
Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023 
1 Inleiding 
Voor u ligt de nota “Reserves & Voorzieningen 2020 - 2023”. Het doel van deze nota is het 
bestaande beleid voor reserves en voorzieningen te herijken en het beleid voor de komende vier 
jaar vast te stellen. Hiermee is de nota volgend aan de bestuursperiode en worden de reserves en 
voorzieningen uiterlijk in 2023 opnieuw doorgelicht op nut en noodzaak en het beleid rondom 
reserves & voorzieningen herijkt. 

De grondslag voor deze nota is artikel 10 van de “Financiële verordening provincie Flevoland 2018” 
welke bepaalt dat elke 4 jaar een nota reserves en voorzieningen ter behandeling en vaststelling bij 
Provinciale Staten wordt aangeboden. 

Deze nota behandelt de vorming en besteding van de reserves en voorzieningen. Basis voor deze 
nota is de evaluatie die heeft plaatsgevonden in de beeldvormende en oordeelsvormende 
commissies voorafgaand aan de vaststelling van deze nota door Provinciale Staten.  

Geen onderdeel van deze nota is de gewenste weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit is 
namelijk bepaald in de nota “Risicomanagementbeleid” zoals die is vastgesteld door Provinciale 
Staten. 

In hoofdstuk 2 is het beleidskader van de reserves verder uitgewerkt. Het beleidskader voor de 
voorzieningen is opgenomen in hoofdstuk 3. Op hoofdlijnen is de strekking van deze hoofdstukken 
samengevat in bijlage 1. De inhoudelijke onderbouwing van de reserves en voorzieningen is in 
afzonderlijke informatiebladen opgenomen in de bijlage 2 van deze nota. Elk informatieblad bevat 
de inhoudelijke onderbouwing, het door Provinciale Staten vastgelegde kader, de soort 
reserve/voorziening, de looptijd, de voeding, het bestedingsdoel en eventuele bijzondere 
voorwaarden die door Provinciale Staten aan de reserve/voorziening zijn verbonden.  

2 Reserves 
Reserves zijn onderdeel van het eigen vermogen van de provincie en conform artikel 43 van het 
“Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV) dienen reserves 
onderscheiden te worden in de Algemene Reserve en Bestemmingsreserves. Het instellen van 
bestemmingsreserves is voorbehouden aan Provinciale Staten.  

De bestemmingsreserves zoals gedefinieerd in het BBV zijn in Flevoland in drie categorieën 
verdeeld, te weten bestemmingsreserves, uitvoeringsreserves en egalisatiereserves.  

Naast de voeding (€) van de reserves - zoals in de bijlage is weergegeven en in de 
programmabegroting is opgenomen - kunnen reserves aangevuld worden aan de hand van separate 
besluitvorming of bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 

Alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn vervolgens in de begroting conform artikel 
17 van het BBV te relateren aan de verschillende programma’s. 

Het onderscheid tussen de verschillende soorten reserves is in onderstaande vier paragrafen verder 
uitgewerkt.  

2.1 Algemene Reserve 
Op grond van het BBV is er één algemene reserve en stortingen en onttrekkingen zijn voorbehouden 
aan Provinciale Staten.  

De omvang van de algemene reserve is afhankelijk van de gewenste weerstandscapaciteit zoals is 
vastgelegd in de door Provinciale Staten vastgestelde nota “Risicomanagementbeleid”.  

Alle niet bestemde resultaten worden in eerste instantie toegevoegd aan de Algemene Reserve, 
tenzij de weerstandscapaciteit op niveau is (binnen de bandbreedte zoals vastgelegd in de nota 



“Risicomanagementbeleid”). Wanneer de weerstandscapaciteit op niveau is, worden de resterende 
niet bestemde middelen gestort in de “Brede Bestemmingsreserve”1.   

Aangezien de omvang van de algemene reserve gerelateerd is aan de gewenste 
weerstandscapaciteit worden op deze reserve in principe geen oormerken vastgelegd2.  

2.2 Bestemmingsreserve 
Vrij vertaald is een bestemmingsreserve een spaarpot voor ideeën. Onttrekkingen en stortingen in 
deze reserves zijn voorbehouden aan Provinciale Staten. 

Bestemmingsreserves vragen verdere concretisering voordat deze kunnen worden ingezet. Naarmate 
de bestemming concreter wordt, kan Provinciale Staten besluiten om een (gedeelte van een) 
bestemmingsreserve te oormerken of - wanneer plannen concreet genoeg zijn - de middelen aan de 
reserve te onttrekken en te programmeren in de begroting (of onder te brengen in een 
uitvoeringsreserve).  

Door oormerken aan te brengen wordt inzichtelijk gemaakt wat de vrije besteedbare ruimte binnen 
een bestemmingsreserve is. Een oormerk is een allocatie van geld voor bepaalde doelen of 
projecten die nog niet volledig zijn uitgewerkt. Hiermee wordt voorkomen dat de beschikbare 
financiële ruimte dubbel wordt ingezet met overcommitering tot gevolg. Het oormerken van 
bestemmingsreserves is voorbehouden aan Provinciale Staten.  

Bestemmingsreserves zijn door Provinciale Staten ingesteld en met uitzondering van de “Brede 
Bestemmingsreserve” hebben alle bestemmingsreserve een specifieke bestemming. 

De “Brede Bestemmingsreserve” heeft geen afgebakende bestemming en is bedoeld voor 
(incidentele) initiatieven. 

2.3 Uitvoeringsreserve 
Gedeputeerde Staten kunnen voorstellen een (gedeelte van een) bestemmingsreserve in te zetten 
voor een concreet doel of initiatief. Het is dan aan Provinciale Staten om te besluiten om deze 
middelen aan de reserve te onttrekken en te programmeren in de begroting. Echter wanneer het 
doel en het bestedingskader helder zijn maar nog onduidelijk is in welk jaar het geld exact wordt 
ingezet, is het verwerken van de bedragen in de programmabegroting niet opportuun vanuit het 
principe van ‘beter ramen’. In dergelijke situaties kunnen Provinciale Staten besluiten om deze 
middelen onder te brengen in een uitvoeringsreserve (dan wel de bestemmingsreserve om te 
labelen naar een uitvoeringsreserve), waarvan de daadwerkelijke inzet een bevoegdheid wordt van 
Gedeputeerde Staten. Wanneer Gedeputeerde Staten besluit gebruik te maken van deze 
bevoegdheid wordt dit besluit ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden3.  

Een uitvoeringsreserves is een concretisering van de bestemmingsreserve zoals in bovenstaande 
paragraaf is geformuleerd. Grondslag voor een uitvoeringsreserve is een door Provinciale Staten 
vastgesteld (bestedings)kader (uitvoeringsplan) met een begin- en een einddatum. Hiermee 
besluiten Provinciale Staten tot het creëren van een uitvoeringsreserve en tot een storting in deze 
reserve. Om uitvoering aan het vastgestelde kader te geven, zijn Gedeputeerde Staten bevoegd 
voor onttrekkingen aan deze uitvoeringsreserve (via de jaarstukken wordt verantwoording 
afgelegd). Deze bevoegdheid is vergelijkbaar met de bevoegdheid die Gedeputeerde Staten heeft 
om uitvoering te geven aan de begroting met als verschil dat de reserve meerjarig is en de 
begroting betrekking heeft op één jaar.  

Eventuele resterende middelen uit de uitvoeringsreserves vallen aan het eind van uitvoeringsplan 
vrij in de algemene reserve, tenzij door Provinciale Staten anders wordt besloten. 

 
1 De “Brede Bestemmingsreserve” is een bestemmingsreserve waarvan de stortingen en 
onttrekkingen zijn voorbehouden aan Provinciale Staten 
2 Uitzondering is het voorgestelde oormerk (begroting 2020) voor de incidentele afdekking van 
wegvallende MRB-opbrengsten bij een eventueel vertrek van leasemaatschappijen. 
3 Via het openbaar maken van de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten. 



Oormerken in de uitvoeringsreserve zijn administratief van aard ten behoeve van het budgetbeheer. 
Deze oormerken hebben daarmee geen formele status en worden daarom ook niet verantwoord in 
de Planning & Control-cyclus.  

2.4 Egalisatiereserve 
Zoals de naam aangeeft heeft een egalisatiereserve een egaliserend karakter. Het doel van een 
egalisatiereserve is om te komen tot een gelijkmatige verdeling van lasten over begrotingsjaren. Dit 
is overeenkomstig het doel van een voorziening met als verschil dat bij een egalisatiereserve vooraf 
geen redelijke inschatting is te maken van de kosten in enig jaar. Daarnaast richt een voorziening 
zich voornamelijk op specifieke momenten in de tijd4 en is een egalisatiereserve doorlopend. Een 
egalisatiereserve heeft dan ook geen einddatum.  

Een voorbeeld van een egalisatiereserve is de reserve gladheidsbestrijding. Vooraf is niet in te 
schatten hoe streng de winter in enig jaar zal verlopen dus hoeveel budget noodzakelijk is voor het 
verrichten van de gladheidsbestrijding. Dit heeft als effect dat het ene jaar het budget niet volledig 
wordt besteed en het andere jaar het budget wordt overschreden.  

