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1 Paragraaf 8.5 

Bedrijfsvoering 
GL In paragraaf 8.5 Bedrijfsvoering staat te lezen dat 

het inkoop- en aanbestedingsbeleid verder is 
verduurzaamd. Wat betekent dit precies? 
 
 
 
 
 
 
Zou GS, o.b.v. die nieuwe beleid, nog steeds uitkomen op 
vergelijkbare vervuilende dienstauto's als nu indien er nu 
opnieuw een keuze gemaakt zou moeten worden? 
 
 
 
 
 
In hoeverre is circulaire economie een criterium in 
het inkoop- en aanbestedingsbeleid? Zo ja, hoe 
zwaarwegend is dit criterium dan? 
 

 Het te actualiseren inkoop- en aanbestedingsbeleid zal 
aansluiten bij het College Uitvoeringsprogramma 2015-2019 
en de Aanbestedingswet. Wij zijn gestart om uitvoering te 
geven aan het College uitvoeringsprogramma (CUP) de  
punten 8.10.1 t/m 8.10.4. Wij verwijzen u graag naar het 
onderdeel ‘Activiteiten’ in programmaonderdeel 8.5. Deze 
activiteiten hebben bijgedragen aan het doel om verder te 
verduurzamen.   
 
Dat is op dit moment niet te zeggen. Pas op het moment 
van vervanging van de huidige dienstauto’s in casu na 
expiratie van de lopende contracten, zal rekening houdend 
met het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid, de 
punten uit het CUP en het op dat moment op de markt 
beschikbare aanbod dat aan de dan geldende criteria 
voldoet, een nieuwe keuze gemaakt worden.  
 
Bij elke aanbesteding wordt waar mogelijk, binnen de 
vigerende wet- en regelgeving op het gebied van inkoop 
rekening gehouden met het criterium van de circulaire 
economie. Afhankelijk van de af te nemen producten of 
diensten wordt gekeken naar de mogelijkheden van 
hergebruik. Op voorhand is niet vast te stellen hoe 
zwaarwegend dit criterium is bij de 
aanbestedingsprocedure. Hoe zwaarwegend dit criterium 
is, wordt per aanbesteding onderzocht en vastgesteld.  
  

Verbeek 

2 APPA 
Voorziening 
(n.a.v. 
accountants-
verslag) 

PVV en 
D66 

Onderbouwing van het verschil in de berekening van de 
hoogte van de APPA-voorziening tussen APG en PwC 
Accountants ad € 492.000. 

 De accountant, PwC, heeft als onderdeel van zijn controle 
de hoogte van de APPA-voorziening gecontroleerd. Zij 
kwamen tot de conclusie dat naast de vereisten op basis 
van de circulaire APPA tevens getoetst moest worden aan 
het nieuw financieel toetsingskader (nFTK). Dit omdat, 

Verbeek 
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volgens het accountantsverslag 2016, deze wetgeving de 
actuele pensioenverplichting het dichtst benaderd. De 
accountant heeft in het accountantsverslag 2016 
geconcludeerd dat - door APG (de instantie welke voor de 
Provincies de pensioen berekeningen opstelt) - er geen 
rekening gehouden was met het nFTK. Op basis van de 
berekening van de accountant zou de voorziening 
€ 492.000 hoger dienen te zijn. Deze verhoging wordt 
volgens de accountant met name veroorzaakt door een 
verschil in sterftegrondslagen en excassokostenopslag. 
We hebben de accountant gevolgd. Voor 2017 gaan we in 
IPO verband nader in overleg om te zien hoe we hier in de 
toekomst verder mee omgaan. 
 

3 Lening 
Reedewaard 
(n.a.v. 
accountants-
verslag) 

PvdA Is Reedewaard al gestart met aflossen van de lening?  Nee, Reedewaard is nog niet gestart met het aflossen van 
de lening. Met het bestuur van de stichting zijn in 2017 wel 
diverse gesprekken gevoerd waarbij het bestuur heeft 
aangegeven dat er dit jaar nog gestart gaat worden met 
aflossen. Voor 1 juli 2017 zal het bestuur met een voorstel 
inzake de onderbouwing van het aflossingsschema komen. 
De reeds vervallen termijnen zullen naar verwachting ook 
in 2017 worden voldaan. Wij blijven de solvabiliteit en de 
waardering van de lening nauwlettend volgen. 
 

