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Verdiepingsbijlage Zomernota 2018 

Kern mededeling: 
Op 4 juli j l . is de Zomernota 2018 behandeld in de Commissie Bestuur. Afgespro
ken is dat de Commissieleden uiterlijk vrijdag 6 juli 2018 zouden laten weten 
welke voorstellen zij als nieuwe zaken ervaren die onvoldoende onderbouwd 
zijn. Tevens zou vanuit het College van GS worden aangegeven welke nieuwe 
beleidsvoorstellen geen uitstel dulden tot na het zomerreces. 

Op basis van de opmerkingen uit de Commissie en de op 6 juli door de fracties 
ingediende punten is bijgaande verdiepingsbijlage opgesteld. Hierin wordt per 
voorstel uit de Zomernota aangegeven: 
• Op welke wijze Provinciale Staten eerder zijn aangehaakt op het onderwerp; 
• Welke nieuwe beleidsvoorstellen geen uitstel dulden en waarom. 
Daarnaast is voor een aantal voorstellen een meer gedetailleerde (financiële) 
onderbouwing gegeven. 

Het voorstel is om deze verdiepingsbijlage te betrekken bij de reeds in uw bezit 
zijnde stukken met betrekking tot de Zomernota 2018 en de reeds geplande 
behandeling op 11/18 juli a.s. doorgang te laten vinden. 
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Verdiepingsbijlage Zomernota 2018 
 
Inleiding 
In de Commissie bestuur van 4 juli jl. is de Zomernota 2018 behandeld. De Zomernota 2018 
bevat diverse voorstellen tot bijstelling van de ramingen in de Programmabegroting 2018. 
Bij een aantal voorstellen zijn vanuit de commissie kanttekeningen gemaakt. Afgesproken is 
dat de fracties hun eventuele vragen uiterlijk 6 juli konden indienen bij de Griffie. Hiervan 
is door vier fracties gebruik gemaakt.  
In deze verdiepingsbijlage wordt ingegaan op deze vragen en opmerkingen. Er is (als 
bijlage) een tabel opgenomen waar per voorstel wordt aangegeven op welke wijze 
Provinciale Staten eerder bij het onderwerp zijn betrokken. Tevens is bij enkele voorstellen 
aanvullende informatie opgenomen onder andere naar aanleiding van de aanvullende 
vragen van de fracties. Voorts is aangegeven of nieuwe beleidsvoorstellen uitstelbaar zijn 
tot na het zomerreces 
Een aantal vragen en opmerkingen lenen zich minder voor opname in de tabel. Op die 
onderdelen wordt hieronder kort ingegaan 
 
Bestemming voordelig saldo Zomernota: 
De voorstellen in de Zomernota 2018 leiden tot een voordelig saldo van € 4,2 mln. Het 
voorstel is om dit voordeel toe te voegen aan de reserve strategische projecten. In de Nota 
reserves en voorzieningen 2015-2019 (PS besluit 16 december 2015 (1754206)) is opgenomen 
dat ‘niet op andere wijze bestemde positieve rekeningresultaten in beginsel aan deze 
reserve toegevoegd ten behoeve van de ontwikkelopgaven van Flevoland’1. In de periode 
2015-2018 is deze lijn ook toegepast bij Zomernota’s en Jaarstukken, zoals uit onderstaand 
overzicht blijkt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De enige afwijking op deze lijn betrof de Zomernota 2017. Daar is gekozen voor toevoeging 
van de het voordelig saldo aan de Algemene reserve, omdat de weerstandsratio op dat 
moment was gedaald tot 1,2 en daarmee dicht bij de ondergrens van 1,1 was uitgekomen. 
Omdat de actuele weerstandratio op 1,4 ligt (en de vastgestelde bandbreedte 1,1 tot 2,0 
is), is er op dit moment er geen aanleiding de Algemene reserve te versterken. 
 

1 Zie hieronder de relevante passages met betrekking tot de reserve strategische projecten uit de 
Nota reserves en voorzieningen 2015-2019. 

 
Reserve strategische projecten: 
Voeding: 
Jaarlijks wordt in de begroting een toevoeging aan de reserve opgenomen uit algemene middelen. 
Daarnaast worden niet op andere wijze bestemde positieve rekeningresultaten in beginsel aan deze 
reserve toegevoegd ten behoeve van de ontwikkelopgaven van Flevoland. 
 
