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A001 
Algemene reserve

Algemene reserve Hofstra De omvang van de 'Algemene reserve' is bepaald op 
basis van de 'Nota Risicomanagementbeleid 2017' 
(Provinciale Staten van 13-12-2017).

De evaluatie en vaststelling van de 
herziene nota 'Nota Risico en 
Weerstandsvermogen 2021' welke 
begin 2022 bij Provinciale Staten is 
aangeboden.

              20.443    23.539         1.231      -2.247     22.523 De gewenste omvang van de 'Algemene reserve' wordt bepaald 
door de beleidsuitgangspunten in de nota 'Risico en 
Weerstandsvermogen 2021', 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 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' in de 
begroting en jaarstukken toegelicht.

          1.426                     -           23.949 

B003 
Personeel

Egalisatiereserve De Reus De middelen in de reserve kunnen voor diverse doelen 
die gerelateerd zijn aan personele zaken worden 
ingezet. Bij de  Zomernota 2017 is het kader van deze 
reserve voor het laatst vastgesteld, waarbij het 
egaliserende karakter voor de  personele budgetten 
als gevolg van CAO-afspraken in aanmerking is 
genomen (8 november 2017).

Overeenkomstig de voorwaarden 
van de reserve dient de omvang van 
de reserve eenmaal per 
bestuursperiode te worden bezien.

                2.269      5.348         1.413      -1.562       5.199 Gezien de organisatieontwikkeling en de geringe tijd die 
verstreken is sinds de reserve een egaliserend karakter heeft, is 
eerder voorgesteld de omvang van de reserve op zijn vroegst 
medio 2021 te evalueren. De organisatieontwikkeling zal naar 
verwachting in 2022 een vlucht nemen. Voorgesteld wordt dit 
evaluatiemoment uit te stellen naar medio 2022 of zelfs 2023. In 
2021 zijnde onttrekkingen nagenoeg gelijk geweest aan de 
storingen. Het volume is per saldo € 0,15 mln. afgenomen. 

         3.600             -1.460              7.339 

B008 
Monumentenzorg

Bestemmingsreserve Rijsberman Erfgoedprogramma 2020-2023 (28 jan 2020 
vastgesteld).

De bestuurlijke afspraken die met 
het rijk worden gemaakt over de 
inzet van de middelen voor 
restauratie van Rijksmonumenten. 
De laatste bestuurlijke afspraken 
dateren van 2015. Op dit moment 
worden nieuwe bestuurlijke 
afspraken voorbereid. 

                   790         850            323         -177          996 Het niet geoormerkte bedrag is beschikbaar om in te spelen op 
restauratie-initiatieven. De provincie legt (indirect) 
verantwoording over de besteding af via de provinciale 
monumentenmonitor. In de Programmabegroting 2020 is op basis 
van het coalitieakkoord de storting verdubbeld (matching 
rijksbijdrage) en tevens wordt het  restantbudget in enig jaar voor 
toevalsvondsten geoormerkt toegevoegd aan deze reserve.

          1.143                     -              2.139 

B009 
Brede 
bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve Hofstra De 'Brede Bestemmingsreserve' (voormalige reserve 
'Strategische projecten') is een door Provinciale Staten 
ingestelde reserve met geen afgebakende bestemming 
en is bedoeld voor (incidentele) initiatieven.

Zie de toelichting in het 
afzonderlijke overzicht met de 
oormerken van deze reserve.

              32.311    63.014         7.312     -11.101     59.225 De kwalitatieve duiding is opgenomen in het afzonderlijke 
overzicht, per oormerk.

          7.312           -20.995            45.542 

B011 
Sport

Uitvoeringsreserve Hofstra Sportnota 2019-2022 vastgesteld in Provinciale Staten 
op 11 sept 2018.

Na afloop van de looptijd van de 
Sportnota in 2022.

                  330         330           209         -132          407 Er vinden geen structule stortingen meer plaats. Er ligt beslag op 
de reserve voor de uitvoering van het programma 'Corona en 
Sport'. Daarna is de reserve (nagenoeg) leeg.