Rijsberman 

4 Wachtgeld  Waar is het wachtgeld in de jaarrekening opgenomen?  Uitkeringen aan oud-leden van Gedeputeerde Staten 
(wachtgeld) worden jaarlijks in de exploitatie opgenomen. 
In 2016 bedroeg de last € 310.362 (2015: € 365.225). Deze 
lasten zijn opgenomen in product 8.1.2. “Gedeputeerde 
Staten”. Zie verder de tabel bij paragraaf 8.1 “relatie met 
de productenrealisatie” op pagina 83 van de Jaarstukken 
2016 (pag. 77 digitale versie). 
 

Verbeek 

5 Groei & 
ontwikkeling van 
reserves 

Diverse Nadere toelichting op de stijging van het saldo van de 
reserves per 31 december 2016 ten opzichte van 31 
december 2015. 

 • Stijging bestemmingsreserves bedraagt € 52,7 mln. 
Belangrijkste oorzaken: 

1. Wet BDU Verkeer & Vervoer per 1-1-2016 

Allen 
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afgeschaft en onderdeel van provinciefonds 
geworden. Resterende BDU gelden ad € 30,0 
mln. leiden tot een bate en zijn gestort in de 
reserve Mobiliteit; 

2. De stijging van de reserve Strategische 
Projecten is € 9,1 mln. Dat is een gevolg van 
storting van het resultaat uit de zomernota 
2016 en de jaarrekening 2015; *) 

3. Stijging reserve Nieuwe Natuur met € 7,9 mln. 
als gevolg van verkoop gronden. 

*) Conform de Nota reserves en voorzieningen worden 
niet op andere wijze bestemde positieve 
rekeningresultaten in beginsel aan de reserve 
Strategische projecten toegevoegd ten behoeve van de 
ontwikkelopgaven van Flevoland.  
 

• Algemene reserve: Het saldo van deze reserve is licht 
gedaald van 20,5 mln. naar 19,7 mln. Van het saldo per 
31 december 2016 is € 5,0 mln. geoormerkt. In 2017 
zullend deze oormerken naar verwachting onttrokken 
worden aan de algemene reserve. Er is dus slechts 14,7 
mln. vrij beschikbaar in de algemene reserve. 

 
6 Nazorg 

stortplaats 
Braambergen 

VVD Nazorgverplichting stortplaats Braambergen. 
 

 Braambergen is een nog niet gesloten stortplaats. 
Er wordt echter geen heffing meer opgelegd omdat er 
reeds voldoende middelen ontvangen zijn. Het risico ligt 
nog steeds bij de stortplaats als er onverhoopt toch te 
weinig is geheven. 
Er kan pas een eindheffing plaatsvinden als het  nazorgplan 
gereed is. Dat is een verantwoordelijkheid van de 
exploitant van Braambergen. Na ontvangst van het 
nazorgplan zal - indien nodig - een laatste eindheffing 
plaatsvinden. Aansluitend neemt de provincie de 
eeuwigdurende nazorg over. 
 

Meijer 
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7 Auto lease 

maatschappijen 
SGP Is het gewenst contact te onderhouden met de lease 

maatschappijen over bijvoorbeeld vertrek plannen en 
dergelijke? 

 Er is besloten dergelijke contacten niet te onderhouden en 
de lease bedrijven niet actief te informeren. Desondanks  
zullen we goed letten op signalen omtrent vertrek plannen 
e.d.  
Daarnaast is ons gebleken dat het vertrek van Brabant naar 
Flevoland een besluit van de moeder maatschappij in 
Duitsland betrof, en dus niet van de lokale directie. 
Er is geen verwachting dat er een leasebedrijf vertrekt. 