Om te voorkomen dat Gedeputeerde Staten het ene jaar zich moet verantwoorden over een 
onderschrijding en het andere jaar Provinciale Staten moet vragen om extra budget, is een 
egalisatiereserve gecreëerd. Op deze wijze kan Gedeputeerde Staten de inzet van het 
gladheidsbudget over meerdere jaren uitmiddelen. Hiervoor heeft Gedeputeerde Staten de 
bevoegdheid tot het doen van storting en onttrekkingen aan de egalisatiereserve. Wanneer 
Gedeputeerde Staten besluit gebruik te maken van deze bevoegdheid wordt dit besluit ter 
kennisname aan Provinciale Staten aangeboden. 

Als beheersmaatregel om te voorkomen dat een egalisatiereserve te ver oploopt, kan Provinciale 
Staten besluiten om de egalisatiereserves te maximeren.  

Evenals bij de uitvoeringsreserves zijn oormerken in de egalisatiereserve administratief van aard en 
ten behoeve van het budgetbeheer. Deze oormerken hebben daarmee geen formele status en 
worden daarom ook niet verantwoord in de Planning & Control-cyclus.  

3 Voorzieningen 
Overeenkomstig de BBV (artikel 44) worden voorzieningen gevormd voor verplichtingen, verliezen of 
risico’s waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten en met als doel om te komen tot een 
gelijkmatige verdeling van de lasten over meerdere jaren.  

Sturing op de omvang van de voorzieningen is beperkt doordat voor enkele voorzieningen de omvang 
een uitvloeisel is van de kaderstelling. Daarnaast zijn er voorzieningen die onontkoombaar zijn en 
waarin geen keuzevrijheid is.  

De kaderstelling door Provinciale Staten kan de omvang van de voorzieningen beïnvloeden. 
Provinciale Staten stellen bijvoorbeeld de onderhoudsplannen vast en bepalen daarmee het 
gewenste kwaliteitsniveau voor het niet jaarlijks onderhoud aan provinciale gebouwen en 
infrastructuur. De kwaliteitscriteria onderliggend aan de onderhoudsplannen bepalen daarmee 
welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. De waarde die dit vertegenwoordigd, dient gereflecteerd 
te worden in de financiële omvang van de voorziening.  

Op basis van onderliggende kaderstelling dan wel ter afdekking van verplichting, risico of verlies, 
dient een voorziening gevormd te worden. Het instellen van een voorziening is daarmee geen vrije 
keuze maar een verplichting. Met het vormen van de voorziening is bepaald waar het geld aan 
uitgegeven moet worden. Er is daarbij geen sprake van keuzevrijheid en Gedeputeerde Staten heeft 
hier uitvoering aan te geven. De besteding van voorzieningen is de verantwoordelijkheid van 

 
4 Met uitzondering van een aantal generieke voorzieningen zoals o.a. de voorziening 
Grondwaterbeheer 



Gedeputeerde Staten. De uitgaven ten laste van voorzieningen worden namelijk al geautoriseerd 
door Provinciale Staten bij het vormen van de voorzieningen.  

Een voorziening kent geen oormerken omdat het een weerspiegeling is van de verplichting, het 
verlies of het risico wat het op moet vangen. Feitelijk is dus de gehele voorziening per definitie 
volledig geoormerkt.



BIJLAGE 1: Methodiek Nota Reserves & Voorzieningen op hoofdlijnen 
 

 

 

 

Uitgangspunten: 

• Elke collegeperiode worden Reserves & Voorzieningen doorgelicht op nut en noodzaak en wordt het beleid rondom 
Reserves & Voorzieningen herijkt. 

• Het instellen van Reserves & Voorzieningen is voorbehouden aan PS. 
• PS besluit enkel over oormerken van bestemmingsreserves (oormerken in uitvoerings,- en egalisatiereserves zijn 

administratief van aard en voorziening zijn per definitie volledig geoormerkt). 
• PS kan besluiten om de hoogte van egalisatiereserves te maximeren. 
• Wanneer GS besluit gebruik te maken van de bevoegdheid om te storten of te onttrekken, wordt dit besluit ter 

kennisname aan Provinciale Staten aangeboden. 

 

BBV grondslag Labeling Flevoland Bevoegdheid Eigenschap
Algemene Reserve 
(Art 43)

Algemene Reserve PS: Stortingen & Onttrekkingen Alle niet bestemde resultaten vallen in beginsel vrij ten gunste 
van de algemene reserve tenzij het weerstandsvermogen op 
het afgesproken niveau is.

Bestemmingsreserve PS: Stortingen & Onttrekkingen Spaarpot voor ideeën (eventueel met oormerken).
Uitvoeringsreserve PS: Stortingen

GS: Onttrekkingen
Uitvoering van vastgestelde plannen (met begin en einddatum). 
Na einde vallen eventuele resterende middelen vrij in de 
Algemene Reserve.

Egalisatiereserve GS: Stortingen & Onttrekkingen Uitvoering met egaliserend karakter (geen einddatum).
Voorzieningen (Art 
44)

Voorzieningen PS: Stortingen
GS: Onttrekkingen

Voorzieningen gevormd voor verplichtingen, verliezen of 
risico’s waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten met 
als doel om te komen tot een gelijkmatige verdeling van de 
lasten over meerdere jaren.

Bestemmingsreserves 
(Art 43)



BIJLAGE 2: Inhoudelijke informatiebladen per reserve en voorziening.   
 

 

 

 

A: Algemene Reserve 
 
  



NAAM:                                 Algemene reserve (NR: A001)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: <2000  

Doel: Dekking van risico’s; incidenteel beleid 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Minimumomvang is  5% van de begrotingsomvang  

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen en Onttrekkingen)  

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  €  20.443.000 

Achtergrondinformatie:  

Kader: 

De algemene reserve is eind 1986 (startjaar van de provincie) ingesteld.  

Voeding: 

De algemene reserve wordt gevoed uit rekeningoverschotten waaraan geen bestemming is gegeven en incidentele 
meevallers. 

Doel: 

De algemene reserve is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande 
beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere dekking 
beschikbaar is.  

De gewenste omvang van de algemene reserve wordt bepaald door de beleidsuitgangspunten in de nota 
Risicomanagementbeleid, waarbij het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om 
eventuele tegenvallers op te vangen een rol spelen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf weerstandvermogen in 
begroting en jaarstukken toegelicht. 

Voor de algemene reserve is daarnaast een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor 
bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het 
jaar waarop de bandbreedte van toepassing is.   

Besteding: 

Voor de algemene reserve bestaat geen bestedingsplan, waardoor de algemene reserve in beginsel volledig als ‘vrije’ 
ruimte kan worden beschouwd voor de weerstandscapaciteit, een en ander behoudens eventuele aangebrachte 
oormerken. 

 

  



 
 

B: Bestemmingsreserves 
  



NAAM:                                Bestemmingsreserve monumentenzorg (NR: B008)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: <2000 

Doel: Subsidiëring restauratie en onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten. 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen en onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 790.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Eind 2019 wordt het erfgoedprogramma vastgesteld dat onder andere acties implementeert volgend uit de 
‘Bestuurlijke afspraken over de restauratie van rijksmonumenten en het ruimtelijk beleid voor het erfgoed’ tussen 
IPO en de staatssecretaris van Cultuur 2012.  Vanwege het ongelijkmatig verloop van de uitgaven die worden gedaan 
is een reserve ingesteld om het jaarlijks beslag op de begroting te egaliseren.  

Voeding: 

De reserve wordt jaarlijks gevoed uit algemene middelen, zijnde de toevoeging binnen provinciefonds voor dit doel, 
verdubbeld met eigen middelen van de provincie.  

Daarnaast worden niet bestede middelen in enig jaar op het budget Toevalsvondsten geoormerkt toegevoegd aan 
deze reserve, met ingang van 2020. 

Doel:  

De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie 
van rijksmonumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.  

Tevens is er een oormerk aangebracht met ingang van 2020 voor de niet bestede middelen in enig jaar van het budget 
Toevalsvondsten. Hiermee kan slagvaardiger opgetreden worden bij archeologische toevalsvondsten en meldingen, 
samen met partners.  

Besteding: 

Eigenaren van rijksmonumenten dienen een aanvraag in bij de provincie  om een bijdrage voor de subsidiabele kosten 
van restauratie van hun rijksmonument. Daarnaast zijn de middelen in te zetten wanneer er archeologische 
toevalsvondsten zich voordoen waarvoor niet direct een initiatiefnemer voor verantwoordelijk is of om handhaving in 
stelling te brengen. 

 

 

 



NAAM:                                 Brede bestemmingsreserve (NR: B009)  

 

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 13 november 2019 

Doel: Projecten realiseren van belang voor de ontwikkeling van de provincie 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen  

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen en onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 36.553.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Deze reserve is voortgekomen uit de Brede Bestemmingsreserve bij de nota reserves en voorzieningen 2020-2023. 

 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 ontwikkeling van Flevoland.  

Doel: 

De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de 
verdere ontwikkeling van de provincie en niet passen bij het karakter van andere reserves.  

