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Geachte leden, 

Met de start van dit college in 2011 bestond de provincie Flevoland 25 jaar. De jongste provincie, 
maar vol ambitie. Flevoland, nieuw land waar het al heel lang goed is om te leven. Met de 
Eindbalans 2015 De koers bepaald geven wij een bloemlezing van de belangrijkste resultaten van 
deze bestuursperiode. Deze periode overziend hebben we het Collegeuitvoeringsprogramma 2011 -
2015 als leidraad gehanteerd. Wat we hebben afgesproken te (zullen) doen, hebben we kunnen 
realiseren. 

Ontwikkelingen 
Twee relevante ontwikkelingen hebben invloed gehad op deze periode. Lange tijd heeft het 
voornemen van het kabinet om de provincie te fuseren boven ons hoofd gehangen. Hierin hebben de 
staten en wij eensgezind en krachtig opgetrokken. We hebben laten zien dat we een weliswaar 
kleine, maar volwaardige provincie zijn in de regio, landelijk en op Europees niveau. En in de 
tweede plaats zijn we creatief op zoek naar mogelijkheden om met anderen samen te werken. Als 
geen ander zijn we bereid over grenzen heen te kijken en samenwerking te zoeken. In deze ti jd van 
netwerken en participaties moet ook de provincie open staan voor het dragen van risico's als dat de 
samenleving ten goede komt. 

Overgangsperiode 
Deze periode hebben wij ervaren als een overgangsperiode. Naast de ontwikkeling van dit gebied 
hebben wij veel aandacht besteed aan de beheersaspecten. De provincie is in brede zin op orde 
gebracht: zowel financieel, als op het gebied van stille lasten. Binnen de open huishouding hebben 
wij onze koers bepaald op "kerntaken". Een aantal taken, voornamelijk in het sociale domein, zijn 
overgedragen of afgebouwd. Onze subsidierelaties zijn verzakelijkt en prestaties worden 
vastgelegd. Bij zorg en sport hebben wij ons ingezet op een economische benadering. De lasten voor 
de burgers hebben we niet hoeven verhogen. 

Waarover zijn we tevreden? 
Hoewel veel aandacht is besteed in deze transitieperiode aan heroriëntatie en ombuigingen, hebben 
we ook nieuwe opdrachten opgepakt, ontwikkeld en gerealiseerd. Daarom zijn we ook van mening 
dat we onze opdracht goed hebben kunnen uitvoeren en zijn we in het algemeen tevreden met wat 
we hebben bereikt. Om een paar speerpunten te noemen: 

een ombuigingsoperatie van € 18 miljoen; een verkleining van de organisatie; 
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- als provincie hebben we ongeveer € 108 miljoen geïnvesteerd in bereikbaarheid; 
de toegenomen bereikbaarheid van onze regio; diverse plannen in uitvoering zorgen voor een 
verdere verbetering van die bereikbaarheid; 

op het gebied van duurzaamheid en windenergie zijn we koploper gebleven. 

Wat is anders gegaan dan verwacht? 
Op een aantal onderdelen is het anders gelopen dan we hadden gedacht: 

het project OostvaardersWold hebben wij voortijdig moeten afbreken; 
DE-on is aangepast, omdat een brede coalitie geen stand hield. Er is nu een stichting DE-on; 
landelijke discussies hebben de opstelling van beleid voor Intensieve veehouderij en voor het 
platteland vertraagd; 
een gedeelde visie en gezamenlijke agenda voor de ontwikkeling van onze regio is niet tot stand 
gekomen. 

Ontwikkelpotentie 
Flevoland heeft veel mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Er is veel gebeurd om te zorgen 
voor een beter woon- en leefklimaat. Een groot aantal projecten is opgepakt. We hebben samen 
met anderen een basis kunnen leggen voor goede gebiedsontwikkeling in Noordelijk Flevoland en er 
wordt geïnvesteerd in windenergieprojecten, in kenniseconomie en innovatieve economie, in de 
havenfaciliteiten van Lelystad en Urk. Ook de besluitvorming rond Luchthaven Lelystad is ruimtelijk-
economisch kansrijk. Op gebied van duurzaamheid zijn grote stappen gezet. Op economische gebied 
zijn we er in geslaagd het eigen MKB te ondersteunen en verder te laten ontwikkelen met behulp 
van financieringsinstrumenten. Wij dragen intensief bij aan de ontwikkeling in en rond Almere en 
hebben ons vanuit de regionale kansen verbonden aan de Ma/<;ng off van de Floriade 2022. In al 
deze opgaven maken wij gebruik van Ideeën uit de samenleving. Participatie zorgt Immers voor 
draagvlak voor ontwikkeling. 

Vertrouwen als basis 
De afgelopen collegeperiode heeft de samenwerking met Provinciale Staten zich ontwikkelt. De 
breuk in het college in 2012 en de herziening van het Coalitieakkoord heeft energie gekost. We 
hebben de informatievoorziening met de staten verbeterd. Uw staten hebben meer zeggenschap 
gekregen in de diverse projecten en programma's. Voor een goede samenwerking Is vertrouwen 
nodig. Wij hebben als dagelijks bestuur dat vertrouwen ervaren, in samenhang met een 
constructlef-kritische houding. 

De bespreking van de Eindbalans 2015 in Provinciale Staten zien. wij met grote belangstelling 
tegemoet. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter^j 

'̂ '̂  mr. drs T. van der Wal L.Verbeek 
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 WoorD vooraF

Voor u ligt de Eindbalans ‘De finish in zicht’ waarin we tevreden terugkijken naar wat we op basis van  
het door VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie opgestelde coalitieakkoord hebben bereikt in de afgelopen 
bestuursperiode. Als college van GS constateren wij met enige trots dat de oorspronkelijke ambities van 
deze partijen voor een belangrijk deel zijn gerealiseerd. Alle inzet en de resultaten hebben bijgedragen 
aan de verdere ontwikkeling en versterking van onze unieke provincie.
 
Onderdeel van dat akkoord was een betere focus op onze kerntaken die samen ging met een flinke 
bezuinigingsopgave. Na al die jaren waarbij de nadruk vooral op ontwikkeling lag, is het ons gelukt om  
het beheer op orde te brengen en ervoor te zorgen dat de provincie ook op de langere termijn financieel 
gezond blijft. Op grond van het nieuwe profiel zoals dat met de andere overheden is afgesproken hebben 
de bezuinigingen vooral in het sociale domein een flinke impact gehad. Op verschillende terreinen is ons 
beleid aangepast. Samen met de betrokken instellingen is gewerkt aan heldere provinciale doelen en een 
meer zakelijke benadering. Uiteindelijk is de begroting met € 18 miljoen verlaagd en is de provinciale 
formatie flink afgenomen. Dankzij dit alles laat dit college een stevige financiële basis voor nieuw beleid 
achter voor het volgende college. 

Wij hebben in de afgelopen periode veel geïnvesteerd in de provincie. Naast de inzet van eigen middelen 
is het ook gelukt om hiervoor een flinke inzet van het rijk te realiseren. Dat is vooral goed te zien aan  
het grote aantal projecten in de Investeringsagenda. We hebben definitieve afspraken gemaakt over  
de ontwikkeling van Almere en de groei van de Luchthaven Lelystad en DE-on is van start gegaan.  
Naast de uitvoering van het coalitieakkoord hebben we ook ruimte gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen 
zoals Nieuwe Natuur, Flevokust, de Floriade en de havenontwikkeling bij Urk. 

We hebben ingezet op het gezamenlijk bereiken van onze doelen en resultaten. Na een wat voorzichtige 
eerste helft merken wij nu dat samenwerken over de volle breedte vorm en inhoud krijgt.  
We zien steeds vaker dat er een beroep wordt gedaan op onze expertise en niet alleen op onze investe-
ringskracht. Verder investeren wij in onze samenwerkingspartners lokaal, regionaal, bovenregionaal, 
landelijk en in Europa. Dat is cruciaal om onze toekomstige ambities te realiseren. Wat ons betreft ligt 
hier nu een solide basis waarop een nieuw college verder kan bouwen. 
 
Uiteraard is het aan de leden van provinciale staten om een definitief oordeel te vellen over de resultaten 
van de samenwerking in de achterliggende bestuursperiode. Wij kijken in vertrouwen uit naar het debat 
wat we daarover binnenkort zullen hebben.
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 LeeSWIjZer

Met deze Eindbalans willen wij verantwoording afleggen over de afgelopen bestuursperiode. Deze termijn 
hebben wij gebruikt om de koers voor Flevoland te herijken en verder te ontwikkelen:  
een duidelijk profiel, flinke ombuigingen en een andere rol met nieuwe opgaven. Het Collegeuitvoerings-
programma hebben we uitgevoerd. De meeste doelen hebben we bereikt en we omschrijven kort wat we 
daarvoor hebben gedaan. De activiteiten die aan de doelen hebben bijgedragen, hebben het gewenste 
resultaat gehad. Halverwege deze periode hebben we een Tussenbalans vastgesteld. We hebben daarin 
besloten enkele doelstellingen aan te passen dan wel onze ambities te verlagen. Enige overlap van infor-
matie met de Tussenbalans is onvermijdelijk, omdat we ook over de eerste fase verantwoording afleggen. 
We gaan uit van de Tussenbalans zoals deze is vastgesteld. 

Allereerst ziet u in tabelvorm de Eindbalans 2015, het uitgevoerde Collegeuitvoeringsprogramma 2011 
- 2015. We geven aan wat we hebben bereikt. In het Collegeuitvoeringsprogramma is onderscheid gemaakt 
tussen “inspanning” en “resultaat”. Dit duidt op het verschil of de provincie verantwoordelijk is voor het 
leveren van inspanning dan wel verantwoordelijk is voor het behalen van een resultaat. Bij inspanning zijn 
anderen verantwoordelijk voor een resultaat en draagt de provincie daar aan bij. 

Per thema is aangegeven, wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. In principe kijken we niet vooruit 
naar de komende bestuursperiode. In enkele gevallen is de uitvoering gepland en vermelden wij het jaar 
waarin zij klaar is. De resultaten die wij nog binnen de bestuursperiode van dit college verwachten geven 
wij aan. 

In hoofdstuk 1 van de Toelichting op de Eindbalans beschrijven wij thematisch wat er in hoofdlijnen is 
gebeurd in de afgelopen bestuursperiode. In hoofdstuk 2 van deze Toelichting gaan we op iedere  
doelstelling dieper in. We geven bij de activiteiten aan of ze gerealiseerd zijn of niet. Als peildatum 
hebben we 1 januari 2015 gehanteerd. Wat nog door dit college wordt afgerond, hebben we aangeduid.  
We geven kort de uitgevoerde activiteiten weer die we hebben ondernomen om de resultaten te bereiken. 
Bij “inspanningsresultaten” hanteren we de aanduiding groen als de provincie haar inspanning heeft 
geleverd. Dit kan impliceren dat het beoogde resultaat niet is behaald door externe oorzaken. 

Niet gerealiseerd

Deels gerealiseerd

Gerealiseerd/inspanning geleverd
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 eINDBaLaNS

Nr.  Resultaat 
Inspanning

Doelen en activiteiten 2011 - 2015 Eind-
balans

 Thema 1  Bestuursstijl
 Ambitie  1. Verbeterde woon-werkbalans  

2. Flevolandse identiteit  
3. Een financieel gelijkwaardige positie

1.1.1  Inspanning Inzet op extra werkgelegenheid in Flevoland

1.1.2  Inspanning Bij investeringen beoordeling op bijdrage aan de 
Flevolandse identiteit

1.1.3  Inspanning Rijk en derden honoreren de Flevolandse opgaven + belangen als nationale 
vraagstukken 

 Bestuursstijl  1. Nieuwe bestuursstijl en toegenomen bestuurskracht in onze regio
2. Duurzaamheid is integraal onderdeel besluitvorming

1.2.1  Inspanning Duidelijke zelfbewuste en coöperatieve bestuursstijl

1.2.2  Inspanning Focus op provinciale kerntaken

1.2.3  Inspanning Periodiek overhedenoverleg binnen provincie; Flevolandse agenda

1.2.4  Inspanning Bij besluitvorming vindt duurzaamheidsbeoordeling plaats / tekst aanpassen 
Tussenbalans

1.2.5  Inspanning Vitale coalities met name bij ontwikkeltaken

1.2.6  Resultaat Opdracht transitieprogramma voor organisatie

1.2.7  Resultaat Twee verantwoordingsmomenten aan PS

 Thema 2  Ruimte en bereikbaarheid
2.1 Omgevingsbeleid Resultaat Een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van de provincie 

Flevoland

2.1.1 Beëindigd Resultaat Vastgestelde bestuursopdracht actualisatie Omgevingsplan Flevoland 3

2.1.2  Resultaat Inzet landelijke nieuwe instrumenten

2.1.3  Resultaat In Omgevingsagenda wordt de uitwerking van gebiedsgerichte thema's 
inzichtelijk gemaakt

2.1.4  Resultaat Gebiedsgerichte thema's met fysieke component worden interactief 
uitgewerkt

2.1.5  Resultaat Notitie kansrijke oplossingsrichtingen RRAAM (Schaalsprong)

2.1.6  Inspanning Bijdrage aan Rijksstructuurvisie RAAM, plan-MER en MKBA

2.2 Deltaprogramma Inspanning Flevolandse belangen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke 
functies gewaarborgd in Deltabeslissingen 2015

2.2.1  Inspanning Deelname in Deltaprogramma IJsselmeergebied 

2.2.2  Resultaat Selectie mogelijke strategieën

2.2.3  Resultaat Bijdrage aan strategieontwikkeling en gezamenlijk ruimtelijk-economische 
ontwikkelingsbeeld 

2.2.4  Inspanning Ontwikkeling kansrijke strategieën

2.2.5  Resultaat Advisering voorkeursstrategie

2.3 Bereikbaarheid Resultaat Een betere bereikbaarheid van Flevoland 

2.3.1 Resultaat Integrale heroverweging en versobering investeringen inclusief afschrijvings-
termijnen

2.3.1.1  Resultaat Verdieping onderzoek stille lasten en opstelling kostenefficiënt onderhouds-
programma infra 

2.3.1.2  Resultaat Opstelling PMIRT

2.3.2  Inspanning Voorbereiding capaciteitsuitbreiding Hogering en Waterlandseweg Almere (SBA)

2.3.3  Inspanning Participatie in Metropoolregio Amsterdam (infrastructuur breed)

2.3.4  Inspanning Inzet voor investeringen A27 (AGU) en realisatie uitbouw N50

2.3.5  Resultaat Verkenning corridor Roggebot

 Resultaat Realisatie baanverdubbeling Gooiseweg (Zeewolde)

2.4 Openbaar 
vervoer 

Resultaat Een sluitend, veilig en efficiënt netwerk openbaar vervoer

2.4.1  Resultaat Goede nieuwe concessie IJsselmond (inclusief HOV Lelystad-Emmeloord)

2.4.2  Inspanning Streven naar een geïntegreerd netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in 
de Randstad 

2.4.3  Resultaat Goed concessiebeheer en het contract met Regiotaxi

2.4.4  Resultaat De inrichting van een vraagafhankelijk vervoersconcept in het landelijk 
gebied

2.4.5  Resultaat Plaatsing dynamische informatiepanelen op diverse busstations

2.4.6  Inspanning Inzet op investeringen spoorinfra (SAAL-corridor) met het oog op 2020 
spoorboekloos rijden 

2.5 Landelijk gebied Resultaat Een ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied waarin ruimte wordt geboden 
voor activiteiten die bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid, een moderne 
intensieve veehouderij en kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.1  Resultaat Een opgesteld visiedocument voor het landelijk gebied

2.5.2  Resultaat Actualisering toepassing regeling voor kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.3  Inspanning Ruimte voor samenhangende ontwikkeling van landbouw en natuur

2.6 Werklocaties Inspanning Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.1  Inspanning Gemeenten nemen beleid werklocaties op in structuurvisie

2.6.2  Resultaat Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.3  Resultaat Uitvoering actualisatie Visie Werklocaties en regeling herstructurering 
werklocaties

 THEMA 3   Economie, energie en vitaal platteland
3.0 Algemeen Resultaat Herijking economisch beleid en opstelling kadernota Economie

3.1 Werkgelegenheid Inspanning Groei werkgelegenheid met 2% ten opzichte van groei beroepsbevolking 

  Inspanning Stevige structuur en verbeterde concurrentiekracht Flevolandse economie

3.1.1  Resultaat Masterplan Composietencluster en de uitvoering van dit plan

  inspanning Uitwerking ontwikkelingsmogelijkheden Emerging Diseases Campus (life 
sciences)

  inspanning Ondersteuning ontwikkeling nieuwe agrarische productiemethoden

  inspanning Ontwikkeling innovatieve zorgconcepten

  inspanning Zoeken vitale coalities voor cocreatie en cofinanciering

3.1.2 Algemeen Inspanning Uitwerking economisch programma Almere ter versterking van het profiel 
bedrijfsleven Almere

3.1.3  Resultaat Inzet gebruik Europese programma's 2014 -2020

3.3 Duurzaamheid Resultaat Koploper blijven op duurzame ontwikkelingen, m.n. energie en klimaat

  Resultaat Flevoland 80% energieneutraal (exclusief vervoer) in 2015 en 100% in 2020

3.3.1  Resultaat Heroriëntatie mogelijke oprichting DE-on

3.3.2  Resultaat Met partners afgestemde visie duurzaamheid inclusief mobiliteit, inclusief 
uitvoeringsprogramma

3.3.3  Inspanning Ruimtelijke visie bevordering energieproductie (wind en bio installaties)  
als kostendrager Landelijk Gebied (LG)

3.4 Vitaal Platteland Inspanning Bevordering van de verbreding van economische dragers van het platteland

3.4.1  Resultaat Integrale visie vitaal platteland, op basis van bundeling bestaand beleid 

3.4.2  Resultaat Maatschappelijk debat over de kaders voor intensieve veehouderij 

 Thema 4  Samenleving en voorzieningen
4.1 Samenleving Resultaat Een zorgvuldige herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociale 

beleid

4.1.1  Resultaat Onderzoek naar de aanpak van de thema’s ouderen, eenzaamheid en 
vrijwilligers

4.1.2  Resultaat Aanpak hervorming en professionalisering van steunfuncties; aanscherping rol 
opdrachtgever

4.1.3  Resultaat Analyse uitvoering resterende taken sociaal domein 

4.1.3  Resultaat Afbouw exploitatiesubsidies aan de steunfuncties (deels)

4.1.4  Resultaat Afbouw de subsidies (deels)

4.2 Jeugdzorg Resultaat Zorgvuldige voorbereiding op overdracht jeugdzorg naar gemeenten

4.2.1  Resultaat Voorbereiding overgang opdrachtgeverschap jeugdzorg (expertise training 
ondersteuning)

4.2.2  Resultaat Overdracht conform het Toetsingskader Overdracht Jeugdzorg (2011)

4.3 Sport Inspanning Zorgvuldige herijking en afbouw sportbeleid

4.3.1  Resultaat Actualisering sportbeleid vanuit economisch perspectief

4.3.2  Resultaat Bevordering bovenlokale sportevenementen ter ontwikkeling van de sport en 
bevordering economie

4.3.3  Resultaat Subsidie Sportservice groot deel afgebouwd

4.3.4  Inspanning Participatie ontwikkeling Olympisch plan 2028; integrale afstemming  
infrastructuur, Zuidelijk Flevoland, toerisme en recreatie

4.4 Voorzieningen Inspanning Een vermindering van de achterstand van ons voorzieningenniveau tot 10% 
ten opzichte van het gemiddelde in Nederland

4.4.1  Resultaat Ontwikkeling van indicatoren voorzieningen (kwantitatief, kwalitatief en 
bereikbaarheid

4.4.2  Resultaat Opstelling agenda en plan voor de versterking van voorzieningen

4.5 Culturele 
infrastructuur 
en cultureel 
erfgoed

Inspanning Versterkt Flevolands cultureel erfgoed en culturele infrastructuur

4.5.1  Resultaat Heroverweging rol en positie culturele infrastructuur, voorzieningen en –
steunfuncties

4.5.2  Inspanning Overeenstemming over de museale ontwikkeling van de Lelystadse kuststrook

4.5.3  Resultaat Herijking cultuurbeleid inclusief instrumentarium en de subsidievoorwaarden

4.5.4  Resultaat Overeenstemming over de voortzetting wetenschappelijke steunfunctie van 
de bibliotheek

4.5.5  Resultaat Vermindering van subsidies

4.5.6  Resultaat Realisatie van het zevende landschapskunstwerk

 Thema 5  Kwaliteit openbaar bestuur
5.1 Samenwerking Inspanning Sterkere bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden

5.1.1  Resultaat Opstelling van (gezamenlijke) Flevolandse agenda 

5.1.2  Resultaat Uitwerking (gezamenlijke) Flevolandse agenda en monitoring  uitvoering

5.2 Lobby en 
netwerken

Inspanning Een efficiënt en effectief opererende provincie

5.2.1  Resultaat Evaluatie deelname in IPO

5.2.2  Inspanning Beïnvloeding van rijksbeleid door proactieve deelname in IPO-verband.

5.2.3  Inspanning Deelname vooroverleg structuurvisies, wet- en regelgeving, beleidsinstru-
menten rijk

5.2.4  Inspanning Participatie in relevante (inter)nationale (Europese) netwerken

 Thema 6  Investeringsagenda
6.1 Nieuwe natuur  Wij komen via een adaptief proces tot een programma nieuwe natuur in 

Flevoland dat bijdraagt aan het streven naar een diverse en toegankelijke 
natuur; compensatieverplichtingen komen we na

6.1.1  Resultaat Wij geven uitvoering aan de motie Open planproces Nieuwe Natuur van PS

6.1.2  Resultaat Wij stellen op basis van het advies van de heer Bekker een uitwerking op 
voor het vervolgproces (moratorium, compensatieverplichtingen en 
programma nieuwe natuur

6.1.3  Resultaat Wij houden de verkregen grond- en vastgoedpositie in stand

6.2 DE on Inspanning 1. Flevoland is en blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de  
 energiehuishouding door de markt maximaal te stimuleren en aan te jagen

  Inspanning 2. Wij investeren € 6,2 miljoen in een vehikel dat de energietransitie aan   
 gaat jagen en vergroten daarmee nationaal en internationaal de   
 zichtbaarheid van Flevoland

6.2.1  Resultaat Opstelling businessplan voor de oprichting van DE-on

6.2.2  Inspanning Levering van een bijdrage aan Masterplan verduurzaming energiehuishouding 
Almere (2011).

6.2.3  Inspanning Heroriëntatie DE-on

6.2.4  Inspanning Implementatie organisatie DE-on

6.3 Schaalsprong / 
IFA

Inspanning Wij richten ons op de uitwerking van de afgesproken lijnen voor de 
drievoudige ambitie in bereikbaarheid, verstedelijking en ecologie. Wij 
investeren in voorzieningen om de kwaliteit van de stad te verhogen, 
bijvoorbeeld in hoger onderwijs

6.3.1  Inspanning Bijdragen aan actualisatie IAK via investeringsagenda

6.3.2  Inspanning Opstellen investeringsfonds en investeringsstrategie

6.3.3  Inspanning Wij continueren de aanpak voor de ontwikkeling van het voorzieningenniveau 
van Almere volgens het IFA

6.3.4  Resultaat Samen met Almere selecteren wij investeringsprojecten in het gewenste 
voorzieningenniveau van de stad met een minimale cofinanciering van > 50%

6.3.5  Resultaat Wij stellen een evaluatie IFA 2 op en bereiden IFA3 voor

6.4 Markermeer/  Integraal ontwikkelingsperspectief verstedelijking (buitendijks bouwen), T & 
R; DE, natuurkwaliteit (Blauwe Hart)

6.4.1 IJmeer Inspanning Optimalisatie van het TBES binnen de WMIJ

6.4.2  Resultaat Bijdrage € 1,5 miljoen aan de uitvoering van een eerste fase van het TBES 

6.4.3  Resultaat Besluitvorming over volgende fase TBES en onze bijdrage daaraan

6.4.4  Resultaat Uitwerking juridische strategie natuurinclusief ontwerp RRAAM; inbreng 
Rijksstructuurvisie

6.4.5  Inspanning Bijdrage beheerplan Markermeer-IJmeer RWS

6.5  Inspanning 1. Lelystad is uitgebreid tot een zakelijke, regionale luchthaven voor   
 niet-mainport gebonden luchtverkeer.  
2. Wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en ontwikkeling  
 van de luchthaven Lelystad binnen de huidige PKB. 
3. We leveren een bijdrage aan het 100.000 banenplan van de schaalsprong  
 Almere en de ontwikkeling van werkgelegenheid in Lelystad

  

6.5.1 Luchthaven 
Lelystad

Resultaat Wij leveren een incidentele financiële bijdrage aan de onrendabele top van 
maximaal € 1,1 miljoen

6.5.2  Inspanning Wij werken nauw samen met de andere aandeelhouders Almere en Lelystad; 
we lenen maximaal € 9,5 miljoen aan OMALA. Vanwege de economische 
omstandigheden anticiperen wij op mogelijke ontwikkelingen die voor OMALA 
van belang kunnen zijn

6.5.3  Inspanning Wij blijven deelnemen aan de Alderstafel en dringen aan op de effectuering 
van de overloopfunctie van de Luchthaven Lelystad voor Schiphol met als 
uitgangspunt minimale overlast en maximale economische effecten

6.5.4  Inspanning Wij zetten ons met de gemeente Lelystad in om een overloopfunctie van 
Lelystad te bewerkstelligen

6.6  Inspanning Wij versterken de sociaal-economische structuur en vergroten de leefbaarheid

6.6.1 Noordelijk 
Flevoland

Resultaat Uitwerking evaluatie Economisch Ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland 
2007-2010 tot Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland

6.6.2  Resultaat Toetsingskader majeure projecten

6.6.3  Resultaat Werkafspraken gemeenten Noordoostpolder en Urk (convenant)

6.6.4  Resultaat Wij continueren de gebiedsgerichte aanpak voor Noordelijk Flevoland door 
de inzet van de ZZL-gelden

6.6.5  Resultaat We selecteren met de gemeenten Urk en Noordoostpolder projecten die 
investeren in de gewenste economische structuurverbetering van Noordelijk 
Flevoland

6.7 Voorzieningen 
en economie

Inspanning Wij willen de achterstand in het voorzieningenniveau t.o.v. de rest van 
Nederland in deze bestuursperiode terugbrengen tot 10 %

6.7.1 Resultaat Investeringsprogramma Economie en Voorzieningen 

6.7.2  Inspanning Investering in geselecteerde ontwikkelingen op basis van businesscases met 
vitale coalities

6.7.3  inspanning Steun aan initiatief Multimodale overslag Lelystad

  Thema 7  Financieel kader
  Wij brengen inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in evenwicht en 

maken onze keuzes duidelijk zodat sturing en beïnvloeding mogelijk is

7.1.1  Resultaat Actualiseren financiële kaders 

7.1.2  Resultaat Aanpassing begroting aan intentie Provinciale staten.

7.1.3  Resultaat Evaluatie MRB indexering 

7.1.4  Inspanning Doorlichting posten financieel en inhoudelijk

7.1.5  Resultaat Verdieping Cebeon-rapport stille lasten. Reserveren € 4,5 miljoen vanaf 2014

7.1.6  Inspanning Monitoren ombuigingsoperatie en periodieke rapportage 
(P en C cyclus)

7.1.7  Resultaat Maatregelen voorkoming tekorten als gevolg van indexeringen 

7.1.8  Resultaat Versterking interne controle. Periodieke bespreking met PS

7.1.9  Inspanning Inzet voor volledige compensatie inkomstenderving door rijksbeleid

 Thema 8  Transitie 

8.1 Efficiënte en op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie

8.1.1  Resultaat Brede transitiedoelstellingen (ombuigingen, kwaliteit en cultuur) in 
afdelingsplannen

8.1.2  Resultaat Directie en afdelingen geven samenhang en invulling aan de transitieopgave 

8.1.3  Resultaat Realisatie van de plannen 

Doelen en activiteiten 2011 - 2015
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Eindbalans van hEt CollEgEuitvoEringsprogramma 2011–2015

Nr.  Resultaat 
Inspanning

Doelen en activiteiten 2011 - 2015 Eind-
balans

 Thema 1  Bestuursstijl
 Ambitie  1. Verbeterde woon-werkbalans  

2. Flevolandse identiteit  
3. Een financieel gelijkwaardige positie

1.1.1  Inspanning Inzet op extra werkgelegenheid in Flevoland

1.1.2  Inspanning Bij investeringen beoordeling op bijdrage aan de 
Flevolandse identiteit

1.1.3  Inspanning Rijk en derden honoreren de Flevolandse opgaven + belangen als nationale 
vraagstukken 

 Bestuursstijl  1. Nieuwe bestuursstijl en toegenomen bestuurskracht in onze regio
2. Duurzaamheid is integraal onderdeel besluitvorming

1.2.1  Inspanning Duidelijke zelfbewuste en coöperatieve bestuursstijl

1.2.2  Inspanning Focus op provinciale kerntaken

1.2.3  Inspanning Periodiek overhedenoverleg binnen provincie; Flevolandse agenda

1.2.4  Inspanning Bij besluitvorming vindt duurzaamheidsbeoordeling plaats / tekst aanpassen 
Tussenbalans

1.2.5  Inspanning Vitale coalities met name bij ontwikkeltaken

1.2.6  Resultaat Opdracht transitieprogramma voor organisatie

1.2.7  Resultaat Twee verantwoordingsmomenten aan PS

 Thema 2  Ruimte en bereikbaarheid
2.1 Omgevingsbeleid Resultaat Een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van de provincie 

Flevoland

2.1.1 Beëindigd Resultaat Vastgestelde bestuursopdracht actualisatie Omgevingsplan Flevoland 3

2.1.2  Resultaat Inzet landelijke nieuwe instrumenten

2.1.3  Resultaat In Omgevingsagenda wordt de uitwerking van gebiedsgerichte thema's 
inzichtelijk gemaakt

2.1.4  Resultaat Gebiedsgerichte thema's met fysieke component worden interactief 
uitgewerkt

2.1.5  Resultaat Notitie kansrijke oplossingsrichtingen RRAAM (Schaalsprong)

2.1.6  Inspanning Bijdrage aan Rijksstructuurvisie RAAM, plan-MER en MKBA

2.2 Deltaprogramma Inspanning Flevolandse belangen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke 
functies gewaarborgd in Deltabeslissingen 2015

2.2.1  Inspanning Deelname in Deltaprogramma IJsselmeergebied 

2.2.2  Resultaat Selectie mogelijke strategieën

2.2.3  Resultaat Bijdrage aan strategieontwikkeling en gezamenlijk ruimtelijk-economische 
ontwikkelingsbeeld 

2.2.4  Inspanning Ontwikkeling kansrijke strategieën

2.2.5  Resultaat Advisering voorkeursstrategie

2.3 Bereikbaarheid Resultaat Een betere bereikbaarheid van Flevoland 

2.3.1 Resultaat Integrale heroverweging en versobering investeringen inclusief afschrijvings-
termijnen

2.3.1.1  Resultaat Verdieping onderzoek stille lasten en opstelling kostenefficiënt onderhouds-
programma infra 

2.3.1.2  Resultaat Opstelling PMIRT

2.3.2  Inspanning Voorbereiding capaciteitsuitbreiding Hogering en Waterlandseweg Almere (SBA)

2.3.3  Inspanning Participatie in Metropoolregio Amsterdam (infrastructuur breed)

2.3.4  Inspanning Inzet voor investeringen A27 (AGU) en realisatie uitbouw N50

2.3.5  Resultaat Verkenning corridor Roggebot

 Resultaat Realisatie baanverdubbeling Gooiseweg (Zeewolde)

2.4 Openbaar 
vervoer 

Resultaat Een sluitend, veilig en efficiënt netwerk openbaar vervoer

2.4.1  Resultaat Goede nieuwe concessie IJsselmond (inclusief HOV Lelystad-Emmeloord)

2.4.2  Inspanning Streven naar een geïntegreerd netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in 
de Randstad 

2.4.3  Resultaat Goed concessiebeheer en het contract met Regiotaxi

2.4.4  Resultaat De inrichting van een vraagafhankelijk vervoersconcept in het landelijk 
gebied

2.4.5  Resultaat Plaatsing dynamische informatiepanelen op diverse busstations

2.4.6  Inspanning Inzet op investeringen spoorinfra (SAAL-corridor) met het oog op 2020 
spoorboekloos rijden 

2.5 Landelijk gebied Resultaat Een ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied waarin ruimte wordt geboden 
voor activiteiten die bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid, een moderne 
intensieve veehouderij en kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.1  Resultaat Een opgesteld visiedocument voor het landelijk gebied

2.5.2  Resultaat Actualisering toepassing regeling voor kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.3  Inspanning Ruimte voor samenhangende ontwikkeling van landbouw en natuur

2.6 Werklocaties Inspanning Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.1  Inspanning Gemeenten nemen beleid werklocaties op in structuurvisie

2.6.2  Resultaat Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.3  Resultaat Uitvoering actualisatie Visie Werklocaties en regeling herstructurering 
werklocaties

 THEMA 3   Economie, energie en vitaal platteland
3.0 Algemeen Resultaat Herijking economisch beleid en opstelling kadernota Economie

3.1 Werkgelegenheid Inspanning Groei werkgelegenheid met 2% ten opzichte van groei beroepsbevolking 

  Inspanning Stevige structuur en verbeterde concurrentiekracht Flevolandse economie

3.1.1  Resultaat Masterplan Composietencluster en de uitvoering van dit plan

  inspanning Uitwerking ontwikkelingsmogelijkheden Emerging Diseases Campus (life 
sciences)

  inspanning Ondersteuning ontwikkeling nieuwe agrarische productiemethoden

  inspanning Ontwikkeling innovatieve zorgconcepten

  inspanning Zoeken vitale coalities voor cocreatie en cofinanciering

3.1.2 Algemeen Inspanning Uitwerking economisch programma Almere ter versterking van het profiel 
bedrijfsleven Almere

3.1.3  Resultaat Inzet gebruik Europese programma's 2014 -2020

3.3 Duurzaamheid Resultaat Koploper blijven op duurzame ontwikkelingen, m.n. energie en klimaat

  Resultaat Flevoland 80% energieneutraal (exclusief vervoer) in 2015 en 100% in 2020

3.3.1  Resultaat Heroriëntatie mogelijke oprichting DE-on

3.3.2  Resultaat Met partners afgestemde visie duurzaamheid inclusief mobiliteit, inclusief 
uitvoeringsprogramma

3.3.3  Inspanning Ruimtelijke visie bevordering energieproductie (wind en bio installaties)  
als kostendrager Landelijk Gebied (LG)

3.4 Vitaal Platteland Inspanning Bevordering van de verbreding van economische dragers van het platteland

3.4.1  Resultaat Integrale visie vitaal platteland, op basis van bundeling bestaand beleid 

3.4.2  Resultaat Maatschappelijk debat over de kaders voor intensieve veehouderij 

 Thema 4  Samenleving en voorzieningen
4.1 Samenleving Resultaat Een zorgvuldige herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociale 

beleid

4.1.1  Resultaat Onderzoek naar de aanpak van de thema’s ouderen, eenzaamheid en 
vrijwilligers

4.1.2  Resultaat Aanpak hervorming en professionalisering van steunfuncties; aanscherping rol 
opdrachtgever

4.1.3  Resultaat Analyse uitvoering resterende taken sociaal domein 

4.1.3  Resultaat Afbouw exploitatiesubsidies aan de steunfuncties (deels)

4.1.4  Resultaat Afbouw de subsidies (deels)

4.2 Jeugdzorg Resultaat Zorgvuldige voorbereiding op overdracht jeugdzorg naar gemeenten

4.2.1  Resultaat Voorbereiding overgang opdrachtgeverschap jeugdzorg (expertise training 
ondersteuning)

4.2.2  Resultaat Overdracht conform het Toetsingskader Overdracht Jeugdzorg (2011)

4.3 Sport Inspanning Zorgvuldige herijking en afbouw sportbeleid

4.3.1  Resultaat Actualisering sportbeleid vanuit economisch perspectief

4.3.2  Resultaat Bevordering bovenlokale sportevenementen ter ontwikkeling van de sport en 
bevordering economie

4.3.3  Resultaat Subsidie Sportservice groot deel afgebouwd

4.3.4  Inspanning Participatie ontwikkeling Olympisch plan 2028; integrale afstemming  
infrastructuur, Zuidelijk Flevoland, toerisme en recreatie

4.4 Voorzieningen Inspanning Een vermindering van de achterstand van ons voorzieningenniveau tot 10% 
ten opzichte van het gemiddelde in Nederland

4.4.1  Resultaat Ontwikkeling van indicatoren voorzieningen (kwantitatief, kwalitatief en 
bereikbaarheid

4.4.2  Resultaat Opstelling agenda en plan voor de versterking van voorzieningen

4.5 Culturele 
infrastructuur 
en cultureel 
erfgoed

Inspanning Versterkt Flevolands cultureel erfgoed en culturele infrastructuur

4.5.1  Resultaat Heroverweging rol en positie culturele infrastructuur, voorzieningen en –
steunfuncties

4.5.2  Inspanning Overeenstemming over de museale ontwikkeling van de Lelystadse kuststrook

4.5.3  Resultaat Herijking cultuurbeleid inclusief instrumentarium en de subsidievoorwaarden

4.5.4  Resultaat Overeenstemming over de voortzetting wetenschappelijke steunfunctie van 
de bibliotheek

4.5.5  Resultaat Vermindering van subsidies

4.5.6  Resultaat Realisatie van het zevende landschapskunstwerk

 Thema 5  Kwaliteit openbaar bestuur
5.1 Samenwerking Inspanning Sterkere bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden

5.1.1  Resultaat Opstelling van (gezamenlijke) Flevolandse agenda 

5.1.2  Resultaat Uitwerking (gezamenlijke) Flevolandse agenda en monitoring  uitvoering

5.2 Lobby en 
netwerken

Inspanning Een efficiënt en effectief opererende provincie

5.2.1  Resultaat Evaluatie deelname in IPO

5.2.2  Inspanning Beïnvloeding van rijksbeleid door proactieve deelname in IPO-verband.

5.2.3  Inspanning Deelname vooroverleg structuurvisies, wet- en regelgeving, beleidsinstru-
menten rijk

5.2.4  Inspanning Participatie in relevante (inter)nationale (Europese) netwerken

 Thema 6  Investeringsagenda
6.1 Nieuwe natuur  Wij komen via een adaptief proces tot een programma nieuwe natuur in 

Flevoland dat bijdraagt aan het streven naar een diverse en toegankelijke 
natuur; compensatieverplichtingen komen we na

6.1.1  Resultaat Wij geven uitvoering aan de motie Open planproces Nieuwe Natuur van PS

6.1.2  Resultaat Wij stellen op basis van het advies van de heer Bekker een uitwerking op 
voor het vervolgproces (moratorium, compensatieverplichtingen en 
programma nieuwe natuur

6.1.3  Resultaat Wij houden de verkregen grond- en vastgoedpositie in stand

6.2 DE on Inspanning 1. Flevoland is en blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de  
 energiehuishouding door de markt maximaal te stimuleren en aan te jagen

  Inspanning 2. Wij investeren € 6,2 miljoen in een vehikel dat de energietransitie aan   
 gaat jagen en vergroten daarmee nationaal en internationaal de   
 zichtbaarheid van Flevoland

6.2.1  Resultaat Opstelling businessplan voor de oprichting van DE-on

6.2.2  Inspanning Levering van een bijdrage aan Masterplan verduurzaming energiehuishouding 
Almere (2011).

6.2.3  Inspanning Heroriëntatie DE-on

6.2.4  Inspanning Implementatie organisatie DE-on

6.3 Schaalsprong / 
IFA

Inspanning Wij richten ons op de uitwerking van de afgesproken lijnen voor de 
drievoudige ambitie in bereikbaarheid, verstedelijking en ecologie. Wij 
investeren in voorzieningen om de kwaliteit van de stad te verhogen, 
bijvoorbeeld in hoger onderwijs

6.3.1  Inspanning Bijdragen aan actualisatie IAK via investeringsagenda

6.3.2  Inspanning Opstellen investeringsfonds en investeringsstrategie

6.3.3  Inspanning Wij continueren de aanpak voor de ontwikkeling van het voorzieningenniveau 
van Almere volgens het IFA

6.3.4  Resultaat Samen met Almere selecteren wij investeringsprojecten in het gewenste 
voorzieningenniveau van de stad met een minimale cofinanciering van > 50%

6.3.5  Resultaat Wij stellen een evaluatie IFA 2 op en bereiden IFA3 voor

6.4 Markermeer/  Integraal ontwikkelingsperspectief verstedelijking (buitendijks bouwen), T & 
R; DE, natuurkwaliteit (Blauwe Hart)

6.4.1 IJmeer Inspanning Optimalisatie van het TBES binnen de WMIJ

6.4.2  Resultaat Bijdrage € 1,5 miljoen aan de uitvoering van een eerste fase van het TBES 

6.4.3  Resultaat Besluitvorming over volgende fase TBES en onze bijdrage daaraan

6.4.4  Resultaat Uitwerking juridische strategie natuurinclusief ontwerp RRAAM; inbreng 
Rijksstructuurvisie

6.4.5  Inspanning Bijdrage beheerplan Markermeer-IJmeer RWS

6.5  Inspanning 1. Lelystad is uitgebreid tot een zakelijke, regionale luchthaven voor   
 niet-mainport gebonden luchtverkeer.  
2. Wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en ontwikkeling  
 van de luchthaven Lelystad binnen de huidige PKB. 
3. We leveren een bijdrage aan het 100.000 banenplan van de schaalsprong  
 Almere en de ontwikkeling van werkgelegenheid in Lelystad

  

6.5.1 Luchthaven 
Lelystad

Resultaat Wij leveren een incidentele financiële bijdrage aan de onrendabele top van 
maximaal € 1,1 miljoen

6.5.2  Inspanning Wij werken nauw samen met de andere aandeelhouders Almere en Lelystad; 
we lenen maximaal € 9,5 miljoen aan OMALA. Vanwege de economische 
omstandigheden anticiperen wij op mogelijke ontwikkelingen die voor OMALA 
van belang kunnen zijn

6.5.3  Inspanning Wij blijven deelnemen aan de Alderstafel en dringen aan op de effectuering 
van de overloopfunctie van de Luchthaven Lelystad voor Schiphol met als 
uitgangspunt minimale overlast en maximale economische effecten

6.5.4  Inspanning Wij zetten ons met de gemeente Lelystad in om een overloopfunctie van 
Lelystad te bewerkstelligen

6.6  Inspanning Wij versterken de sociaal-economische structuur en vergroten de leefbaarheid

6.6.1 Noordelijk 
Flevoland

Resultaat Uitwerking evaluatie Economisch Ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland 
2007-2010 tot Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland

6.6.2  Resultaat Toetsingskader majeure projecten

6.6.3  Resultaat Werkafspraken gemeenten Noordoostpolder en Urk (convenant)

6.6.4  Resultaat Wij continueren de gebiedsgerichte aanpak voor Noordelijk Flevoland door 
de inzet van de ZZL-gelden

6.6.5  Resultaat We selecteren met de gemeenten Urk en Noordoostpolder projecten die 
investeren in de gewenste economische structuurverbetering van Noordelijk 
Flevoland

6.7 Voorzieningen 
en economie

Inspanning Wij willen de achterstand in het voorzieningenniveau t.o.v. de rest van 
Nederland in deze bestuursperiode terugbrengen tot 10 %

6.7.1 Resultaat Investeringsprogramma Economie en Voorzieningen 

6.7.2  Inspanning Investering in geselecteerde ontwikkelingen op basis van businesscases met 
vitale coalities

6.7.3  inspanning Steun aan initiatief Multimodale overslag Lelystad

  Thema 7  Financieel kader
  Wij brengen inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in evenwicht en 

maken onze keuzes duidelijk zodat sturing en beïnvloeding mogelijk is

7.1.1  Resultaat Actualiseren financiële kaders 

7.1.2  Resultaat Aanpassing begroting aan intentie Provinciale staten.

7.1.3  Resultaat Evaluatie MRB indexering 

7.1.4  Inspanning Doorlichting posten financieel en inhoudelijk

7.1.5  Resultaat Verdieping Cebeon-rapport stille lasten. Reserveren € 4,5 miljoen vanaf 2014

7.1.6  Inspanning Monitoren ombuigingsoperatie en periodieke rapportage 
(P en C cyclus)

7.1.7  Resultaat Maatregelen voorkoming tekorten als gevolg van indexeringen 

7.1.8  Resultaat Versterking interne controle. Periodieke bespreking met PS

7.1.9  Inspanning Inzet voor volledige compensatie inkomstenderving door rijksbeleid

 Thema 8  Transitie 

8.1 Efficiënte en op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie

8.1.1  Resultaat Brede transitiedoelstellingen (ombuigingen, kwaliteit en cultuur) in 
afdelingsplannen

8.1.2  Resultaat Directie en afdelingen geven samenhang en invulling aan de transitieopgave 

8.1.3  Resultaat Realisatie van de plannen 
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Nr.  Resultaat 
Inspanning

Doelen en activiteiten 2011 - 2015 Eind-
balans

 Thema 1  Bestuursstijl
 Ambitie  1. Verbeterde woon-werkbalans  

2. Flevolandse identiteit  
3. Een financieel gelijkwaardige positie

1.1.1  Inspanning Inzet op extra werkgelegenheid in Flevoland

1.1.2  Inspanning Bij investeringen beoordeling op bijdrage aan de 
Flevolandse identiteit

1.1.3  Inspanning Rijk en derden honoreren de Flevolandse opgaven + belangen als nationale 
vraagstukken 

 Bestuursstijl  1. Nieuwe bestuursstijl en toegenomen bestuurskracht in onze regio
2. Duurzaamheid is integraal onderdeel besluitvorming

1.2.1  Inspanning Duidelijke zelfbewuste en coöperatieve bestuursstijl

1.2.2  Inspanning Focus op provinciale kerntaken

1.2.3  Inspanning Periodiek overhedenoverleg binnen provincie; Flevolandse agenda

1.2.4  Inspanning Bij besluitvorming vindt duurzaamheidsbeoordeling plaats / tekst aanpassen 
Tussenbalans

1.2.5  Inspanning Vitale coalities met name bij ontwikkeltaken

1.2.6  Resultaat Opdracht transitieprogramma voor organisatie

1.2.7  Resultaat Twee verantwoordingsmomenten aan PS

 Thema 2  Ruimte en bereikbaarheid
2.1 Omgevingsbeleid Resultaat Een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van de provincie 

Flevoland

2.1.1 Beëindigd Resultaat Vastgestelde bestuursopdracht actualisatie Omgevingsplan Flevoland 3

2.1.2  Resultaat Inzet landelijke nieuwe instrumenten

2.1.3  Resultaat In Omgevingsagenda wordt de uitwerking van gebiedsgerichte thema's 
inzichtelijk gemaakt

2.1.4  Resultaat Gebiedsgerichte thema's met fysieke component worden interactief 
uitgewerkt

2.1.5  Resultaat Notitie kansrijke oplossingsrichtingen RRAAM (Schaalsprong)

2.1.6  Inspanning Bijdrage aan Rijksstructuurvisie RAAM, plan-MER en MKBA

2.2 Deltaprogramma Inspanning Flevolandse belangen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke 
functies gewaarborgd in Deltabeslissingen 2015

2.2.1  Inspanning Deelname in Deltaprogramma IJsselmeergebied 

2.2.2  Resultaat Selectie mogelijke strategieën

2.2.3  Resultaat Bijdrage aan strategieontwikkeling en gezamenlijk ruimtelijk-economische 
ontwikkelingsbeeld 

2.2.4  Inspanning Ontwikkeling kansrijke strategieën

2.2.5  Resultaat Advisering voorkeursstrategie

2.3 Bereikbaarheid Resultaat Een betere bereikbaarheid van Flevoland 

2.3.1 Resultaat Integrale heroverweging en versobering investeringen inclusief afschrijvings-
termijnen

2.3.1.1  Resultaat Verdieping onderzoek stille lasten en opstelling kostenefficiënt onderhouds-
programma infra 

2.3.1.2  Resultaat Opstelling PMIRT

2.3.2  Inspanning Voorbereiding capaciteitsuitbreiding Hogering en Waterlandseweg Almere (SBA)

2.3.3  Inspanning Participatie in Metropoolregio Amsterdam (infrastructuur breed)

2.3.4  Inspanning Inzet voor investeringen A27 (AGU) en realisatie uitbouw N50

2.3.5  Resultaat Verkenning corridor Roggebot

 Resultaat Realisatie baanverdubbeling Gooiseweg (Zeewolde)

2.4 Openbaar 
vervoer 

Resultaat Een sluitend, veilig en efficiënt netwerk openbaar vervoer

2.4.1  Resultaat Goede nieuwe concessie IJsselmond (inclusief HOV Lelystad-Emmeloord)

2.4.2  Inspanning Streven naar een geïntegreerd netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in 
de Randstad 

2.4.3  Resultaat Goed concessiebeheer en het contract met Regiotaxi

2.4.4  Resultaat De inrichting van een vraagafhankelijk vervoersconcept in het landelijk 
gebied

2.4.5  Resultaat Plaatsing dynamische informatiepanelen op diverse busstations

2.4.6  Inspanning Inzet op investeringen spoorinfra (SAAL-corridor) met het oog op 2020 
spoorboekloos rijden 

2.5 Landelijk gebied Resultaat Een ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied waarin ruimte wordt geboden 
voor activiteiten die bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid, een moderne 
intensieve veehouderij en kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.1  Resultaat Een opgesteld visiedocument voor het landelijk gebied

2.5.2  Resultaat Actualisering toepassing regeling voor kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.3  Inspanning Ruimte voor samenhangende ontwikkeling van landbouw en natuur

2.6 Werklocaties Inspanning Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.1  Inspanning Gemeenten nemen beleid werklocaties op in structuurvisie

2.6.2  Resultaat Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.3  Resultaat Uitvoering actualisatie Visie Werklocaties en regeling herstructurering 
werklocaties

 THEMA 3   Economie, energie en vitaal platteland
3.0 Algemeen Resultaat Herijking economisch beleid en opstelling kadernota Economie

3.1 Werkgelegenheid Inspanning Groei werkgelegenheid met 2% ten opzichte van groei beroepsbevolking 

  Inspanning Stevige structuur en verbeterde concurrentiekracht Flevolandse economie

3.1.1  Resultaat Masterplan Composietencluster en de uitvoering van dit plan

  inspanning Uitwerking ontwikkelingsmogelijkheden Emerging Diseases Campus (life 
sciences)

  inspanning Ondersteuning ontwikkeling nieuwe agrarische productiemethoden

  inspanning Ontwikkeling innovatieve zorgconcepten

  inspanning Zoeken vitale coalities voor cocreatie en cofinanciering

3.1.2 Algemeen Inspanning Uitwerking economisch programma Almere ter versterking van het profiel 
bedrijfsleven Almere

3.1.3  Resultaat Inzet gebruik Europese programma's 2014 -2020

3.3 Duurzaamheid Resultaat Koploper blijven op duurzame ontwikkelingen, m.n. energie en klimaat

  Resultaat Flevoland 80% energieneutraal (exclusief vervoer) in 2015 en 100% in 2020