Doel 
De reserve is ingesteld om projecten te realiseren/stimuleren die van strategisch belang zijn voor de 
provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Het gaat daarbij om majeure 
projecten die naar hun omvang niet binnen de jaarlijks in debegroting beschikbare middelen kunnen 
worden opgevangen. Gelet op de omvangrijke bedragen die veelal met het uitvoeren van majeure 
projecten zijn gemoeid en de noodzaak om tot verdere ontwikkeling van de provincie te komen, is 
een substantiële reserve de komende jaren noodzakelijk.    
 
 
 

Bestemming resultaat Zomernota en Jaarrekening 2015-2018
Zomernota Jaarstukken

2015 reserve strategische projecten reserve strategische projecten
2016 reserve strategische projecten reserve strategische projecten
2017 Algemene reserve reserve strategische projecten
2018 reserve strategische projecten (voorstel) n.n.b.
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Gegeven echter de omvang van de weerstandsratio achten wij het evenmin opportuun om 
middelen aan de Algemene reserve te onttrekken. De gehele Algemene reserve is nodig als 
weerstandscapaciteit.  Dit wordt bedoeld met de slotzin op blz. 5 van de Zomernota dat 
inzet van deze reserve (anders dan voor het afdekken van risico’ s) feitelijk niet mogelijk 
is. 
Tot slot willen wij opmerken dat het onttrekken aan dan wel storten van middelen in de 
reserve strategische projecten voorbehouden is aan PS. 
 
Maatregelen mobiliteitsmanagement Lelystad Airport 
Via het Provinciefonds wordt een decentralisatie-uitkering ontvangen voor 
mobiliteitsmaatregelen rondom Lelystad Airport (zie blz. 19 van de Zomernota). Deze 
bijdrage is opgenomen in de meicirculaire (die op 31 mei 2018 is verschenen). Bij het 
opstellen van deze Zomernota (peildatum 15 mei) was het exacte bedrag niet bekend. Om 
die reden is het bedrag niet opgenomen in de tabel op blz. 20, maar is voorgesteld dit 
bedrag door GS te laten verwerken na ontvangst . Inmiddels is het bedrag bekend 
(€ 569.000) en zal dit via mandaat begrotingswijziging worden verwerkt. Provinciale Staten 
worden hiervan in kennis gesteld. 
Deze middelen zullen worden ingezet voor het geschikt maken voor snelfietsen van het 
Larserpad en voor een fietsstimuleringsproject voor het LAB. De campagne 2 op 5 hoort hier 
bij. Het gaat zowel om het introduceren van een deelfietssysteem en deelautosysteem, als 
om gedragsbeïnvloeding d.m.v. een campagne. 
Dit geld is niet bedoeld voor reizigers die gebruik maken van Lelystad Airport als 
luchthaven. Het gaat expliciet om het woon-werkverkeer voor de bedrijventerreinen rond 
de luchthaven en om het verkeer op en tussen de bedrijventerreinen. Het rijk financiert dit 
mee in het kader van Beter Benutten. 
 
NB: Er is dus geen relatie met het bedrag van € 206.000 in de tabel op blz. 20. Dit bedrag 
heeft betrekking op het voorstel voor een andere verwerking van de voorbereidingskosten 
van OV maatregelen rondom de luchthaven (zie blz. 19 van de Zomernota). Het betreft het 
afdekken van reeds door de provincie gemaakte kosten ten laste van de 
bestemmingsreserve mobiliteit. 
 
Naam Amsterdam Lelystad Airport  
Provincie Flevoland hanteert zoveel als mogelijk in haar eigen stukken en eigen 
communicatie uitingen de term Amsterdam Lelystad Airport (ALA). Hier zijn meerdere 
redenen voor zoals eerder is uiteengezet. Ten eerste functioneert ALA als twin Airport van 
Schiphol. Door de uitstekende ontsluiting per OV en auto (beter dan alle ander luchthavens 
behalve Schiphol) kan het als 1 luchthaven systeem gezien worden. Daarnaast hechten de 
ondernemers net als wij aan het internationaal benadrukken van de metropoolregio 
Amsterdam waarin ‘Lelystad Airport’ ligt. Naast Rotterdam en Amsterdam geniet Lelystad 
helaas nog geen mondiale bekendheid. Schiphol heeft enkele jaren terug per brief van de 
heer Nijhuis, voormalig CEO, aangegeven dat zij dit begrijpen maar vooralsnog Lelystad 
Airport hanteren. Net als London Gatwick blijven wij Amsterdam Lelystad Airport gebruiken 
zoals alle afgelopen jaren van deze coalitie. Wij zullen er op toezien dat we deze naam 
voortaan consequent zullen hanteren. 
 