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: 

• het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland  
• op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves 

niet toereikend zijn; 
• het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere regelmaat 

voorkomen;   
• het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.  
 

Besteding: 

De besteding vindt plaats via besluitvorming door Provinciale Staten. Dit kan op basis van individuele voorstellen of 
als onderdeel van de documenten uit de P&C cyclus. 

 

 

 



NAAM:                                 Bestemmingsreserve procesgelden Gebiedsontwikkeling (NR: B025)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 23 mei 2007 

Doel: Egalisatie procesgelden gebiedsontwikkeling  

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen en onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 1.255.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Eind februari 2006 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de huidige Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), waarna het ook is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Provincies en gemeenten hebben daarmee meer 
verantwoordelijkheden gekregen. Door het aannemen van deze wet is de goedkeurende taak bij de provincie bij 
bestemmingsplannen komen te vervallen en is de nieuwe taak gebiedsontwikkeling ervoor in de plaats gekomen. De 
kosten om deze expertise in te huren zijn onderdeel van de proceskosten van een programma of project. Vanwege 
het ongelijkmatig verloop van deze proceskosten gedurende de looptijd van de gebiedsprogramma’s is de reserve in 
2007 in het leven geroepen. 

Voeding: 

De voeding van de reserve vindt plaats uit algemene middelen.   

Doel: 

Voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s is gekozen om de benodigde expertise in te huren, in plaats van het 
uitbreiden van de formatie. De reden daarvan is dat de vraag naar inzet en expertise afhankelijk is van de fase 
waarin een gebiedsprogramma zich bevindt. Omdat er vraaggericht wordt ingehuurd is er sprake van een 
ongelijkmatig verloop van de proceskosten voor de gebiedsprogramma’s. Het doel van de reserve is het jaarlijks 
beslag op de begroting te egaliseren.  

Voor elke gebiedsontwikkeling wordt een bestuursopdracht door PS vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de 
uitgaven die voor de gebiedsontwikkeling zullen worden gedaan. 

Besteding: 

Jaarlijks wordt 75% van de in dat jaar verwachte lasten per gebiedsontwikkeling onttrokken aan de reserve en 
beschikbaar gesteld als budget. Afhankelijk van de voortgang van de programma’s kan zo nodig de resterende 25% 
worden toegedeeld, ten tijde van de rapportagemomenten zoals de Perspectief- en Zomernota. 

 



NAAM:                                Bestemmingsreserve Bodem (NR: B029)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 9 mei 2012 

Doel: Realisatie van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Rijksgelden ter financiering van het bodemprogramma 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen en onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 2.024.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De reserve is bestemd voor het onderwerp Bodem en klimaat uit het coalitieakkoord 2019-2023. 

Voeding: 

De voeding heeft plaatsgevonden uit nog niet bestede van het Rijk (te) ontvangen (decentralisatie-)uitkeringen. 

Doel: 

Het doel van de reserve is het inzetten van middelen (€ 1,8 mln.) voor o.a. gebiedsprocessen, ABW en het 
ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te 
waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling.  

Besteding: 

De reserve wordt tot eind 2019 ingezet ter dekking van de kosten voor bodemsaneringen en het programma duurzaam 
gebruik van de ondergrond conform de hiertoe vastgestelde programma. 

Daarnaast wordt conform het coalitieakkoord 2019-2023 uit deze reserve de kosten voor het participeren in of de 
uitvoering van drie pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik in een stadsrandgebied 
gedekt. 

 

 



NAAM:                                 Bestemmingsreserve Nieuwe Natuur (NR: B032)  

Basisinformatie 

Instellingsdatum: 16 april 2014 

Doel:  Realisatie programma  Nieuwe Natuur en afwikkeling Oostvaarderswold 

Instandhoudingduur: Onbepaald (maximaal 10 jaar) 

Voeding:  Algemene middelen alsmede baten van derden  

Vastgestelde bandbreedte: Geen  

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen en onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 11.212.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Het besluit van Provinciale Staten van 17 december 2014 over de uitvoering van het programma Nieuwe Natuur. 

Voeding: 

De reserve wordt jaarlijks gevoed met het saldo van het programmaonderdeel, wanneer de baten (pachtinkomsten of 
grondverkopen) de lasten (proceskosten en verstrekte bijdragen) overtreffen. 

Doel: 

De in de reserve beschikbare middelen worden ingezet voor de realisatie van het programma Nieuwe Natuur en de 
afwikkeling van het voormalig Oostvaarderswold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor 
het programma is hiervoor een afzonderlijke reserve ingesteld.  

 Besteding: 

De middelen in de reserve zullen worden besteed aan het programma Nieuwe Natuur en de afwikkeling van het 
voormalig Oostvaarderswold, overeenkomstig het op 17 december 2014 genomen Statenbesluit. In ieder geval 
jaarlijks ontvangen Provinciale Staten een voortgangsrapportage van het programma waarin de details over de 
projecten en de financiële voortgang worden toegelicht. 

 



NAAM:                                 Bestemmingsreserve Almere 2.0 (NR: B035)  

Basisinformatie 

Instellingsdatum: 1 juli 2015  

Doel:  Bijdragen aan het Fonds Verstedelijking Almere  

Instandhoudingduur:  Onbepaald (tot de door partijen vastgestelde doelen zijn gerealiseerd) 

Voeding:  Algemene middelen;  

Vastgestelde bandbreedte:  Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen en onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 8.296.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De reserve is ingesteld voor de uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 en het verstrekken van 
bijdragen aan het Fonds Verstedelijking Almere. 

Voeding: 

Op 28 mei 2014 hebben Provinciale Staten de nadere uitwerking van de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 
vastgesteld, waarin de basis gelegd is voor de oprichting van het Fonds Verstedelijking Almere. Met het Rijk en 
gemeente Almere is overeenkomen dat van de resterende IFA-middelen tot en met 2020 totaal € 31 mln. via het 
fonds zal lopen. Deze € 31 miljoen bestaat voor € 10 mln. uit de geoormerkte IFA-2 gelden voor de Floriade alsmede 
de totale € 21 mln. van IFA-3.  

De voeding van de reserve bestaat uit een jaarlijkse storting € 4,2 mln. ten laste van de algemene middelen. In de 
periode tot en met 2020 wordt € 31 mln. gestort, in overeenstemming met de afgesproken bijdrage aan het Fonds 
Verstedelijking Almere.  

Voor de periode na 2020 wordt het vertrekpunt gehanteerd dat de gemiddelde bijdrage over de totale IFA-periode (€ 
6,7 mln. per jaar) voortgezet wordt. Besluitvorming hierover zal in een later stadium plaatsvinden. 

Doel: 

Het doel van de reserve is om de voor het Fonds Verstedelijking Almere beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar 
te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. 

Besteding: 

Bestedingen ten laste van de reserve Almere 2.0 zullen plaatsvinden op basis van door Provinciale Staten vastgestelde 
jaarprogramma’s voor het Fonds Verstedelijking Almere (incl. eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen). 

  



 
NAAM:                                  Bestemmingsreserve Meerjarenaanpak bedrijfsvoering (NR: B039)   

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 25-11-2015 

Doel: Het faciliteren van het uitvoeren van de meerjarenaanpak bedrijfsvoering 

Instandhoudingduur: Tot en met 2020 (prognose) 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen  

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen en onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 800.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De reserve is in 2015 ontstaan om het uitvoeren van de meerjarenaanpak bedrijfsvoering te faciliteren.  

Voeding: 

Bij de instelling van de reserve is deze eenmalig € 6,5 mln. gevoed vanuit de algemene reserve.  

Doel: 

De reserve wordt ingezet voor:  

- Kosten die gemaakt worden voor de meerjarenaanpak bedrijfsvoering. 
 

Besteding: 

De meerjarenaanpak bedrijfsvoering kent een plateau-aanpak. Provinciale Staten geeft per plateau akkoord voor de 
uitvoering van de meerjarenaanpak bedrijfsvoering. De bestedingen kunnen vervolgens in het kader van het 
betreffende plateau ten laste van de reserve worden gebracht. 



NAAM:                                 Bestemmingsreserve Fonds Vitaal Platteland (NR: B045) – NIEUW  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 01-01-2020 

Doel: Bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland van Flevoland 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen en onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 0  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Het fonds Vitaal Platteland draagt bij aan doelstellingen van de opgave Krachtige Samenleving. Het is een vervolg op 
het fonds Leefbaarheid 2017-2019. Op basis van de resultaten van dit fonds is geconstateerd, dat er nog steeds 
behoefte is aan ondersteuning van initiatieven van bewoners ter bevordering van de leefbaarheid.  

Het fonds Vitaal Platteland krijgt een nieuwe opzet, waarbij het (zonder overlap) aansluit op Leader / POP3. 
De totstandkoming van het fonds Vitaal Platteland vindt plaats in nauw overleg met de betreffende gemeenten.  

Voeding: 

Voeding met additionele middelen uit het coalitieakkoord a € 2.000.000 geschiedt nadat de Staten daar mee 
instemmen. 

Doel: 

De reserve wordt ingezet voor:  

Activiteiten gericht op initiatieven die leefbaarheid van het platteland van Flevoland bevorderen. 

Besteding: 

Aan PS wordt in 2020 een voorstel voor invulling voorgelegd. 