3.3.1  Resultaat Heroriëntatie mogelijke oprichting DE-on

3.3.2  Resultaat Met partners afgestemde visie duurzaamheid inclusief mobiliteit, inclusief 
uitvoeringsprogramma

3.3.3  Inspanning Ruimtelijke visie bevordering energieproductie (wind en bio installaties)  
als kostendrager Landelijk Gebied (LG)

3.4 Vitaal Platteland Inspanning Bevordering van de verbreding van economische dragers van het platteland

3.4.1  Resultaat Integrale visie vitaal platteland, op basis van bundeling bestaand beleid 

3.4.2  Resultaat Maatschappelijk debat over de kaders voor intensieve veehouderij 

 Thema 4  Samenleving en voorzieningen
4.1 Samenleving Resultaat Een zorgvuldige herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociale 

beleid

4.1.1  Resultaat Onderzoek naar de aanpak van de thema’s ouderen, eenzaamheid en 
vrijwilligers

4.1.2  Resultaat Aanpak hervorming en professionalisering van steunfuncties; aanscherping rol 
opdrachtgever

4.1.3  Resultaat Analyse uitvoering resterende taken sociaal domein 

4.1.3  Resultaat Afbouw exploitatiesubsidies aan de steunfuncties (deels)

4.1.4  Resultaat Afbouw de subsidies (deels)

4.2 Jeugdzorg Resultaat Zorgvuldige voorbereiding op overdracht jeugdzorg naar gemeenten

4.2.1  Resultaat Voorbereiding overgang opdrachtgeverschap jeugdzorg (expertise training 
ondersteuning)

4.2.2  Resultaat Overdracht conform het Toetsingskader Overdracht Jeugdzorg (2011)

4.3 Sport Inspanning Zorgvuldige herijking en afbouw sportbeleid

4.3.1  Resultaat Actualisering sportbeleid vanuit economisch perspectief

4.3.2  Resultaat Bevordering bovenlokale sportevenementen ter ontwikkeling van de sport en 
bevordering economie

4.3.3  Resultaat Subsidie Sportservice groot deel afgebouwd

4.3.4  Inspanning Participatie ontwikkeling Olympisch plan 2028; integrale afstemming  
infrastructuur, Zuidelijk Flevoland, toerisme en recreatie

4.4 Voorzieningen Inspanning Een vermindering van de achterstand van ons voorzieningenniveau tot 10% 
ten opzichte van het gemiddelde in Nederland

4.4.1  Resultaat Ontwikkeling van indicatoren voorzieningen (kwantitatief, kwalitatief en 
bereikbaarheid

4.4.2  Resultaat Opstelling agenda en plan voor de versterking van voorzieningen

4.5 Culturele 
infrastructuur 
en cultureel 
erfgoed

Inspanning Versterkt Flevolands cultureel erfgoed en culturele infrastructuur

4.5.1  Resultaat Heroverweging rol en positie culturele infrastructuur, voorzieningen en –
steunfuncties

4.5.2  Inspanning Overeenstemming over de museale ontwikkeling van de Lelystadse kuststrook

4.5.3  Resultaat Herijking cultuurbeleid inclusief instrumentarium en de subsidievoorwaarden

4.5.4  Resultaat Overeenstemming over de voortzetting wetenschappelijke steunfunctie van 
de bibliotheek

4.5.5  Resultaat Vermindering van subsidies

4.5.6  Resultaat Realisatie van het zevende landschapskunstwerk

 Thema 5  Kwaliteit openbaar bestuur
5.1 Samenwerking Inspanning Sterkere bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden

5.1.1  Resultaat Opstelling van (gezamenlijke) Flevolandse agenda 

5.1.2  Resultaat Uitwerking (gezamenlijke) Flevolandse agenda en monitoring  uitvoering

5.2 Lobby en 
netwerken

Inspanning Een efficiënt en effectief opererende provincie

5.2.1  Resultaat Evaluatie deelname in IPO

5.2.2  Inspanning Beïnvloeding van rijksbeleid door proactieve deelname in IPO-verband.

5.2.3  Inspanning Deelname vooroverleg structuurvisies, wet- en regelgeving, beleidsinstru-
menten rijk

5.2.4  Inspanning Participatie in relevante (inter)nationale (Europese) netwerken

 Thema 6  Investeringsagenda
6.1 Nieuwe natuur  Wij komen via een adaptief proces tot een programma nieuwe natuur in 

Flevoland dat bijdraagt aan het streven naar een diverse en toegankelijke 
natuur; compensatieverplichtingen komen we na

6.1.1  Resultaat Wij geven uitvoering aan de motie Open planproces Nieuwe Natuur van PS

6.1.2  Resultaat Wij stellen op basis van het advies van de heer Bekker een uitwerking op 
voor het vervolgproces (moratorium, compensatieverplichtingen en 
programma nieuwe natuur

6.1.3  Resultaat Wij houden de verkregen grond- en vastgoedpositie in stand

6.2 DE on Inspanning 1. Flevoland is en blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de  
 energiehuishouding door de markt maximaal te stimuleren en aan te jagen

  Inspanning 2. Wij investeren € 6,2 miljoen in een vehikel dat de energietransitie aan   
 gaat jagen en vergroten daarmee nationaal en internationaal de   
 zichtbaarheid van Flevoland

6.2.1  Resultaat Opstelling businessplan voor de oprichting van DE-on

6.2.2  Inspanning Levering van een bijdrage aan Masterplan verduurzaming energiehuishouding 
Almere (2011).

6.2.3  Inspanning Heroriëntatie DE-on

6.2.4  Inspanning Implementatie organisatie DE-on

6.3 Schaalsprong / 
IFA

Inspanning Wij richten ons op de uitwerking van de afgesproken lijnen voor de 
drievoudige ambitie in bereikbaarheid, verstedelijking en ecologie. Wij 
investeren in voorzieningen om de kwaliteit van de stad te verhogen, 
bijvoorbeeld in hoger onderwijs

6.3.1  Inspanning Bijdragen aan actualisatie IAK via investeringsagenda

6.3.2  Inspanning Opstellen investeringsfonds en investeringsstrategie

6.3.3  Inspanning Wij continueren de aanpak voor de ontwikkeling van het voorzieningenniveau 
van Almere volgens het IFA

6.3.4  Resultaat Samen met Almere selecteren wij investeringsprojecten in het gewenste 
voorzieningenniveau van de stad met een minimale cofinanciering van > 50%

6.3.5  Resultaat Wij stellen een evaluatie IFA 2 op en bereiden IFA3 voor

6.4 Markermeer/  Integraal ontwikkelingsperspectief verstedelijking (buitendijks bouwen), T & 
R; DE, natuurkwaliteit (Blauwe Hart)

6.4.1 IJmeer Inspanning Optimalisatie van het TBES binnen de WMIJ

6.4.2  Resultaat Bijdrage € 1,5 miljoen aan de uitvoering van een eerste fase van het TBES 

6.4.3  Resultaat Besluitvorming over volgende fase TBES en onze bijdrage daaraan

6.4.4  Resultaat Uitwerking juridische strategie natuurinclusief ontwerp RRAAM; inbreng 
Rijksstructuurvisie

6.4.5  Inspanning Bijdrage beheerplan Markermeer-IJmeer RWS

6.5  Inspanning 1. Lelystad is uitgebreid tot een zakelijke, regionale luchthaven voor   
 niet-mainport gebonden luchtverkeer.  
2. Wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en ontwikkeling  
 van de luchthaven Lelystad binnen de huidige PKB. 
3. We leveren een bijdrage aan het 100.000 banenplan van de schaalsprong  
 Almere en de ontwikkeling van werkgelegenheid in Lelystad

  

6.5.1 Luchthaven 
Lelystad

Resultaat Wij leveren een incidentele financiële bijdrage aan de onrendabele top van 
maximaal € 1,1 miljoen

6.5.2  Inspanning Wij werken nauw samen met de andere aandeelhouders Almere en Lelystad; 
we lenen maximaal € 9,5 miljoen aan OMALA. Vanwege de economische 
omstandigheden anticiperen wij op mogelijke ontwikkelingen die voor OMALA 
van belang kunnen zijn

6.5.3  Inspanning Wij blijven deelnemen aan de Alderstafel en dringen aan op de effectuering 
van de overloopfunctie van de Luchthaven Lelystad voor Schiphol met als 
uitgangspunt minimale overlast en maximale economische effecten

6.5.4  Inspanning Wij zetten ons met de gemeente Lelystad in om een overloopfunctie van 
Lelystad te bewerkstelligen

6.6  Inspanning Wij versterken de sociaal-economische structuur en vergroten de leefbaarheid

6.6.1 Noordelijk 
Flevoland

Resultaat Uitwerking evaluatie Economisch Ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland 
2007-2010 tot Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland

6.6.2  Resultaat Toetsingskader majeure projecten

6.6.3  Resultaat Werkafspraken gemeenten Noordoostpolder en Urk (convenant)

6.6.4  Resultaat Wij continueren de gebiedsgerichte aanpak voor Noordelijk Flevoland door 
de inzet van de ZZL-gelden

6.6.5  Resultaat We selecteren met de gemeenten Urk en Noordoostpolder projecten die 
investeren in de gewenste economische structuurverbetering van Noordelijk 
Flevoland

6.7 Voorzieningen 
en economie

Inspanning Wij willen de achterstand in het voorzieningenniveau t.o.v. de rest van 
Nederland in deze bestuursperiode terugbrengen tot 10 %

6.7.1 Resultaat Investeringsprogramma Economie en Voorzieningen 

6.7.2  Inspanning Investering in geselecteerde ontwikkelingen op basis van businesscases met 
vitale coalities

6.7.3  inspanning Steun aan initiatief Multimodale overslag Lelystad

  Thema 7  Financieel kader
  Wij brengen inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in evenwicht en 

maken onze keuzes duidelijk zodat sturing en beïnvloeding mogelijk is

7.1.1  Resultaat Actualiseren financiële kaders 

7.1.2  Resultaat Aanpassing begroting aan intentie Provinciale staten.

7.1.3  Resultaat Evaluatie MRB indexering 

7.1.4  Inspanning Doorlichting posten financieel en inhoudelijk

7.1.5  Resultaat Verdieping Cebeon-rapport stille lasten. Reserveren € 4,5 miljoen vanaf 2014

7.1.6  Inspanning Monitoren ombuigingsoperatie en periodieke rapportage 
(P en C cyclus)

7.1.7  Resultaat Maatregelen voorkoming tekorten als gevolg van indexeringen 

7.1.8  Resultaat Versterking interne controle. Periodieke bespreking met PS

7.1.9  Inspanning Inzet voor volledige compensatie inkomstenderving door rijksbeleid

 Thema 8  Transitie 

8.1 Efficiënte en op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie

8.1.1  Resultaat Brede transitiedoelstellingen (ombuigingen, kwaliteit en cultuur) in 
afdelingsplannen

8.1.2  Resultaat Directie en afdelingen geven samenhang en invulling aan de transitieopgave 

8.1.3  Resultaat Realisatie van de plannen 
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Eindbalans van hEt CollEgEuitvoEringsprogramma 2011–2015

Nr.  Resultaat 
Inspanning

Doelen en activiteiten 2011 - 2015 Eind-
balans

 Thema 1  Bestuursstijl
 Ambitie  1. Verbeterde woon-werkbalans  

2. Flevolandse identiteit  
3. Een financieel gelijkwaardige positie

1.1.1  Inspanning Inzet op extra werkgelegenheid in Flevoland

1.1.2  Inspanning Bij investeringen beoordeling op bijdrage aan de 
Flevolandse identiteit

1.1.3  Inspanning Rijk en derden honoreren de Flevolandse opgaven + belangen als nationale 
vraagstukken 

 Bestuursstijl  1. Nieuwe bestuursstijl en toegenomen bestuurskracht in onze regio
2. Duurzaamheid is integraal onderdeel besluitvorming

1.2.1  Inspanning Duidelijke zelfbewuste en coöperatieve bestuursstijl

1.2.2  Inspanning Focus op provinciale kerntaken

1.2.3  Inspanning Periodiek overhedenoverleg binnen provincie; Flevolandse agenda

1.2.4  Inspanning Bij besluitvorming vindt duurzaamheidsbeoordeling plaats / tekst aanpassen 
Tussenbalans

1.2.5  Inspanning Vitale coalities met name bij ontwikkeltaken

1.2.6  Resultaat Opdracht transitieprogramma voor organisatie

1.2.7  Resultaat Twee verantwoordingsmomenten aan PS

 Thema 2  Ruimte en bereikbaarheid
2.1 Omgevingsbeleid Resultaat Een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van de provincie 

Flevoland

2.1.1 Beëindigd Resultaat Vastgestelde bestuursopdracht actualisatie Omgevingsplan Flevoland 3

2.1.2  Resultaat Inzet landelijke nieuwe instrumenten

2.1.3  Resultaat In Omgevingsagenda wordt de uitwerking van gebiedsgerichte thema's 
inzichtelijk gemaakt

2.1.4  Resultaat Gebiedsgerichte thema's met fysieke component worden interactief 
uitgewerkt

2.1.5  Resultaat Notitie kansrijke oplossingsrichtingen RRAAM (Schaalsprong)

2.1.6  Inspanning Bijdrage aan Rijksstructuurvisie RAAM, plan-MER en MKBA

2.2 Deltaprogramma Inspanning Flevolandse belangen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke 
functies gewaarborgd in Deltabeslissingen 2015

2.2.1  Inspanning Deelname in Deltaprogramma IJsselmeergebied 

2.2.2  Resultaat Selectie mogelijke strategieën

2.2.3  Resultaat Bijdrage aan strategieontwikkeling en gezamenlijk ruimtelijk-economische 
ontwikkelingsbeeld 

2.2.4  Inspanning Ontwikkeling kansrijke strategieën

2.2.5  Resultaat Advisering voorkeursstrategie

2.3 Bereikbaarheid Resultaat Een betere bereikbaarheid van Flevoland 

2.3.1 Resultaat Integrale heroverweging en versobering investeringen inclusief afschrijvings-
termijnen

2.3.1.1  Resultaat Verdieping onderzoek stille lasten en opstelling kostenefficiënt onderhouds-
programma infra 

2.3.1.2  Resultaat Opstelling PMIRT

2.3.2  Inspanning Voorbereiding capaciteitsuitbreiding Hogering en Waterlandseweg Almere (SBA)

2.3.3  Inspanning Participatie in Metropoolregio Amsterdam (infrastructuur breed)

2.3.4  Inspanning Inzet voor investeringen A27 (AGU) en realisatie uitbouw N50

2.3.5  Resultaat Verkenning corridor Roggebot

 Resultaat Realisatie baanverdubbeling Gooiseweg (Zeewolde)

2.4 Openbaar 
vervoer 

Resultaat Een sluitend, veilig en efficiënt netwerk openbaar vervoer

2.4.1  Resultaat Goede nieuwe concessie IJsselmond (inclusief HOV Lelystad-Emmeloord)

2.4.2  Inspanning Streven naar een geïntegreerd netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in 
de Randstad 

2.4.3  Resultaat Goed concessiebeheer en het contract met Regiotaxi

2.4.4  Resultaat De inrichting van een vraagafhankelijk vervoersconcept in het landelijk 
gebied

2.4.5  Resultaat Plaatsing dynamische informatiepanelen op diverse busstations

2.4.6  Inspanning Inzet op investeringen spoorinfra (SAAL-corridor) met het oog op 2020 
spoorboekloos rijden 

2.5 Landelijk gebied Resultaat Een ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied waarin ruimte wordt geboden 
voor activiteiten die bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid, een moderne 
intensieve veehouderij en kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.1  Resultaat Een opgesteld visiedocument voor het landelijk gebied

2.5.2  Resultaat Actualisering toepassing regeling voor kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.3  Inspanning Ruimte voor samenhangende ontwikkeling van landbouw en natuur

2.6 Werklocaties Inspanning Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.1  Inspanning Gemeenten nemen beleid werklocaties op in structuurvisie

2.6.2  Resultaat Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.3  Resultaat Uitvoering actualisatie Visie Werklocaties en regeling herstructurering 
werklocaties

 THEMA 3   Economie, energie en vitaal platteland
3.0 Algemeen Resultaat Herijking economisch beleid en opstelling kadernota Economie

3.1 Werkgelegenheid Inspanning Groei werkgelegenheid met 2% ten opzichte van groei beroepsbevolking 

  Inspanning Stevige structuur en verbeterde concurrentiekracht Flevolandse economie

3.1.1  Resultaat Masterplan Composietencluster en de uitvoering van dit plan

  inspanning Uitwerking ontwikkelingsmogelijkheden Emerging Diseases Campus (life 
sciences)

  inspanning Ondersteuning ontwikkeling nieuwe agrarische productiemethoden

  inspanning Ontwikkeling innovatieve zorgconcepten

  inspanning Zoeken vitale coalities voor cocreatie en cofinanciering

3.1.2 Algemeen Inspanning Uitwerking economisch programma Almere ter versterking van het profiel 
bedrijfsleven Almere

3.1.3  Resultaat Inzet gebruik Europese programma's 2014 -2020

3.3 Duurzaamheid Resultaat Koploper blijven op duurzame ontwikkelingen, m.n. energie en klimaat

  Resultaat Flevoland 80% energieneutraal (exclusief vervoer) in 2015 en 100% in 2020

3.3.1  Resultaat Heroriëntatie mogelijke oprichting DE-on

3.3.2  Resultaat Met partners afgestemde visie duurzaamheid inclusief mobiliteit, inclusief 
uitvoeringsprogramma

3.3.3  Inspanning Ruimtelijke visie bevordering energieproductie (wind en bio installaties)  
als kostendrager Landelijk Gebied (LG)

3.4 Vitaal Platteland Inspanning Bevordering van de verbreding van economische dragers van het platteland

3.4.1  Resultaat Integrale visie vitaal platteland, op basis van bundeling bestaand beleid 

3.4.2  Resultaat Maatschappelijk debat over de kaders voor intensieve veehouderij 

 Thema 4  Samenleving en voorzieningen
4.1 Samenleving Resultaat Een zorgvuldige herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociale 

beleid

4.1.1  Resultaat Onderzoek naar de aanpak van de thema’s ouderen, eenzaamheid en 
vrijwilligers

4.1.2  Resultaat Aanpak hervorming en professionalisering van steunfuncties; aanscherping rol 
opdrachtgever

4.1.3  Resultaat Analyse uitvoering resterende taken sociaal domein 

4.1.3  Resultaat Afbouw exploitatiesubsidies aan de steunfuncties (deels)

4.1.4  Resultaat Afbouw de subsidies (deels)

4.2 Jeugdzorg Resultaat Zorgvuldige voorbereiding op overdracht jeugdzorg naar gemeenten

4.2.1  Resultaat Voorbereiding overgang opdrachtgeverschap jeugdzorg (expertise training 
ondersteuning)

4.2.2  Resultaat Overdracht conform het Toetsingskader Overdracht Jeugdzorg (2011)

4.3 Sport Inspanning Zorgvuldige herijking en afbouw sportbeleid

4.3.1  Resultaat Actualisering sportbeleid vanuit economisch perspectief

4.3.2  Resultaat Bevordering bovenlokale sportevenementen ter ontwikkeling van de sport en 
bevordering economie

4.3.3  Resultaat Subsidie Sportservice groot deel afgebouwd

4.3.4  Inspanning Participatie ontwikkeling Olympisch plan 2028; integrale afstemming  
infrastructuur, Zuidelijk Flevoland, toerisme en recreatie

4.4 Voorzieningen Inspanning Een vermindering van de achterstand van ons voorzieningenniveau tot 10% 
ten opzichte van het gemiddelde in Nederland

4.4.1  Resultaat Ontwikkeling van indicatoren voorzieningen (kwantitatief, kwalitatief en 
bereikbaarheid

4.4.2  Resultaat Opstelling agenda en plan voor de versterking van voorzieningen

4.5 Culturele 
infrastructuur 
en cultureel 
erfgoed

Inspanning Versterkt Flevolands cultureel erfgoed en culturele infrastructuur

4.5.1  Resultaat Heroverweging rol en positie culturele infrastructuur, voorzieningen en –
steunfuncties

4.5.2  Inspanning Overeenstemming over de museale ontwikkeling van de Lelystadse kuststrook

4.5.3  Resultaat Herijking cultuurbeleid inclusief instrumentarium en de subsidievoorwaarden

4.5.4  Resultaat Overeenstemming over de voortzetting wetenschappelijke steunfunctie van 
de bibliotheek

4.5.5  Resultaat Vermindering van subsidies

4.5.6  Resultaat Realisatie van het zevende landschapskunstwerk

 Thema 5  Kwaliteit openbaar bestuur
5.1 Samenwerking Inspanning Sterkere bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden

5.1.1  Resultaat Opstelling van (gezamenlijke) Flevolandse agenda 

5.1.2  Resultaat Uitwerking (gezamenlijke) Flevolandse agenda en monitoring  uitvoering

5.2 Lobby en 
netwerken

Inspanning Een efficiënt en effectief opererende provincie

5.2.1  Resultaat Evaluatie deelname in IPO

5.2.2  Inspanning Beïnvloeding van rijksbeleid door proactieve deelname in IPO-verband.

5.2.3  Inspanning Deelname vooroverleg structuurvisies, wet- en regelgeving, beleidsinstru-
menten rijk

5.2.4  Inspanning Participatie in relevante (inter)nationale (Europese) netwerken

 Thema 6  Investeringsagenda
6.1 Nieuwe natuur  Wij komen via een adaptief proces tot een programma nieuwe natuur in 

Flevoland dat bijdraagt aan het streven naar een diverse en toegankelijke 
natuur; compensatieverplichtingen komen we na

6.1.1  Resultaat Wij geven uitvoering aan de motie Open planproces Nieuwe Natuur van PS

6.1.2  Resultaat Wij stellen op basis van het advies van de heer Bekker een uitwerking op 
voor het vervolgproces (moratorium, compensatieverplichtingen en 
programma nieuwe natuur

6.1.3  Resultaat Wij houden de verkregen grond- en vastgoedpositie in stand

6.2 DE on Inspanning 1. Flevoland is en blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de  
 energiehuishouding door de markt maximaal te stimuleren en aan te jagen

  Inspanning 2. Wij investeren € 6,2 miljoen in een vehikel dat de energietransitie aan   
 gaat jagen en vergroten daarmee nationaal en internationaal de   
 zichtbaarheid van Flevoland

6.2.1  Resultaat Opstelling businessplan voor de oprichting van DE-on

6.2.2  Inspanning Levering van een bijdrage aan Masterplan verduurzaming energiehuishouding 
Almere (2011).

6.2.3  Inspanning Heroriëntatie DE-on

6.2.4  Inspanning Implementatie organisatie DE-on

6.3 Schaalsprong / 
IFA

Inspanning Wij richten ons op de uitwerking van de afgesproken lijnen voor de 
drievoudige ambitie in bereikbaarheid, verstedelijking en ecologie. Wij 
investeren in voorzieningen om de kwaliteit van de stad te verhogen, 
bijvoorbeeld in hoger onderwijs

6.3.1  Inspanning Bijdragen aan actualisatie IAK via investeringsagenda

6.3.2  Inspanning Opstellen investeringsfonds en investeringsstrategie

6.3.3  Inspanning Wij continueren de aanpak voor de ontwikkeling van het voorzieningenniveau 
van Almere volgens het IFA

6.3.4  Resultaat Samen met Almere selecteren wij investeringsprojecten in het gewenste 
voorzieningenniveau van de stad met een minimale cofinanciering van > 50%

6.3.5  Resultaat Wij stellen een evaluatie IFA 2 op en bereiden IFA3 voor

6.4 Markermeer/  Integraal ontwikkelingsperspectief verstedelijking (buitendijks bouwen), T & 
R; DE, natuurkwaliteit (Blauwe Hart)

6.4.1 IJmeer Inspanning Optimalisatie van het TBES binnen de WMIJ

6.4.2  Resultaat Bijdrage € 1,5 miljoen aan de uitvoering van een eerste fase van het TBES 

6.4.3  Resultaat Besluitvorming over volgende fase TBES en onze bijdrage daaraan

6.4.4  Resultaat Uitwerking juridische strategie natuurinclusief ontwerp RRAAM; inbreng 
Rijksstructuurvisie

6.4.5  Inspanning Bijdrage beheerplan Markermeer-IJmeer RWS

6.5  Inspanning 1. Lelystad is uitgebreid tot een zakelijke, regionale luchthaven voor   
 niet-mainport gebonden luchtverkeer.  
2. Wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en ontwikkeling  
 van de luchthaven Lelystad binnen de huidige PKB. 
3. We leveren een bijdrage aan het 100.000 banenplan van de schaalsprong  
 Almere en de ontwikkeling van werkgelegenheid in Lelystad

  

6.5.1 Luchthaven 
Lelystad

Resultaat Wij leveren een incidentele financiële bijdrage aan de onrendabele top van 
maximaal € 1,1 miljoen

6.5.2  Inspanning Wij werken nauw samen met de andere aandeelhouders Almere en Lelystad; 
we lenen maximaal € 9,5 miljoen aan OMALA. Vanwege de economische 
omstandigheden anticiperen wij op mogelijke ontwikkelingen die voor OMALA 
van belang kunnen zijn

6.5.3  Inspanning Wij blijven deelnemen aan de Alderstafel en dringen aan op de effectuering 
van de overloopfunctie van de Luchthaven Lelystad voor Schiphol met als 
uitgangspunt minimale overlast en maximale economische effecten

6.5.4  Inspanning Wij zetten ons met de gemeente Lelystad in om een overloopfunctie van 
Lelystad te bewerkstelligen

6.6  Inspanning Wij versterken de sociaal-economische structuur en vergroten de leefbaarheid

6.6.1 Noordelijk 
Flevoland

Resultaat Uitwerking evaluatie Economisch Ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland 
2007-2010 tot Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland

6.6.2  Resultaat Toetsingskader majeure projecten

6.6.3  Resultaat Werkafspraken gemeenten Noordoostpolder en Urk (convenant)

6.6.4  Resultaat Wij continueren de gebiedsgerichte aanpak voor Noordelijk Flevoland door 
de inzet van de ZZL-gelden

6.6.5  Resultaat We selecteren met de gemeenten Urk en Noordoostpolder projecten die 
investeren in de gewenste economische structuurverbetering van Noordelijk 
Flevoland

6.7 Voorzieningen 
en economie

Inspanning Wij willen de achterstand in het voorzieningenniveau t.o.v. de rest van 
Nederland in deze bestuursperiode terugbrengen tot 10 %

6.7.1 Resultaat Investeringsprogramma Economie en Voorzieningen 

6.7.2  Inspanning Investering in geselecteerde ontwikkelingen op basis van businesscases met 
vitale coalities

6.7.3  inspanning Steun aan initiatief Multimodale overslag Lelystad

  Thema 7  Financieel kader
  Wij brengen inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in evenwicht en 

maken onze keuzes duidelijk zodat sturing en beïnvloeding mogelijk is

7.1.1  Resultaat Actualiseren financiële kaders 

7.1.2  Resultaat Aanpassing begroting aan intentie Provinciale staten.

7.1.3  Resultaat Evaluatie MRB indexering 

7.1.4  Inspanning Doorlichting posten financieel en inhoudelijk

7.1.5  Resultaat Verdieping Cebeon-rapport stille lasten. Reserveren € 4,5 miljoen vanaf 2014

7.1.6  Inspanning Monitoren ombuigingsoperatie en periodieke rapportage 
(P en C cyclus)

7.1.7  Resultaat Maatregelen voorkoming tekorten als gevolg van indexeringen 

7.1.8  Resultaat Versterking interne controle. Periodieke bespreking met PS

7.1.9  Inspanning Inzet voor volledige compensatie inkomstenderving door rijksbeleid

 Thema 8  Transitie 

8.1 Efficiënte en op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie

8.1.1  Resultaat Brede transitiedoelstellingen (ombuigingen, kwaliteit en cultuur) in 
afdelingsplannen

8.1.2  Resultaat Directie en afdelingen geven samenhang en invulling aan de transitieopgave 

8.1.3  Resultaat Realisatie van de plannen 
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Nr.  Resultaat 
Inspanning

Doelen en activiteiten 2011 - 2015 Eind-
balans

 Thema 1  Bestuursstijl
 Ambitie  1. Verbeterde woon-werkbalans  

2. Flevolandse identiteit  
3. Een financieel gelijkwaardige positie

1.1.1  Inspanning Inzet op extra werkgelegenheid in Flevoland

1.1.2  Inspanning Bij investeringen beoordeling op bijdrage aan de 
Flevolandse identiteit

1.1.3  Inspanning Rijk en derden honoreren de Flevolandse opgaven + belangen als nationale 
vraagstukken 

 Bestuursstijl  1. Nieuwe bestuursstijl en toegenomen bestuurskracht in onze regio
2. Duurzaamheid is integraal onderdeel besluitvorming

1.2.1  Inspanning Duidelijke zelfbewuste en coöperatieve bestuursstijl

1.2.2  Inspanning Focus op provinciale kerntaken

1.2.3  Inspanning Periodiek overhedenoverleg binnen provincie; Flevolandse agenda

1.2.4  Inspanning Bij besluitvorming vindt duurzaamheidsbeoordeling plaats / tekst aanpassen 
Tussenbalans

1.2.5  Inspanning Vitale coalities met name bij ontwikkeltaken

1.2.6  Resultaat Opdracht transitieprogramma voor organisatie

1.2.7  Resultaat Twee verantwoordingsmomenten aan PS

 Thema 2  Ruimte en bereikbaarheid
2.1 Omgevingsbeleid Resultaat Een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van de provincie 

Flevoland

2.1.1 Beëindigd Resultaat Vastgestelde bestuursopdracht actualisatie Omgevingsplan Flevoland 3

2.1.2  Resultaat Inzet landelijke nieuwe instrumenten

2.1.3  Resultaat In Omgevingsagenda wordt de uitwerking van gebiedsgerichte thema's 
inzichtelijk gemaakt

2.1.4  Resultaat Gebiedsgerichte thema's met fysieke component worden interactief 
uitgewerkt

2.1.5  Resultaat Notitie kansrijke oplossingsrichtingen RRAAM (Schaalsprong)

2.1.6  Inspanning Bijdrage aan Rijksstructuurvisie RAAM, plan-MER en MKBA

2.2 Deltaprogramma Inspanning Flevolandse belangen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke 
functies gewaarborgd in Deltabeslissingen 2015

2.2.1  Inspanning Deelname in Deltaprogramma IJsselmeergebied 

2.2.2  Resultaat Selectie mogelijke strategieën

2.2.3  Resultaat Bijdrage aan strategieontwikkeling en gezamenlijk ruimtelijk-economische 
ontwikkelingsbeeld 

2.2.4  Inspanning Ontwikkeling kansrijke strategieën

2.2.5  Resultaat Advisering voorkeursstrategie

2.3 Bereikbaarheid Resultaat Een betere bereikbaarheid van Flevoland 

2.3.1 Resultaat Integrale heroverweging en versobering investeringen inclusief afschrijvings-
termijnen

2.3.1.1  Resultaat Verdieping onderzoek stille lasten en opstelling kostenefficiënt onderhouds-
programma infra 

2.3.1.2  Resultaat Opstelling PMIRT

2.3.2  Inspanning Voorbereiding capaciteitsuitbreiding Hogering en Waterlandseweg Almere (SBA)

2.3.3  Inspanning Participatie in Metropoolregio Amsterdam (infrastructuur breed)

2.3.4  Inspanning Inzet voor investeringen A27 (AGU) en realisatie uitbouw N50

2.3.5  Resultaat Verkenning corridor Roggebot

 Resultaat Realisatie baanverdubbeling Gooiseweg (Zeewolde)

2.4 Openbaar 
vervoer 

Resultaat Een sluitend, veilig en efficiënt netwerk openbaar vervoer

2.4.1  Resultaat Goede nieuwe concessie IJsselmond (inclusief HOV Lelystad-Emmeloord)

2.4.2  Inspanning Streven naar een geïntegreerd netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in 
de Randstad 

2.4.3  Resultaat Goed concessiebeheer en het contract met Regiotaxi

2.4.4  Resultaat De inrichting van een vraagafhankelijk vervoersconcept in het landelijk 
gebied

2.4.5  Resultaat Plaatsing dynamische informatiepanelen op diverse busstations

2.4.6  Inspanning Inzet op investeringen spoorinfra (SAAL-corridor) met het oog op 2020 
spoorboekloos rijden 

2.5 Landelijk gebied Resultaat Een ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied waarin ruimte wordt geboden 
voor activiteiten die bijdragen aan vitaliteit en leefbaarheid, een moderne 
intensieve veehouderij en kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.1  Resultaat Een opgesteld visiedocument voor het landelijk gebied

2.5.2  Resultaat Actualisering toepassing regeling voor kleinschalig multifunctioneel gebruik

2.5.3  Inspanning Ruimte voor samenhangende ontwikkeling van landbouw en natuur

2.6 Werklocaties Inspanning Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.1  Inspanning Gemeenten nemen beleid werklocaties op in structuurvisie

2.6.2  Resultaat Beleidsregel herstructurering werklocaties wordt uitgevoerd

2.6.3  Resultaat Uitvoering actualisatie Visie Werklocaties en regeling herstructurering 
werklocaties

 THEMA 3   Economie, energie en vitaal platteland
3.0 Algemeen Resultaat Herijking economisch beleid en opstelling kadernota Economie

3.1 Werkgelegenheid Inspanning Groei werkgelegenheid met 2% ten opzichte van groei beroepsbevolking 

  Inspanning Stevige structuur en verbeterde concurrentiekracht Flevolandse economie

3.1.1  Resultaat Masterplan Composietencluster en de uitvoering van dit plan

  inspanning Uitwerking ontwikkelingsmogelijkheden Emerging Diseases Campus (life 
sciences)

  inspanning Ondersteuning ontwikkeling nieuwe agrarische productiemethoden

  inspanning Ontwikkeling innovatieve zorgconcepten

  inspanning Zoeken vitale coalities voor cocreatie en cofinanciering

3.1.2 Algemeen Inspanning Uitwerking economisch programma Almere ter versterking van het profiel 
bedrijfsleven Almere

3.1.3  Resultaat Inzet gebruik Europese programma's 2014 -2020

3.3 Duurzaamheid Resultaat Koploper blijven op duurzame ontwikkelingen, m.n. energie en klimaat

  Resultaat Flevoland 80% energieneutraal (exclusief vervoer) in 2015 en 100% in 2020

3.3.1  Resultaat Heroriëntatie mogelijke oprichting DE-on

3.3.2  Resultaat Met partners afgestemde visie duurzaamheid inclusief mobiliteit, inclusief 
uitvoeringsprogramma

3.3.3  Inspanning Ruimtelijke visie bevordering energieproductie (wind en bio installaties)  
als kostendrager Landelijk Gebied (LG)

3.4 Vitaal Platteland Inspanning Bevordering van de verbreding van economische dragers van het platteland

3.4.1  Resultaat Integrale visie vitaal platteland, op basis van bundeling bestaand beleid 

3.4.2  Resultaat Maatschappelijk debat over de kaders voor intensieve veehouderij 

 Thema 4  Samenleving en voorzieningen
4.1 Samenleving Resultaat Een zorgvuldige herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociale 

beleid

4.1.1  Resultaat Onderzoek naar de aanpak van de thema’s ouderen, eenzaamheid en 
vrijwilligers

4.1.2  Resultaat Aanpak hervorming en professionalisering van steunfuncties; aanscherping rol 
opdrachtgever

4.1.3  Resultaat Analyse uitvoering resterende taken sociaal domein 

4.1.3  Resultaat Afbouw exploitatiesubsidies aan de steunfuncties (deels)

4.1.4  Resultaat Afbouw de subsidies (deels)

4.2 Jeugdzorg Resultaat Zorgvuldige voorbereiding op overdracht jeugdzorg naar gemeenten

4.2.1  Resultaat Voorbereiding overgang opdrachtgeverschap jeugdzorg (expertise training 
ondersteuning)

4.2.2  Resultaat Overdracht conform het Toetsingskader Overdracht Jeugdzorg (2011)

4.3 Sport Inspanning Zorgvuldige herijking en afbouw sportbeleid

4.3.1  Resultaat Actualisering sportbeleid vanuit economisch perspectief

4.3.2  Resultaat Bevordering bovenlokale sportevenementen ter ontwikkeling van de sport en 
bevordering economie

4.3.3  Resultaat Subsidie Sportservice groot deel afgebouwd

4.3.4  Inspanning Participatie ontwikkeling Olympisch plan 2028; integrale afstemming  
infrastructuur, Zuidelijk Flevoland, toerisme en recreatie

4.4 Voorzieningen Inspanning Een vermindering van de achterstand van ons voorzieningenniveau tot 10% 
ten opzichte van het gemiddelde in Nederland

4.4.1  Resultaat Ontwikkeling van indicatoren voorzieningen (kwantitatief, kwalitatief en 
bereikbaarheid

4.4.2  Resultaat Opstelling agenda en plan voor de versterking van voorzieningen

4.5 Culturele 
infrastructuur 
en cultureel 
erfgoed

Inspanning Versterkt Flevolands cultureel erfgoed en culturele infrastructuur

4.5.1  Resultaat Heroverweging rol en positie culturele infrastructuur, voorzieningen en –
steunfuncties

4.5.2  Inspanning Overeenstemming over de museale ontwikkeling van de Lelystadse kuststrook

4.5.3  Resultaat Herijking cultuurbeleid inclusief instrumentarium en de subsidievoorwaarden

4.5.4  Resultaat Overeenstemming over de voortzetting wetenschappelijke steunfunctie van 
de bibliotheek

4.5.5  Resultaat Vermindering van subsidies

4.5.6  Resultaat Realisatie van het zevende landschapskunstwerk

 Thema 5  Kwaliteit openbaar bestuur
5.1 Samenwerking Inspanning Sterkere bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden

5.1.1  Resultaat Opstelling van (gezamenlijke) Flevolandse agenda 

5.1.2  Resultaat Uitwerking (gezamenlijke) Flevolandse agenda en monitoring  uitvoering

5.2 Lobby en 
netwerken

Inspanning Een efficiënt en effectief opererende provincie

5.2.1  Resultaat Evaluatie deelname in IPO

5.2.2  Inspanning Beïnvloeding van rijksbeleid door proactieve deelname in IPO-verband.

5.2.3  Inspanning Deelname vooroverleg structuurvisies, wet- en regelgeving, beleidsinstru-
menten rijk

5.2.4  Inspanning Participatie in relevante (inter)nationale (Europese) netwerken

 Thema 6  Investeringsagenda
6.1 Nieuwe natuur  Wij komen via een adaptief proces tot een programma nieuwe natuur in 

Flevoland dat bijdraagt aan het streven naar een diverse en toegankelijke 
natuur; compensatieverplichtingen komen we na

6.1.1  Resultaat Wij geven uitvoering aan de motie Open planproces Nieuwe Natuur van PS

6.1.2  Resultaat Wij stellen op basis van het advies van de heer Bekker een uitwerking op 
voor het vervolgproces (moratorium, compensatieverplichtingen en 
programma nieuwe natuur

6.1.3  Resultaat Wij houden de verkregen grond- en vastgoedpositie in stand

6.2 DE on Inspanning 1. Flevoland is en blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de  
 energiehuishouding door de markt maximaal te stimuleren en aan te jagen

  Inspanning 2. Wij investeren € 6,2 miljoen in een vehikel dat de energietransitie aan   
 gaat jagen en vergroten daarmee nationaal en internationaal de   
 zichtbaarheid van Flevoland

6.2.1  Resultaat Opstelling businessplan voor de oprichting van DE-on

6.2.2  Inspanning Levering van een bijdrage aan Masterplan verduurzaming energiehuishouding 
Almere (2011).

6.2.3  Inspanning Heroriëntatie DE-on

6.2.4  Inspanning Implementatie organisatie DE-on

6.3 Schaalsprong / 
IFA

Inspanning Wij richten ons op de uitwerking van de afgesproken lijnen voor de 
drievoudige ambitie in bereikbaarheid, verstedelijking en ecologie. Wij 
investeren in voorzieningen om de kwaliteit van de stad te verhogen, 
bijvoorbeeld in hoger onderwijs

6.3.1  Inspanning Bijdragen aan actualisatie IAK via investeringsagenda

6.3.2  Inspanning Opstellen investeringsfonds en investeringsstrategie

6.3.3  Inspanning Wij continueren de aanpak voor de ontwikkeling van het voorzieningenniveau 
van Almere volgens het IFA

6.3.4  Resultaat Samen met Almere selecteren wij investeringsprojecten in het gewenste 
voorzieningenniveau van de stad met een minimale cofinanciering van > 50%

6.3.5  Resultaat Wij stellen een evaluatie IFA 2 op en bereiden IFA3 voor

6.4 Markermeer/  Integraal ontwikkelingsperspectief verstedelijking (buitendijks bouwen), T & 
R; DE, natuurkwaliteit (Blauwe Hart)

6.4.1 IJmeer Inspanning Optimalisatie van het TBES binnen de WMIJ

6.4.2  Resultaat Bijdrage € 1,5 miljoen aan de uitvoering van een eerste fase van het TBES 

6.4.3  Resultaat Besluitvorming over volgende fase TBES en onze bijdrage daaraan

6.4.4  Resultaat Uitwerking juridische strategie natuurinclusief ontwerp RRAAM; inbreng 
Rijksstructuurvisie

6.4.5  Inspanning Bijdrage beheerplan Markermeer-IJmeer RWS

6.5  Inspanning 1. Lelystad is uitgebreid tot een zakelijke, regionale luchthaven voor   
 niet-mainport gebonden luchtverkeer.  
2. Wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en ontwikkeling  
 van de luchthaven Lelystad binnen de huidige PKB. 
3. We leveren een bijdrage aan het 100.000 banenplan van de schaalsprong  
 Almere en de ontwikkeling van werkgelegenheid in Lelystad

  

6.5.1 Luchthaven 
Lelystad

Resultaat Wij leveren een incidentele financiële bijdrage aan de onrendabele top van 
maximaal € 1,1 miljoen

6.5.2  Inspanning Wij werken nauw samen met de andere aandeelhouders Almere en Lelystad; 
we lenen maximaal € 9,5 miljoen aan OMALA. Vanwege de economische 
omstandigheden anticiperen wij op mogelijke ontwikkelingen die voor OMALA 
van belang kunnen zijn

6.5.3  Inspanning Wij blijven deelnemen aan de Alderstafel en dringen aan op de effectuering 
van de overloopfunctie van de Luchthaven Lelystad voor Schiphol met als 
uitgangspunt minimale overlast en maximale economische effecten

6.5.4  Inspanning Wij zetten ons met de gemeente Lelystad in om een overloopfunctie van 
Lelystad te bewerkstelligen

6.6  Inspanning Wij versterken de sociaal-economische structuur en vergroten de leefbaarheid

6.6.1 Noordelijk 
Flevoland

Resultaat Uitwerking evaluatie Economisch Ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland 
2007-2010 tot Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland

6.6.2  Resultaat Toetsingskader majeure projecten

6.6.3  Resultaat Werkafspraken gemeenten Noordoostpolder en Urk (convenant)

6.6.4  Resultaat Wij continueren de gebiedsgerichte aanpak voor Noordelijk Flevoland door 
de inzet van de ZZL-gelden

6.6.5  Resultaat We selecteren met de gemeenten Urk en Noordoostpolder projecten die 
investeren in de gewenste economische structuurverbetering van Noordelijk 
Flevoland

6.7 Voorzieningen 
en economie

Inspanning Wij willen de achterstand in het voorzieningenniveau t.o.v. de rest van 
Nederland in deze bestuursperiode terugbrengen tot 10 %

6.7.1 Resultaat Investeringsprogramma Economie en Voorzieningen 

6.7.2  Inspanning Investering in geselecteerde ontwikkelingen op basis van businesscases met 
vitale coalities

6.7.3  inspanning Steun aan initiatief Multimodale overslag Lelystad

  Thema 7  Financieel kader
  Wij brengen inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in evenwicht en 

maken onze keuzes duidelijk zodat sturing en beïnvloeding mogelijk is

7.1.1  Resultaat Actualiseren financiële kaders 

7.1.2  Resultaat Aanpassing begroting aan intentie Provinciale staten.

7.1.3  Resultaat Evaluatie MRB indexering 

7.1.4  Inspanning Doorlichting posten financieel en inhoudelijk

7.1.5  Resultaat Verdieping Cebeon-rapport stille lasten. Reserveren € 4,5 miljoen vanaf 2014

7.1.6  Inspanning Monitoren ombuigingsoperatie en periodieke rapportage 
(P en C cyclus)

7.1.7  Resultaat Maatregelen voorkoming tekorten als gevolg van indexeringen 

7.1.8  Resultaat Versterking interne controle. Periodieke bespreking met PS

7.1.9  Inspanning Inzet voor volledige compensatie inkomstenderving door rijksbeleid

 Thema 8  Transitie 

8.1 Efficiënte en op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie

8.1.1  Resultaat Brede transitiedoelstellingen (ombuigingen, kwaliteit en cultuur) in 
afdelingsplannen

8.1.2  Resultaat Directie en afdelingen geven samenhang en invulling aan de transitieopgave 

8.1.3  Resultaat Realisatie van de plannen 
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1 WaT HeBBeN We BereIkT

In deze Eindbalans maken we letterlijk de balans op over de afgelopen bestuursperiode. Een roerige 
periode met een bestuurlijke crisis en een dreigende fusie. Waarbij we uiteindelijk als resultaat het motto 
van het Coalitieakkoord kunnen vasthouden: Flevoland: zelfstandig en uniek! Er staat een zelfbewuste 
provincie die haar zaakjes op orde heeft. Een provincie die zich ontwikkelt op haar kerntaken en doet wat 
nodig is. Samen met gemeenten, bedrijven, organisaties en ook inwoners willen we Flevoland  op een 
verantwoorde manier zo verder ontwikkelen dat het er voor iedereen goed wonen, werken en ontspannen 
is en blijft.

visie en Bestuursstijl 
Een van de ambities uit het huidige Coalitieakkoord is dat we het graag samen willen doen. Bovendien 
willen we duidelijk zijn over onze rol en terug naar de kerntaken. Dat betekent intensief samenwerken of 
optrekken om onze gezamenlijke doelen te realiseren. “Samen tot resultaten komen op basis van gedeel-
de doelen, daar gaat het om”, aldus het Coalitieakkoord 2011-2015. Binnen en buiten Flevoland. Kennisuit-
wisseling en gebruik van elkaars expertise, maar ook gezamenlijke investeringskracht. 
Zo pakken wij samen complexe ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelingen op zoals Flevokust, Lelystad 
Airport, RRAAM en meer recent de Haven op Urk. Wij trekken samen op in de lobby rondom deze en 
andere dossiers (schaliegas, provinciefusie). We hebben onze inwoners en maatschappelijke partners meer 
betrokken bij ons beleid en stimuleren participatie. Dit zien we bijvoorbeeld in de herijking van de 
OV-visie, het programma Nieuwe Natuur en in de zorginnovatiewedstrijd Betere zorg? Mijn Idee!

ruimte en bereikbaarheid
Ruimtelijk staan wij in Flevoland nog voor een aantal boeiende opgaven. Zoals het Coalitieakkoord al 
aangeeft: “Flevoland is nog niet af”. Zo is de schaalsprong van Almere nog steeds een belangrijke ontwik-
kelopgave. Daar hebben we met het rijk afspraken over gemaakt in het programma Rijk-Regio-Amsterdam-
Almere-Markermeer (RRAAM). Belangrijke stip op de horizon is het toekomstbestendig ecologisch systeem 
Markermeer IJmeer (TBES). De eerste concrete uitwerkingen hiervan zijn de luwtemaatregelen Hoornse 
Hop en het project Marker Wadden. Mede door provinciale inzet investeren verschillende partijen in de 
natuurontwikkeling, waardoor een ‘multiplier’ ontstaat op provinciale investeringen en de totale investe-
ring in het gebied (veel) hoger is.

Bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor economische ontwikkeling. De uitvoering van 
infrastructurele projecten in deze periode en van toekomstige projecten heeft een positief effect op de 
economie en bereikbaarheid van Flevoland. Deze bestuursperiode kenmerkt zich door een enorme impuls 
voor de bereikbaarheid van Flevoland. Richting Randstad door de weguitbreiding tussen Schiphol, Amster-
dam en Almere (SAA): het grootste Nederlandse infraproject ooit. Maar ook het spoor krijgt een flinke 
impuls door de opening van de Hanzelijn en de afspraken voor meer treinen op het traject Schiphol, 
Amsterdam, Almere, Lelystad (OV SAAL), waardoor op termijn “spoorboekloos” rijden mogelijk wordt. 
Belangrijk is dat Almere in haar groeiopgave bereikbaar blijft. In het project stedelijke bereikbaarheid 
Almere (SBA) hebben wij een verkenning voor de Hoge Ring gedaan en zijn we bezig met de herinrichting 
van de Waterlandseweg. In totaal gaat het om een investering van € 142,5 miljoen, waarbij Rijk, provincie 
en gemeente Almere een evenredig deel voor hun rekening nemen. Voor Flevoland als schakelprovincie is 
naast de Randstad ook de ontsluiting naar het Noorden en het Oosten van belang. Ook daarin zijn belang-
rijke stappen gezet zoals de N50, de verdubbeling van de Gooiseweg en natuurlijk de oplevering van de 
Overijsselseweg. In deze periode zijn afspraken gemaakt met het rijk en de gemeente Lelystad over een 
belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van Lelystad Airport: de landzijdige ontsluiting. 
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economie, energie en vitaal platteland
Het versterken van de regionale economische structuur is een provinciale kerntaak. We hebben in deze 
bestuursperiode focus aangebracht in ons economisch beleid door ons vooral te richten op kennis- en 
vrijetijdseconomie en door ons aan te sluiten bij het topsectorenbeleid van het rijk. De Economische 
Agenda Flevoland 2012-2015 vormt daarbij het hart van het economisch beleid. De vrijetijdseconomie 
richt zich op buitenrecreatie, toegankelijke natuurgebieden, grootschalige vrijetijdsvoorzieningen, 
erfgoed en kunst en meerdaagse evenementen. Mooie voorbeelden zijn de herinrichting van het Horster-
wold/Kotterbos, waarbij extra fietspaden en ruiterpaden zijn aangelegd en archeologie beleefbaar is 
gemaakt en de aanleg van het fietsknooppuntennetwerk in Flevoland.

Onze inzet op het terrein van economie is zeker niet uitsluitend terug te vinden in de Economische 
Agenda maar ook in de gebiedsgerichte programma’s binnen de Omgevingsagenda Flevoland. De noodza-
kelijke regionale economische structuurversterking is bij veel ontwikkelingsprogramma’s zeer nadrukkelijk 
als doelstelling geformuleerd, zoals Almere 2.0, Lelystad Airport/OMALA, Mobiliteit, Noordelijk Flevoland, 
Markermeer-IJmeer, Wind en Flevokust.

Om clustervorming te versterken, zijn samenwerkingsverbanden opgestart of doorgezet. Denk hierbij aan 
E-Optima, CompoWorld, de samenwerking tussen zaaizaad- en pootgoedsector en de doorontwikkeling van 
de Zorginnovatiewedstrijd. Nieuwe investeringsaanvragen dienen zich aan zoals de NLR-proeffabriek en 
Spirocan clinical trials. Met het project NLR-proeffabriek zijn we door deze aanpak zelfs in staat gebleken 
twee gerenommeerde bedrijven naar de provincie Flevoland te trekken. De (financiële) instrumenten 
zoals FLOO en TMI laten goede cijfers zien (FLOO 2013 een multiplier van 2.37, TMI 2008 – 2013 een 
multiplier van 3.7 en 237 arbeidsplaatsen). 