Aanwending verstrekte mandaten begrotingsbehandeling 2018 
Gevraagd is naar de discrepantie tussen beschikbare oormerken in de reserve strategische 
projecten en de verwachte besteding in 2018 (blz. 35 van de Zomernota). De oormerken 
zijn bedoeld voor de onderwerpen uit de Perspectiefnota 2017-2021. De intentie is dan ook 
om besteding gedurende die periode te laten plaatsvinden en niet volledig in 2018. 
 
Beter ramen 
Opgemerkt is dat vorig jaar het aspect ‘Beter ramen’ een prominente plaats had in de 
Zomernota en nu niet terugkomt. De reden is dat de peildatum van deze Zomernota 2018 
aanmerkelijk vroeger in het jaar ligt dan bij de Zomernota’s in voorgaande jaren. Om die 
reden is er in mindere mate nu al zicht op eventueel achterblijvende uitgaven en is het als 
apart thema daarom weggelaten.  
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Eerdere besluitvorming/informatieverstrekking Uitstelbaar (in geval van nieuw beleid) Nadere toelichting
Programma 1: Ruimt. ontwikkeling en waterbeleid

2018
1. Lelystad Next Level 358 In de mededeling aan PS (edocs 2237317) is aangegeven 

dat de ICL bijdrage wordt afgebouwd. De minister stelt dat 
de afbouw alleen verantwoord kan als Lelystad meerjarige 
programma's ontwikkelt gericht op het stimuleren van en 
versterken van de Stedelijke structuur. Met dit Strategische 
doel heeft de gemeente samen met het College van GS 
een stappenplan ontwikkeld. Er is geen budget geraamd 
voor dit proces in de provinciale begroting.  Begin juni is 
de Regiegroep Lelystad Next Level gestart. Om gelijk bij 
aanvang van het project deel te kunnen nemen is 
vooruitlopend op de besluitvorming op de Zomernota 2018 
de verplichting aangegaan, onder voorbehoud van 
akkoord PS. De provincie werkt opgavegericht dat vraagt 
om adaptiviteit qua begroting en personele inzet. De 
budgetbehoefte wordt om die reden ingebracht in de 
reguliere procedure voor de Zomernota 2018

Ja, maar niet wenselijk.
Proces is recent (Kick-off moment met rijk) gestart. Er is 
financieel voorbehoud gemaakt naar de gemeente. Uitstel 
is dus mogelijk, maar niet gewenst. 

Specificatie out of pocket kosten (totaal € 357.500,-):
- Regietafel (voorzitter/programmasecretariaat 
/faciliteiten/communicatie): € 137.500,-, 
- Deeltafels (voorzitter/projectsecretariaat/ verdieping/faciliteiten): 
€ 100.000, 
- Apparaatskosten (coördinatie & advisering) € 120.000,-.
Er is interne capaciteit beschikbaar om de provincie te 
vertegenwoordigen in het coördinerende overleg Lelystad Next 
Level, de deeltafels en deel te nemen aan de benodigde interne 
afstemmingsoverleggen. Deze wordt ingezet. Deze capaciteit 
maakt geen deel uit van de becijferde apparaatslasten. 
Er is geen interne capaciteit beschikbaar voor de voorbereiding 
en uitvoering van werkzaamheden die voortvloeien uit de 
tafelgesprekken, het coördinerende overleg Lelystad Next Level 
en de benodigde interne afstemmingsoverleggen. Deze 
capaciteit maakt deel uit van de becijferde apparaatslasten.
Onderbouwing 120.000: 
€105.000: drie externe adviseurs (tafels Sociaal Sterk, Next 
Level Economie & Onderscheidend Onderwijs). Inzet tafel Natuur 
& recreatie is geborgd via inzet Nationaal Park Nieuwland.
€15.000: Externe capaciteit voor interne coördinatie en 
integratie.