 
  



NAAM:                                Bestemmingsreserve Artistieke experimenten (NR: B046)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 13-11-2019 

Doel: Financieel ruimte bieden om op het gebied van cultuur te experimenten 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen en restant reserve grootschalige kunstwerken 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen en onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 0  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De reserve komt voort uit het coalitieakkoord 2019-2023.  

Voeding: 

Het restant van de reserve Grootschalige kunstprojecten wordt hierin gestort. Voeding met additionele middelen uit 
het coalitieakkoord tot € 2.300.000 geschiedt nadat de Staten daar mee instemmen. 

Doel:  

De reserve komt voort uit het coalitieakkoord 2019-2023. Aan de te bereiken doelen wordt nog nadere uitwerking 
gegeven.  

De te bereiken doelen zijn globaal: 

- Met de experimenten die het Fonds mogelijk maakt, wordt de Flevolandse cultuur aantoonbaar vernieuwd en 
verrijkt.  

- De experimenteerruimte draagt bij aan de aantrekkingskracht van Flevoland op ‘creatieven’.  

- Cofinanciering voor initiatieven van derden op het gebied van grootschalige kunstwerken/landschapskunst 

Besteding: 

Aan de wijze van besteden wordt nog nadere uitwerking gegeven.  

Een bijdrage uit het fonds kan besteed worden aan de realisatie van het gehonoreerde voorstel voor een artistiek 
experiment.  



C: UITVOERINGSRESERVES 
  



NAAM:                                Uitvoeringsreserve Sport (NR: B011)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: < 2000  

Doel: Uitvoering provinciaal sportbeleid 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 330.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De provincie kent subsidiemogelijkheden voor grootschalige sportevenementen en provinciale side-events of 
bovenlokale voorzieningen ten behoeve van de maatschappelijke waarde van sport en een vitale samenleving. 

Voeding: 

De reserve is sinds 2013 niet meer gevoed; voorheen vond voeding plaats uit autonome provinciale middelen. 

Doel:  

Het versterken van provinciale maatschappelijke waarden van sport.  

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan grote sportevenementen. 

 Besteding: 

De uitvoering van de sportnota is opgedragen aan GS. Aanvragen worden getoetst aan de Sportnota. 

 

 

 

  



NAAM:                                 Uitvoeringsreserve doorgeschoven activiteiten (NR: B040)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 16 december 2015 

Doel: Het kunnen doorschuiven van niet bestede budgetten naar een volgend begrotingsjaar 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen  

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 2.740.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De reserve is in 2015 ontstaan bij vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen 2015-2019. 

Voeding: 

De reserve wordt gevoed uit in enig jaar niet bestede middelen voor specifieke activiteiten, waarvan de besteding 
wel in het volgende begrotingsjaar wordt verwacht.  

NB: 

Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke 
bestemmingsreserves zijn ingesteld. Indien dit laatste wel het geval is, vindt eventuele overheveling plaats via de 
daarvoor geëigende reserves. 

Doel: 

Het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven.  

Besteding: 

De onttrekkingen aan de reserve vinden uitsluitend plaats voor de activiteiten waarvoor de middelen door Provinciale 
Staten aan de reserve zijn toegevoegd. Gedeputeerde Staten zijn  bevoegd deze middelen onder die voorwaarde aan 
de reserve te onttrekken Deze middelen zijn uitsluitend gedurende het volgende begrotingsjaar binnen de reserve 
beschikbaar en vallen vrij in het rekeningresultaat indien besteding niet heeft plaatsgevonden. 

 

 

 



NAAM:                                 Uitvoeringsreserve Zuiderzeelijngelden (NR: B016)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 14 november 2002  

Doel: Realisatie projecten bereikbaarheid en economie 

Instandhoudingduur: Tot 2021 (indicatie) 

Voeding: Algemene middelen en bijdragen van derden 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 13.750.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De reserve is bedoeld om uitvoering te kunnen geven aan het programma ‘vervangende projecten 
Zuiderzeelijngelden. De daarvoor beschikbare middelen worden ingezet in de drie deelgebieden (Noordelijk 
Flevoland, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland). De inzet voor het deelgebied Noordelijk Flevoland is een 
verplichting uit het convenant tussen Rijk en regio (2008). 

Voeding: 

De reserve wordt niet meer gevoed, omdat alle provinciale en Rijksmiddelen in voorgaande jaren al zijn ontvangen en 
gestort in de reserve. 

Doel: 

De reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van het ZZL programma. Dit programma omvat de realisatie van 
projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van Flevoland, die 
kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de 
daarmee te realiseren projecten zijn afgerond, daarna kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2021). 

Besteding: 

De middelen in de reserve zijn beschikbaar voor de uitvoering van projecten die voortvloeien uit het convenant (juli 
2010, vernieuwd in 2012) dat is gesloten met de gemeenten Noordoostpolder en Urk voor de uitvoering van 
vervangende projecten na het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. 

De projecten voor de deelgebieden oostelijk en zuidelijk Flevoland zijn in voorgaande jaren afgerond, met 
uitzondering van het Luchthavenfonds (oostelijk). 

 



NAAM:                                 Uitvoeringsreserve POP (NR: B027)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 29 mei 2008  

Doel: Uitvoering POP3 programma 

Instandhoudingduur: Na eindafrekening POP3 programma (prognose na 2023) 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 9.859.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De reserve is ingesteld bij de jaarrekening 2008 om niet bestede provinciale cofinancieringmiddelen uit 2007 
beschikbaar te houden voor het provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied (p-MJP) 2007-2013. Bij de 
Perspectiefnota 2015-2019 is besloten om de niet bestede provinciale cofinancieringsmiddelen voor het POP3 
programma eveneens via deze reserve beschikbaar te houden en de naam daarop aan te passen. Het p-MJP is 
inmiddels afgerond. 

Voeding: 

De reserve wordt gevoed uit algemene middelen.  

Doel: 

De reserve heeft als doel in enig jaar niet bestede cofinancieringmiddelen voor het POP3 programma beschikbaar te 
houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering en uitvoeringskosten voor het POP3 programma is gelijkmatig 
over de jaren verdeeld. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar, vanwege de relatie met de 
voortgang en declaratie door derden. 

Besteding: 

De middelen worden besteed aan de cofinanciering van Europese subsidies en uitvoeringskosten. Het kasritme van 
deze uitgaven is afhankelijk van de voortgang van de projecten. Het POP3 programma heeft een looptijd tot 2020 
met een verwachte uitloop tot 2023. 

 



NAAM:                                Uitvoeringsreserve cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)    

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 13 november 2013 

Doel: Provinciale cofinanciering EU-programma 2014-2020. 

Instandhoudingduur: Na laatste betalingen programma (prognose ca. 2024) 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 493.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Bij de start van het Europese programma 2014-2020 hebben Provinciale Staten middelen beschikbaar gesteld voor de 
provinciale cofinanciering van de Europese programma’s. Omdat het budgetverloop van te voren moeilijk te bepalen 
was en om forse schommelingen in het beslag op de jaarlijkse begroting te vermijden, is deze reserve ingesteld.  

Voeding: 

De reserve wordt in de periode 2014-2020 jaarlijks gevoed uit algemene middelen. 

Doel: 

Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 2014-2020 
gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen.  

Besteding: 

De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten en de uitvoering van eigen projecten, in het 
kader van het Europese programma 2014-2020.  Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen uit de reserve 
gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde 
programmakosten niet volledig vergoedt. 

  



 

 

NAAM:                                 Uitvoeringsreserve duurzame energie (NR: B044)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 19 december 2018  

Doel:  Realiseren van projecten binnen de opgave duurzame energie 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen en  

Vastgestelde bandbreedte:   Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen en toevoegingen tot cumulatief € 650.000) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 3.163.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Deze reserve is ingesteld bij de besluitvorming omtrent de projecten binnen de opgave duurzame energie. Het 
betreft hier een reserve op basis van de beschikbare middelen en waarbij de onttrekkingen voldoen aan de gestelde 
randvoorwaarden en de geformuleerde doelstellingen binnen de programmabegroting dan wel de uitwerking van de 
opgave duurzame energie en de energieagenda.  

Voeding: 

Bij de instelling van de reserve is besloten deze te voeden met een bedrag van € 6.242.000,-, zijnde het restant 
bedrag van de binnen de stelpost nieuw beleid in 2018 en 2019 geoormerkte middelen voor duurzame energie.  

Met het coalitieakkoord 2019-2023 zijn er aanvullende middelen voor energietransitie geprogrammeerd van € 650.000 
per jaar. Hiervan worden eventueel niet bestede middelen gestort in de reserve met een cumulatief plafond van € 
650.000 (gelijk aan één jaarschijf). 

Doel: 

Het doel van de reserve is het uitvoeren van projecten binnen de opgave duurzame energie.  

Besteding: 

Aan de Reserve duurzame energie worden onttrekkingen gedaan voor projecten zoals expertise centrum, initiatieven 
energietransitie en zon voor asbest waarmee Provinciale Staten hebben ingestemd. 

