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   2022 OFGV mdu01 2931762 

Zienswijze begroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022   

 
Geacht bestuur, 
 
In uw brief van 14 maart 2022 met kenmerk 2022 OFGV mdu01 heeft u conform het bepaalde in 
artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Provinciale Staten de conceptbegroting 2023 en de 
tweede voorgestelde begrotingswijziging 2022 toegezonden en Provinciale Staten van Flevoland om 
een zienswijze gevraagd. Deze zienswijze kan tot uiterlijk 9 mei 2022 worden ingediend.  
 
Zienswijze met betrekking tot de conceptbegroting 2023 
Wij stellen vast dat in de conceptbegroting 2023 geen materiele tekortkomingen zijn geconstateerd. 
Wij kunnen dan ook instemmen met deze begroting. 
 
Zienswijze met betrekking tot de 2e begrotingswijziging 2022 
De voorgestelde begrotingswijziging heeft betrekking op de financiële gevolgen van 

• de structurele takeninbreng door de gemeenten Blaricum, Laren, Lelystad en Urk; 
• de structurele verhoging voor het verhogen van de kosten voor het meetnetbeheer voor 

Flevoland; 
• de financiering van de Bodemtaken die door het uitstellen van de invoeringsdatum van de 

Omgevingswet nog heel 2022 bij de provincies blijven liggen en derhalve door hen 
gefinancierd worden; 

• de dotatie aan de “Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR” in verband met de te 
ontvangen afkoopsom van de gemeente Amsterdam; 

• de incidentele financiering van de projectkosten ter voorbereiding op de Omgevingswet. 
Door het uitstellen van de invoeringsdatum stijgen deze voorbereidingskosten bij de OFGV. 

Hoewel een aantal van deze zaken financiële consequenties voor de provincie Flevoland hebben, is 
de toename van deze kosten verklaarbaar en conform eerder gemaakte afspraken. Wij kunnen dan 
ook instemmen met deze voorgestelde begrotingswijziging. 
 
Hoogachtend, 
 
Provinciale Staten van Flevoland, 
de griffier,  de voorzitter, 
 
 
 
Mr. A. Kost    L. Verbeek 