                -                -116                 291 

B016 
Zuiderzeelijngelden

Uitvoeringsreserve Appelman / De 
Reus

Programma Economische structuurversterking Noord-
Flevoland ZZL.

Het programma liep tot en met 2021. 
In 2022 en verder is nog wel sprake 
van een afrondingsperiode, waarbij 
de gesubsidieerde projecten worden 
uitgevoerd door derden en in deze 
periode afgerekend.

              13.750     12.192                -         -571      11.621 Vanuit het programma worden bijdragen (subsidies) verstrekt. De 
afwikkeling van die subsidies, namelijk de afrekening en 
uitbetaling,loopt nog door na 2021. Dit is afhankelijk van de 
voortgang van de projecten die worden gesubsidieerd. Het 
volledige saldo van de reserve is geprogrammeerd.

                -           -10.966                655 

B017 
Technische bijstand 
Europa

Egalisatiereserve Appelman Uitvoeringsovereenkomst MA Gemeente Rotterdam - 
PB West Regio Provincie Flevoland.

Het programma liep tot en met 2020, 
maar zal nog worden afgewikkeld tot 
en met 2023.

                   781         649                -            -2          647 Het volledige saldo dient beschikbaar te blijven voor de 
afwikkeling van het programma tot en met 2023.

                -                     -                647 

B025 
Procesgelden 
gebiedsontwikkeling

Bestemmingsreserve Hofstra Voor elke gebiedsontwikkeling wordt een 
bestuursopdracht door Provinciale Staten vastgesteld, 
waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor 
deze gebiedsontwikkeling zullen worden gedaan. 
Vanwege het ongelijkmatig verloop van de uitgaven is 
een reserve ingesteld.

Er wordt bij een nieuwe 
gebiedsontwikkeling gekeken of er 
sprake is van een provinciaal belang 
om de rol van gebiedsontwikkeling 
op te pakken. Zo ja dan zal een 
bestuursopdracht aan Provinciale 
Staten worden voorgelegd.

                1.255       1.631         1.000     -1.006       1.625 Het doel van de reserve is de lasten voor de procesgelden te 
egaliseren. De jaarlijkse storting is gelijk gesteld aan het 
gemiddelde van de lasten (prognose) in de komende jaren, 
namelijk € 1,0 mln.

         3.800             -4.403              1.022 

B027 
POP

Uitvoeringsreserve Hofstra Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het programma liep tot en met 2020, 
maar is door de Europese Unie met 
twee jaar verlengd. Daarnaast is er 
nog sprake van een afwikkelperiode 
tot en met 2025.

               9.859      9.532         1.880      -1.818       9.594 Vanuit het programma wordt cofinanciering verstrekt voor de 
Europese subsidies uit het Plattelandontwikkelingsprogramma. De 
afwikkeling van die subsidies, namelijk de afrekening en 
uitbetaling, loopt nog door tot en met 2025. Dit is afhankelijk van 
de voortgang van de projecten die worden gesubsidieerd.

          4.170           -11.470             2.294 

Specificatie stand reserves per 31 december 2021

In de ‘Financiële verordening 2021’ is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten jaarlijks bij de jaarrekening een rapportage over de reserves en de oormerken binnen de ‘Brede Bestemmingsreserve’ dient aan te bieden aan Provinciale Staten.
Deze rapportage bevat een kwalitatieve duiding van de stand van de reserves en ook van de oormerken binnen de ‘Brede bestemmingsreserve’ per 31 december 2021. 
Daarnaast zijn de begrote vermeerderingen en verminderingen vanuit de meerjarige begroting weergegeven, waardoor de eindstand van de reserves ultimo 2025 is berekend. Die stand bepaald overigens niet per se de vrije ruimte in een 
reserve, maar geeft aan of de middelen die ultimo 2021 al zijn geprogrammeerd in de komende jaren.
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B029 
Bodem

Bestemmingsreserve Smelik In het coalitieakkoord 2019-2023 is de inzet van de 
reserve geactualiseerd.

Volgende bestuursperiode.                 2.024      2.287                -        -396       1.891 In het coalitieakkoord is € 1,8 mln. (€ 0,45 mln. per jaar) 
geoormerkt voor pilots met betrekking tot bodemdaling.