2. Omgevingswet -300 Betreft aframing eerder beschikbaar gestelde middelen n.v.t. (bestaand beleid)
3. Herstructuring bedrijventerreinen pm In de periode 2010 t/m 2013 heeft de provincie in 4 

tranches geld van het Rijk ontvangen voor de 
ondersteuning van gemeentelijke 
herstructureringsterreinen. Op basis van het randstedelijke 
rekenkameronderzoek in 2010 en de oproep vanuit 
Provinciale Staten is 2011 de beleidsregel 
herstructuringsprojecten Flevoland opgesteld. Zie ook 
Statenmedeling van 2 februari 2015 (edocs 1707101) & 
PS besluit 18-2-2015 (edocs 1687748) om middelen 
hiervoor beschikbaar te stellen. De besteding is 
afhankelijk van aanvragen van gemeenten. In voorgaande 
jaren zijn minder aanvragen binnengkomen, maar deze 
worden nu wel voorzien. 

n.v.t. (bestaand beleid) Van de indertijd voor herstructurering bedrijventerreinen 
beschikbaar gestelde middelen is in totaal nog € 995.000 
beschikbaar. Hiervan is € 500.000 reeds opgenomen in de 
begroting 2018 en € 495.000 geoormerkt in de reserve 
strategische projecten. Indien de gemeenten er in slagen dit jaar 
voldoende goede projectaanvragen in te dienen is mogelijk het 
gehele bedrag van € 995.000  nodig. Gegeven die onzekerheid 
is het voorstel  om het reeds in de begroting beschikbare budget 
van € 500.000 thans niet te verhogen, maar ons college toe te 
staan dit te doen als de aanvragen daartoe aanleiding geven.

totaal 58



 
 

Eerdere besluitvorming/informatieverstrekking Uitstelbaar (in geval van nieuw beleid) Nadere toelichting
Programma 2: Landelijke gebied en natuur

2018
1. Fonds Leefbaarheid landelijk 

gebied
-125 Fonds landelijk gebied is opgenomen in Coalitieakkkoord. 

Via de mededeling (edocs 2223375) zijn PS op de hoogte 
gebracht.

n.v.t. (bestaand beleid)

2. Moerasreset 800 Het beheerplan Natura 2000 Oostvaardersplassen (2015) 
is het kader voor het uitvoeren van de 
beheerplanmaatregelen. De moeras-reset is hier één van 
de maatregelen. Provincie Flevoland ontvangt jaarlijks geld 
van het Rijk voor Natura 2000. De afgelopen jaren, tijdens 
de voorbereiding van de beheerplanmaatregelen, heeft de 
provincie dit geld opgespaard. Eén deel hiervan, € 
800.000,-, wordt  nu, via de zomernota voorgesteld ter 
beschikking te stellen voor de uitvoering. 

n.v.t. (bestaand beleid) Het budget is nodig voor nader onderzoek, 
graafwerkzaamheden, aanleggen aflaatwerk en afvissen.

3. Faunabeheereenheid 75 Reeds in Perspectiefnota 2019-2022 opgenomen n.v.t. (bestaand beleid)
4. Faunabeheerplan 125 In de mededeling aan PS (edocs 2210364) is 

aangegegeven dat GS vooruitlopend op de besluitvorming 
op de Zomernota 2018 de subsidie aan de 
Faunabeheereenheid wil toekennen om zo ervoor te 
zorgen dat er tijdig een nieuw faunabeheerplan is 
vastgesteld.

n.v.t. (bestaand beleid)

5. NP Nieuw Land 500 Op 28 mei 2014 hebben PS besloten de status van 
Nationaal Park aan te vragen (edocs 1573881).
In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat de provincie een 
aanvraag gaat doen om voor Nieuw Land een status van 
nationaal park te verkrijgen. Ook is daarin vastgelegd dat 
er een masterplan voor Nieuw Land zal worden opgesteld.

n.v.t. (bestaand beleid) Onderbouwing van het gevraagde totaalbedrag van € 500.000:
Projectleiding  € 75.000
Ontwerp- en ingenieursbureaus € 250.000 
Communicatie/marketing/redactie/drukwerk € 95.000
Advies duurzaamheid/ bereikbaarheid/contractering € 55.000
Divers € 25.000

Het bedrag in de begroting 2018 ad € 266.000 is grotendeels 
verplicht c.q. besteedt aan producten en diensten die in het kader 
van Masterplan National Plan (io) Nieuw Land
verricht dienen te worden.

