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Onderwerp

Reactie PS op Toezichtbrief BZK

Geachte heer Plasterk,
Op 11 december 2015 ontvingen wij van uw ministerie uw jaarlijkse toezichtbrief aan de provincie
Flevoland, waarin u Provinciale Staten verzoekt vóór 1 april a.s. een reactie te geven. Hierbij doen wij
u de reactie van Provinciale Staten van Flevoland toekomen. Uw brief is besproken tijdens onze
Statenvergadering van 24 februari 2016 en dat leidde tot onze volgende reactie.
U verzoekt Provinciale Staten in het bijzonder in te gaan op de door u gestelde aanbevelingen en
inzicht te geven in de eventuele verbetermaatregelen die Provinciale Staten naar aanleiding
daarvan nemen. Wij zullen reageren op een tweetal aanbevelingen, te weten bij de incidentele
baten/lasten en ten aanzien van onderhoud kapitaalgoederen. Achtereenvolgens gaan wij hierop in.
Incidentele baten/lasten:
U wijst ons erop dat enkele van de door ons als incidenteel aangemerkte posten voor een periode
langer dan drie jaar in de begroting staan opgenomen en adviseert ons om deze posten te voorzien
van een toelichting waarom deze posten als incidenteel wordt beschouwd. Wij zijn van mening dat
de bijlage 'Specificatie Incidentele baten en lasten' ruimte biedt om een dergelijke toelichting in op
te nemen en zullen GS verzoeken dit dan ook in de komende P&C documenten te doen.
Onderhoud kapitaalgoederen:
U adviseert ons om in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen per kapitaalgoed aan te geven
wanneer de (meerjarige) beheerplannen door uw Staten zijn vastgesteld. Het college van GS is
voornemens dit advies op te volgen.
Daarnaast geeft u aan dat er informatie over achterstallig onderhoud ontbreekt in de paragraaf
kapitaalgoederen. Het college van GS tekent daarbij aan dat het hierbij gaat om onderhoud dat nog
moet worden uitgevoerd om het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen in lijn te brengen met
de door PS vastgestelde onderhoudsniveaus. Momenteel loopt nog een onderzoek naar de omvang
hiervan en de daarop te treffen maatregelen. Dit is nog niet voor alle objecten volledig in kaart
gebracht. Globaal zijn de uit te voeren activiteiten, zowel wat betreft de uitvoering als financieel,
in de (meerjaren)planning opgenomen. Het onderhoudsniveau van de provinciale objecten is
overigens van een voldoende niveau met het oog op de veiligheidsnormen.
PS is voornemens uw aanbevelingen met betrekking tot de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
aan GS op te dragen.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Provinciale Staten van Flevoland,
Griffier,
Voorzitter,