                -               -900                 991 

B030 
Egalisatie 
gladheidsbestrijding

Egalisatiereserve De Reus Het initiatief voor deze reserve komt voort uit het 
coalitieakkoord 2011-2015 en de reserve is door 
Provinciale Staten ingesteld met een aangenomen 
motie van 16 november 2011.

Met de behandeling van de reguliere 
P&C-producten.

                  349         500                -        -500              - De jaarlijkse begroting bedraagt ca. € 1,0 mln. Gladheidbestrijding 
is in hoge mate afhankelijk van de weersomstandigheden. De 
reserve is nodig om pieken in de kosten voor gladheidbestrijding 
op te vangen om de provinciale infrastructuur veilig en 
beschikbaar te houden. Het plafond van deze egalisatiereserve 
bedraagt € 0,5 mln.

                -                     -                     - 

B031 
Cofinanciering EU-
projecten 14-20

Uitvoeringsreserve Appelman Het Europese programma 2014-2020. Het programma liep tot en met 2020, 
maar zal nog worden afgewikkeld tot 
en met 2023.

                  493       1.479           900          -86       2.293 Vanuit het programma worden bijdragen (subsidies) verstrekt. De 
afwikkeling van die subsidies, namelijk de afrekening en 
uitbetaling, zou nog door kunnen lopen tot en met 2023. Dit is 
afhankelijk van de voortgang van de projecten die worden 
gesubsidieerd.

         3.600            -3.600              2.293 

B032 
Nieuwe natuur

Bestemmingsreserve Hofstra Programma Nieuwe Natuur (Provinciale Staten 17-12-
2014).

De ambitie is dat het programma 
binnen 10 jaar wordt gerealiseerd. 
Herziening kan dan vanaf 2024 
plaatsvinden.

               11.212     12.545                -     -6.667       5.878 De reserve 'Nieuwe Natuur' maakt onderdeel uit van het 
programmavermogen, zoals ook wordt toegelicht in de jaarlijkse 
voortgangsrapportages. De middelen die nu nog in de reserve 
zitten zullen worden gebruikt voor het verstrekken van bijdragen, 
afwaardering van gronden en de procesgelden (zoals 
ondersteuning aan initiatiefnemers en monitoring van de 
projecten). Het verloop van de onttrekkingen is lastig te 
voorspellen, omdat dit afhankelijk is van de voortgang van de 
projecten van de initiatiefnemers.

                -             -3.387              2.491 

B033 
Activering 
vervangingsinvesterin
gen

Egalisatiereserve De Reus Koepelnota Integraal Infra Beheerplan (Provinciale 
Staten 29-01-14, #1547582) en het strategisch 
uitvoeringsplannen.

Bij de vaststelling van het volgende 
strategisch uitvoeringsplan in 2023.

              10.065     10.171         3.107              -     13.278 Reserve is ingesteld als antwoord op de stille lasten 
problematiek. De reserve is nodig voor de langjarige dekking voor 
de oplopende kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen 
aan de provinciale infrastructuur.

         6.230             -4.867            14.641 

B035 
Almere 2.0

Bestemmingsreserve De Reus Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 (Provinciale 
Staten mei 2014).

De looptijd van Almere 2.0 is 
onbepaald, maar wel gelimiteerd op 
de realisatie van 60.000 nieuwe 
woningen in Almere.

               8.296      2.594         6.700      -8.971          323 In de meerjarenraming is een jaarlijkse storting van € 6,7 mln. per 
jaar opgenomen. De onttrekking aan de reserve wordt per jaar in 
de begroting geactualiseerd, op basis van het jaarprogramma 
Almere 2.0.

       26.800           -27.000                 123 

B036 
Jaarlijks onderhoud 
infrastructuur

Egalisatiereserve De Reus Proces uitwerking naar aanleiding van de Koepelnota: 
Provinciale Staten-nota 'Proces Meerjarenprogramma 
Beheer & Vervanging en Prestatie indicatoren' 
(Provinciale Staten 29 oktober 2014).

Bij de vaststelling van het volgende 
strategisch uitvoeringsplan in 2023.