6. Landschapsbeheer Flevoland 23 Er is abusievelijk meer subsidie verleend aan 
Landschapsbeheer Flevoland dan het budget dat in de 
begroting is opgenomen (zie mededeling 
Budgetoverschrijding subsidies Landschapsbeheer 
(edocs 2227770, 22 mei 2018)

n.v.t. (bestaand beleid)

totaal 1.398
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Eerdere besluitvorming/informatieverstrekking Uitstelbaar (in geval van nieuw beleid) Nadere toelichting
Programma 3: Economie

2018
1. PoC-fonds 4.000 In lijn met het Economisch Programma, dat PS hebben 

vastgesteld op 21 september 2016 (edocs 1899463). 
Enkel versnelling van 2 miljoen in verband met daarmee 
samenhangende extra dekking vanuit Europese middelen 
voor beheerkosten.

n.v.t. (bestaand beleid)

2. Waterplanten 50 Reeds in Perspectiefnota 2019-2022 opgenomen. 
In het beleidsplan Recreatie & Toerisme staat dat wij ons 
willen profileren met ons unieke en onderscheidende 
karakter; nieuw land op de zeebodem. De waterrecreatie 
en de watersportsector zijn belangrijk voor ons en is een 
sector van economische betekenis. Vanuit het sportbeleid 
wordt talentontwikkeling binnen watersporten als zeilen, 
surfen en kitesurfen gestimuleerd. Het aantrekkelijk en 
bevaarbaar houden van de vaarwegen en de randmeren is 
ook opgenomen in het programma Mobiliteit en Ruimte.

n.v.t. (bestaand beleid) Het waterrecreatieseizoen loopt van april tot oktober. Vanaf eind 
juni wordt overlast ervaren van de waterplanten. Het meest 
effectief is dan om z.s.m. te gaan maaien. Gelet op de Wet 
Natuurbescherming mag dat vanaf juli.  We zullen dan aansluiten 
op de maaiwerkzaamheden die gemeente Almere en Noord-
Holland al in gang hebben gezet.
Dit bedrag is opgenomen n.a.v. eerdere gesprekken met 
betrokken waterrecreatiepartijen (Gastvrije randmeren, 
watersportverbond Hiswa, provincie Noord-Holland en gemeente 
Almere) en de verzoekbrief van de Hiswa en de 
watersportverbond van 9 mei 2018. Het is bedoeld voor het 
maaien van waterplanten op het IJmeer. De geschatte 
maaikosten daarvoor zijn in totaal ca. €125.000. Provincie Noord-
Holland en de gemeente Almere nemen ook een deel van de 
kosten op zich.

totaal 4.050

Programma 4: Cultuur, samenleving en sport
2018

1. Financiële afwikkeling NLE/HFA -898 Bij de besluitvorming op 7 december 2016 omtrent de 
ontvlechting van NLE is een voorziening getroffen voor het 
provinciale aandeel in de opgebouwde rechten van 
medewerkers die over zijn gegaan naar Batavialand. Door 
natuurlijk verloop is een deel van deze voorziening niet 
meer noodzakelijk en kan daarom vrijvallen. Daarnaast 
heeft er een eindafrekening plaatsgevonden omtrent de 
ontvlechting van NLE. Conform het besluit is er een 
suppletie gedaan voor de ontvlechtingskosten. Bij de 
eindafrekening is gebleken dat een deel van de begrote 
lasten lager zijn uitgevallen. Hierdoor krijgt de provincie 
conform de oude verdeelsleutel het teveel gestorte bedrag 
terug. Deze meevaller staat toegelicht en staat ter vrije 
besteding aan Provinciale Staten. Dit bedrag maakt 
onderdeel uit van het voordelig saldo van de Zomernota 
2018 ad € 4,2 mln. (zie tabel pagina 5 van de Zomernota)

n.v.t. (bestaand beleid) De meevaller uit de financiële afwikkeling wordt voor een deel 
gebruikt om enkele projecten in 2019 te bekostigen, waarvoor in 
de begroting 2019 geen middelen beschikbaar zijn. Deze 
middelen worden overgebracht naar 2019 via de reserve 
Doorgeschoven activiteiten.

