project Noordvleugel Fast 
Forward

€ 369.473 Nee € 1.040.186 

VWS H8 Aantal Onder toezichtstelling 
(OTS), (jaar T-1)

Aantal OTS (jaar T-1), overig Aantal voorlopige voogdij (jaar T-
1)

Aantal voogdij (jaar T-1) Aantal jeugdreclassering (jaar 
T-1)

Aantal samenloop (jaar T-1)

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1
Indicatornummer: H8 / 01 Indicatornummer: H8 / 02 Indicatornummer: H8 / 03 Indicatornummer: H8 / 04 Indicatornummer: H8 / 05 Indicatornummer: H8 / 06

239 328 2 137 285 36
Aantal Individuele Traject 
Begeleiding (jaar T-1) (ITB), 
harde kern

Aantal ITB (jaar T-1), Criem Aantal scholing- en 
trainingsprogramma's (STP) 
(jaar T-1)

Besteding (jaar T) aan stichting 
die een bureau jeugdzorg in 
stand houdt -deel justitietaken

Besteding (jaar T) aan 
stichting, die een bureau 
jeugdzorg in stand houdt - deel 
taken bureau jeugdzorg en 
subsidie bureau jeugdzorg

Besteding (jaar T) aan 
zorgaanbod

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 07 Indicatornummer: H8 / 08 Indicatornummer: H8 / 09 Indicatornummer: H8 / 10 Indicatornummer: H8 / 11 Indicatornummer: H8 / 12

91 218 0 € 8.821.628 € 5.386.504 € 31.216.638 
Aantal aanmeldingen (jaar T-1) 
aan het LBIO door bureau 
jeugdzorg

Aantal afmeldingen (jaar T-1) 
aan het LBIO door bureau 
jeugdzorg

Omvang egalisatiereserve 
jeugdzorg per 31 december 
(jaar T) 

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H8 / 13 Indicatornummer: H8 / 14 Indicatornummer: H8 / 15 Indicatornummer: H8 / 16

426 363 € 1.330.124 Nee

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N 
I&M E11 Nationaal 

Samenwerkingsprogramm
a Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling pro- 
grammafinanciering lokale 
luchtkwaliteitsmaatregelen 
en Besluit milieusubsidies

Provincies

Nationaal 
Samenwerkingsprogramm
a Luchtkwaliteit 
(NSL)_Hernieuwde 
uitvraag 2010

Subsidieregeling pro- 
grammafinanciering lokale 
luchtkwaliteitsmaatregelen 
en Besluit milieusubsidies

Provincies

EL&I F3 Verzameluitkering EL&I

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr)

I&M E27 Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en 
Vervoer (art. 10)

Provincies en stadsregio's 
(Wgr+)

Doeluitkering jeugdzorg 
(Bureau Jeugdzorg + 
Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 
37) 
en
Regeling bekostiging 
jeugdzorg 2009

Provincies en stadsregio’s 
(Wgr+)

EL&I F7 Subsidieregeling sterktes 
in de regio (Pieken in de 
delta)

Subsidieregeling sterktes in 
de regio

Gemeenten
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4.    Controleverklaring 
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096,
3508 AB Utrecht
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Provinciale staten van de provincie Flevoland

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag (in onderdeel IV ”Jaarrekening” en de bijlagen 1 tot en met 3) opgenomen
jaarrekening 2012 van provincie Flevoland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen,
alsmede de SISA-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van gedeputeerde staten
Het college van gedeputeerde staten van provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het opmaken
van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het
in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de
activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten
en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder provinciale
verordeningen. Het college van gedeputeerde staten is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede
voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.



Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de provincie.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van
de door het college van gedeputeerde staten van de provincie gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden
3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de
provinciale staten bij besluit van 7 december 2011 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van provincie Flevoland een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december
2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties
over 2012, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn gekomen in
overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder provinciale verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d provinciewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening

Utrecht, 12 april 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door W.J.J. Verdegaal-Ong RA
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