 

  



NAAM:                                 Uitvoeringsreserve Krachtige samenleving (NR: B047) - NIEUW  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 01-01-2020 

Doel: Realisatie van de ambities van de opgave Krachtige Samenleving 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen  

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen) en GS (onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 0  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De ambitie van de opgave Krachtige Samenleving is een goed opgeleide bevolking met perspectief op de  
arbeidsmarkt, die actief en sportief participeert in de samenleving met voldoende zorg in de nabijheid. We willen 
samen met onze partners bijdragen aan een gezonde, veilige en welvarende samenleving. Een inclusieve 
samenleving, waar inwoners zorg hebben voor elkaar. Via sport, positieve gezondheid, cultuur en erfgoed stimuleren 
we (sport) verenigingen en (zorg)instellingen verbinding in de samenleving te organiseren. We steunen gemeenten, 
culturele en maatschappelijke organisaties bij het versterken van de sociale samenhang. 

Voeding: 

Het restantbedrag ultimo 2019 uit de “Brede Bestemmingsreserve” met het oormerk Krachtige Samenleving. Voeding 
met additionele middelen uit het coalitieakkoord a € 1.000.000 geschiedt nadat de Staten daar mee instemmen (op 
basis van een concreet bestedingskader).  

Doel: 

De reserve wordt onder andere ingezet voor:  

• Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

• Gezonde en veerkrachtige Flevolanders, die langer fit en gezond blijven, en daarmee langer zelfredzaam. 

• Een toekomstbestendig, bereikbaar en betaalbaar zorglandschap dat past bij de behoeften en mogelijkheden van 
Flevoland.  

Besteding: 

De onttrekking aan de reserve is gedelegeerd aan GS conform PS besluit van 8 november 2017 (#2112396). Met GS 
besluit van 11 december 2018 (#2341800) zijn de middelen uit de Brede Bestemmingsreserve reeds geprogrammeerd 
voor de jaren 2019-2022. 

 

  



NAAM:                                 Uitvoeringsreserve Regiodeal Noordelijk Flevoland (NR: B048) -                                                                     
    NIEUW                                      

Basisinformatie: 

Instellingsdatum:                           15 november 2019 

Doel:                                             Uitvoering Regiodeal Noordelijk Flevoland  

Instandhoudingduur:                      Tot na de afwikkeling van de Regiodeal projecten 

Voeding:                                       Rijksbijdragen via het provinciefonds 

Vastgestelde bandbreedte:            Geen 

Beslissingsbevoegdheid:                 PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

 Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 0 

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

In 2019 is er overeenstemming bereikt over de regiodeal Noordelijk Flevoland. De Regio Deal is een 
partnerschap tussen Rijk en de regio (provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk). De 
totale financiële omvang van de Regiodeal is € 30 mln. waarvan de helft bestaat uit Rijksbijdragen en de 
andere helft uit cofinanciering vanuit de regio. 

Voeding: 

De reserve wordt gevoed met de Rijksbijdrage voor de uitvoering van de Regiodeal Noordelijk Flevoland. 
Daarnaast worden de middelen voor de aan de regiodeal gerelateerde projecten aan de reserve Regiodeal 
toegevoegd, vanuit de uitvoeringsreserve Zuiderzeelijngelden (NR: B016). 
Voeding van de reserve zal pas plaatsvinden nadat PS daar mee instemmen, op basis van separate 
besluitvorming over de (te) ontvangen Rijksmiddelen en cofinanciering. 

Doel: 

Het doel is het reserveren van de middelen, de Rijksbijdrage en (provinciale) cofinanciering, voor de 
uitvoering van het Regiodeal programma. 

 Besteding: 

De Rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zal worden besteed aan het realiseren van de doelen die 
benoemd zijn in de Regiodeal  Regio Deal, gericht het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op 
Urk, de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en het verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk 
Flevoland verbonden aan smart mobility. Het kader voor de besteding is vastgelegd in de Regiodeal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. Egalisatiereserves 
 

 



NAAM:                                 Egalisatiereserve Personeel (NR: B003)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: <2000 

Doel: Dekking van incidentele personele en organisatiekosten 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen  

Beslissingsbevoegdheid: GS (Toevoegingen en onttrekkingen)  

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 2.269.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Bij de Zomernota 2017 is de naam en het doel van de reserve aangepast. Naast de reguliere doelstelling (personele 
fricties en organisatieontwikkeling), heeft als gevolg van de in 2017 afgesloten CAO provincies en 
organisatieontwikkelingen een aantal budgetten in de bedrijfsvoering een meerjarig karakter gekregen. Gezien het 
personele karakter van deze kosten is besloten de reserve personeel in te zetten ter egalisering van deze budgetten.  

Voeding: 

Jaarlijks wordt in de begroting een toevoeging aan de reserve opgenomen uit algemene middelen. Daarnaast worden 
middelen toegevoegd of onttrokken aan de reserve ter egalisatie van een aantal specifieke personele budgetten die 
een meerjarig karakter hebben. 

Doel: 

De reserve wordt ingezet voor:  

- (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen; 
- tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden); 
- personele knelpunten; 
- vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden); 
- complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten; 
- organisatieontwikkeling; 
- kosten voortvloeiend uit reorganisaties 
- egalisering personele kosten 
 

Besteding: 

De onttrekkingen aan de reserve voor de hierboven beschreven doelen zijn deels voorzienbaar (financiële afwikkeling 
van genomen besluiten) en deels afhankelijk van nieuwe besluitvorming binnen de doelstelling van de reserve. 

Provinciale Staten hebben in 2005 Gedeputeerde Staten gedelegeerd om aan deze reserve te onttrekken. Daarnaast 
heeft het college van GS besloten om (per 01-01-2007) binnen het reeds door GS vastgestelde kader, complexe 
dossiers onder verantwoordelijkheid van de Secretaris te laten afhandelen.  

 

  



NAAM:                                 Egalisatiereserve Mobiliteit (NR: B037)  

Basisinformatie 

Instellingsdatum: 11 november 2015  

Doel: Egaliseren van de uitgaven in het kader van de decentralisatie-uitkering voor Verkeer 
en Vervoer voor openbaar vervoer, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

Instandhoudingduur:  Onbepaald  

Voeding:  Provinciefonds; decentralisatie-uitkering Verkeer & Vervoer  

Vastgestelde bandbreedte:  Geen  

Beslissingsbevoegdheid: GS (Toevoegingen en onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 33.196.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Per 1 januari 2016 is de Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer omgezet in een decentralisatie uitkering binnen het 
Provinciefonds. Omdat de jaarlijkse uitgaven voor het openbaar vervoer, de bereikbaarheid van de provincie en 
verkeersveiligheid en de inkomsten in dit kader niet parallel zullen verlopen is ter egalisatie van het beslag op de 
jaarlijkse begroting een egalisatiereserve nodig.    

De reserve is op 11 november 2015 door Provinciale Staten ingesteld bij besluitvorming over de programmabegroting 
2016. Het betreft hier een gedelegeerde reserve, waarbij Gedeputeerde Staten bevoegd zijn de hoogte van de 
stortingen en onttrekkingen te bepalen op basis van de beschikbare middelen uit de decentralisatie-uitkering en de 
geprogrammeerde c.q. werkelijke uitgaven binnen de bestedingsdoelen van de reserve. Dit is passend omdat de inzet 
van de BDU middelen eveneens een GS bevoegdheid was. 

Voeding: 

De voeding bestaat uit de decentralisatie uitkering voor Verkeer & Vervoer binnen het Provinciefonds en is bedoeld 
ter dekking van de uitgaven op gebied van openbaar vervoer, verkeersveiligheid, verkeersmanagement en 
infrastructuur. De uitgaven wisselen per jaar. De niet uitgegeven middelen in enig jaar met betrekking tot verkeer en 
vervoer worden toegevoegd aan deze reserve. 

Doel: 

Het doel van de decentralisatie-uitkering is om het OV, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de provincie 
Flevoland op lange termijn te waarborgen en te verbeteren. De primaire functie van de reserve is om schommelingen 
in de inzet van deze middelen te egaliseren en de middelen vanuit de decentralisatie uitkering voor Verkeer & 
Vervoer beschikbaar te houden. De reserve draagt bij de ambities in het programma Mobiliteit en Ruimte dat jaarlijks 
wordt geactualiseerd bij de begroting.  

Besteding: 

De reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement, 
verkeersveiligheid en infrastructurele projecten. 

 

 

 

 



NAAM:                           Egalisatiereserve Dekking afschrijvingslasten (NR: B042)  

Basisinformatie 

Instellingsdatum:                09 november 2016 

Doel:                                  Dekking van de afschrijvingslasten die ontstaan door de activering van investeringen, 
waarvan de bijdrage aan deze investeringen uit eigen reserves en exploitatiebudgetten 
afkomstig zijn. 