totaal -898
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Eerdere besluitvorming/informatieverstrekking Uitstelbaar (in geval van nieuw beleid) Nadere toelichting
Programma 5: Energie, milieu en klimaat

2018
1. PAS 50 Reeds in Perspectiefnota 2019-2022 opgenomen. Dit 

bedrag komt voort uit besluitvorming in IPO verband. In de 
Algemene Vergadering van het IPO van 24 mei 2018 is 
besloten om structureel meer geld aan de IPO-PAS 
begroting toe te voegen.

n.v.t. (bestaand beleid) De extra bijdrage is uitgebreid binnen IPO besproken en heeft 
uiteindelijk tot besluitvorming in IPO-Bestuur geleid. Dit zorgt voor 
voldoende budget om het proces op orde te houden. Het 
rekeninstrument AERIUS faciliteert ook bij ruimtelijke 
planvorming in relatie tot stikstof

2. Impuls Omgevingsveiligheid 96 Betreft doorbetaling decentralisatie-uitkering vanuit Provinc n.v.t. (bestaand beleid)
3. OFGV invoering KPS -282 Reeds in Perspectiefnota 2019-2022 opgenomen n.v.t. (bestaand beleid)
4. Opgave Duurzame Energie 350 De startnotitie Duurzame Energie (8 november 2017edoc 

2119726).
Nee,
Bij uitstel loopt de integratie van de Flevolandse Energie 
Agenda  (FEA) met de Regionale Energie Strategie (RES) 
en de uitvoering van de FEA vertraging op. IPO Bestuur 
heeft aan het Rijk toegezegd dat de provincies de RES-
proceskosten voor 2018 en 2019 zullen gaan betalen. 

Onderbouwing bedrag (totaal € 350.000): 
- Personele capaciteit voor procesbegeleiding en het nader 
uitwerken van de FEA (betreft aanvullende inhuur, optie 
personeel in dienst nemen zit in Perspectiefnota (onder 1a3; 
doorontwikkeling afdeling RE) vanaf 2019, niet voor lopend jaar).
- Diverse onderzoeken zoals provinciale mogelijkheden in kaart 
brengen van CO2-reductie in relatie tot het Klimaatakkoord en 
het Programma  Ruimte & Mobiliteit, strategische verkenningen 
naar de mogelijk inzet van oppervlaktewater in de 
energietransitie, onderzoek naar de lange termijn betekenis van 
de energietransitie op de ruimtelijke ordening.
Het bedrag van € 350.000 komt ten laste van het bestaande 
oormerk Energieagenda binnen de stelpost Nieuw Beleid (€7.3 
miljoen)

5. Duurzaam Gebruik Ondergrond 1.110 De Nota Ondergronds Verbinden is op 5 juni 2013 in PS 
vastgesteld (edocs 1362276). Het daarop gebaseerde 
uitvoeringsprogramma duurzaam gebruik ondergrond 
2016-2020 is via mededeling d.d. 1 maart 2016 (edocs 
1871733) aan PS toegezonden. Verwachte uitgaven 2018 
zijn geactualiseerd binnen het vastgestelde totale 
financiele kader hiervoor voor de periode 2016-2020.

n.v.t. (bestaand beleid)

totaal 1.324

Programma 6: Mobiliteit
2018

1. OV-maatregelen luchthaven 206 Betreft een technische administratieve afwikkeling door 
het wijzigen van uitvoerende partij binnen de bestuurlijke 
overeenkomst inzake de bereikbaarheid van de luchthaven 
Amsterdam Lelystad Airport.

n.v.t. (bestaand beleid)

2. Oostrand -215 In het coalitieakkoord 2015 - 2019 is geld gereserveerd 
voor de aanpak van verbetering Oostrand. Deze middelen 
zijn via de Perspectiefnota 2015 - 2019 daarvoor 
gereserveerd. Uitstel leidt ertoe dat de maatregelen in het 
kader van de ontsluiting niet tijdig kunnen aanvangen. De 
haalbaarheid om deze dan nog in 2018 te realiseren is 
dan beperkt.

