Invulling gedane toezeggingen bij behandeling Perspectiefnota 2017-2021 in Integrale Commissie op 19 april 2017
Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2017-2021 in de Integrale Commissie op 19 april 2017 zijn vanuit het College van GS enkele toezeggingen
gedaan, die voor de Statenbehandeling van 10 mei 2017 zouden worden nagekomen. De invulling hiervan treft u hieronder aan.
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Onderdeel
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1. Omgevingsvisie

Toegezegd is dat de Staten voor de
besluitvorming over de Perspectiefnota in PS
een nadere onderbouwing ontvangen van het
opgenomen bedrag van € 0,8 mln. voor de
Omgevingsvisie voor 2017.

Portefeuille
houder
Lodders

Invulling
Het opgenomen budget voor de 3e fase van de Omgevingsvisie FlevolandStraks voor
2017 is opgebouwd uit twee onderdelen. Het coördinatieniveau van de
Omgevingsvisie (€ 250.000) en het niveau van de zeven maatschappelijke opgaven in
de Omgevingsvisie (€ 500.000).
Coördinatieniveau Omgevingsvisie € 250.000
Opzetten vervolg startnotitie
Coördinatie, communicatie en social media strategie, bestuurlijk proces
uitvoering omgevingsvisie
Inspraak, F300 en antwoordnota
Afstemming lopende activiteiten met omgevingsvisie
Verkenning instrument programma conform Omgevingswet
Organisatie uitvoeringskracht Omgevingsvisie (incl. training)
Opzetten financieel kader en investeringsstrategie uitvoering Omgevingsvisie
Uitwerking en opzet Trendatelier
Afstemming met verplichte programma’s Omgevingswet (geluid, water, natuur)
en verordening
Voor een deel wordt het budget gebruikt voor Inhuur (aanvullend op inzet vanuit
organisatie); een deel zijn out of pocket uitgaven.
Vervolg maatschappelijke opgaven uit Omgevingsvisie € 500.000
Per onderscheiden opgave (7) worden kosten voorzien voor:
Opzetten vervolg startnotitie met richtinggevende beleidskaders voor PS (7x)
Quick wins (o.a. krachtige samenleving, duurzame energie, circulaire economie)
Opzetten governance met partners
Vervolg bijeenkomsten met potentiële partners en andere betrokkenen
Opzetten communicatie en social media strategie per perspectief
Inventarisatie lopend beleidslijnen per maatschappelijke opgave
Stroomlijning lopende activiteiten met perspectief
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Externe advisering & onderzoek
Startbijeenkomsten met partners
Het gemiddeld benodigde bedrag per maatschappelijk opgave wordt voor 2017
ingeschat op circa € 75.000. Voor een deel wordt het budget gebruikt voor Inhuur
(aanvullend op inzet vanuit organisatie); een deel zijn out of pocket uitgaven.
Nadere toelichting
In de Startnotitie Omgevingsvisie (oktober 2015) zijn de volgende fasen gedefinieerd:
Fase 1: atelier Flevo-perspectieven
Fase 2: opstellen Omgevingsvisie
Fase 3: uitwerken opgaven Omgevingsvisie
Hierbij is aangegeven dat het destijds beschikbaar gestelde budget van € 1 mln.
wordt ingezet in fase 1 (Atelier Flevo-perspectieven) en fase 2 (opstellen
Omgevingsvisie). Tevens staat in de startnotitie voor fase 3 onder meer aangegeven:
In deze fase gaan we oogsten. Vanaf januari 2017 gaan we het strategische voorwerk
uit de 1e en 2e fase ten aanzien van definiëring van de maatschappelijke opgaven,
de oplossingsrichtingen en in samenwerking met partners omzetten in een
operationele aanpak oftewel in nieuw beleid en bijbehorende
uitvoeringsstrategieën. Hierbij behouden partners hun eigen
verantwoordelijkheden. Maar in de samenwerking gaan we op zoek naar de wijze
waarop we kennis, bestuurskracht, bevoegdheden en (uitvoerings)instrumenten bij
elkaar kunnen brengen, zodat dit leidt tot effectief beleid en een krachtige
uitvoering…. Bij de start krijgen Provinciale Staten een (vervolg)startnotitie ter
besluitvorming aangeboden.
…. Aanvullend op de uitwerking van de maatschappelijke opgaven zal er ook sprake
zijn van activiteiten op coördinatieniveau. … Ook voor de aanpak van deze taken
wordt …. een startnotitie aan Provinciale Staten aangeboden.
Tevens is in de Startnotitie gesteld om de Omgevingsvisie met inzet van vele partners
op te stellen. In fase 1 en 2 zijn honderd nationale experts betrokken, een veelvoud
aan regionale experts, een meervoud aan inwoners en organisaties en duizenden
interacties via sociale media. Uiteindelijk hebben circa 70 Flevolandse organisaties
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de inhoudelijke ambities van de Omgevingsvisie ondersteund tijdens de
voorjaarsbijeenkomst op 4 april j.l..
De partijen hebben tijdens deze bijeenkomst hun voornemen aangegeven om de
ambities uit de Omgevingsvisie in gezamenlijkheid met de provincie Flevoland om te
willen zetten naar concrete acties en resultaten.
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2. Economische
ontwikkeling

Onderstaande vraag zal nog schriftelijk
worden beantwoord:
Hoe verhoudt zich het verdubbelen van het
watersportstrand en het houden van
internationale wedstrijden tot de
doelstellingen van het N2000-gebied?