Instandhoudingduur:           Onbepaald  

Voeding:                             Oormerken uit andere reserves, Provinciefonds; decentralisatie-uitkering Verkeer & 
Vervoer  

Vastgestelde bandbreedte:  Onbepaald  

Beslissingsbevoegdheid:       GS (Toevoegingen en onttrekkingen)  

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020: € 50.093.000   

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Per 1 januari 2017 is het niet meer toegestaan volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) om bijdragen 
uit het eigen vermogen (reserves) of uit de eigen exploitatie direct in mindering te brengen op het te activeren 
bedrag van investeringen in maatschappelijk nut. Als gevolg van deze wetswijziging stijgt de hoogte van de te 
activeren activa aanzienlijk, met als gevolg een toename van de jaarlijkse structurele afschrijvingslasten. Deze 
hogere structurele lasten kunnen een negatief effect hebben op de beschikbare begrotingsruimte. Om dit effect te 
voorkomen worden de (voorgenomen) bijdragen aan investeringen apart gezet om de toekomstige afschrijvingslasten 
te dekken. 

Voeding: 

Binnen de Brede Bestemmingsreserve en de reserves Mobiliteit en Zuiderzeelijngelden zijn middelen geoormerkt als 
bijdrage in de provinciale investeringsagenda. Deze middelen zullen in de jaren waarin de onderliggende projecten 
worden uitgevoerd, worden overgebracht naar de reserve Dekking afschrijvingslasten. Op het moment van activeren 
zijn deze middelen binnen de reserve beschikbaar en kunnen gedurende de looptijd van het actief worden gebruikt 
om de afschrijvingslasten in de exploitatie te dekken. 

Daarnaast is in de reguliere begroting budget beschikbaar voor investeringen in activa met maatschappelijk nut. 
Onder andere wordt een gedeelte van decentralisatieuitkering Verkeer en vervoer hiervoor ingezet. In 
overeenstemming met de financiële planning van de meerjareninvesteringsagenda worden de middelen gestort in 
deze reserve. 

Doel: 

De primaire functie van deze reserve is een  bijdrage te doen aan de afschrijvingslasten, om daarmee de 
exploitatieruimte van de provinciale begroting stabiel te houden.  

Besteding: 

De reserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten voor investeringen in activa met maatschappelijk nut. 
De hoogte van de onttrekking uit de reserve is afhankelijk van de afschrijvingslasten, zoals deze jaarlijks voortvloeien 
uit de staat van activa. 

  



 

NAAM:                                Egalisatiereserve Economisch Programma (NR: B043)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 21 september 2016  

Doel: De economische structuur van Flevoland te verbeteren en ondernemerschap en 
 groei van bedrijven te stimuleren. 

Instandhoudingduur: onbepaalde tijd 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: GS (Toevoegingen en onttrekkingen)  

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 5.570.000  

Achtergrondinformatie: 

 Kader:  

De reserve is ontstaan bij de besluitvorming omtrent het economisch programma ‘Ondernemerschap en groei’. Het 
betreft hier een gedelegeerde reserve, waarbij Gedeputeerde Staten bevoegd zijn de hoogte van de onttrekkingen 
te bepalen op basis van de beschikbare middelen binnen het fonds en waarbij de onttrekkingen voldoen aan het 
gestelde kader en de geformuleerde doelstellingen binnen het programma. Dit is passend omdat het onduidelijk is 
wat de hoogte van de projectaanvragen is, evenals wanneer projectvoorstellen worden ingediend. 

 Voeding: 

Indien enig jaar de begrote uitvoeringskosten niet volledig worden besteed worden deze in de jaarrekening 
automatisch toegevoegd aan de reserve Economisch programma zodat deze beschikbaar blijven voor de doelstellingen 
van het economisch programma. Voeding met additionele middelen uit het coalitieakkoord geschiedt nadat de Staten 
daar mee instemmen. 

 Doel:  

Met het economisch programma wordt het ondernemerschap en groei van het midden- en kleinbedrijf 
(MKB)versterkt. Doel is groei van de regionale economie en verbetering van het vestigingsklimaat, waardoor nieuwe 
banen worden gecreëerd. Het economisch programma kent vier programmalijnen: Financiering & Support, Acquisitie 
ondernemerscultuur en de Human Capital Agenda.  

 Besteding: 

De reserve wordt ingezet ter dekking van de ingediende projectvoorstellen. Hierbij dienen de projectvoorstellen te 
voldoen aan de door Provinciale Staten vastgestelde kaders.  

In het coalitieakkoord is sprake van voortzetting van het huidige economische programma, met enkele nieuwe 
accenten, zoals de Human Capital Agenda. 

  



 

NAAM:                                 Egalisatiereserve technische bijstand Europa (NR: B017)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 12 december 2002 

Doel: Egalisatie kosten technische bijstand uitvoering EU-programma’s. 

Instandhoudingduur: Na definitieve afwikkeling EU-programma’s  

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: GS (Toevoegingen en onttrekkingen)  

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 781.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De reserve is in 2002 ingesteld om de besteding van beschikbare middelen voor de uitvoeringskosten (technische 
bijstand) van de Europese programma’s door de jaren heen te kunnen egaliseren.  

Voeding: 

Jaarlijks worden in de begroting middelen voor technische bijstand geraamd. In enig jaar niet bestede middelen 
worden toegevoegd aan deze reserve, vanuit de algemene middelen. 

Doel: 

Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn middelen beschikbaar gesteld, genaamd ‘technische 
bijstand’. Dit betreft salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze 
uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de 
kosten van Technische Bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen. 

Besteding: 

Indien de omvang van de technische bijstand in enig jaar niet toereikend is, worden middelen aan de reserve 
onttrokken om de impact op het resultaat te egaliseren. 

 

 

 



NAAM:                                 Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 29 januari 2014  

Doel: De kosten van de vervangingsinvesteringen op lange termijn te kunnen dekken                                       

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen  (jaarlijks € 4,5 mln.) voor de stille lasten problematiek.  

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: GS (Toevoegingen en onttrekkingen)  

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 10.065.000  

Achtergrondinformatie: 

 Kader:   

De egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen is ingesteld naar aanleiding van de Koepelnota 
integraal infra beheer om de majeure financiële opgaven voor het beheer van de provinciale infrastructuur 
voor de aankomende jaren te borgen.  

 Voeding:    

 Op basis van het coalitieakkoord 2011-2015 is vanaf 2014 een budget van € 4,5 mln. per jaar beschikbaar   
gesteld voor de stille lasten problematiek. 

Doel: 

Op basis van de Koepelnota integraal infra beheer is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor 

de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de 
komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille 
lasten’) worden gedekt uit het  beschikbare budget voor de stille lasten (€ 4,5 mln. per jaar vanaf 2014). Dit 
betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is 
om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer 
in latere jaren te kunnen dekken. 

Besteding:  

De middelen in de egalisatiereserve worden ingezet om de lasten te dekken die voortvloeien uit het uit te 
voeren programma voor infrabeheer (incl. vervangingsinvesteringen) van de provinciale infrastructuur. Via de 
provinciale begroting, MBVI en het pMIRT wordt jaarlijks inzicht geboden in de uit te voeren werkzaamheden 
en de besteding en ontwikkeling van de reserve. 

 

  



NAAM:                                Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur (B036)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 29 oktober 2014  

Doel: De kosten voor het jaarlijks onderhoud te egaliseren  

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Maximum € 750.000,-. 

Beslissingsbevoegdheid: GS (Toevoegingen en onttrekkingen)  

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 656.000   

Achtergrondinformatie: 

 Kader:     

De egalisatiereserve jaarlijks onderhoud is ingesteld naar aanleiding van de procesuitwerking van de 
koepelnota en vastgesteld door PS op 29 oktober 2014 (#1637462). 

 Voeding: 

De voeding vindt plaats uit het batige saldi op de begrotingspost jaarlijks onderhoud  in de jaren dat er lage 
kosten worden gemaakt.  

 Doel:          

 Door de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur kunnen overlopende activiteiten in het     
daaropvolgende jaar worden gedekt. Het maximale saldo is € 750.000,-.  

 Besteding: 

In geval van volledige uitputting van de jaarlijkse begrotingspost Jaarlijks Onderhoud wordt de reserve 
gebruikt om de verdere kosten van het jaarlijks onderhoud te dekken. 

 

 

 

 

  



NAAM:                                 Egalisatiereserve beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 11 november 2015  

Doel:  Egalisatie gedecentraliseerde rijksmiddelen Natuurbeheer en -ontwikkeling 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Gedecentraliseerde Rijksgelden voor natuurbeheer en -ontwikkeling 

Vastgestelde bandbreedte:   Geen 

Beslissingsbevoegdheid: GS (Toevoegingen en onttrekkingen)  

 Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 7.432.000 

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De reserve is ingesteld om de kasritmeverschillen op te vangen die ontstaan doordat een deel van de kosten van het 
beheer en voor het ontwikkelen van Natuur (waaronder de Natura 2000 gebieden) in latere jaren worden gemaakt 
dan de jaren waarin de provincie via het Provinciefonds gedecentraliseerde middelen van het Rijk ontvangt. 

Voeding: 

De voeding vindt plaats uit niet bestede van het Rijk (te) ontvangen (decentralisatie-)uitkeringen. Met name voor 
inrichtingsmaatregelen is het decentralisatiebudget gebaseerd op een gemiddelde, maar worden (grote) maatregelen 
incidenteel uitgevoerd. 

Doel: 

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen  in het kader van de 
decentralisatie van het Natuurbeleid. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren 
worden geëgaliseerd. 