In het kader van vitaal platteland zijn we met boeren, burgers en ondernemers de discussie aangegaan 
over de landbouw, vrijkomende gebouwen, duurzaamheid, natuur, landschap, erfgoed en leefbaarheid. 
Dit heeft geleid tot de agenda Vitaal Platteland die inspireert en een denkrichting geeft voor oplossingen. 
We hebben hier ook nauw samengewerkt met de gemeenten, het waterschap en allerlei maatschappelijke 
partners. 

Samenleving en voorzieningen
De provincie trekt zich verder terug van de gebieden welzijn, zorg en sport. Dat betekent dat we fors 
bezuinigd hebben. Deze taakstelling is ook gehaald, met uitzondering van de bezuiniging op de regionale 
omroep. Voor sport, cultuur en zorg hebben we nieuw beleid vastgesteld. Bij sport en zorg hebben wij de 
koppeling gezocht met economie. Bij jeugdzorg hebben we een intensief traject doorlopen met de 
gemeenten waardoor op 1 januari 2015 een ‘warme overdracht’ mogelijk is. 
Cultuur is een van onze kerntaken, vooral waar het gaat om cultureel erfgoed. De nadruk ligt op het 
beleefbaar maken daarvan. We participeren in het project Batavialand, een uniek project dat door de 
bundeling van drie museale functies een etalage biedt voor onze eigen unieke geschiedenis en onze 
nationale maritieme historie. We zijn bezig met de realisatie van een zevende landschapskunstwerk in de 
gemeente Noordoostpolder waardoor wij nog meer op de kaart staan als provincie van de landschaps-
kunst. 

kwaliteit openbaar bestuur
Bestuurlijke relaties moeten goed worden onderhouden. Er is een gezamenlijke Flevolandse agenda 
ontwikkeld en als uitwerking daarvan zijn periodieke Flevolandse bestuurdersdagen georganiseerd. 
Uiteindelijk is gebleken dat sommige thema’s vooral in een bepaald deel van de provincie speelden. 
Daarnaast bestonden er al provincie brede overleggremia (bijvoorbeeld het Vervoerberaad) en sloot de 
dynamiek van de bestuurdersdagen niet altijd aan bij de actualiteit, waardoor deze niet goed uit de verf 
kwamen. Op individuele dossiers wordt intensief en succesvol samengewerkt met gemeenten.

Investeringsagenda
Flevoland investeert in een aantal gebiedsontwikkelingen. De samenhang en dwarsverbanden zijn in beeld 
gebracht in de Omgevingsagenda. De Investeringsagenda brengt de totale financiële impuls in beeld van 
zowel de provincie als van derden. Zo is duidelijk hoe ook andere partners financieel bijdragen aan de 
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verwezenlijking van deze doelen. De Investeringsagenda is een handig instrument gebleken als input voor 
bijvoorbeeld bestuurlijke overleggen, maar ook voor Provinciale Staten, omdat in één oogopslag duidelijk 
is wat de financiële vertaling is van de ambities.

Lelystad Airport
In principe staan alle lichten op groen. Schiphol heeft een sluitende ‘business case’ opgesteld. Er is een 
zorgvuldig proces geweest met de omgeving. De bereikbaarheid van de luchthaven is met het rijk geregeld 
en er is overeenstemming bereikt met agrarische ondernemers over gewasmonitoring en schaderegeling. 
Er wordt nog een onderzoek uitgevoerd naar alternatieve locaties voor de zweefvliegtuigen en de Micro 
Light Aircrafts. Het is de bedoeling dat er per 1 april 2018 passagiersvluchten mogelijk zijn vanaf Lelystad 
Airport. 

Nieuwe Natuur
Voor het programma Nieuwe Natuur in Flevoland is een ’bottom-up’-programmatische aanpak gestart. 
Verschillende uitgewerkte projectvoorstellen voor nieuwe natuur zijn bij de provincie ingediend. 
Dit proces toont aan dat met zo’n ‘bottom-up’- aanpak positieve energie voor natuurbeleid gegenereerd 
kan worden.

Floriade
Samen met Almere zijn we erin geslaagd de Floriade 2022 naar onze regio te halen. Daarmee kunnen we 
het imago van deze regio versterken en Almere – ook internationaal – positioneren als aantrekkelijke 
‘green city’. Het geeft ons ook de mogelijkheid om delen van ons economisch beleid te koppelen.

Noordelijk Flevoland
In Noordelijk Flevoland hebben we flinke vooruitgang geboekt. Samen met de gemeenten Urk en 
Noordoostpolder ondersteunen we met Zuiderzeelijn-gelden (ZZL) zes projecten. Het bedrijfsleven 
doet mee als trekker of deelnemer aan deze projecten. Deze projecten dragen bij aan de economische 
structuurversterking van dit gebied. Ook de innovatieve rol van Compoworld voor de ontwikkeling van 
composieten is van groot belang voor dit gebied.

Flevokust
Sinds begin 2014 is de provincie trekker van het project Flevokust. Flevokust is een nieuw aan te leggen 
multimodale overslaghaven met een containerterminal en een havengebonden en havengerelateerd 
industrieterrein. Deze ontwikkeling is een belangrijke impuls voor de economie en werkgelegenheid van 
Lelystad en regio. 
RRAAM
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Na een intensief gezamenlijk proces van rijk en regio is de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer 
door het rijk vastgesteld. Het rijk, de gemeente Almere en de provincie Flevoland hebben uitvoeringsaf-
spraken vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0. Daarnaast is ingestemd met een provinciale 
bijdrage aan het Fonds Verstedelijking Almere. Dit gezamenlijke fonds is bedoeld voor investeringen in 
projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Almere 2.0.

Financieel kader
Het Coalitieakkoord “Flevoland: zelfstandig en uniek” en ons Collegeuitvoeringsprogramma zijn opgesteld 
in een tijd waarin Nederland zich midden in een crisis bevond. De economische voorspellingen waren 
weliswaar hoopgevend, maar tegelijkertijd was duidelijk dat de gevolgen van de crisis nog jaren merkbaar 
zouden blijven (voor burgers en bedrijven) en dat de economie blijvend gestimuleerd moest worden.  
De overheidsfinanciën moesten op orde worden gebracht. Het begrotingsbeeld in 2011 was dat – zonder 
ingrijpende maatregelen – de tekorten in de bestuursperiode zouden oplopen tot ruim € 14 miljoen. 

Nu, aan het einde van deze collegeperiode, constateren we dat de provinciale ombuigingen (PVO1 en 
Nieuw Perspectief, € 18 miljoen) effect hebben gehad. In de afgelopen jaren konden we sluitende begro-
tingen presenteren en vanaf het begrotingsjaar 2014 is er ruimte ontstaan voor incidentele beleidsintensi-
veringen en stimuleringsmaatregelen. Bovendien hebben we de herinvoering van de indexering van de 
provinciale opcenten op de MRB - in ieder geval tot 2016 - kunnen uitstellen. Voor het nieuwe bestuur is 
substantiële ruimte beschikbaar voor nieuwe beleidsinitiatieven, is het weerstandsvermogen verbeterd 
van het laagste niveau in 2013 (factor 1,16) tot het – naar verwachting – hoogste niveau in de Programma-
begroting 2015 (factor 2,91); ook is de problematiek van  de ’stille lasten’ hanteerbaar gemaakt.  
Naar onze overtuiging is het financiële kader voor de aankomende jaren gezond en aanmerkelijk beter dan 
bij de start van onze collegeperiode in 2011.

In control
In oktober 2011 is het programmaplan “Verbetering interne beheersing” vastgesteld. Wij hebben verbete-
ringen doorgevoerd op de gebieden risicomanagement en planning en control. Onze aanpak van risico-
management gebruikt de accountant inmiddels als ‘goed voorbeeld’ bij andere klanten in de publieke sector. 
De kwaliteit van de jaarstukken is verbeterd en onze investeringen in de interne beheersing hebben 
geleid tot een daadwerkelijk verbeterde grip op de financiële positie. Het aantal opmerkingen uit de 
accountantscontrole is hierdoor de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. 

Belangrijk in dat opzicht is ook om het beheer op orde te krijgen. Het is ons in deze periode gelukt om 
een oplossing te vinden voor onze stille lastenproblematiek. We hebben een duidelijk beeld van de staat 
van onze infrastructuur en ons beheerniveau en kunnen daardoor planmatiger omgaan met vervangings-
investeringen en de kosten voor beheer en onderhoud.

Onze relatie met de uitvoeringsorganisaties is verzakelijkt. Dit betekent dat wij prestaties afspreken en 
volgen of deze worden gehaald. Ook de subsidieontvangers zijn in staat gebleken om zich deze nieuwe 
werkwijze eigen te maken en concreet bij te dragen aan provinciale doelen.
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2  De eINDBaLaNS ToegeLICHT

Aan de hand van de doelen en activiteiten uit het Collegeuitvoeringsprogramma 2011 – 2015 Ruimte voor 
Flevoland zetten wij uiteen wat we bereikt hebben in deze bestuursperiode. Met een korte toelichting 
per thema brengen wij de resultaten in beeld. Daarbij besteden wij extra aandacht  aan de tweede helft 
van de bestuursperiode.

2.1 Thema 1 visie en bestuursstijl 

ambitie

verbeterde woon-werkbalans
In het Coalitieakkoord hebben we aanvankelijk ingezet op de groei van de werkgelegenheid. Met de 
vaststelling van de Economische Agenda hebben we de focus verlegd naar economische structuurverster-
king. De reden hiervoor is dat we als provincie geen directe invloed hebben op werkgelegenheid. We 
kunnen alleen bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dat doen we door ons in te zetten voor 
een Flevoland waar het goed wonen, werken en recreëren is, voor een goede bereikbaarheid, voor een 
innovatief bedrijfsleven en voor een sterke vrijetijdseconomie. Of dit daadwerkelijk leidt tot een groei 
van de werkgelegenheid, is sterk afhankelijk van de (inter-)nationale conjunctuur. In deze bestuursperiode 
hebben we te maken gehad met een economische crisis en de werkgelegenheid staat onder grote druk.  
Op verzoek van Provinciale Staten hebben we het MKB-Doorstartfonds in het leven geroepen om het 
verlies van werkgelegenheid tegen te gaan.

onze inzet voor Flevolandse belangen
We hebben bij het behartigen van de Flevolandse belangen veel successen geboekt, maar ook teleurstel-
lingen moeten accepteren. We gaan in de volgende paragrafen nader in op de vele manieren waarop het is 
gelukt om de Flevolandse belangen erkend te krijgen door het rijk en door derden. Van het Deltaprogramma 
tot de stedelijke bereikbaarheid van Almere, van ons beleid voor opschalen en saneren van windmolens 
tot het hoger onderwijs.

Maatschappelijk effect - Flevoland ontwikkelt zich zelfbewust en evenwichtig

Wat willen we bereiken

1.1 1. Verbeterde woon-werkbalans 
2. Versterkte Flevolandse identiteit
3. Een financieel gelijkwaardige positie

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans

1.1.1 Wij zetten in op extra werkgelegenheid in Flevoland 2011-2015

1.1.2 Bij investeringen en projecten beoordelen wij of ze bijdragen aan de Flevolandse identiteit 2011-2015

1.1.3 Wij zetten ons ervoor in dat het rijk en derden  de Flevolandse opgaven en belangen 
honoreren als oplossing voor nationale vraagstukken

2011-2015
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Teleurstellingen zijn er geweest in de onderhandelingen over de verdeelsleutel van het Provinciefonds 
(zie paragraaf 2.5) waarin we maar gedeeltelijk weerklank vonden voor onze belangen, in de uitbreiding 
van de A27 (zie paragraaf 2.2) en in het streven naar een gezamenlijke regionale Flevolandse agenda (zie 
paragraaf 2.5). 

Om de Flevolandse opgaven zo goed mogelijk op te kunnen pakken, hebben we de gebiedsontwikkeling 
nieuwe stijl ontwikkeld. Daarin zijn we op zoek gegaan naar “nieuwe vrienden” en “nieuw geld”.  
Met nieuw geld doelen wij op de inzet van eigentijdse financieringsinstrumenten. Het begrip “nieuwe 
vrienden” doelt op samenwerking met partners die vanuit hun eigen doelen meewerken aan ontwikkelingen. 
Wij hebben gemerkt dat dit nieuw elan oplevert en tot mooie resultaten leidt. Al moeten we soms ook 
onze koers of aanpak aanpassen of zelfs voortijdig stoppen. 

Bestuursstijl

Bestuursstijl en rolopvatting 
Als leidraad voor ons handelen hebben wij het Collegeuitvoeringsprogramma gehanteerd. Deze bestuurs-
periode is bijzonder, om verschillende redenen. In de eerste plaats heeft de provincie haar rol in de 
samenleving herijkt. Op basis van het Profiel Provincies (2010) beperken wij ons grotendeels tot de 
kerntaken. De noodzakelijke ombuigingen in onze begroting hebben forse verschuivingen te weeg gebracht. 
De provincie heeft meer afstand genomen tot het sociale domein en beperkt zich in sterke mate tot de 
ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie. We hebben duidelijke ontwikkelopgaven en we 
hebben een andere rol in de nog jonge samenleving Flevoland te midden van zes gemeenten. Het sociale 
domein is primair het gebied van de lokale overheid. Een aantal maatschappelijke onderwerpen houdt 
onze aandacht in het licht van onze ontwikkelopgave. De specifieke situatie van een samenleving in 
ontwikkeling met sociale structuren die in opbouw zijn, vraagt om provinciale inzet. 

In de tweede plaats heeft de inzet op “zelfstandig en uniek” resultaten opgeleverd. Niet alleen is het 
plan om de provincie te laten fuseren van tafel, ook maatschappelijk is de Flevolandse samenleving 
bereid zich in te zetten voor de ontwikkeling van dit gebied. De houding van de provincie naar derden toe 
is open: wij werken samen om doelstellingen te realiseren; daarbij maakt de provincie graag gebruik van 
de kwaliteiten die andere organisaties, overheden, ondernemers en onderwijs te bieden hebben. Ook in de 
financiering wordt gezocht naar een gezamenlijke basis voor opgaven.

Maatschappelijk effect  - Flevoland wordt goed bestuurd

Wat willen we bereiken

1.2 1. Nieuwe bestuursstijl en toegenomen bestuurskracht in onze regio
2. Duurzaamheid is integraal onderdeel besluitvorming 

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma 

eindbalans 

1.2.1 Wij hanteren een duidelijke, zelfbewuste en coöperatieve bestuursstijl 2011-2015

1.2.2 We concentreren ons op onze provinciale kerntaken en richten ons vooral op ruimte, 
economie, bereikbaarheid en bovenlokale cultuur

2011-2015

1.2.3 We organiseren een periodiek overhedenoverleg binnen de provincie; we stellen een 
gezamenlijke Flevolandse agenda op en voeren deze uit

2011-2015

1.2.4 Bij besluitvorming over inkoop en aanbesteding beoordelen we op het criterium duurzaamheid 2011-2015

1.2.5 We werken op basis van vitale coalities; bij de ontwikkeltaken waarvoor wij verantwoordelijk 
zijn, onderzoeken wij of een vitale coalitie mogelijk is

2011-2015

1.2.6 We geven de organisatie opdracht om dankzij een transitieprogramma te komen tot een 
ambtelijk apparaat dat op de nieuwe rollen toegesneden is

2011-2015

1.2.7 Wij leggen tijdens deze collegeperiode op twee momenten verantwoording af over de 
verwezenlijking van dit Collegeuitvoeringsprogramma

2011-2015
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kerntaken 
We hebben bij de start van deze collegeperiode aandacht besteed aan het realiseren van de afgesproken 
bezuinigingen, de afbouw van onze activiteiten op sociaal terrein en de aanpassing van de organisatie. 
Daarnaast hebben we ons geprofileerd op onze kerntaken. De provincie heeft afstand genomen van het 
sociale domein en beperkt zich tot de ruimtelijk-economische ontwikkeling. Waar wij nog activiteiten  
ontplooien op het sociale domein (sport en zorg), is dat vanuit economisch perspectief.

Flevolandse agenda 
In deze periode heeft het college zowel collectief als individueel veel inzet gepleegd om in Flevoland een 
regionale agenda tot stand te brengen. Dit is niet gelukt. Meer hierover kunt u lezen in paragraaf 2.5 
Kwaliteit openbaar bestuur.

Samenwerking en vitale coalities 
Samenwerken aan Flevolandse opgaven is een motto voor deze collegeperiode. Wij zijn er mee aan de 
slag gegaan en hebben de grenzen ervan verkend. En hebben Provinciale Staten daartoe een Kader voor 
samenwerking ontwikkeld. Met wisselend succes hebben de provincie en andere partijen afspraken 
gemaakt over de realisatie van programma’s, projecten en gebiedsontwikkeling. We hebben geïnvesteerd 
in cocreatie en cofinanciering.  

In sommige gevallen hebben wij moeten besluiten om projecten af te blazen omdat de cofinanciering niet 
tot stand is gekomen. Het gevolg is dat de gewenste maatschappelijke investeringen uitblijven. Anderzijds 
leveren dergelijke tegenslagen nieuwe creativiteit op en onverwachte dwarsverbanden of verrassende 
participaties die leiden tot een projectvoorstel of business case. Daarom investeren wij in samenwerking. 

ambtelijk apparaat toegesneden op nieuwe rollen
De organisatie heeft een ombuigingsoperatie en een transitie doorgemaakt: de concentratie op de 
kerntaken, het afbouwen van onze activiteiten op het sociale domein en het leren werken met nieuwe 
rolopvattingen. Ook de bedrijfsvoering is opnieuw ingericht. In paragraaf 2.8 lichten we dit nader toe.

Duurzaamheidtoets
De afgelopen jaren is bij aanbestedingen structureel aandacht besteed aan het aspect duurzaamheid. 
Hiertoe worden landelijke criteria gebruikt die de andere provincies eveneens hanteren. Per aanbesteding 
wordt beoordeeld in hoeverre duurzaamheid een rol kan spelen en op welke aspecten dat mogelijk is. 
Bij infrastructurele werken is het aspect duurzaamheid met name vast onderdeel van het ontwerpproces. 
De toepassing van duurzaamheidscriteria wordt verder ontwikkeld.
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Eindbalans van hEt CollEgEuitvoEringsprogramma 2011–2015

2.2 Thema 2 ruimte en bereikbaarheid

omgevingsbeleid 

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma 

eindbalans 

2.1.1 Een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van Flevoland 2012 beëindigd

2.1.2 Wij integreren nieuwe landelijke instrumenten in onze werkwijze en spelen in op de 
landelijke ontwikkelingen door ook beleidsterreinen verder te integreren

2014

2.1.3 Wij coördineren de uitwerking van de gebiedsgerichte thema's met een fysieke component via 
de Omgevingsagenda

--

2.1.4 Gebiedsgerichte thema's met een fysieke component worden interactief uitgewerkt --

2.1.5 Op basis van de resultaten van vier werkmaatschappijen en het woningbehoeftenonderzoek 
wordt voor het RRAAM een notitie ‘kansrijke oplossingsrichtingen’ opgesteld

2011

2.1.6 Wij werken mee aan de totstandkoming van de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Marker-
meer. Daartoe worden een PlanMER en een Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) 
opgesteld

2012

Maatschappelijk effect - De Flevolandse ruimte is provinciebreed evenwichtig en duurzaam ingericht, waarbij we rekening houden  
 met de verscheidenheid die onze provincie zo aantrekkelijk maakt

Wat willen we bereiken

2.1 Een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van de provincie Flevoland

omgevingsvisie Flevoland en ruimtelijk instrumentarium
In de Tussenbalans hebben we het idee van een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van 
Flevoland losgelaten. Evenals het rijk, gaan we werken met een kaderstellende Omgevingsvisie. Totdat we 
die omgevingsvisie hebben opgesteld – we starten hiermee in 2015 - actualiseren we het Omgevingsplan 
2006 waar dat nodig blijkt. Voor specifieke onderwerpen is een structuurvisie opgesteld als dat noodzakelijk 
of wenselijk bleek. Een voorbeeld daarvan is het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. 
Dit is een unieke, gebiedsgerichte benadering voor het ontwikkelen van nieuwe windparken. Dit regioplan 
wordt zorgvuldig voorbereid en in 2015 vastgesteld. 

Landelijk instrumentarium
Provinciale Staten hebben geconstateerd dat het niet nodig is het provinciaal instrumentarium aan te 
passen vanwege de Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR). Wel werken we in ons eigen beleid met 
de Ladder voor Duurzame Verstedelijking die voortvloeit uit de SVIR.

omgevingsagenda
De Omgevingsagenda geeft de gebiedsgerichte thema’s met een fysieke component weer in onderlinge 
samenhang. Door middel van de Omgevingsagenda (ook de app-versie) heeft iedereen meer inzicht in de 
thema’s waar wij als provincie mee bezig zijn en hoe die zich onderling tot elkaar verhouden op de 
aspecten financiën, samenwerkingsrelaties, planning en instrumentarium. Dit instrument heeft ons 
geholpen om regie te kunnen voeren op een integrale aanpak van provinciale doelen. 

rraaM
Na een intensief gezamenlijk proces van rijk en regio is in november 2013 de Rijksstructuurvisie Amsterdam-
Almere-Markermeer door het rijk vastgesteld. Tegelijkertijd hebben rijk en regio een Bestuursovereen-
komst RRAAM vastgesteld, waarmee de doelen en ambities ook bij alle betrokken partijen zijn verankerd. 
Het rijk, de gemeente Almere en de provincie Flevoland hebben een aantal uitvoeringsafspraken vastgelegd 
in de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0. Provinciale Staten hebben beide overeenkomsten en een 
nadere uitwerking daarvan goedgekeurd. Ze hebben ingestemd met een provinciale bijdrage aan het 
Fonds Verstedelijking Almere. Dit gezamenlijke fonds is bedoeld voor investeringen in projecten die 
bijdragen aan de ontwikkeling van Almere 2.0.
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Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma 

eindbalans 

2.2.1 We participeren intensief en sturen in het Deltaprogramma IJsselmeergebied 2011-2014

2.2.2 We selecteren mogelijke kansrijke strategieën 2012

2.2.3 We dragen bij aan de strategieontwikkeling binnen het Deltaprogramma, onder andere door 
met andere provincies een gezamenlijk ruimtelijk-economisch ontwikkelingsbeeld op te 
stellen 

2012

2.2.4 We ontwikkelen kansrijke strategieën 2013

2.2.5 We adviseren over de voorkeursstrategie 2014

Maatschappelijk effect - Een watersysteem van het IJsselmeergebied, waarbinnen regionale ontwikkelingen mogelijk zijn en   
 waarmee de opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden opgelost 

Wat willen we bereiken

2.2 Flevolandse belangen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke functies gewaarborgd in Deltabeslissingen 2015

In het kader van het Deltaprogramma zijn voor Flevoland relevante beslissingen genomen en uitgewerkt:
1. Deltabeslissing Waterveiligheid: een nieuwe aanpak voor de bescherming van mensen en economie  
  tegen overstromingen;
2. Deltabeslissing Zoetwater: een nieuwe aanpak om waterte¬korten te beperken en zoetwater optimaal  
  te benutten voor economie en nutsfuncties en
3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie: een nieuwe en gerichte aanpak voor waterrobuuste en  
  klimaabestendige (her)ontwikkeling in bebouwd gebied. 

Ijsselmeergebied
De Provincie Flevoland heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de voorkeursstrategie voor het 
IJsselmeergebied. Deze voorkeursstrategie houdt het volgende in:
1. spuien als het kan, pompen als het moet;
2. flexibel peilbeheer en inrichting IJsselmeer, Markermeer en de zuidelijke randmeren;
3. maatregelen in het regionaal watersysteem, om water efficiënter te gebruiken;
4. besparen gebruik bij eindgebruikers en
5. gericht investeren in waterveiligheid. 

Het idee was oorspronkelijk om het waterpeil in het IJsselmeer aanzienlijk te verhogen, zodat bij een 
stijgende zeespiegel spuien mogelijk zou blijven. Samen met de andere IJsselmeerprovincies hebben we 
in een Ruimtelijk-Economisch OntwikkelingsBeeld (REOB) geconcludeerd dat het hele IJsselmeergebied op 
slot zou komen te zitten, als het peil genoeg verhoogd zou worden om spuien mogelijk te laten blijven. Zo 
hebben we het rijk overtuigd van de noodzaak tot pompen als het moet. Mede hierdoor is tot 2050 een 
winterpeilstijging niet aan de orde. 

Waterveiligheid
De landelijke discussie over de veiligheidsnormen voor de dijken is vertaald naar de Flevolandse situatie. 
De beschermingswaarde van de dijken moet in heel Flevoland toenemen. In de Noordoostpolder moet de 
kans op overstroming dalen van 1 op de 1.000 naar 1 op de 3.000. In de polders van Flevoland moet de 
overstromingskans nog sterker worden teruggedrongen van 1 op de 1.000 naar 1 op de 30.000. Het rijk 
verankert de nieuwe waterveiligheidsnormen in 2015 in het Nationaal Waterplan. 

Zoetwater
We hebben de langetermijnbehoefte aan zoetwater voor Flevoland in beeld gebracht. Gebleken is dat 
voor de provincie Flevoland voldoende zoetwater beschikbaar is. Daarbij is het uitgangspunt dat het 
verbruik niet toeneemt en we in de toekomst efficiënter met zoetwater omgaan. Er zal ook op lange 
termijn voldoende zoet water van goede kwaliteit zijn voor Flevoland. Om ook voor omliggende gebieden 
voldoende zoetwater te kunnen garanderen, wordt het zomerpeil van het IJsselmeer geflexibiliseerd.