                  656           56           694              -          750 De reserve is nodig voor de jaar overstijgende werkzaamheden 
aan de provinciale infrastructuur. En het opvangen van pieken in 
de kosten voor beheer & onderhoud.

                -                     -                750 

B037 
Mobiliteit

Egalisatiereserve De Reus Programma mobiliteit en ruimte 2018-2021' vastgesteld 
in Provinciale Staten op 20 maart 2018.
Op 13 oktober 2021 is het Ontwerp Programma 
Mobiliteit & Ruimte 2022-2030 vastgesteld en ter 
inzage gelegd. Vaststelling wordt voorzien in het 
tweede kwartaal van 2022.

Bij actualisatie van de 
Mobiliteitsvisie 2030 en afloop van 
het Porgramma Mobiliteit & Ruimte 
2022-2030.

              33.196     91.091       11.396              -   102.487 De in de reserve aanwezige middelen zijn benodigd om alle 
benoemde activiteiten uit het 'Ontwerp Programma Mobiliteit & 
Ruimte 2022-2030' (weergegeven in het bestedingsplan) te kunnen 
dekken. Ter dekking van onvoorziene ontwikkelingen in de 
exploitatie van Mobiliteit (o.a. opbrengstverantwoordelijkheid 
concessie IJsselmond, open einderegeling Regiotaxi en autonome 
kostenontwikkelingen) is een veiligheidsmarge in de reserve 
aangehouden en niet ingezet ter dekking van voornoemde nieuwe 
planvorming.

       23.482                     -          125.969 

B038 
Beheer en 
ontwikkeling natuur

Egalisatiereserve Hofstra Egalisatie gedecentraliseerde rijksmiddelen natuur. Voorafgaand aan een nieuwe 
collegeperiode. Meest recente 
onderbouwing dateert van de zomer 
2021.

                7.432     10.142            574        -267     10.449 In de zomer 2021 is naar aanleiding van de Deloitterapportage de 
reserve nader onderbouwd. Geconcludeerd is dat het niveau van 
de reserve passend is voor de ambities en ontwikkelingen die zijn 
onderkent.

         2.640             -2.232            10.857 

B039 
Meerjaren Aanpak 
Bedrijfsvoering

Bestemmingsreserve Fackeldey De meerjaren aanpak wordt uitgevoerd in 4 plateaus, 
waar Provinciale Staten voor de uitvoering van ieder 
plateau separaat een besluit neemt. Over ieder plateau 
wordt ook separaat verantwoording afgelegd (25 
november 2015).

Vervallen                   800         486                -        -486              - Bij de jaarrrekening 2020 is, na afronding van de Meerjaren 
Aanpak Bedrijfsvoering (MAB) in dat jaar, voorgesteld het restant 
van deze reserve toe te voegen aan de reserve 
'Informatievoorzienning'. Dat is in 2021 gedaan. Derhalve kan de 
reserve 'MAB' vervallen.

                -                     -                     - 
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B040 
Doorgeschoven 
activiteiten

Uitvoeringsreserve Fackeldey (voor 
resterende 
middelen m.b.t. 
2020, Het 
Goede 
Voorbeeld)

Deze uitvoeringsreserve is gecreëerd met het 
vaststellen van de Nota Reserves & Voorzieningen 2015-
2019.

Behandeling in volgende nota 
Reserves & voorzieningen. De 
reserve is enkele jaren geleden 
ingesteld en blijft nodig om de 
jaarschijfoverlopende activiteiten te 
kunnen voortzetten. De door 
Provinciale Staten gestelde 
voorwaarden (max. 1 jaar 
doorschuiven) worden toegepast.
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.

                2.740       2.581            397     -2.220          758 Dit bedrag heeft voor € 2,6 mln. betrekking op doorgeschoven 
activiteiten uit 2021. Overeenkomstig de voorwaarden van deze 
reserve valt dit bedrag met de jaarrekening 2021 vrij als de 
besteding niet heeft plaatsgevonden, tenzij Provinciale Staten 
anders besluit. De huidige verwachte omvang van deze reserve 
per 01-01-2022 is € 0,75 mln. (overeenkomstig het besluit van 
Provinciale Staten) om deze middelen beschikbaar te stellen voor 
'Waterplantenproblematiek' (€ 0,1 mln.), 'Versnellen Flexwonen' (€ 
0,3 mln.) en 'SWUNG' (€ 0,4 mln.).