n.v.t. (bestaand beleid)

totaal -9
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Eerdere besluitvorming/informatieverstrekking Uitstelbaar (in geval van nieuw beleid) Nadere toelichting
Programma 7: Gebiedsontwikkeling

2018
1. Servicehaven Noordelijk 

Flevoland
175 Dit betreft een deel van de € 1 mln. die PS beschikbaar 

hebben gesteld bij de Zomernota 2015 vanuit de reserve 
procesgelden gebiedsontwikkeling

n.v.t. (bestaand beleid)

2. Amsterdam Lelystad Airport 50 Conform vigerend beleid wordt jaarlijks in eerste instantie 
75% van de totale verwachte proceskosten opgenomen in 
de lopende begroting. In Zomernota 2018 wordt zonodig 
de overige 25% beschikbaar gesteld vanuit de reserve 
Procesgelden gebiedsontwikkeling.

n.v.t. (bestaand beleid)

3. Rijksvastgoed Lelystad 50 In de reserve Strategische Projecten is een oormerk 
opgenomen voor werkzaamheden in dit kader. In de 
begroting 2018 is de onttrekking aan de reserve nog niet 
opgenomen, omdat er nog geen concrete activiteiten 
bekend waren.

n.v.t. (bestaand beleid)

4. Kap. lasten Flevokust-Haven -390 De kapitaallasten (afschrijving) van de haven worden 
gedekt door de opbrengsten uit erfpacht. Het eerste jaar 
waarin wordt afgeschreven is het jaar nadat oplevering 
heeft plaatsgevonden.

n.v.t. (bestaand beleid)

5. Pacht Flevokust-Haven 207 De pachtopbrengsten maken onderdeel uit van de 
businesscase Flevokust.

n.v.t. (bestaand beleid)

6. Innovatiepaviljoen Floriade -25 Betreft het aanpassen van de geraamde kapitaallasten 
aan de verwachte oplevering van het object.

n.v.t. (bestaand beleid)

7. IFA -1.800 Het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA) betreft 
een subsidieregeling uit 2006 voor projecten die moeten 
bijdragen aan de verdere ontwikkelingen/schaalsprong van 
Almere. Het IFA-programma had een geplande looptijd tot 
en met 2020.

n.v.t. (bestaand beleid)

8. Markermeer IJmeer 25 Conform vigerend beleid wordt jaarlijks in eerste instantie 
75% van de totale verwachte proceskosten opgenomen in 
de lopende begroting. In Zomernota 2018 wordt zonodig 
de overige 25% beschikbaar gesteld vanuit de reserve 
Procesgelden gebiedsontwikkeling.

n.v.t. (bestaand beleid)

9. Nieuwe Natuur 400 Het procesgeld Nieuwe Natuur wordt gedekt vanuit de 
reserve Nieuwe Natuur, welke opgebouwd wordt door de 
pachtopbrengsten en netto verkoopopbrengsten van 
gronden.

n.v.t. (bestaand beleid) Van PS is de opdracht gekregen om realisatieovereenkomsten 
af te sluiten voor alle lopende projecten. De activiteiten zijn 
daarom geïntensiveerd, waarvan het gevolg is dat de lasten 
drukken op het budget van 2018. De middelen zijn binnen het 
programma en de reserve beschikbaar. Het is geen wijziging van 
kader, maar van timing binnen het programma.

totaal -1.308
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Eerdere besluitvorming/informatieverstrekking Uitstelbaar (in geval van nieuw beleid) Nadere toelichting
Programma 8: Kwaliteit openbaar bestuur

2018
1. Technische Bijstand EU 100 Flevoland voert werkzaamheden uit voor de Management 

Autoriteit, waarvoor jaarlijks een bijdrage in de vorm van 
Technische Bijstand wordt ontvangen.

n.v.t. (bestaand beleid)

2. Uitvoeringskosten POP3 620 POP3 is het plattelandsontwikkeling programma voor de 
programmaperiode 2014-2020.

n.v.t. (bestaand beleid) Deze afwijking komt door een timingsverschil in het 
uitvoeringsprogramma wat wij met RVO.nl zijn aangegaan. De 
uitvoeringskosten 2018 zullen hoger zijn dan begroot, omdat de 
inschatting van die kosten door RVO.nl pas gedurende 2018 
beschikbaar is gesteld. Deze kosten worden grotendeels 
onttrokken aan de reserve p-MJP/POP.