Delta-programma
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Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma 

eindbalans 

2.3.1 We voeren een verdiepingsslag uit naar het beheer van de Flevolandse infrastructuur (stille 
lastenproblematiek) en programmeren voor 2014 het onderhoud van onze bezittingen zodanig 
dat zij op de meest kostenefficiënte wijze in stand kunnen worden gehouden

--

We stellen het PMIRT op en we realiseren hiermee de projecten uit het Collegeuitvoeringspro-
gramma met de afgesproken scope en planning

2012

2.3.2 Wij bereiden de capaciteitsvergroting van de Hogering en de Waterlandseweg voor in het 
kader van Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA), een RRAAM project

2012 - 2015

2.3.3 Wij participeren in de overlegstructuur van de Metropoolregio Amsterdam, waarbij afspraken 
worden gemaakt over de infrastructuur in brede zin (wegen, spoor en openbaar vervoer) 

2012 - 2015

2.3.4 Wij maken ons sterk voor investeringen in de A27 (Project Almere-Gooi-Utrecht (AGU) en de 
realisatie van de uitbouw van de N50 

2012 - 2015

2.3.5 Wij verkennen de capaciteitsuitbreiding van de corridor bij Roggebot 2012 - 2015

We bereiden de baanverdubbeling Gooiseweg voor en voeren die uit

Maatschappelijk effect - Flevoland is van alle zijden goed bereikbaar voor inwoners, passanten en bedrijven

Wat willen we bereiken

2.3 Een betere bereikbaarheid van Flevoland

Bereikbaarheid

Investeringen in en beheer en onderhoud van provinciale wegen
In de Investeringsagenda zijn gebiedsopgaven en het PMIRT aan elkaar gekoppeld. Het PMIRT 2013-2017 is 
vastgesteld en bevat ook de ruimtelijke component. Op deze wijze kunnen de staten een integrale 
afweging maken bij alle investeringen in de fysieke leefomgeving. Door bezuinigingen van het rijk staan 
de geplande investeringen onder druk. Mogelijk moeten we prioriteiten stellen.

In deze periode hebben we de kosten voor beheer en onderhoud van onze infrastructuur goed in beeld 
gebracht. Dit overzicht is uitgewerkt in zes deelgebieden en samengevat in een Koepelnota. In deze nota 
is inzichtelijk gemaakt wat onze bezittingen zijn, hoe wij deze willen beheren en welke strategische 
uitgangspunten, kwaliteitsniveaus en ambities wij hanteren. Voor elk deelgebied is een meerjarenprogramma 
gemaakt met een financiële doorwerking. Besloten is op basis van dit onderzoek de afschrijvingstermijn 
van infrastructuur te verlengen naar 40 jaar. 

verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland
We hebben de bereikbaarheid van Flevoland aanzienlijk verbeterd: 
• N50: de Ramspolbrug is klaar, en een wegverbreding tot Emmeloord is gerealiseerd;
• de verbreding van de A6/A1/A9 is gestart en wordt doorgetrokken tot Lelystad;
• de verbeterin g van de aansluitingen Waterlandseweg / A27 en Lelystad/A6 (Beter benutten) en
• de Overijsselseweg is klaar en de Gooiseweg verdubbelen we op dit moment. 

Verder hebben we afspraken gemaakt met het rijk en de gemeente Lelystad om de bereikbaarheid van de 
luchthaven te verbeteren, waarvoor het rijk € 51 miljoen heeft gereserveerd (start MIRT-verkenning 
capaciteitsuitbreiding A6 tussen Almere en Lelystad). Bovendien hebben we samen met andere wegbe-
heerders besluiten genomen over de bereikbaarheid van Almere. 

Het is nog niet gelukt de A27 (Almere-Eemnes) in het Meerjareninvesteringsprogramma infrastructuur, 
ruimte en transport (MIRT) tot en met 2022 te krijgen. We zijn er wel in geslaagd om het rijk als ambitie 
te laten uitspreken dat de A27 tussen Almere en Eemnes op termijn moet worden uitgebreid naar 2x3 
rijstroken plus een parallelle verbinding. Over de HOV-verbinding (hoogwaardig openbaar vervoer) langs 
de A27 is wel overeenstemming.

De verkenning naar oplossingen voor het knelpunt Roggebot is nog niet helemaal afgerond.  
Het maatschappelijk draagvlak voor de gepresenteerde oplossingen ontbreekt nog. Op verzoek  
van omwonenden wordt een extra variant uitgewerkt voordat wij een definitieve keuze maken.
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openbaar vervoer

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma 

eindbalans 

2.4.1 We zorgen voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe concessie IJsselmond 
(inclusief Hoogwaardig Openbaar Vervoer Lelystad-Emmeloord)

2012

2.4.2 Met de partners in de Randstad werken we toe naar een geïntegreerd netwerk van Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer in samenhang met de hele reisketen en de ruimtelijke omgeving

2012–2015

2.4.3 We zorgen voor een goed beheer van de concessies en van het contract met Regiotaxi 2011-2015

2.4.4 Op het platteland zorgen we voor de inrichting van een vraagafhankelijk vervoersconcept 2012-2015

2.4.5 Wij plaatsen op diverse busstations dynamische informatiepanelen 2013

2.4.6 Samen met andere partijen in de Metropoolregio Amsterdam bewerkstelligen we dat er 
geïnvesteerd wordt in het spoor op de SAAL-corridor, zodat vanaf 2020 spoorboekloos rijden 
mogelijk is

2012

Maatschappelijk effect - Flevoland heeft een kwalitatief toereikend openbaar vervoer (OV) 

Wat willen we bereiken

2.4 Een sluitend, veilig en efficiënt netwerk openbaar vervoer

openbaar vervoer algemeen
Ook per openbaar vervoer is de bereikbaarheid van Flevoland aanzienlijk verbeterd: 
• de opening van de Hanzelijn met twee nieuwe stations Almere Poort en Dronten is een flinke impuls; 
• er rijden meer treinen tussen Schiphol en Lelystad;
• met het rijk zijn afspraken gemaakt over de capaciteitsvergroting van het spoor tussen Schiphol  
 en Lelystad, zowel voor de korte als voor de middellange termijn (2020) en
• de IJmeerverbinding staat nog steeds op de kaart. 

Met de nieuwe OV-visie (2014) hebben we de doelen voor het openbaar vervoer herzien. Ons doel is een 
zo rendabel mogelijk collectief vervoersysteem voor inwoners en bezoekers van Flevoland:
• met aansluiting op de mobiliteitsvraag;
• waarbij de keuze bepaald wordt door de vervoerbehoefte en de kosteneffectiviteit;
• met een passende voorziening voor die gebieden waar collectief vervoer geen optie is en
• met een belangrijke rol voor participatie uit de samenleving.

In het Coalitieakkoord is niet voorzien dat het rijk zou inzetten op de instelling van de Vervoerregio 
Amsterdam-Almere. We nemen deel aan de voorbereiding van deze Vervoerregio. Doel van de vervoerregio 
is voor de Stadsregio Amsterdam (16 gemeenten), Almere en Lelystad de verkeers- en vervoersproblematiek 
integraal aan te pakken en dit in een regionaal verkeer- en vervoerplan vastleggen. Inmiddels is R-net in 
Flevoland geheel gerealiseerd (binnen de concessiegebieden van Almere). 

aanbesteding Ijsselmond en vraagafhankelijk vervoer
Na verschillende aanbestedingsprocedures is het regionaal openbaar vervoer in IJsselmond  in 2013 
aanbesteed. Dit is gelukt binnen de budgettaire kaders en met behoud van het gewenste kwaliteitsniveau. 
Het vraagstuk van de inrichting van het vraagafhankelijk vervoer hebben we op drie manieren opgepakt. 
We hebben in de aanbesteding van de concessie IJsselmond de vervoerder de ruimte geboden in het 
landelijk gebied materieel in te zetten dat past bij het gebruik. Daarnaast werken we samen met de 
gemeenten aan de Mobiliteitscentrale waarin het vraagafhankelijk vervoer wordt gebundeld. En bij de 
uitwerking van de nieuwe OV-visie werken we samen met de samenleving nieuwe vervoersconcepten uit. 

uitbreiding spoorcapaciteit tussen Schiphol en Lelystad 
Op ons aandringen heeft het rijk besloten om de capaciteit op de SAAL-corridor (Schiphol-Amsterdam-
Almere-Lelystad) vanaf 2013 uit te breiden. Daarbij kiest het rijk voor de introductie van “kort volgen”, 
zodat er meer treinen kunnen rijden over het zelfde spoor, in plaats van het rijden zonder spoorboek. 
De capaciteitsuitbreiding voor de korte termijn wordt in 2015 merkbaar voor de reiziger.
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Landelijk gebied

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma 

eindbalans 
2015

2.5.1 Een visiedocument waarin het beleid dat van toepassing is op het landelijk gebied is 
gebundeld

2012

2.5.2 Wij actualiseren de beleidsregel voor kleinschalig multifunctioneel gebruik van het landelijk 
gebied om bij te dragen aan het in balans houden en brengen van economische ontwikkelin-
gen, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

2014

2.5.3 In ons beleid bieden we volop ruimte voor een samenhangende ontwikkeling van landbouw en 
natuur

2014

Maatschappelijk effect - Een vitaal, leefbaar en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, werken en recreëren is

Wat willen we bereiken

2.5 Een ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied waarin ruimte wordt geboden voor activiteiten die bijdragen aan vitaliteit en 
leefbaarheid, een moderne intensieve veehouderij en kleinschalig multifunctioneel gebruik

visie op het landelijk gebied
We hebben de Agenda Vitaal Platteland opgesteld. Hiervoor hebben PS begin 2014 een bestuursopdracht 
vastgesteld. Dit visiedocument beschrijft de opgaven die zich voordoen in het landelijk gebied. Al bij het 
opstellen van het Collegeuitvoeringsprogramma was het onze intentie om de kaders voor ruimtelijk- 
economische ontwikkelingen in het landelijk gebied te herzien. Met het oog op de leefbaarheid van het 
landelijk gebied willen we meer ruimte bieden voor kleinschalige ontwikkelingen en het beleid voor 
intensieve veehouderij actualiseren. Voor dat laatste is het noodzakelijk dat de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) bekend is (zie Vitaal Platteland 3.4). Wij hebben onze visie op deze ruimtelijke kaders 
vooruitlopend op dit rijksbeleid ontwikkeld. Vanuit onze rol als procesvoerder hebben wij in dialoog  
met de belanghebbenden in het landelijk gebied de Agenda Vitaal Platteland opgebouwd. 

ontwikkeling landbouw en natuur
We werken volop mee aan de transitie van het agrarisch natuurbeheer. Sinds de decentralisatie van deze 
taak werken de provincies gezamenlijk aan een systeem voor agrarisch natuurbeheer dat efficiënt en 
effectief is. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 

2.6.1 We zien erop toe dat de gemeenten ons beleid voor werklocaties opnemen in een (gemeente-
lijke) structuurvisie

2012

2.6.2 We geven uitvoering aan de beleidsregel voor de herstructurering werklocaties 2012-2015

2.6.3 De actualisatie Visie Werklocaties vierde kwartaal 2013 en de regeling herstructurering 
werklocaties wordt uitgevoerd 

--

Maatschappelijk effect - Slim en zuinig ruimtegebruik van kantorenlocaties en bedrijventerreinen

Wat willen we bereiken

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

Werklocaties

Het provinciaal beleid is vertaald in gemeentelijk beleid voor werklocaties. De Visie Werklocaties uit 2010 
was in 2014 toe aan actualisatie. Samen met de gemeenten hebben we een nieuwe visie Werklocaties 
geformuleerd met aandacht voor onderwerpen die relatief nieuw zijn op de provinciale agenda, zoals 
informele werklocaties, detailhandel en werklocaties in het landelijk gebied. Hiermee geeft de provincie 
inhoud aan de economische structuurveranderingen en aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.  
De regeling voor herstructurering van werklocaties is aangepast en nu wordt de regeling goed benut;  
een aantal beschikkingen is afgegeven. De regeling loopt tot 2015.

Samenwerking Mra
Flevoland werkt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) al vele jaren samen met andere overheden, het 
regionale bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen in het Platform Regionaal Economische 
Structuur (PRES). Doel is de economische kracht van de Metropoolregio te vergroten. Veel aandacht gaat 
uit naar het terugdringen van de leegstand van kantoren en bedrijventerreinen (Plabeka). Rruim 75% van 
de totale planvoorraad aan kantoren is geschrapt dan wel gefaseerd en 30% van de planvoorraad aan 
bedrijventerreinen.

versterken economische structuur en aansluiten op het topsectorenbeleid van het rijk
In het Coalitieakkoord is aanvankelijk ingezet op de groei van de werkgelegenheid. Met de vaststelling van 
de Economische Agenda hebben we ons doel geherformuleerd en hebben we ons gericht op economische 
structuurversterking (UP 3.1). De Economische Agenda Flevoland 2012-2015 met uitvoeringsprogramma 
vormt het hart van het economisch beleid. De economische structuurversterking streven wij na binnen 
sectoren waar Flevoland (traditioneel) sterk in is vertegenwoordigd. Wij hebben geïnvesteerd in innova-
tiebevordering binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) door kennisuitwisseling, ketenintegratie, ver-
duurzaming en clustervorming. De Europese programma’s zijn hieronder toegelicht bij Duurzaamheid 
(3.3.3). In de Investeringsagenda hebben we € 4 miljoen gereserveerd voor economie en voorzieningen. 
Vanuit het fiche Economie en Voorzieningen hebben we bijgedragen aan de TMI-subsidie, de TMI-lening en 
de voltooiing van het Fietsknooppuntennetwerk. Begin 2015 leggen we nog een aantal projecten ter 
besluitvorming voor.

2.3 Thema 3 economie, energie en vitaal platteland

algemeen

Maatschappelijk effect 

Wat willen we bereiken

3.0 Herijking economisch beleid en opstelling kadernota Economie
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economisch beleid en werkgelegenheid
Wij hebben ons ingespannen om goede randvoorwaarden voor de groei van de werkgelegenheid te 
creëren. Dit doen wij door de inzet van generiek economisch beleid, het ontwikkelen en inzetten van 
ondersteuningsinstrumenten (zoals de financieringsinstrumenten voor innovatief MKB) en het uitvoeren 
van projecten (zoals Flevokust en investeringen in de infrastructuur). De TMI-regeling 2014 (Technologi-
sche MKB- Innovatie) is een van de succesvolle instrumenten, passend bij de Economische Agenda Flevo-
land 2012-2015. Deze is gericht op de thema’s duurzaamheid en innovatie. Waar wij ons hebben ingespan-
nen, heeft dat geleid tot resultaten. De daadwerkelijke groei van werkgelegenheid is echter afhankelijk 
van veel factoren waarop het provinciaal beleid geen of nauwelijks invloed heeft, zoals het (internatio-
nale) economische klimaat. 

Composieten 
Om de topsector Hightech-systemen en materialen te versterken, hebben wij in samenwerking met de 
markt een composietencluster bijeengebracht. Dit is geborgd in de vorming van de stichting Compoworld. 
Deze stichting onderzoekt mogelijkheden om composieten toe te passen. Daarnaast moet zij de kennis 
over composieten bundelen en koppelen aan composietbedrijven. Compoworld wordt daarbij ondersteund 
door intern opgeleid personeel en de eerste lichting studenten met kennis van composieten. Een mooi 
voorbeeld is het initiatief CompoBouw. Wij trekken daarin op met de gemeente Almere, het OMFL, het 
bedrijfsleven en Windesheim. Een intentieverklaring en een masterplan/businesscase worden voorbereid 
voor de toepassing van composieten in de bouw. 

Lifescience 
Een van de topsectoren waarvoor wij hebben gekozen, is ‘Life science’. Flevoland heeft op dat gebied 
vele mogelijkheden. Zowel bij de uitbreiding van de ‘High Containment Unit’ (HCU) als de ontwikkeling 
van de ‘Emerging Disease Campus’(EDC) hebben we in 2012 goede stappen gezet. Om de groei in de ‘Life 
science’ te bevorderen hebben twintig Flevolandse ondernemers, de OMFL en kennisinstituten zich 
gecommitteerd aan de Uitvoeringsagenda Humanimal Flevoland 2014-2016. Momenteel wordt de samen-
werking verkend met het Centraal Veterinair Instituut (CVI). Bedrijven investeren in toenemende mate 
samen met universiteiten en kennisinstituten in open innovatie.

Werkgelegenheid

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma 

eindbalans 
2015

3.1.1 a. Wij ontwikkelen samen met de deelnemende partijen een masterplan voor de ontwikkeling 
van het Composietencluster. Na besluitvorming gaan wij over tot uitvoering 

2012-2014

b. Wij werken uit hoe we komen tot ontwikkeling van de Emerging Diseases Campus op het 
gebied van Life Sciences. Hierbij horen ook de voorwaarden voor het MKB om gebruik te 
maken van de geboden faciliteiten

c. Voor het cluster Agribusiness ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe agrarische 
productiemethoden zodat met minder meer kan worden geproduceerd, zoals beschreven in 
het Uitvoeringsprogramma Showcase Flevoland

d. We stimuleren innovatieve zorgconcepten onder andere door instellingen en bedrijven 
oplossingen te laten bedenken voor vraagstukken uit de zorg

e. Daarbij zetten wij in op vitale coalities tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders, bedrijven 
en overheden om de ruimte in regelgeving en de financiële ruimte voor de ontwikkeling en 
uitvoering van zorgexperimenten te vergroten

3.1.2 We werken ten behoeve van de economische paragraaf van het Integraal Afsprakenkader een 
economisch programma uit om het groeipotentieel van het al in Almere gevestigde bedrijfsle-
ven beter te benutten en wij geven hier uitvoering aan

2012–2013

3.1.3 Wij zetten ons in op gebruikmaking van de Europese programma’s 2014-2020, waarbij wij met 
ons name richten op de relatie met provinciale doelstellingen

2011-2013

Maatschappelijk effect - Flevoland kenmerkt zich door een innovatieve economie en de werkgelegenheid is toegenomen

Wat willen we bereiken

3.1 1. De werkgelegenheid stijgt met 2% ten opzichte van de groei van de beroepsbevolking
2. Stevige structuur en verbeterde concurrentiekracht Flevolandse economie
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Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 

3.3.1 Wij voeren een heroriëntatie uit over de mogelijkheden om DE-on op te richten --

3.3.2 We presenteren een visie op Duurzaamheid en een integraal uitvoeringsstrategie Duurzaam 
Flevoland. Ook duurzame mobiliteit wordt hierin betrokken. We stemmen de visie en de 
uitvoering er van af met Flevolandse partijen, partners in de Metropoolregio Amsterdam en 
het rijk

2012-2013

3.3.3 We maken een ruimtelijke visie voor de inpassing van energieproductie. Daarmee bevorderen 
we energieproductie met wind en bio-energie als kostendrager van het landelijk gebied

2012-2013 

Wat willen we bereiken

3.3 1. Behoud van de koploperspositie op het gebied van duurzame ontwikkelingen, met name op het gebied van energie en  
 klimaat. 
2. Flevoland is energieneutraal (exclusief vervoer) 80% energieneutraal (exclusief vervoer) in 2015 en 100% in 2020. 

Duurzaamheid

Zorginnovatie 
De Flevolandse zorginnovatiewedstrijd Betere Zorg? Mijn Idee! wordt eind 2014 begin 2015 voor de derde 
keer georganiseerd. Het is een succesvolle aanjager gebleken voor innovatie in zorg en welzijn. Er zijn 
diverse organische, kleine clusters ontstaan, elk gericht op het oplossen van één concreet vraagstuk. De 
zorginnovatie heeft bovendien een impuls gekregen door de activiteiten van het zorginnovatieplatform 
waar grote projecten worden ontwikkeld. 

Integraal afsprakenkader 
De gemeente Almere en de provincie Flevoland hebben samen het Programma voor het economisch 
offensief ‘Almere Werkt!’ opgesteld. Dit programma is op 21 juni 2012 vastgesteld door de Stuurgroep 
RRAAM, waarin alle betrokken overheden van Rijk en regio zitting hadden.

europese programma’s
Doelstelling van het economische programma is het versterken van de regionale economische structuur. 
Het uitbouwen van de Flevolandse kenniseconomie en daarmee het verbeteren van het innoverend 
vermogen van Flevolandse ondernemers staan daarbij centraal. Via het economische programma worden 
elementen van economische structuurversterking verbonden met belangrijke maatschappelijke opgaven, 
zoals duurzame voedselproductie, gezond leven en schaarste van energie en grondstoffen. Het zijn juist 
deze thema’s die ook centraal staan in het nieuwe Europese programma voor de periode 2014-2020 
‘Kansen voor West II’. In dit nieuwe programma wordt de focus gelegd op het innovatieve bedrijfsleven. 
Innovatie zal worden gestimuleerd door aan de ene kant het valorisatieproces te faciliteren en anderzijds 
een investeringsvermogensstructuur te organiseren om het innovatieve MKB financieel te ondersteunen. 
Een tweede hoofdthema binnen het Europese programma is de koolstofarme economie. Dit thema biedt 
de provincie de mogelijkheid om haar maatschappelijke duurzame opgaven te helpen realiseren.

uitvoeringsstrategie Duurzaam Flevoland
Onze activiteiten zijn gericht op de doelstelling om 100% energieneutraliteit in 2020 (exclusief vervoer)  
te bereiken. Flevoland loopt – nog steeds - voorop op het gebied van duurzame ontwikkelingen, met name 
op het gebied van energie. Wij verwachten dat we de doelstelling voor Flevoland energieneutraal  
(exclusief vervoer) voor 80% in 2016 ruimschoots kunnen realiseren. En daarmee liggen we nog steeds  
op koers naar energieneutraliteit in 2020.

Met allerlei partners hebben wij de mogelijkheden onderzocht voor geothermie, groen gas en ‘biobased’ 
en circulaire economie. Concrete activiteiten en projecten vergen een lange adem. Veel aandacht hebben 
we besteed aan windenergie. Er zijn drie grote windparken voorbereid, waarvan twee in gebruik zijn 
genomen en het grootste windpark van Nederland is in aanbouw. Naar verwachting is dit in 2016 volledig 
operationeel. Daarnaast concretiseren we het beleid van saneren en opschalen in het Regioplan Windener-
gie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In 2020 zal het eerste windpark uit dat Regioplan operationeel zijn.
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Eindbalans van hEt CollEgEuitvoEringsprogramma 2011–2015

De Staten hebben aangedrongen op een duurzaamheidsvisie en een programma. We werken op dit mo-
ment aan verdere bouwstenen voor de visie op duurzaamheid. De beste kansen liggen voor Flevoland in 
landbouw, duurzame energie en natuur. Deze sterke kanten van Flevoland zijn niet breed bekend. Door 
storytelling etaleren we deze. Het is aan het volgende college en de volgende Staten om te besluiten hoe 
verder te gaan met de bouwstenen.

De-on en green Deal
De besluitvorming over de oprichting van DE-on is anders verlopen dan wij in het begin van deze periode 
hadden voorzien. In 2013 hebben wij na een heroriëntatie besloten circa € 7 miljoen beschikbaar te 
stellen voor DE-on. DE-on heeft zich in oktober 2014 gepresenteerd aan de Flevolandse samenleving. Het 
college monitort de uitvoering door DE-on van de meerjarige subsidiebeschikking. In 2012 hebben we met 
het ministerie van EZ een Green Deal gesloten. De laatste tranche van de Green-Deal-gelden stellen we 
beschikbaar aan DE-on. 

andere programma’s met bijdragen aan duurzaamheid
Ook andere programma’s (Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en Interreg V) dragen bij aan de 
vergroening en verduurzaming van de economie. LvDO heeft bouwstenen opgeleverd voor DE-on, voor het 
proces opschalen en saneren windenergie, Duurzaam Almere en de Flevolandse Energiefabriek. Voor 
DuurzaamDoor hebben we met de overheden, natuurorganisaties en de CAH Vilentum een programma 
opgesteld, gericht op de thema’s energie, voedsel en grondstoffen. 
Wij benutten ook de mogelijkheden die Europese programma’s bieden. Het nieuwe EFRO-programma 
2014-2020 (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) richt zich op duurzaamheid. Om een Europese 
bijdrage (bijvoorbeeld EFRO) te krijgen moet de regio een zogenoemde ‘Smart Specialisation Strategy’ 
(S3) ontwikkelen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. We hebben voor het EFRO-programma een 
dergelijke strategie opgesteld in overleg met veel organisaties en bedrijven. Deze strategie was input 
voor het nieuwe Operationele Programma Landsdeel West ‘Kansen voor West’ 2014 – 2020 (OP West). Naar 
verwachting zal de EC het OP West begin 2015 goedkeuren. Flevoland ontvangt in het kader van het OP 
West een bedrag van €15,2 miljoen voor EFRO voor de periode 2014-2020.
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Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 

4.1.1 We onderzoeken in overleg met gemeenten de mogelijke rol van de provincie op de thema’s 
ouderen, eenzaamheid en vrijwilligers

2011-2012

4.1.2 We stellen een plan op ten behoeve van de hervorming en professionalisering van de 
provinciale organisaties op het gebied van Cultuur, Sport en Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Daarbij verbeteren we ons opdrachtgeverschap door een scherper sturingskader te hanteren 
waarbij we de mogelijkheden van marktwerking onderzoeken

2011-2012

4.1.3 We analyseren hoe we de resterende taken binnen het sociale domein het beste kunnen 
beleggen 

2012

4.1.4 We bouwen de exploitatiesubsidie aan CMO Flevoland deels af 2013-2014

4.1.5 We bouwen overige subsidies (deels) af 2012-2014

2.4 Thema 4 Samenleving en voorzieningen 

Samenleving

Maatschappelijk effect - Een zorgvuldige herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociale beleid

Wat willen we bereiken

4.1 We onderzoeken in overleg met gemeenten de mogelijke rol van de provincie op de thema’s ouderen, 
eenzaamheid en vrijwilligers

Maatschappelijk effect - Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, werken en recreëren is

Wat willen we bereiken

3.4 Verbreding van de economische dragers van het platteland en verduurzaming van landbouw, intensieve veehouderij en visserij

vitaal platteland

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 

3.4.1 We stellen een visienota Vitaal Platteland op waarin geldend beleid o.a. op het gebied van 
economie, recreatie, cultuur, zorg, verduurzaming van de landbouw, visserij, natuurontwikke-
ling, het Europees landbouw- of visserijbeleid en de ruimtelijke regelgeving wordt opgenomen

2012

3.4.2 Wij organiseren een maatschappelijk debat en stellen mede op basis daarvan kaders op voor 
intensieve veehouderij

2012

We hebben de Agenda Vitaal Platteland opgesteld als visiedocument voor de opgaven voor het landelijk 
gebied. Zie verder 2.5 van paragraaf 2.2. De mogelijkheden om het beleid voor intensieve veehouderij te 
ontwikkelen, worden beperkt door de stikstofproblematiek. Het rijk is bezig met een Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). De PAS bepaalt het kader voor de ontwikkeling van provinciale beleid. Het heeft 
geen zin een maatschappelijk debat te starten over intensieve veehouderij als er geen ontwikkelingsmo-
gelijkheden zijn voor die sector. De oplevering van de PAS is al een aantal malen uitgesteld en de besluit-
vorming over de PAS wordt in 2015 verwacht. Het is in de volgende Statenperiode aan Provinciale Staten 
te bepalen of en op welke manier een maatschappelijk debat over de intensieve veehouderij binnen de 
kaders van de PAS zinvol is. 