                -                -397                 361 

B043 
Economisch 
programma

Egalisatiereserve Appelman Economisch programma 2016-2020' vastgesteld in 
Provinciale Staten op 21-9-2016 en door Provinciale 
Staten verlengd tot eind 2023.

Vaststelling nieuw economisch 
beleid, leidend tot een nieuw 
'Economisch Programma'.

                5.570       7.275        3.948      -3.117       8.106 De ambities uit het coalitieakkoord 2019-2023 (waarvoor € 8 mln. 
is opgenomen -BBR oormerk R009094-) zijn verwerkt in het 
verlengd 'Economisch Programma 2021-2023' (tot € 3,5 mln. vanuit 
coalitieakkoord en daarnaast inzet reserve) en worden 
meegenomen in het nieuw op te stellen 'Economisch Programma' 
(minimaal nog € 4,5 mln. beschikbaar in het BBR-oormerk). 
Voeding met additionele middelen uit het coalitieakkoord 
geschiedt pas nadat Provinciale Staten daarmee instemmen.
De reserve beschikt per ultimo 2021 over een vrije ruimte van circa 
€ 1,1 mln. Deze wordt beschikbaar gehouden om eventuele 
tegenvallers of nieuwe ontwikkelingen passend binnen het 
Economisch beleid op te kunnen vangen. Een natuurlijk moment 
van heroverweging van dit besluit is bij vaststelling van het nieuw 
'Economisch Programma'.

            952             -2.134             6.924 

B044 
Duurzame energie

Uitvoeringsreserve Fackeldey Provinciale Staten heeft 19-12-2018 besloten een 
bestemmingsreserve 'Duurzame energie' in te stellen 
(#2334198).

Met de behandeling van de reguliere 
P&C-producten.

                3.163       3.391            169      -1.343        2.217 Bij Provinciale Staten besluit van 19-12-2018 zijn de middelen 
beschikbaar gesteld voor diverse programmalijnen (subsidie en 
projecten). De vanuit het Rijk ontvangen gelden voor de Regionale 
Energie Startegieën (RES) zijn toegevoegd aan deze reserve. 
Provincie Flevoland treedt slechts op als penvoerder (faciliterend 
en financieel beheer) voor de RES Flevoland. De regio gaat over de 
besteding van deze mdidelen. Daarnaast heeft Provinciale Staten 
met het vaststellen van de programmabegroting aanvullend € 0,65 
mln. per jaar beschikbaar gesteld voor energietransitie.

                -             -1.058              1.159 

B045 
Regiodeal Noordelijk 
Flevoland

Uitvoeringsreserve De Reus / 
Appelman

Op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 is 
voorgesteld een nieuwe reserve te creëren.

Na de afwikkeling van de Regiodeal 
projecten, verwacht in 2023.

                       -      5.600                -     -1.508       4.092 De reserve is gevoed met de Rijksbijdrage voor de uitvoering van 
de Regiodeal Noordelijk Flevoland. Het volledige saldo van de 
reserve is geprogrammeerd voor de uitvoering van de Regiodeal 
Noordelijk Flevoland.

                -             -1.910              2.183 

B046  
Artistieke 
experimenten

Bestemmingsreserve Rijsberman Flevolands Fonds Culturele ontwikkeling (16 februari 
2022).

Na afloop de uitvoeringsperiode van 
het Flevolands Fonds voor culturele 
ontwikkeling. Looptijd 2022 tot en 
met 2024.

                       -         100         2.143              -       2.243 Fonds is recent van start gegaan. Alle beschikbare middelen 
worden de komende jaren ingezet.

             133                     -              2.376 
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B047  
Krachtige 
Samenleving

Uitvoeringsreserve Fackeldey Op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 is 
voorgesteld een nieuwe reserve te creëren en hier het 
bestaande gedelegeerde oormerk uit de 'Brede  
Bestemmingsreserve' aan toe te voegen.