Besteding: 

Met de decentralisatie van natuurtaken zijn een viertal taken aan de provincie overgedragen, waarvoor de reserve 
gebruikt zal worden:  

• De bekostiging van het natuurbeheer en het agrarisch natuurbeheer, inclusief de daarbij behorende uitvoering en 
monitoring;  

• De verplichtingen in het kader van het Faunafonds, dit gaat over de uitbetaling van faunaschade in de provincie 
(open einde regeling, risico op incidenteel hoge lasten);  

• De uitvoering van effectgerichte maatregelen in de Natura 2000-gebieden (inrichtingsmaatregelen voortvloeiend 
uit N2000-beheerplan(nen))  

• Het behouden en versterken van de natuurwaarden door middel van  inrichting en kwaliteitsverbetering van 
natuurgebieden. 
 

 

 



NAAM:                                 Egalisatiereserve Gladheidbestrijding (NR: B030)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 18 april 2012  

Doel:  De kosten van de gladheidbestrijding te egaliseren. 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen                                          

Vastgestelde bandbreedte: Maximum € 500.000,-. 

Beslissingsbevoegdheid: GS (Toevoegingen en onttrekkingen)  

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 349.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader:   

De egalisatiereserve Gladheidbestrijding is ingesteld om de sterk wisselende uitgaven van de               
gladheidbestrijding te kunnen opvangen. De instelling van vereveningsmethode is opgenomen in het 
Coalitieakkoord 2011-2015 en verwoord in een aangenomen motie van PS op 16 november 2011. 

Voeding:   

De egalisatiereserve is bij de instelling eenmalig gevoed met € 325.000 uit het rekeningresultaat 2011. 
Vervolgens vindt voeding plaats uit batige saldi op de begrotingspost gladheidbestrijding in de jaren dat er lage 
kosten worden gemaakt. Het maximale saldo is € 500.000,-.  

Doel:          

Voor de korte en langere termijn een flexibelere buffer te creëren om de sterk wisselende inzet (en 

kosten) ten behoeve van de gladheidbestrijding op te vangen, zonder dat in het reguliere  
onderhoudsprogramma moet worden ingegrepen. 

Besteding:  

Bij uitputting van de jaarlijkse begrotingspost Gladheidbestrijding wordt de reserve gebruikt om de 

verdere kosten van de gladheidbestrijding te dekken. 

 

 

 

  



 

 

Voorzieningen  



 

NAAM:                              Voorziening Grondwaterbeheer (NR: V005)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: <2000 

Doel: Egaliseren baten en lasten grondwaterbeheer 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Opbrengst grondwaterheffing 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 758.000 

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

In 1989 is een Verordening grondwaterheffing vastgesteld en gelijktijdig een voorziening ingesteld om verschillen 
tussen inkomsten uit de heffing en de besteding van de heffing te egaliseren. 

Voeding: 

De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van 
ontvangst zijn besteed.  

Doel: 

De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer 
(inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de 
grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn 
maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoekingen ten behoeve van 
het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken 
belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. 

Besteding: 

De uitgave voor grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) wordt ten laste van deze voorziening geboekt, voor 
zover die in het jaar hoger zijn dan de inkomsten uit de grondwaterheffing. 

 

 



NAAM:                                Voorziening niet-jaarlijks onderhoud Provinciehuis (NR: V011)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: < 2000  

Doel: Instandhouding Provinciehuis 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 1.871.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De voorziening is (onder de naam fonds huisvesting provinciaal apparaat) ingesteld in de beginjaren van de provincie 
na de verwerving van het Provinciehuis. De voorziening is bedoeld om de kosten van niet jaarlijks onderhoud te 
dekken. Omdat de kosten in aard en hoogte van jaar tot jaar variëren is een voorziening ingesteld om het jaarlijks 
beslag op de begroting te egaliseren. 

Voeding: 

De voorziening wordt jaarlijks gevoed uit algemene middelen. 

Doel:  

De voorziening is bedoeld om het Provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een 
lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een 
langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. 

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat op 28 
maart 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt 
op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.  

Besteding: 

De besteding vindt plaats op basis van het Meerjarenonderhoudsplan 2018-2021. Jaarlijks wordt beoordeeld of de in 
het plan opgenomen werkzaamheden daadwerkelijk noodzakelijk zijn of dat werkzaamheden vervroegd dan wel 
uitgesteld moeten worden. 

 
 



NAAM:                             Voorziening niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (V025)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 12 november 2014  

Doel: Instandhouding provinciale wegen en vaarwegen 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

 Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 11.694.000  

Achtergrondinformatie: 

 Kader:   

 De voorziening is ontstaan door de voorzieningen niet jaarlijks onderhoud wegen en niet jaarlijks onderhoud 
vaarwegen samen te voegen.  

Voeding:    

De voorziening wordt jaarlijks gevoed vanuit de algemene middelen.  

Doel:          

De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; 
daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op 
basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden één 
maal per vijf jaar aangeboden aan Provinciale Staten. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen 
Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI).  

Besteding:  

 In de begroting en in het MBVI wordt jaarlijks inzicht gegeven in de uitgaven die ten laste van de voorziening zullen 
worden gebracht. 

 

 

  



NAAM:                                 Voorziening niet-jaarlijks onderhoud Vestigingen (NR: V043)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum:  28 maart 2017  

Doel:  Instandhouding vestigingen provincie Flevoland 

Instandhoudingduur:  Onbepaald 

Voeding:  Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte:  Geen 

Beslissingsbevoegdheid:  PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 631.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader:  

De voorziening is bedoeld om de kosten van niet jaarlijks onderhoud voor de vestigingen te dekken. Omdat de kosten 
in aard en hoogte van jaar tot jaar variëren is een voorziening ingesteld om het jaarlijks beslag op de begroting te 
egaliseren. 

Voeding: 

De voorziening wordt jaarlijks gevoed uit algemene middelen. 

Doel: 

De voorziening is bedoeld om de vestigingen, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een 
lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een 
langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. 

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat op 28 
maart 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt 
op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.  

Besteding: 

De besteding vindt plaats op basis van het Meerjarenonderhoudsplan 2018-2021. Jaarlijks wordt beoordeeld of de in 
het plan opgenomen werkzaamheden daadwerkelijk noodzakelijk zijn of dat werkzaamheden vervroegd dan wel 
uitgesteld moeten worden. 

 
  



NAAM:                                 Voorziening niet-jaarlijks onderhoud NLE  (NR: V044)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 26 oktober 2016 

Doel: Instandhouding pand Oorstvaardersdijk 01-13 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene Middelen 

Vastgestelde bandbreedte:  Geen 

Beslissingsbevoegdheid:  PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 581.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader:  

De voorziening is bedoeld om de kosten van niet jaarlijks onderhoud voor het pand te dekken. Omdat de kosten in 
aard en hoogte van jaar tot jaar variëren is een voorziening ingesteld om het jaarlijks beslag op de begroting te 
egaliseren. 

Voeding:  

Algemene middelen 

Doel: 

De voorziening is bedoeld om het pand, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange 
periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode 
een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. 

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld. 

Besteding: 

De besteding vindt plaats op basis van het 15-jaren onderhoudsplan. In 2021 wordt, conform het provinciaal 
onderhoudsplan, een herijking gedaan en wordt een apart Statenvoorstel gemaakt om het toekomstig onderhoudsplan 
vast te stellen. 

 

 

  



NAAM:                                 Voorziening Pensioen (oud) leden GS (NR: V015)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: < 2000 

Doel: Uitbetaling pensioenen voormalig gedeputeerden  

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen en inhoudingen bij leden GS 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 7.930.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De voorziening is in de beginjaren van de provincie ingesteld om daaruit aanspraken op pensioen van (voormalige) 
leden van Gedeputeerde Staten te kunnen dekken. De leden van Gedeputeerde Staten zijn namelijk voor pensioenen 
aangewezen op de provincie. De voorziening heeft een sparende functie voor toekomstige uitgaven in het kader van 
pensioenen van (oud)gedeputeerden. 

Voeding: 

De voorziening wordt gevoed uit algemene middelen en uit inhoudingen bij de leden van GS. Er is geen minimum- of 
maximumomvang afgesproken voor de voorziening, maar extern opgestelde actuariële berekeningen bepalen de 
noodzakelijke hoogte van de voorziening. 

Doel: 

Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van (voormalige) gedeputeerden betaald. 

Besteding: 

Ten laste van de voorziening worden uitgaven gedaan op basis van aanspraken conform de doelstelling van de 
voorziening. 

 
  



NAAM:                           Voorziening oninbare vorderingen (NR: V035)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 4 oktober 2007  

Doel: Afdekking oninbare vorderingen  

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 70.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Jaarlijks wordt bij de jaarrekening op balansdatum het risico bepaald met betrekking op de mogelijke oninbaarheid 
van vorderingen. Op basis van deze beoordeling wordt de hoogte van de voorziening bepaald. 

Voeding: 

De voorziening wordt gevoed uit algemene middelen.  

Doel: 

Deze voorziening is bedoeld voor het afdekken van het risico op oninbare vorderingen op debiteuren. 

Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke vorderingen.   