Herijking, overdracht en afbouw van het provinciale sociaal beleid
Een groot deel van de taken in het sociale domein hebben wij afgebouwd. Waar ons beleid zich nog richt 
op sociale onderwerpen, zorgen we voor een meer economische benadering en we hebben ons gericht op 
innovatie. Vanuit de Economische Agenda en de topsectorenbenadering is zorginnovatie een kansrijke 
sector voor Flevoland. We hebben uitvoering gegeven aan het beleidskader ‘Een nieuw verzorgd Flevoland’. 
Ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en vrijwilligers en mantelzorgers zijn de profijtgroepen van dit 
beleid. Ook innovaties om eenzaamheid tegen te gaan passen hierbij.
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De nota Sport is in het tweede kwartaal van 2013 door PS vastgesteld. Het herijkte sportbeleid heeft een 
meer economische insteek gekregen. Wij hebben (bovenregionale) sportevenementen ondersteund en 
gestimuleerd. Dit levert een zichtbare bijdrage aan de ontwikkeling van de sport in Flevoland. Evenemen-
ten leveren een economische impuls op en vormen een aantrekkelijk instrument om vitale coalities tussen 
sport en andere economische sectoren te sluiten. Het deels afbouwen van de subsidie aan Sportservice 
Flevoland loopt volgens planning en in overeenstemming met de meerjarenbegroting 2013-2015. Daarover 
hebben we intensief overleg gevoerd met betrokkenen. Als provincie nemen wij in overeenstemming met 
het huidige rijksbeleid passief positie in binnen het Olympisch Plan 2028. 

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 
2015

4.3.1 We actualiseren, monitoren en evalueren ons sportbeleid vanuit een economisch perspectief 2012-2014

4.3.2 Wij ondersteunen en stimuleren (bovenregionale) sportevenementen. Dit levert een zichtbare 
bijdrage aan de ontwikkeling van de sport in Flevoland. Evenementen leveren een economi-
sche impuls op en vormen een aantrekkelijk instrument voor het realiseren van vitale 
coalities tussen sport en andere economische sectoren

--

4.3.3 We bouwen de subsidie aan Sportservice Flevoland voor een belangrijk deel af 2012-2014

4.3.4 Wij volgen passief de ontwikkelingen met betrekking tot het Olympisch Plan 2028 2012-2015

Sport

Maatschappelijk effect - Flevoland onderscheidt zich met sporten die bijdragen aan haar economische ontwikkeling en identiteit

Wat willen we bereiken

4.3 Een zorgvuldige herijking en afbouw sportbeleid

jeugdzorg

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 
2015

4.2.1 We bereiden ons samen met de gemeenten voor op de overdracht en bieden expertise, 
training en ondersteuning aan bij de toekomstige rol van opdrachtgever jeugdzorg

2012

4.2.2 De overdracht aan gemeenten vindt plaats aan de hand van het Toetsingskader Overdracht 
Jeugdzorg (2011)

2012-2014

Maatschappelijk effect - Flevolandse jongeren krijgen tijdens de voorbereiding op de overdracht van de jeugdzorg naar de   
 gemeenten adequate zorg

Wat willen we bereiken

4.2 Een zorgvuldige voorbereiding op de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten

Hervorming en professionalisering provinciale organisaties 
De inhoudelijke en financiële ombuigingen bij de verschillende steunfuncties/uitvoeringsorganisaties op 
het gebied van cultuur, sport en maatschappelijke ontwikkeling zijn doorgevoerd. De meeste steunfunc-
ties hebben, dankzij de dialoog die wij met hen hebben gevoerd over de noodzakelijke ombuigingen en de 
gewenste veranderingen, een cultuuromslag gemaakt. Zij zoeken naar nieuwe manieren om hun taken in 
de markt te zetten en naar versterking en verbreding. Het deels afbouwen van de subsidies aan de 
verschillende steunfuncties is volgens planning verlopen. 

De overdracht naar de gemeenten heeft deze periode centraal gestaan. We hebben met de gemeenten 
een convenant gesloten over de overdracht en we hebben de kennis en expertise die wij in huis hebben, 
beschikbaar gesteld aan de gemeenten. In 2013 is begonnen met 3% van de jeugdzorgbudgetten onder 
opdrachtgeverschap van de gemeenten te brengen. In 2014 is dit uitgebreid naar 10%. Per 1 januari 2015 
is dit 100%. Zo hebben we de jeugdzorg warm overgedragen aan de gemeenten. Samen met de gemeenten 
hebben we bestuurlijke duo-presentaties gehouden - gedeputeerde samen met de wethouder - om de 
Staten te informeren. De overdracht van de jeugdzorg wordt volgens het gezamenlijke uitvoeringsplan van 
provincie en gemeenten gerealiseerd.
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Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 

4.5.1 Wij heroverwegen onze rol en positie in diverse culturele voorzieningen en steunfuncties 2012

4.5.2 Wij maken afspraken met partners over de museale ontwikkeling van de Lelystadse kuststrook 
als onderdeel van het versterken van het voorzieningenniveau

2012

4.5.3 Wij herijken ons cultuurbeleid, het bijbehorende instrumentarium en de subsidievoorwaarden 2012

4.5.4 We maken afspraken met partners over de voortzetting en financiering van de wetenschappe-
lijke steunfunctie van de bibliotheek

2012

4.5.5 De komende periode worden subsidies verminderd, waarbij zorgvuldig met de ontvangers 
wordt omgegaan. Wij onderzoeken een aanpassing van de subsidierelatie met Omroep 
Flevoland om tot een ombuiging te komen

2014

4.5.6 We realiseren het zevende landschapskunstwerk 2014

Maatschappelijk effect - Flevoland heeft een sterke eigen culturele identiteit

Wat willen we bereiken

4.5 Een versterkt Flevolands cultureel erfgoed en culturele infrastructuur

We hadden de opdracht met minder middelen te zorgen voor een sterkere bijdrage van de culturele 
sector aan de Flevolandse identiteit. De culturele infrastructuur hebben we versterkt door de samenvoe-
ging van de steunfuncties voor cultuureducatie. We hebben ons cultuurbeleid herijkt in de cultuurnota en 
hebben hier uitvoering aan gegeven. Op basis van nieuwe wetgeving hebben we ons beleid voor de 
ondersteuning van de bibliotheken herzien. In overleg met de Wetenschappelijke Steunfunctie Flevoland 
(WSF) hebben we gekeken hoe de WSF tot een toekomstbestendig bedrijfsmodel kan komen. De WSF 
heeft hiervoor een businesscase ontwikkeld en met het oog daarop een subsidie ontvangen. 

In de nota Sturen op Voorzieningen hebben we een beeld geschetst van het voorzieningenniveau, de 
ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het toekomstig voorzieningenniveau en de taak- en rolverdeling 
binnen de sector. Waar de provincie een rol heeft, hebben we aangegeven hoe de provincie bijdraagt aan 
het voorzieningenniveau in Flevoland. De nota bevat geen nieuw beleid, maar legt verbindingen tussen 
het huidige voorzieningenniveau, de gebiedsgerichte thema’s, de subsidieprogramma’s en de sectorale 
beleidsnotities.

Vanuit vele invalshoeken dragen we bij aan de versterking van het voorzieningenniveau. Ons beleid op het 
gebied van zorginnovatie, cultuur en sport, van recreatie en toerisme is gericht op het versterken van het 
voorzieningenniveau voor zover dat op onze weg ligt. Voorbeelden van dergelijke cocreatie en cofinanciering 
zijn projecten als Almere Kenniscentrum Talent en Hectare Cultuur. Verder leveren we een bijdrage via 
gebiedsgerichte programma’s als Almere 2.0 en Noordelijk Flevoland, via subsidieprogramma’s als het 
Investeringsprogramma Almere Flevoland (IFA), Zuiderzeelijngelden, Leader+, pMJP en het EFRO-program-
ma Kansen voor Flevoland en via de fiche Economie en Voorzieningen in de Investeringsagenda.  
Hierbij betrekken we de gemeenten en het maatschappelijk middenveld intensief.

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 
2015

4.4.1 We ontwikkelen nieuwe indicatoren die niet alleen de kwantiteit van de voorzieningen maar 
ook de kwaliteit en bereikbaarheid inzichtelijk maken

2012

4.4.2 We stellen een agenda en plan op voor het versterken van voorzieningen, in nauw overleg met 
gemeenten en betrokken instellingen

2012

voorzieningen

Maatschappelijk effect - Flevoland kent een kwalitatief en kwantitatief toereikend of passend voorzieningenniveau

Wat willen we bereiken

4.4 Een vermindering van de achterstand van ons voorzieningenniveau tot 10% ten opzichte van het gemiddelde in Nederland

Culturele infrastructuur en cultureel erfgoed
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Eindbalans van hEt CollEgEuitvoEringsprogramma 2011–2015

Ook de ontwikkelingen rond Batavialand beogen de basis van de culturele infrastructuur van onze provincie 
te versterken. Voor de ontwikkeling van erfgoedpark Batavialand hebben we een startsubsidie beschikbaar 
gesteld voor de ontwikkeling van een businesscase. Met ingang van 2014 is onze zorgplicht voor Omroep 
Flevoland beëindigd. Subsidiëring van de regionale omroepen wordt voortaan door het Rijk verzorgd.  
Voor het zevende landschapskunstwerk hebben we een keuze gemaakt voor een ontwerp voor de locatie 
Zwartewater in de gemeente Noordoostpolder. De onthulling zal naar verwachting in 2016 plaatsvinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 
2015

5.1.1 We stellen een agenda op van onderwerpen waaraan we gezamenlijk gaan werken 2012

5.1.2 We werken de onderwerpen in onderling overleg uit en monitoren de voortgang van de 
uitvoering

2012-2015

2.5 Thema 5 kwaliteit openbaar bestuur

Samenwerking

Maatschappelijk effect - Grotere gezamenlijke slagkracht van de Flevolandse overheden (gemeenten, waterschap, provincie)

Wat willen we bereiken

5.1 Sterkere bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden
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Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 

5.2.1 Wij evalueren onze deelname in IPO 2012

5.2.2 We stellen ons proactief op om te bewerkstelligen dat de gezamen-lijke invloedsfeer van 
provincies binnen het IPO zo goed mogelijk wordt benut om rijksbeleid in een vroeg stadium 
te beïnvloeden

2012-2015

5.2.3 Deelnemen aan ambtelijk vooroverleg over nieuwe structuurvisies, wet- en regelgeving en 
andere beleidsinstrumenten van het Rijk

2012-2015

5.2.4 Wij participeren voor zover het belang van onze provincie daarmee is gediend, in nationale 
en internationale - vooral Europese - netwerken

2012-2015

Lobby en netwerken

Maatschappelijk effect - Een optimale benutting van bestaande kennis en ervaring in het middenbestuur en een optimale  
 belangenbehartiging van Flevoland

Wat willen we bereiken

5.2 Een efficiënt en effectief opererende provincie

Via het IPO proberen wij samen met de andere provincies op te trekken en rijksbeleid te beïnvloeden.  
De veranderde IPO-organisatie pakt de nieuwe rol goed op. De bestuurlijke en ambtelijke structuur is de 
afgelopen jaren aangepast, waarbij overleggen en formatie zijn vervallen. Uit een eerste evaluatie blijkt 
dat de tevredenheid over het functioneren van het IPO is toegenomen. Een onafhankelijke evaluatie vindt 
in 2015 plaats. De provincies geven vorm aan de samenwerking door één geluid ten gehore te brengen 
over de diverse dossiers en door strategische documenten als Kompas 2020.

In de opmaat naar de evaluatie van het Provinciefonds en in concrete dossiers brengen wij  bij het rijk 
voortdurend onze opgave onder de aandacht. Wij pleiten ervoor deze ontwikkeling te erkennen en die 
expliciet maken in de bijdragen. De hoogte van het Provinciefonds heeft met name in de eerste jaren van 
dit college gezorgd voor flinke discussie met het rijk en de andere provincies. Uiteindelijk heeft Flevoland 
structureel meer middelen ontvangen en is een deel van de ontwikkelopgave incidenteel gehonoreerd. De 
verdeling over de provincies vinden wij niet in evenwicht, mede gelet op de achterstand in voorzieningen 
binnen Flevoland en in verhouding tot het overige eigen vermogen bij andere provincies. 

We hebben het rijksbeleid beïnvloed door actief deel te nemen aan de voorbereiding van rijksstructuur-
visies (bijvoorbeeld de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) en de structuurvisie Schaliegas), wet- en 
regelgeving en andere beleidsinstrumenten (zoals de Omgevingswet). Wij brengen Flevolandse belangen 
vroegtijdig onder de aandacht. Ook zijn wij actief in diverse Europese gremia met als doel steun te 
verwerven voor Flevolandse doelstellingen. 

Om de belangen van Flevoland in Europa te behartigen, werkt Flevoland nauw samen met de provincies 
Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Vanuit deze samenwerking in Randstadverband is de beïnvloe-
ding van Europees beleid de afgelopen vier jaar gefocust op een duurzame leefomgeving (o.a. verbetering 
luchtkwaliteit), op kennis en innovatie, op duurzame economische ontwikkeling en op het landelijk 
gebied. Een concreet resultaat van de Europese lobby is het verkrijgen van Europese steun voor het 
genoemde EFRO-programma.

Samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen. We hebben de ambitie te komen tot een 
Flevolandse agenda, gedragen door alle Flevolandse overheden. Een eerste Flevolandse agenda is bestuur-
lijk weliswaar vastgesteld, maar niet uitgewerkt. De lokale overheden hebben elk een duidelijk eigen 
profiel en agenda en werken daar vanuit regionaal samen, ook over grenzen heen. In een dominant 
dossier als de plannen voor een Noordvleugelprovincie zien we dat iedere gemeente in dit gebied een 
helder eigen geluid heeft. Hier één Flevolandse Agenda van maken, is niet gelukt, ondanks bestuurlijke 
inzet op persoonlijke contacten met de lokale bestuurders. Op dossierniveau hebben we als college wel 
uitstekend kunnen samenwerken met de gemeenten en het waterschap. Concrete opgaven hebben we met 
de daarbij betrokken overheden opgepakt. Op gebieden als infrastructuur, water, milieu, economie en 
veiligheid hebben periodieke bestuurlijke overleggen goed gefunctioneerd.
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Eindbalans van hEt CollEgEuitvoEringsprogramma 2011–2015

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 

6.2.1 We stellen een businessplan op om de oprichting van een Duurzame Energie- en Ontwikke-
lingsmaatschappij (DE-on) te onderzoeken

2012

6.2.2 We dragen bij aan het opstellen van een masterplan verduurzaming energiehuishouding voor 
Almere

2011

6.2.3 We voeren heroriëntatie uit op de vorm waarin we DE-on gaan organiseren. --

6.2.4 Na de afronding van de heroriëntatie implementeren we de nieuwe organisatiestructuur van 
DE-on

--

De-on

Maatschappelijk effect - Duurzaam Flevoland: dit houdt in dat de Flevolandse energiebehoefte wordt gedekt uit niet-fossiele   
 bronnen (exclusief transport)

Wat willen we bereiken

6.2 Flevoland is en blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de energiehuishouding door de markt maximaal te 
stimuleren en aan te jagen

Wij investeren € 6,2 miljoen in de Duurzame Energie-onderneming (voorheen vehikel) die de energietransitie aan gaat jagen 
en vergroten daarmee nationaal en internationaal de zichtbaarheid van Flevoland

2.6 Thema 6 Investeringsagenda

Nieuwe natuur

Maatschappelijk effect - De realisatie van nieuwe natuur die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbetert, met een   
 maximale benutting van de ecologische en economische potenties

Wat willen we bereiken

6.1 Wij willen de aangegane compensatieverplichtingen realiseren en bijdragen aan de vergroting van de natuurdiversiteit en 
beleefbaarheid van de natuur in Flevoland waarbij de kosten voor de inwoners van Flevoland niet toenemen.

Wij komen via een adaptief proces tot een programma nieuwe natuur in Flevoland dat bijdraagt aan het streven naar een 
diverse en toegankelijke natuur

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 

6.1.1 Wij hebben uitvoering gegeven aan de motie Open planproces Nieuwe Natuur van Provinciale 
Staten

--

6.1.2 Wij stellen op basis van het advies van de heer Bekker een uitwerking op voor het vervolgpro-
ces (moratorium, compensatieverplichtingen en programma nieuwe natuur)

--

6.1.3 Wij houden de verkregen grond- en vastgoedpositie in stand --

Het programma Nieuwe Natuur heeft aangetoond dat een programmatische ‘bottom-up’- aanpak succesvol 
kan zijn. Bij de start van het programma Nieuwe Natuur in Flevoland op 16 oktober 2013 is een meetlat 
met twaalf criteria bekendgemaakt. Hierin zijn onder meer de vier kijkrichtingen naar natuur van het 
Planbureau voor de Leefomgeving verwerkt. Ook de nabijheid bij stedelijk gebied is één van de criteria in 
de meetlat. Na een eerste zeefronde zijn 33 uitgewerkte projectvoorstellen voor nieuwe natuur bij de 
provincie ingediend. De natuurcompensatie-verplichtingen zijn hierin opgenomen. Aan de hand van de 
eerder genoemde meetlat zijn beschikbare middelen toegewezen waarmee PS een definiteive toewijzing 
kunnen vaststellen. Op basis van dit besluit kunnen realisatieovereenkomsten worden gesloten, met de 
indieners van de projectvoorstellen. 

DE-on is in 2014 opgericht en heeft zich in september 2014 gepresenteerd aan de Flevolandse  
samenleving. Zie verder paragraaf 3.3. Duurzaamheid.
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Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 

6.3.1 Wij dragen, onder meer via onze investeringsagenda, bij aan de actualisatie van het IAK 2012

6.3.2 Wij stellen op basis van de Investeringsagenda 2011 – 2015 een investeringsfonds en een 
investeringsstrategie op 

2012

6.3.3 Wij continueren de aanpak voor de ontwikkeling van het voorzieningenniveau van Almere 
volgens het IFA

--

6.3.4 Samen met Almere selecteren wij investeringsprojecten in het gewenste voorzieningenniveau 
van de stad met een minimale cofinanciering van > 50%

--

6.3.5 Wij stellen een evaluatie IFA-2 op en bereiden IFA-3 voor 2015

Schaalsprong / IFa

Maatschappelijk effect - Almere moet zich kunnen ontwikkelingen tot een aantrekkelijke en vitale stad in de Noordvleugel van  
 de  Randstad, met een breed aanbod aan woonmilieus. Almere draagt zo bij aan het versterken van de   
 internationale concurrentiepositie.

 De schaalsprong van Almere gaat gepaard met het borgen van de kwaliteit van de bestaande stad en de  
 groei van het voorzieningenniveau

Wat willen we bereiken

6.3 Wij richten ons op de uitwerking van de afgesproken lijnen voor de drievoudige ambitie in bereikbaarheid, verstedelijking en 
ecologie

Wij investeren € 6,2 miljoen in de Duurzame Energie-onderneming (voorheen vehikel) die de energietransitie aan gaat jagen 
en vergroten daarmee nationaal en internationaal de zichtbaarheid van Flevoland

Schaalsprong
In de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (2013) is de ontwikkeling van Almere vastgelegd 
en in de Bestuursovereenkomst RRAAM en Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 uitgewerkt. In paragraaf 
2.2 is RRAAM al aan de orde geweest. Provinciale Staten hebben beide overeenkomsten en een nadere 
uitwerking daarvan goedgekeurd. De uitvoering hiervan is inmiddels gestart. Ingestemd is met een 
provinciale bijdrage aan het Fonds Verstedelijking Almere. Dit gezamenlijke fonds is bedoeld voor investe-
ringen in projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Almere 2.0.

IFa
Met IFA-projecten is en wordt geïnvesteerd in het hoger onderwijs, cultuur, sport,  vrije tijd en zorg van 
Almere. De middelen uit IFA1 (€ 35 miljoen) zijn nagenoeg geheel beschikt en afgerekend. De vrijgevallen 
middelen zijn beschikbaar gesteld voor het project Onderdoorgang A6. De IFA1-projecten zijn in 2014 met 
de gemeente Almere afgerond. In deze bestuursperiode is voor bijna € 15 miljoen beschikt voor projecten 
uit het IFA2-programma (onder andere Windesheim, Boshart Almeerder Hout en Reedewaard) en is € 10 
miljoen geoormerkt voor de Floriade 2022. Voor nadere toelichting op de investeringen voor de Floriade 
zie 6.7. Daarmee is ongeveer 76% van de IFA2 –budgetten geprogrammeerd en de resterende middelen 
worden naar verwachting beschikbaar gesteld aan projecten waarvoor bijdragen zijn aangevraagd.  
Binnen IFA2 zijn inmiddels twee (van de vier) projecten voltooid.
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Eindbalans van hEt CollEgEuitvoEringsprogramma 2011–2015

Wat hebben we daarvoor gedaan? uitvoerings-
programma

eindbalans 

6.4.1 Binnen de WMIJ onderzoeken wij de optimalisatie van het TBES 2012

6.4.2 Wij dragen € 1,5 miljoen bij aan de uitvoering van een eerste fase van het TBES 2012-2014

6.4.3 Op basis van de monitoring van het effect van de eerste fase TBES en het advies over het 
keren van de autonome neergaande trend nemen wij een besluit over een volgende fase TBES 
en onze bijdrage daaraan

2014

6.4.4 Wij werken de juridische strategie voor het natuurinclusieve ontwerp van RRAAM uit en 
brengen dat in bij de Rijksstructuurvisie

2014

6.4.5 Wij dragen bij aan de totstandkoming van het beheerplan Markermeer-IJmeer van Rijkswater-
staat

2012

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 

6.5.1 Wij leveren een incidentele financiële bijdrage aan de onrendabele top van maximaal € 1,1 
miljoen

2012

6.5.2 Wij werken nauw samen met de andere aandeelhouders Almere en Lelystad; we lenen 
maximaal € 9,5 miljoen aan OMALA. Vanwege de economische omstandigheden anticiperen 
wij op mogelijke ontwikkelingen die voor OMALA van belang kunnen zijn

2012

6.5.3 Wij blijven deelnemen aan de ‘Alderstafel’ en dringen aan op de effectuering van de 
overloopfunctie van de Luchthaven Lelystad voor Schiphol 

2012 -2015

6.5.4 Wij zetten ons met de gemeente Lelystad in om een overloopfunctie van Lelystad te 
bewerkstelligen

--

Luchthaven Lelystad

Maatschappelijk effect - Luchthaven Lelystad levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Flevoland en verbetert de  
 (internationale) bereikbaarheid

Wat willen we bereiken

6.5 1. Lelystad is uitgebreid tot een zakelijke, regionale luchthaven voor niet-mainport gebonden luchtverkeer
2. Wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en ontwikkeling van de luchthaven Lelystad binnen de huidige  
 PKB
3. We leveren een bijdrage aan het 100.000 banenplan van de schaalsprong Almere en de ontwikkeling van werkgelegenheid  
 in Lelystad

In de optimalisatie door de werkmaatschappij Markermeer IJmeer zijn de kosten voor het TBES in het 
eerste deel van deze collegeperiode met circa 50% teruggebracht naar € 350 – 520 miljoen. Vervolgens is 
in de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 
(TBES) opgenomen als stip op de horizon. Voor de uitvoering van het TBES hebben Provinciale Staten in 
2012 ingestemd met het beschikbaar stellen van de gevraagde bijdrage aan de realisatie van de eerste 
fase van het TBES: de luwtemaatregelen Hoornse Hop. Het project Marker Wadden is gekozen als belang-
rijke volgende stap in de realisatie van het TBES, met een provinciale bijdrage van € 3,5 miljoen. Marker 
Wadden is de invulling van de wens om een grootschalig moeras te maken, dat ook voor recreatie geschikt 
is. De voorbereiding van de uitvoering van zowel Hoornse Hop als Marker Wadden is gestart. Mede door 
provinciale inzet zijn deze investeringen in de natuurontwikkeling mogelijk gemaakt, waardoor een grote 
‘multiplier’ ontstaat  voor provinciale investeringen. Gezamenlijk wordt nu bijna € 60 miljoen in het 
Markermeer IJmeer geïnvesteerd.