Rijsberman

3

Financieel kader

Er zal een toelichting worden gegeven op de
tabel op blz. 7 waar wordt gesproken over
een hogere opbrengst MRB door extra
voertuigen.

Appelman

4

Inzet reserve
strategische
projecten

Onderstaande vraag zal nog schriftelijk
worden beantwoord:
Passen de voorgelegde bestedingsvoorstellen
wel binnen het karakter van de reserve
strategische projecten?

Appelman

Door het jaar 2017 zowel te gebruiken voor inspraak alsmede het voorbereiden van
de volgende fase wordt voorkomen dat er een onnodige lange periode van passiviteit
ontstaat rondom de aanpak van de maatschappelijke opgaven. Deze passiviteit kan
een averechts effect hebben op de betrokkenheid van partners. Wel zullen
Provinciale Staten de vervolg startnotities pas kunnen vaststellen nadat er een
definitief besluit in het 4e kwartaal 2017 is genomen over de Omgevingsvisie.
Het ontwerp van het grotere watersportstrand is nog niet bekend; dit wordt in de
komende maanden opgesteld. De verwachting is dat het grotere watersportstrand en
het houden van internationale wedstrijden niet strijdig zijn met de natuurwetgeving
en de Natura 2000 doelstellingen.
Er is een Nbwet vergunning (edocs 1871251) verleend waarin kitesurfen met
uitzondering van de maand mei is toegestaan langs de gehele strekdam en het
plangebied van ca. 300 ha.. Voor het grotere strand is aanpassing van de vergunning
waarschijnlijk niet nodig omdat de omvang van het strand binnen de strekdam valt.
Verder is er bij de beoordeling uitgegaan van verstoring van het gehele plangebied;
een toename van het gebruik verandert hier niets aan.
Zoals op blz. 26 van de Perspectiefnota is toegelicht is door een overname van een
autoleasebedrijf het aantal voertuigen in onze provincie op 1 januari 2017
toegenomen met circa 65.000. Dit heeft een verwacht netto voordelig financieel
effect van € 2,2 mln. per jaar, dat is verwerkt in de tabel op blz. 7 van de
Perspectiefnota. Dit bedrag is stabiel, omdat in het meerjarenperspectief niet wordt
geanticipeerd op eventuele groei of krimp van het wagenpark.
NB: Voor 2017 is met een netto opbrengst van € 2,1 mln. gerekend, omdat mutaties
altijd beperkte incidentele overgangseffecten hebben.
In de Perspectiefnota zijn diverse bestedingsvoorstellen gedaan met een incidenteel
karakter. Deze zouden ten laste kunnen komen van de aangeven incidentele
begrotingsruimte.
Zoals in de Perspectiefnota is aangegeven wordt rekening gehouden met een
incidentele begrotingsruimte van circa € 20 mln. Deze bestaat uit:
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Vrije ruimte reserve strategische projecten:
€ 12,5 mln.
Inzet deel ruimte nieuw beleid 2017/2018:
€ 5,0 mln.
Vrijval bestemmingsreserves EU projecten:
€ 2,9 mln.
De incidentele begrotingsruimte bestaat dus voor circa 60% uit de reserve
strategische projecten en voor 40% uit ‘ongelabelde’ middelen.
In de Perspectiefnota is, gegeven het richtinggevende karakter ervan, nog niet per
bestedingsvoorstel een directe koppeling gemaakt met een van de genoemde drie
dekkingsbronnen.
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Risicomanagement

Toegezegd is dat over dit onderwerp een
presentatie zal worden gehouden in de
Commissie Bestuur.

Appelman

In de op 16 december 2015 door PS vastgestelde nota reserves en voorzieningen
2015-2019 is de volgende doelstelling voor de reserve strategische projecten
opgenomen:
De reserve is ingesteld om projecten te realiseren/stimuleren die van strategisch
belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de
provincie.
Naar de mening van het college voldoen diverse bestedingsvoorstellen aan deze
doelstelling.
Het college heeft er voor gekozen om de bestuurlijk relevante en kaderstellende
aspecten inzake het geactualiseerde risicomanagement via de Perspectiefnota voor
te leggen aan PS en op die wijze Provinciale Staten te betrekken. De nota – welke PS
op basis van de Financiële verordening zouden kunnen verwachten- is ambtelijk van
aard. Toegezegd is dat – indien de staten dat wensen - over dit onderwerp een
presentatie gehouden kan worden in de Commissie Bestuur.
Over de hoogte van het weerstandsvermogen en het verlagen daarvan (omdat die
zich boven de bovengrens van 2,0 bewoog) is in 2016 vele malen gedebatteerd. Bij
de Perspectiefnota 2016-2020 is een mededeling over de vermogenspositie opgesteld
(e-docs 1921107). In die mededeling werd aangegeven dat het in 2016 nog niet
opportuun was om het weerstandvermogen actief te verlagen. Gemeld werd dat het
college zich zou kunnen voorstellen dat verlaging aan de orde zou komen bij de
"midterm review" op het Collegeuitvoeringsprogramma.
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