Doordat de uitvoeringskosten door RVO.nl worden geïndexeerd 
en doordat er meer werkzaamheden uitgevoerd moeten worden 
door RVO.nl zullen de daarmee gemoeide kosten over de gehele 
programmaperiode hoger zijn (€ 1,185 mln.). In de zomernota is 
ook een verhoging van het budget 2018 gevraagd. Dat bedrag 
maakt deel uit van de totale uitvoeringskosten die onttrokken 
worden aan de reserve p-MJP/POP en komt dus niet bovenop de 
gevraagde storting in de reserve.

3. AV middelen PS -80 Uitwerking besluit PS van 18 april 2018(edocs2218039) n.v.t. (bestaand beleid)
4. IPO 160 reeds in Perspectiefnota 2019-2022 opgenomen n.v.t. (bestaand beleid) Zoals in de Perspectiefnota 2019-2022 reeds is aangegeven 

brengt een aanscherping en meer zichtbaar IPO brengt grotere 
inzet met zich mee. De inzet op het Interbestuurlijk programma en 
de onderwerpen die daarbij voor provincies van belang zijn zullen 
de nodige aandacht en middelen vragen. Ook de uitvoering van 
de Nationale Omgevingsvisie kan voor Flevoland van belang zijn. 
Deze hangt mede samen met de gezamenlijke ambities van de 
provincies, het huidige kabinet en andere partners.

5. Vergoeding Statenleden 40 reeds in Perspectiefnota 2019-2022 opgenomen n.v.t. (bestaand beleid)
6. Nationale viering bevrijdingsdag 5 

mei
100 reeds in Perspectiefnota 2019-2022 opgenomen n.v.t. (bestaand beleid) Het bedrag is gebaseerd op ervaringscijfers van andere 

provincies die dit in vorige jaren hebben georganiseerd.

7. Provinciefondsuitkering -3.500 Op basis van recente externe informatie n.v.t. (bestaand beleid)
8. Opcenten MRB -1.000 Op basis van recente externe informatie n.v.t. (bestaand beleid)
9. Dividend BNG -147 Op basis van recente externe informatie n.v.t. (bestaand beleid)
9. Waardering aandelen BNG 40 In de mededeling aan PS (edocs 1991402 ) Evaluatie 

verbonden partijen is onder meer opgenomen om het 
aandeelhouderschap in de BNG te beëindigen. 

n.v.t. (bestaand beleid) Om de beëindiging van het aandeelhouderschap in de BNG te 
kunnen realiseren is het het van belang om inzicht te hebben in 
de mogelijkheden, de waardering van de aandelen en de daarbij 
te hanteren strategie. Hiervoor is externe expertise nodig.

10. MAB oormerk stelpost Nieuw 
Beleid

-600 Periodiek worden PS geinformeerd over de voortgang van 
de MAB. 

n.v.t. (bestaand beleid) Bedrag is naar verwachting, op basis van de MAB, wel 
structureel nodig, maar nog niet in 2018.

11. Stelpost onzekerheden 
Perspectiefnota

-400 Conform vigerend beleid afgesproken in Perspectiefnota 
2017-2021

n.v.t. (bestaand beleid)

12. Kosten nieuwe Coalitie 180 reeds in Perspectiefnota 2019-2022 opgenomen n.v.t. (bestaand beleid) Bedrag bestaat uit € 25.000 vervoerkosten (dienstreizen),  € 
55.000 aanpassing huisvestiging bestuursvleugel, 0,5 fte 
gedeputeerde, 0,5 fte bestuursondersteuning en 0,5 fte 
secretariaat.

13. Uitbreiding fte's Infra 500 reeds in Perspectiefnota 2019-2022 opgenomen n.v.t. (bestaand beleid)
14. WNRA -133 reeds in Perspectiefnota 2019-2022 opgenomen n.v.t. (bestaand beleid)

totaal -4.121