Daarnaast heeft de werkmaatschappij Markermeer IJmeer de juridische strategie voor RRAAM opgeleverd 
aan de Stuurgroep RRAAM als input voor de rijksstructuurvisie. Deze juridische strategie is onder leiding 
van de provincie verder uitgewerkt in een ‘boekhoudsystematiek’ voor natuur en ruimtelijk ontwikkeling.

Markermeer / Ijmeer

Maatschappelijk effect - Een economisch en ecologisch vitaal Blauw Hart

Wat willen we bereiken

6.4 Wij stellen een ontwikkelingsperspectief op voor het Markermeer en IJmeer voor verstedelijking (bijvoorbeeld buitendijks 
bouwen), toerisme en recreatie, beroeps- en sportvisserij en duurzame energie in samenhang met versterking van de 
natuurkwaliteit (Blauwe Hart van de Randstad)
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De luchthaven heeft een flinke impuls gekregen door de adviezen van de ‘Alderstafel’. De kern van het 
Alders-advies is dat Lelystad Airport zich in de komende decennia kan ontwikkelen tot een luchthaven 
met een capaciteit van 45.000 vliegtuigbewegingen. Daarmee kan Lelystad Airport een deel van de groei 
op Schiphol overnemen. Het rijk moet hiertoe een zogenaamd luchthavenbesluit nemen. De procedure 
hiervoor loopt. In het MIRT-onderzoek bereikbaarheid Lelystad Airport zijn knelpunten en mogelijke 
oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Rijk, provincie en gemeente hebben naar aanleiding van de 
uitkomsten een convenant afgesloten over de uitvoering van bereikbaarheidsmaatregelen (MOBLA). Deze 
uitvoering is afhankelijk van een positief luchthavenbesluit dat het rijk naar verwachting binnen afzien-
bare termijn neemt. In de Investeringsagenda zijn middelen gereserveerd voor de onrendabele top op de 
investeringen. Deze middelen zijn gehalveerd en worden op dit moment nog niet ingezet.

Bedrijvenlocatie oMaLa 
Wij hebben de samenwerking voor dit bedrijventerrein bij de luchthaven met andere aandeelhouders 
gecontinueerd. De aandeelhouders hebben de afspraken met de directie van OMALA over de risicobeper-
king gehandhaafd. De zogenaamde “cash flow”-benadering, waarbij pas kan worden geïnvesteerd als er 
concrete afspraken met een toekomstige grondafnemer zijn, is nog altijd van kracht. Mede dankzij de 
lage rentestand sluit de grondexploitatie van OMALA over Fase 1 af met een klein positief resultaat. 
Acquisitie heeft hoge prioriteit met het oog op het verwachte luchthavenbesluit. Met haar partners 
(gemeente Almere en Lelystad) bespreekt de provincie of en zo ja welke actualisering in ruimtelijke en 
programmatische zin wenselijk is. 

Wat hebben we daarvoor gedaan? uitvoerings-
programma

eindbalans 

6.6.1 Mede op basis van de evaluatie van het Economisch Ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland 
2007-2010 stellen wij het Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland op

2012

6.6.2 Wij maken een toetsingskader met de criteria waaraan majeure projecten worden getoetst 2012

6.6.3 Wij maken werkafspraken met de gemeenten Noordoostpolder en Urk en leggen die vast in 
een convenant

2012

6.6.4 Wij continueren de gebiedsgerichte aanpak voor Noordelijk Flevoland door de inzet van 
ZZL-gelden; verder zetten wij actief het ruimtelijk instrumentarium in om projecten en 
initiatieven te realiseren. We monitoren op basis van een nulmeting de outputindicatoren

--

6.6.5 We selecteren met NOP en Urk projecten die investeren in de gewenste economische 
structuurverbetering van Noordelijk Flevoland; we zetten hiervoor programmamiddelen en 
private cofinanciering in

--

Noordelijk Flevoland
Maatschappelijk effect - Verbeterde leefbaarheid in dit gebied en een goede balans in de provincie

Wat willen we bereiken

6.6 Wij versterken de sociaal-economische structuur en vergroten de leefbaarheid
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Eindbalans van hEt CollEgEuitvoEringsprogramma 2011–2015

Wat hebben we daarvoor gedaan uitvoerings-
programma

eindbalans 

6.7.1 Wij stellen een gericht investeringsprogramma Economie & Voorzieningen op in 2012 2012

6.7.2 We investeren met partners in geselecteerde ontwikkelingen (op basis van businesscases).  
Wij zoeken daarbij initiatieven met partners en financieringsvormen die recht doen aan  
het begrip ‘vitale coalitie’

2012-2015

6.7.3 Wij ondersteunen de initiatiefnemers om in 2014 een multimodale overslaghaven bij Lelystad 
te realiseren

--

voorzieningen en economie

Maatschappelijk effect - Het bevorderen van de regionale economie door het bieden van een uitstekend vestigingsklimaat en   
 productiemilieu

Wat willen we bereiken

6.7 Wij willen de achterstand in het voorzieningenniveau ten opzichte van de rest van Nederland in deze bestuursperiode 
terugbrengen tot 10%

Passend bij de provinciale rol hebben we bijgedragen aan verschillende projecten om het Flevolandse voor-
zieningenniveau te versterken. In de diverse hoofdstukken hebben we al voorbeelden genoemd. We 
verwijzen hiervoor naar paragraaf 2.3. 

Nieuwe investeringen 
In het Coalitieakkoord is in de Investeringsagenda € 4 miljoen gereserveerd voor economie en voorzienin-
gen. In de Economische Agenda zijn de kaders voor dit investeringsprogramma uitgewerkt. Zoals genoemd 
worden rond de thema’s ‘Life sciences’ en Agrofood projecten opgepakt. Het bedrag € 4 miljoen in het 
fiche economie en voorzieningen is onderverdeeld in € 3 miljoen voor kenniseconomie en € 1 miljoen voor 
vrijetijdseconomie. Dit geld is geïnvesteerd in de TMI-subsidie, de TMI-lening en de voltooiing van het 
Fietsknooppuntennetwerk. Op korte termijn wordt nog een aantal projecten voorgelegd voor besluitvorming.

Flevokust
Bij de doorontwikkeling van de Flevokust hebben wij de rol van initiatiefnemer op ons genomen voor het 
buitendijkse gedeelte. Deze stap is gezet in overleg met de medeoverheden, de gemeente Lelystad, 
Rijkswaterstaat en het waterschap. Flevokust versterkt de economie van Flevoland en zorgt voor meer 
werkgelegenheid in Lelystad en de regio. Flevokust draagt daarnaast bij aan de verbetering van de bereik-
baarheid van Flevoland en de Randstad. Na een variantenstudie begin 2014 bleek een buitendijkse haven 
met een binnendijks industrieterrein haalbaar. Daarop is de planologisch-juridische procedure gestart. In 
de zomer van 2014 is besloten dat de provincie de haven ontwikkelt en de gemeente de ontwikkeling van 
het industrieterrein op zich neemt. Vervolgens zijn het ontwerp-inpassingsplan en de MER ter inzage 
gelegd en is het plan voor de haven verder uitgewerkt. Eind 2014 besluiten Provinciale Staten over het 
inpassingsplan en de MER. Dan wordt ook een investeringsbesluit genomen voor de buitendijkse haven. 
Start realisatie is voorzien voor medio 2015.

Het programma voor de Zuiderzeelijngelden (ZZL) is in deze bestuursperiode opgesteld in overleg met de 
betrokken gemeenten. Intussen is ruim € 7 miljoen beschikt voor projecten uit het ZZL-programma. Dit 
komt neer op circa 33% van de € 21,5 miljoen die tot en met 2020 voor ZZL zijn geprogrammeerd. Daarmee 
loopt het programma voor op het schema wat betreft de vastlegging van middelen. Diverse projecten 
hebben tot doel de samenwerking te verbeteren in en tussen sectoren voor de economische structuurver-
sterking.   Projecten in uitvoering zijn onder andere: Compoworld, Masterplan Duurzame Visserij, De Parel 
Urk en het Agrofoodcluster. Voor het ZZL-programma resteert dus nog circa € 14,5 miljoen aan middelen. 
De verkenning van een initiatief voor een buitendijkse haven Urk heeft een positief resultaat opgeleverd; 
er is onder voorwaarden zicht op een haalbare, betaalbare en uitvoerbare maritieme servicehaven.

In het Regio Specifiek Pakket voor Noordelijk Flevoland is € 26 miljoen aan rijksmiddelen gereserveerd  
voor verbeteringen aan de N50 voor het traject Ramspol-Ens (afgerond) en € 16,5 miljoen voor het traject 
Ens-Emmeloord. Deze projecten vallen buiten het ZZL-programma, dat betrekking heeft op “economische 
structuurversterking van Urk en Noordoostpolder”, maar ze hangen wel nauw samen met het ZZL-programma. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? uitvoerings-
programma

eindbalans 
2015

7.1.1 We actualiseren de financiële kaders waaronder de financiële verordening 2012

7.1.2 Onze begroting passen we zo aan dat het een vertaling is van de intenties van Provinciale 
staten

2012

7.1.3 We evalueren de indexering van de MRB opcenten vanaf 2014 2013

7.1.4 Bij de opstelling van de begrotingen worden de posten financieel en inhoudelijk doorgelicht 2012

7.1.5 Wij gebruiken de periode 2012-2013 om het inzicht uit het Cebeon-rapport verder te 
verdiepen. Vanaf 2014 hebben wij om de stille lasten problematiek op te lossen € 4,5 miljoen 
per jaar opgenomen

2013

7.1.6 Wij monitoren de ombuigingsoperatie en rapporteren daarover periodiek aan Provinciale 
Staten in het kader van P- en C-cyclus

2012-2015

7.1.7 We nemen verscherpte maatregelen om tekorten als gevolg van indexeringen te voorkomen 2012-2015

7.1.8 We versterken de interne controlling door maatregelen te nemen voor een betere interne 
beheersing. De voortgang wordt periodiek aan Provinciale staten kenbaar gemaakt

2012-2015

7.1.9 We zetten ons in 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

2012-2015

2.7 Thema 7 Financieel kader

Maatschappelijk effect - Een solide financieel beleid waarmee de provincie financieel gezond blijft

Wat willen we bereiken

7.1 Wij brengen inkomsten en uitgaven structureel met elkaar in evenwicht en maken onze keuzes duidelijk zodat sturing en 
beïnvloeding mogelijk is

Rijksvastgoed
Op dit moment wordt een MIRT-onderzoek verricht naar de vrijkomende rijksgebouwen/-kantoren in Lely-
stad. Dit onderzoek wordt begeleid door de provincie, de gemeente Lelystad, het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, het Rijksvastgoedbedrijf en het College van Rijksadviseurs. Via dit onderzoek worden acties c.q. 
maatregelen in kaart gebracht voor de vrijkomende rijkskantoren in Lelystad en de overige vastgoedobjec-
ten, zoals kantoren en winkels, in de omgeving van de vrijkomende rijkskantoren. Daarnaast wordt onder-
zocht in hoeverre rijksvastgoed en rijksgronden kunnen worden ingezet ten gunste van ruimtelijke opgaven 
en (lopende) economische projecten in Lelystad (zoals de luchthaven en Flevokust). Het voorgaande heeft tot 
doel om langdurige of structurele leegstand in de rijkskantoren te voorkomen en om de kantoren- en winkel-
leegstand en achteruitgang van de woon-, werk- en leefkwaliteit in Lelystad tegen te gaan. Het onderzoek 
zal naar verwachting halverwege 2015 klaar zijn, gevolgd door een periode van besluitvorming. De provincie 
heeft bij dit onderzoek een faciliterende en stimulerende rol, waarbij de verantwoordelijkheden voor 
herstructurering en eigenaarschap blijven bij respectievelijk de gemeente en het rijk. 

Floriade Werkt!
In de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 is afgesproken dat de provincie Flevoland en de gemeente 
Almere de aanzet voor de economische visie ‘Floriade werkt!’ uitwerken tot een gezamenlijke economi-
sche visie. We hebben een economisch programma Floriade Werkt! ontwikkeld waarmee we het regionale 
bedrijfsleven willen verbinden met de (inter-)nationale Agrofood- en Tuinbouwsector en met externe 
netwerken met als doel om economische ‘spin off’ te genereren in Flevoland. We organiseren cofinan- 
ciering voor een Business-to-Business programma, gericht op de Floriade-thema’s Feeding, Healthying, 
Energizing en Greening the City. Als voorwaarde is gesteld dat het programma open staat voor alle bedrijven 
en instellingen, mits er minimaal één Flevolandse partner is. Het programma is gekoppeld aan een fysieke 
locatie op het toekomstige evenemententerrein Floriade. Hiertoe is de verwerving van een kavel op het 
Floriadeterrein in gang gezet. Tijdens de ‘making of’ periode 2015-2022 realiseren en faciliteren we aldus 
een fysieke experimenteerruimte, waar wij als gastheer aan bedrijven en instellingen een podium bieden 
voor innovaties en  experimenten.
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De binnen dit thema beoogde effecten hebben we gerealiseerd. Veel acties van thema 7 werden gepland 
in de eerste helft van deze bestuursperiode (2011-2012). Uit de Tussenbalans kon al worden opgemaakt 
dat we met dit thema op koers lagen. In de afgelopen jaren konden we sluitende begrotingen presenteren, 
is er vanaf het begrotingsjaar 2014 weer ruimte ontstaan voor incidentele beleidsintensiveringen en 
stimuleringsmaatregelen en is het weerstandsvermogen aanmerkelijk verbeterd. Bovendien hebben we de 
herinvoering van de indexering van de provinciale opcenten op de MRB telkens - en in ieder geval tot 2016 
- kunnen uitstellen. 

Aanpassing begroting aan intentie Provinciale staten 
In de tweede helft van de bestuursperiode is de opzet van de programmabegroting verder verbeterd.  
In de begrotingen van 2014 en 2015 zijn doelenbomen en indicatoren geïntroduceerd en toegevoegd.  
In 2015 zijn in de doelenbomen de relaties tussen de verschillende programmaonderdelen van de  
begroting aangebracht. 

Evaluatie MRB indexering 
In 2013 hebben we de voor dat jaar geplande evaluatie uitgevoerd naar de indexering van de provinciale 
opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. In de Perspectiefnota 2013-2017 werd de evaluatienota integraal 
opgenomen (bredere scope dan alleen het indexeringsvraagstuk) en was daarmee onderdeel van de 
Algemene Beschouwingen over de Perspectiefnota en de Begroting van dat jaar. Op basis van de Perspec-
tiefnota 2013-2017 werd nog een beperkte geleidelijke toename van het opcententarief noodzakelijk 
geacht. In de Programmabegroting 2014  konden we - door gunstiger financiële ontwikkelingen - de 
herinvoering van de indexering uitstellen.

Doorlichting posten financieel en inhoudelijk 
Nadat we bij de Tussenbalans konden rapporteren dat de financieel technische doorlichting van de 
begroting eind 2012 was afgerond, ontstond bij Provinciale Staten de wens om de zogenaamde ZBB-metho-
diek op de provinciale begroting toe te passen. Kortgezegd houdt deze methodiek in dat begrotingsposten 
van “van-nul-af-aan” worden opgebouwd in plaats van begrotingsposten incrementeel bij te stellen. Begin 
2014 hebben we dit besproken met de commissie Planning en Control. De resultaten van een uit te voeren 
Pilot ZBB komen mogelijk in deze bestuursperiode nog aan de orde in deze commissie. 

Verdieping Cebeon-rapport stille lasten 
De verdere verdieping naar aanleiding van de Cebeon-rapportage (stille lasten) heeft plaatsgevonden.  
De periode 2012 en 2013 werd gebruikt voor het uitvoeren en analyseren van specialistische inspecties 
met als doel de restlevensduur van infrastructurele werken te bepalen (zie ook UP 2.3.1), welke middelen 
voor vervanging nodig zijn en inzicht te verkrijgen in de risico’s. In januari 2014 konden wij Provinciale 
Staten de Koepelnota Integraal Infra Beheerplan aanbieden waarin de resultaten van het onderzoek  
zijn verwoord. Voor de periode 2013-2023 is gemiddeld € 6,5 miljoen per jaar nodig. In de Koepelnota is 
aangegeven hoe we deze kosten dekken. 

Monitoren ombuigingsoperatie en periodieke rapportage 
In de Tussenbalans meldden we al dat we er voor kozen om de monitoring en rapportage te koppelen aan 
de provinciale Planning- en Controlcyclus. Deze lijn van monitoren en rapporteren hebben we ook in de 
tweede helft van de bestuursperiode voortgezet. In de begroting 2015 is de rapportage uitgebreid met 
voortgangsinformatie over de additionele ombuiging (op de bedrijfsvoering) als gevolg van Nieuw Perspectief.

Maatregelen voorkoming tekorten als gevolg van indexeringen 
In de jaren 2011-2013 hebben we de (eigen) budgetten voor goederen en diensten niet verhoogd voor 
loon- en prijsontwikkelingen. De jaarlijkse subsidies aan derden (gesubsidieerde instellingen) werden in 
2013 niet geïndexeerd (deze maatregelen kennen een structurele doorwerking). In de Perspectiefnota 
2013-2017 hebben we - met Provinciale Staten - geconstateerd dat het niet gewenst is voor een langere 
periode geen, of een onvolledige loon- en prijscompensatie toe te passen. Het kwaliteitsniveau (van 
dienstverlening) lijdt daar aantoonbaar onder. Met ingang van 2014 worden de budgetten weer voor loon-  
en prijsontwikkelingen gecompenseerd. 
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Versterking interne controle / verbetering van de interne beheersing 
Via de paragraaf Bedrijfsvoering in zowel begroting als jaarrekening hebben wij Provinciale Staten 
geïnformeerd over de voortgang van het programma Verbetering van de interne beheersing (waaronder  
de versterking van de interne controle). De activiteiten lopen tot en met 2015 (het laatste jaar waarin  
de Staten middelen beschikbaar stellen) en staan in het teken van het werken met interne periodieke 
kwaliteitscontroles met vastgestelde prestatie-indicatoren. De regels en afspraken omtrent financiële 
spelregels hebben we aangescherpt. Op beleidsniveau verbeteren we het kennisniveau van de fiscaliteit. 
Een eindrapportage Verbeterplan interne beheersing - inclusief een financiële rapportage – is opgesteld 
en wordt begin 2015 met Provinciale Staten besproken. 

Met Provinciale Staten hebben we een transitieprogramma voor de organisatie besproken dat  gericht is 
op een efficiënte en op samenwerking gerichte organisatie. Drie thema’s hebben daarin centraal gestaan: 
efficiënt en resultaatgericht, modern werkgeverschap en vitale coalities. Verder zijn metingen gedaan 
over de huidige kwaliteit van de organisatie conform het OverheidsOntwikkelModel (OOM). Ten slotte zijn 
waarderende audits uitgevoerd naar de kwaliteit van de externe samenwerking. De opbrengsten uit de 
verkenningen en audits hebben we benut voor de optimalisatie van een aantal bedrijfsvoeringprocessen, 
het verbeteren van het informatiemanagement, het doorvoeren van flexwerk-concepten en het vergroten 
van de interne- en externe mobiliteit van het personeel. Met deze kwaliteitsverbetering is de organisatie 
klaar om de bestuurlijke doelstellingen zoals verwoord in onder andere Nieuw Perspectief, nu en in de 
toekomst te realiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? uitvoerings-
programma

eindbalans 

8.1.1 In de afdelingsplannen operationaliseren we de brede transitiedoelstellingen (ombuigingen, 
kwaliteit en cultuur)

2012

8.1.2 Directie en afdelingen geven invulling aan de transitieopgave en er is samenhang in de 
uitkomsten

2013

8.1.3 De plannen worden uitgevoerd en de brede doelstellingen van de transitie worden in praktijk 
gebracht

2014

2.8 Thema 8 Transitie

Wat willen we bereiken

8.1 Efficiënte en op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie
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Investeringsagenda 

Algemeen
In deze collegeperiode is voor het eerst gewerkt met een Investeringsagenda. In het Collegeuitvoeringspro-
gramma  2011-1015 was de Investeringsagenda als apart hoofdstuk opgenomen, aangevuld met een financiële 
bijlage voor de periode 2011-2020. Vanaf 2012 is het een zelfstandig document geworden, dat jaarlijks wordt 
opgesteld. De Investeringsagenda biedt inzicht in het totaal van de voorgenomen provinciale investeringen 
over een periode van 10 jaar, met uitzondering van investeringen in de bedrijfsvoering. Bij de sturing op de 
uitvoering van de investeringen en de allocatie van investeringsmiddelen speelt de Investeringsagenda geen 
directe rol. De Investeringsagenda geeft vooral informatie over de samenhang en (financiële) voortgang van de 
gebiedsontwikkeling. Provinciale Staten ontvangen de Investeringsagenda jaarlijks als bijlage bij de begroting.

Functie Investeringsagenda
De Investeringsagenda is functioneel (gebleken) bij de volgende aspecten:
 
1. Integrale afweging
 De Investeringsagenda geeft inzicht in de ontwikkelopgaves en de daarvoor aanwezige financiële   
 mogelijkheden, waardoor het maken van afgewogen keuzes wordt gefaciliteerd. Dit bevordert een   
 effectieve inzet van de beperkte provinciale middelen.

2. Inzicht in co-creatie
 De Investeringsagenda biedt inzicht in de partijen waarmee wordt samengewerkt bij de realisatie van  
 de gebiedsontwikkeling (co-creatie), zodat duidelijk wordt dat de provinciale middeleninzet een   
 ‘multiplier’-effect heeft. 

3. Inzicht in (voortgang) investeringsopgave
 Door het voortschrijdend karakter van de Investeringsagenda (ieder jaar vindt actualisatie plaats) is er  
 beter inzicht ontstaan in de voortgang van projecten, wat een tussentijdse bijsturing vergemakkelijkt.  
 Ook is de Investeringsagenda functioneel gebleken in overleggen met departementen.

4. Financiële basis voor gebiedsagenda’s 
 Op basis van de Investeringsagenda zijn separate gebiedsagenda’s voor de gemeenten Lelystad en   
 Almere opgesteld. Deze hebben een toegevoegde waarde bij bestuurlijke overleggen.

5. eMu-monitoring en meerjarenliquiditeitenplanning
 Vanwege de wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) is het  meer dan voorheen nodig goed zicht te  
 hebben op de ontwikkeling van het provinciale EMU-saldo. Omdat investeringen financiële uitgaven  
 zijn, is het van belang om een overall-beeld te hebben van de totale investeringsplanning voor de   
 komende jaren. De Investeringsagenda is een belangrijk instrument voor de bewaking van de grenzen  
 die de wet HOF oplegt. De Wet HOF is dus medebepalend voor de omvang en fasering van het investerings- 
 programma door de jaren heen.
 Daarnaast faciliteert de Investeringsagenda de meerjarenliquiditeitenplanning. Na de invoering van het  
 schatkistbankieren is er een grotere behoefte ontstaan om zicht te hebben op de mogelijkheden om  
 middelen voor een langere periode te kunnen uitlenen aan medeoverheden.

Voortgang realisatie Investeringsagenda 2011-2020
In de Investeringsagenda 2011-2020 was een totale provinciale investering opgenomen van € 251 miljoen, 
welke als volgt in de tijd was verdeeld:
2011-2015 : € 128 miljoen
2016-2020 : € 123 miljoen.

Op basis van de feitelijke realisatie tot en met 2013 en de prognoses voor 2014-2020 op basis van de 
meest recente Investeringsagenda 2014-2023 wordt thans rekening gehouden met een totale provinciale 
investering van € 248 miljoen in de periode 2011-2020, als volgt in de tijd verdeeld:
2011-2015 : € 108 miljoen
2016-2020 : € 140 miljoen.
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Een en ander is hieronder grafisch weergegeven:

    

De conclusie is dat het totale volume over de periode 2011-2020 globaal gelijk gebleven is. Wel is  
geconstateerd dat het in de praktijk meer tijd kost om te komen tot de feitelijke uitvoering van  
investeringsprojecten. Zoals reeds vaker is aangegeven is de economische crisis daar mede debet  
aan geweest. Zeker waar projecten in samenwerking (cocreatie) met andere partijen tot stand  
moeten komen, is het vaak moeilijk gebleken om de financiering rond te krijgen. 

Naar huidige verwachtingen zal in de periode 2011-2015 circa 84% van het in het CUP voor die periode 
opgenomen investeringsvolume kunnen worden gerealiseerd. Daarbij wordt opgemerkt dat in sommige 
gevallen de invulling een andere is geworden dan waarvan werd uitgegaan bij de opstelling van het CUP. 
Het meest pregnante voorbeeld daarvan is de wijziging van het project OostvaardersWold in het programma 
Nieuwe Natuur. Daarnaast zijn nieuwe investeringsprojecten in beeld gekomen, zoals de ontwikkeling van 
Flevokust. 

Bij diverse investeringen is er sprake van uitvoering en financiering in samenwerking met andere partijen, 
zodat de daadwerkelijke investeringen op het Flevolandse grondgebied aanmerkelijk hoger zijn dan de 
provinciale inbreng. In sommige gevallen is bij het initiëren van het project nog niet volledig duidelijk  
wat de totale projectkosten zullen zijn en ieders bijdrage daarin; ook is de provinciale bijdrage niet  
altijd randvoorwaardelijk voor het doorgaan van een project. Dit is inherent aan projecten in het kader 
van gebiedsontwikkeling. Daarom wordt inmiddels in de Investeringsagenda niet langer de zogenoemde 
‘multiplier’ berekend. Deze heeft namelijk een hoog speculatief karakter en wisselde van jaar tot jaar 
sterk, afhankelijk van de gehanteerde aannames over projectkosten en bijdragen van derden.
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