Volgende bestuursperiode.                        -       1.519           350        -602       1.267 Door Provinciale Staten is reeds een oormerk aangebracht in de 
'Brede Bestemmingsreserve' (BBR) met het vaststellen van de 
Programmabegroting 2018. Op basis van de Programmabegroting 
2020 is het resterende oormerk per 01-01-2020 € 0,9 miljoen. 
Voorgesteld wordt het oormerk over te hevelen naar de nieuw 
gevormde uitvoeringsreserve 'Krachtige samenleving'.

Zoals in het coalitieakkoord aangegeven is het akkoord niet 
volledig gedekt. Voeding met additionele middelen uit het 
coalitieakkoord geschiedt pas nadat Provinciale Staten daar mee 
instemmen (op basis van een concreet bestedingskader). 
Eventuele beschikbare middelen waarvoor Provinciale Staten 
geen bestedingskader heeft vastgesteld worden gealloceerd  
binnen de 'Brede Bestemmingsreserve'.

                -               -898                369 

B048 
Vitaal Platteland

Bestemmingsreserve Hofstra Fonds leefbaar Platteland, vastgesteld in Provinciale 
Staten op 24 juni 2020

Na afloop van de uitvoering van het 
Fonds Leefbaar Platteland, looptijd 
2020 tm 2023

                       -       1.957                -          -90       1.867 Fonds is in 2021 van start gegaan. Alle beschikbare middelen 
worden de komende jaren ingezet.

                -             -1.195                 672 

B049 
Informatiestrategie

Egalisatiereserve Fackeldey De egalisatiereserve wordt ingericht in het kader van 
de ‘Informatiestrategie 2021-2024’.

De reserve 'Informatiestrategie' 
loopt in principe tot en met 2024. 
Een natuurlijk moment om dit te 
heroverwegen zou dan medio 2024 
zijn. Als besluitvorming eerder 
gewenst is en men niet voor 
voldongen feiten kan komen staan, 
kan dat eventueel ook in 2023.

                       -      1.469           486        -795       1.160 Bij het creëren van de reserve was bijna € 1,5 mln. In deze reserve 
gestort voor het bijbehorende doel. In 2021 is € 0,49 mln. 
toegevoegd vanuit de reserve 'Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering' 
(MAB), conform besluit bij de Jaarstukken 2020 en het opheffen 
reserve 'MAB'. Op basis van de kosten van de IV-
projectenportfolio in 2021 is er een onttrekking geweest van bijna 
€ 0,8 mln.

                -                     -              1.160 

B050 
Natuurinclusief

Uitvoeringsreserve Hofstra In de Najaarsnota 2020 is aangekondigd dat er in 2021 
een nieuw programma 'Flevoland Natuurinclusief' 
wordt ontwikkeld, gezien de noodzaak van een 
transitie naar een meer natuurinclusieve samenleving. 
Rijk en provincies werken samen aan een 
‘natuurinclusieve’ agenda, waarin voor de langere 
termijn het perspectief, de ambities en kansen voor de 
samenleving in beeld worden gebracht, met versterkte 
aandacht voor de natuur in onze nabije omgeving, 
zowel binnen als buiten onze natuurgebieden. 
Voor het programma is een meerjarige investering 
nodig, welke parallel loopt aan de investeringen van 
het rijk op het gebied van natuur (en stikstof). De 
aanpak is gericht op samenwerking met verschillende 
partners en de koppeling met andere belangrijke 
opgaven. Een groot deel van de kosten zitten in 
projecten van derden en andere overheden. Dit vraagt 
om flexibiliteit tussen de verschillende onderdelen en 
mogelijk ook tussen de jaren. Om deze reden wordt 
gebruik gemaakt van een reserve.

Voorafgaand aan een nieuwe 
collegeperiode.

                       -         2.650              -       2.650 Het programma 'Flevoland Natuurinclusief' en de afzonderlijke 
onderdelen worden vastgesteld door Provinciale Staten, waarbij 
de financiele ruimte wordt bepaald. De uitvoering van dit 
programma zal Gedeputeerde Staten vervolgens ter hand nemen 
en de middelen programmeren.