Meijer 

8 Auto lease 
bedrijven / MRB/ 
Risicoprofiel 

D66 en 
SGP 

Hoe verhoudt de 85% risico zich tot MRB-inkomsten en het 
financiële risico? 

 De belastingcapaciteit van de provincie is medebepalend 
voor de hoogte van de Provinciefondsuitkering (hoe meer 
auto’s, hoe lager de uitkering) Op basis van de 
gehanteerde opcenten tarieven 2016 zou bij lagere 
belastingopbrengsten – als gevolg van minder auto’s – de 
provincie voor circa 85% van deze lagere opbrengsten 
worden gecompenseerd via de uitkering uit het 
Provinciefonds, omdat daarbij een ander (reken)tarief 
wordt gehanteerd dan het feitelijke tarief dat de provincie 
hanteert. 
 
Eind 2016 is het aantal voertuigen bij leasebedrijven in 
Flevoland toegenomen en als gevolg daarvan zal de 
provincie meer belastingopbrengsten verkrijgen. Het 
hogere aantal leaseauto’s leidt voor de provincie ook tot 
een hoger financieel risico indien leasebedrijven besluiten 
de provincie te verlaten. De kans hierop wordt als 
middelgroot ingeschat; het effect als groot. Onder de 
gehanteerde systematiek voor risicoberekening wordt het 
financiële risico daardoor bepaald op € 2,25 mln. 

Meijer 

9 Dekkingsgraad 
weerstands-
vermogen 

SGP 
 

Is de dekkingsgraad (van het weerstandsvermogen)  
afgenomen door de verkeerd in de Algemene Reserve 
opgenomen oormerken? 

 Nee; de dekkingsgraad is afgenomen door actief te 
beschikken over de algemene reserve.   
Zoals eerder is aangegeven zou het op basis van de Nota 
reserves en voorzieningen zuiverder zijn  geweest om deze 
bedragen af te romen van de Algemene reserve en over te 
hevelen naar (bijvoorbeeld) de reserve Strategische 
projecten en daarbinnen te oormerken. Om praktische 
redenen is deze lijn niet gekozen. Materieel heeft deze 

Meijer 
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keuze echter geen effect op de dekkingsgraad, omdat het 
beslag op de Algemene reserve hierdoor niet anders 
wordt. 
Zie tevens de beantwoording van de betreffende  
technische vraag (Nummer 7 van edocs nummer 2070159).  
  

10 Dekkingsgraad 
weerstands-
vermogen 

SGP Waarom is de dekkingsgraad – van de 
weerstandscapaciteit - gezakt naar 1,8. 

 In de Programmabegroting 2017 was een risicoprofiel 
berekend van € 8,1 mln. en een weerstandscapaciteit van 
€ 23,6 mln. Hierdoor kwam de dekkingsgraad uit op 2,9 
(23,6/8,1). 
Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 is het 
risicoprofiel opnieuw berekend en uitgekomen op € 9,2 
mln. (toename van € 1,1 mln. t.o.v. Programmabegroting 
2017). De weerstandscapaciteit is teruggelopen tot € 17,0 
mln. (afname van € 6,6 mln. t.o.v. Programmabegroting 
2017). Dit wordt vooral veroorzaakt door het besluit van 
PS om circa € 6 mln. vanuit de Algemene Reserve in te 
zetten voor NLE/Batavialand. 
Hierdoor is de dekkingsgraad teruggelopen tot 1,8 
(16,9/9,2). 
 
 

Meijer 

11 Indicatoren SGP en 
PvdA 

Tijdigheid van de indicatoren  In de programma’s zijn de indicatoren opgenomen zoals 
deze in de Programmabegroting 2016 zijn opgenomen. Van 
enkele indicatoren ontbreken de cijfers 2016, omdat deze 
bij het opstellen van de Jaarstukken nog niet bekend 
waren. Indien dat het geval was, zijn de cijfers van 2015 
opgenomen en is dit duidelijk aangegeven. 

Allen 
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