Besteding: 

Onttrekkingen aan de voorziening vinden plaats op het moment waarop definitief tot oninbaarheid wordt besloten. 

 
  



NAAM:                                Voorziening oninbare leningen (NR: V037)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 15 mei 2013     

Doel: Afdekking mogelijke oninbaarheid verstrekte leningen 

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 167.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

Jaarlijks wordt bij de jaarrekening op balansdatum het risico bepaald met betrekking op de mogelijke oninbaarheid 
van leningen. Op basis van die beoordelingen wordt de hoogte van de voorziening bepaald. 

Voeding: 

De voorziening is gevoed uit de algemene middelen.  

Doel: 

Deze voorziening is bedoeld voor afdekking van de risico’s van oninbaarheid van verstrekte leningen. Het bedrag in de 
voorziening is volledig gebaseerd op specifieke leningen. 

Besteding: 

Een onttrekking aan de voorziening vindt plaats op het moment waarop definitief tot oninbaarheid wordt besloten. 

 
 



NAAM:                                Voorziening reorganisatie bedrijfsvoering (V039)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 26 juni 2013  

Doel: Dekking kosten uitvoering visie bedrijfsvoering 

Instandhoudingduur: (vooralsnog) Onbepaald  

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 523.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De voorziening is ingesteld ter dekking van de reorganisatie bedrijfsvoering in 2013. 

Voeding: 

Jaarlijks wordt op balansdatum bepaald in hoeverre de voorziening nog toereikend is voor de afwikkeling van die 
reorganisatie (lopende afspraken). 

Doel: 

De voorziening geldt ter dekking van mobiliteits- en afvloeiingsafspraken die gemaakt zijn ten tijde van de 
reorganisatie bedrijfsvoering. 

Besteding: 

De voorziening wordt besteed aan 

• Uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen (of de afkoop daarvan);  
• Uitgaven voor doorbetaling van pensioenafdrachten (conform artikel 18 van de uitvoeringsregeling van de CAP); 

raming  
• Uitgaven voor arbeidsmobiliteit van afgevloeide werknemers 
 

 
  



NAAM:                                 Voorziening gronden OostvaardersWold/Nieuwe natuur (NR: V040)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 15 mei 2013  

Doel: Dekking van het waarderisico van de geactiveerde gronden OostvaardersWold 
Instandhoudingduur: Tot alle gronden zijn ingezet binnen het Programma Nieuwe Natuur 

Voeding: Algemene middelen 

Vastgestelde bandbreedte: Vooralsnog maximaal € 1,2 miljoen 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 0  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De voorziening is bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 gevormd, voor € 1,2 miljoen. Dit bedrag was reeds in 
2011 binnen de algemene reserve voor dit doel geoormerkt. 

Voeding: 

De voorziening is gevoed met een eenmalige dotatie, gebaseerd op een ingeschat risico van maximaal 25% op de 
boekwaarde van de geactiveerde gronden (€ 4,8 mln.) per 31 december 2012. 

Doel: 

De voorziening is gevormd om het risico af te dekken dat de geactiveerde gronden OostvaardersWold met verlies 
(verkoopprijs lager dan de boekwaarde) worden afgestoten.  

Besteding: 

Besteding vindt plaats wanneer bij het afstoten (verkoop of ruiling) van geactiveerde grond OostvaardersWold verlies 
optreedt. De voorziening wordt opgeheven als de geactiveerde gronden OostvaardersWold zijn afgestoten of het 
waarderisico op nihil wordt ingeschat.  

In 2019 is het laatste perceel van de OostvaardersWold gronden afgestoten, waarbij is een boekverlies ontstaan ter 
grootte van € 1,5 miljoen. De voorziening wordt daarom in 2019 volledig ingezet en zal in de jaarrekening 2019 geen 
waarde meer hebben. 

 
  



NAAM:                                 Voorziening Garantiestelling personeel NLE  (NR: V045)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 7 december 2016 

Doel: Dekking kosten garantiestelling personeel NLE 

Instandhoudingduur: 1 juli 2022 

Voeding: Algemene reserve 

Vastgestelde bandbreedte: maximaal € 1.465.784 

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 1.010.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De voorziening is ingesteld bij de besluitvorming rondom de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling Het 
Flevolands Archief op 7 december 2016 (besluit met kenmerk 1950814). 

Voeding: 

Aan de voorziening is bij de besluitvorming op 7 december 2016 € 1.465.784 toegevoegd. Dit bedrag is onttrokken aan 
de algemene reserve.  

Doel: 

In het Convenant Batavialand is afgesproken om de museale en collectiebeheertaken, inclusief het beheer van bij 
deze taken behorende collecties met de daarbij behorende mensen en middelen over te dragen aan Batavialand. In 
het Sociaal Plan is vastgelegd dat de GR Nieuwland Erfgoedcentrum (NLE) een garantie afgeeft voor de duur van 5 
jaar. Deze garantstelling houdt in dat bij faillissement van Batavialand, de medewerkers bij werkloosheid een WW-
suppletie en transitievergoeding ontvangen. Aangezien de kans op faillissement aanwezig is in de opstartfase van 
Batavialand is er voor het provinciale deel (op basis van het deelnemerspercentage in de GR NLE) deze garantstelling 
een voorziening getroffen. 

Besteding: 

Ten laste van de voorziening worden de uitkeringen aan Het Flevolands Archief (als opvolger van GR NLE) gebracht 
die voortvloeien uit de afgegeven garantstelling. 

Jaarlijks wordt beoordeeld of de hoogte van de voorziening nog in lijn is met de personeelsleden die nog in dienst 
zijn. Indien van toepassing valt een deel van de voorziening vrij. 

 
  



NAAM:                                 Voorziening Spaarverlof (NR: V047)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 31 december 2017 

Doel: Dekking verplichtingen als gevolg van spaarverlof  

Instandhoudingduur: Onbepaald 

Voeding: Product 7.4.1 Personeel en organisatie 

Vastgestelde bandbreedte: Geen  

Beslissingsbevoegdheid: PS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 468.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader:  

In de CAO 2017-2018 is besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk verlof en 
aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van 
verlof verruimd. Werknemers mogen dan verlof sparen tot maximaal 50 x hun arbeidsduur per week (bij een 
werkweek van 36 uur kan dus maximaal 1.800 verlof gespaard worden).Dit verlof kan bijvoorbeeld ingezet worden 
voor mantelzorg, een sabbatical, korter werken of eerder stoppen in aanloop naar pensionering.  

Voeding:  

De hoogte van de voorziening wordt op balansdatum bepaald. Eventuele storting of onttrekking wordt verzorgd vanuit 
product 7.4.1 personeel en organisatie.  

Doel: 

De voorziening is bedoeld ter dekking van verplichtingen die ontstaan als gevolg van spaarverlof.  

Besteding: 

 Indien een medewerker spaarverlof geniet blijven de loonkosten van deze medewerker doorlopen. Inhuur of een 
tijdelijke aanstelling ter vervanging van deze medewerker kan worden gedekt vanuit de voorziening. Daarnaast zullen 
mogelijk verlofsaldi bij uitdiensttreding moeten worden verrekend. 

 

 

  



 

NAAM:                                 Voorziening Duurzame waardevermindering Flevokust haven (NR: V048)  

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 31 december 2018 

Doel: Duurzame waardevermindering Flevokust Haven 

Instandhoudingduur: Voorlopig onbepaald 

Voeding: Reserve Flevokust Haven 

Vastgestelde bandbreedte: Geen 

Beslissingsbevoegdheid: GS (Toevoegingen); GS (Onttrekkingen) 

Prognose omvang per  
01-01-2020 o.b.v.  
Programmabegroting 2020:  € 7.626.000  

Achtergrondinformatie: 

Kader: 

De voorziening is ingesteld met de jaarrekening 2018, in verband met de uitkomsten van de waarderingstoets na 
ingebruikname van Flevokust Haven.  

Voeding: 

De initiële omvang van de voorziening was € 7,6 mln. per 31 december 2018. De dotatie is nagenoeg volledig ten laste 
gekomen van de daartoe ingestelde reserve Flevokust Haven. Het restant van € 0,2 mln. is ten laste van het 
rekeningresultaat 2018 gebracht. Wanneer dat niet het geval is zal er een dotatie aan de voorziening plaatsvinden ten 
laste van de algemene middelen. 

Doel: 

Het doel van de voorziening is het afwaarderen van de boekwaarden van de investeringen in Flevokust Haven. In 2018 
is Flevokust Haven in gebruik genomen. Zoals reeds werd voorzien ten tijde van het investeringsbesluit dient op 
moment van ingebruikname, conform de verslaggevingsvoorschriften, door middel van een taxatie getoetst te worden 
of er sprake is van een zogeheten lagere marktwaarde ('impairment-toets'). Omdat de getaxeerde directe 
opbrengstwaarde (gebaseerd op marktconforme bedrijfseconomische rendementseisen) eind 2018 lager was dan de 
boekwaarde van de investering, moest de boekwaarde worden afgewaardeerd. 

Besteding: 

Wanneer de waarde van de initiële investering in enig jaar gelijk of lager zal zijn dan de marktwaarde, kan de 
voorziening (deels) vrijvallen. 
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