            200             -2.850                     - 

Totaal              167.784  272.328      46.882  -45.664   273.546        85.487         -101.838          257.195 
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R009000 Ongeoormerkt - - -  -                      224              3.753                 -            3.977 Dit is de vrije ruimte in de 'Brede 
bestemmingsreserve'.

          8.640 

R009008 Achtervang lening DE-
on (incl. geothermie)

Fackeldey Door Provinciale Staten 
(PS) geoormerkt met het 
vaststellen van de 
besluiten "(aanvullende) 
lening aan De-on" (PS 18 
december 2013 #1518068 
en 17 oktober 2018 
#2268632).

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten

                           8.328                   7.597                  39                 -           7.636 Momenteel bedraagt de risicoafdekking bij leningen 
100%. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt 
uitgegaan van een revolverende participatie met een 
risicoafdekking van 50%. Dekking voor het risico wordt 
gevonden uit het oorspronkelijke oormerk 'DEON' 
eerste tranche (betreft een oormerk in de Brede 
Bestemmingsreserve).

          7.636 

R009009 Kredietfaciliteit MKB 
doorstartfonds 
(achtervang lening)

Appelman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van het 
besluit 'Oprichting MKB 
Doorstartfonds 
Flevoland' (11 juni 2014, 
#1597196) en verlaagd 
met het vaststellen van 
het besluit 'Continuering 
MKB Doorstartfonds' (22 
april 2020, #2517199).

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten

                               477                      163                    -                 -              163 Vanuit deze kredietfaciliteit worden door de Stichting 
Kredietbank Nederland leningen aan het Flevolands 
MKB verstrekt. Omdat deze leningen nog niet volledig 
zijn afgelost moet deze risicoreservering in stand 
worden gehouden.

             163 

R009015 Kapitaallasten en 
exploitatie Food Forum

Appelman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van het 
Investeringsbesluit voor 
de realisatie van het 
Innovatiepaviljoen (PS 13 
december 2017).

Niet van toepassing, daar het 
volledige oormerk 
geprogrammeerd is in de 
begroting en de 
meerjarenraming.

                              700                     669                    -            -172              497 Het oormerk is nodig voor de dekking van de 
kapitaallasten en overige exploitatiekosten van het 
Food Forum. Het paviljoen is in 2022 opgeleverd en in 
gebruik genomen. Het volledige saldo van het oormerk 
is geprogrammeerd.

               82 

R009016 Marker Wadden Rijsberman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
zomernota 2016 en mede 
gebaseerd op het initiële 
PS voorstel uit 2014 
m.b.t. Overeenkomsten 
Samenwerking 1ste fase 
Marker Wadden en de 
perspectiefnota 2014 
(#1575301, #1595846, 
#1962494).

Niet van toepassing, daar het 
volledige oormerk 
geprogrammeerd is in de 
begroting en de 
meerjarenraming.

                           1.400                   1.100                    -         -1.100                  - Het volledige oormerk is tot en met 2021 besteed.                  - 

R009020 Informatietechnologie Fackeldey De oormerken vloeien 
voort uit het PS besluit 
met betrekking tot de 
Meerjarenaanpak 
bedrijfsvoering (PS 25 
november 2015, 
#1806627).

Medio 2021                               400                     400                    -                 -              400 De afgelopen jaren zijn werkprocessen gedigitaliseerd 
en zijn gegevensbronnen aan elkaar gekoppeld. De 
reguliere IV-budgetten zijn onvoldoende om de kosten 
van (de implementatie van) van een dataplatform te 
dekken; hierin moet deze post in deze reserve 
voorzien.

             400 

R009023 Project Digitalisering 
Statenwerk

PS Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Zomernota  2018.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                              300                      258                    -              -16              242 Er is € 0,1 mln. bestemd voor digitalisering, het restant 
is bedoeld voor onvoorziene zaken.

             178 

Specificatie oormerken Brede Bestemmingsreserve per 31 december 2021
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R009025 Verbreding sluizen 
Kornwerderzand 
(mandaat GS)

Appelman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Perspectiefnota 2017-
2020. De verhoging van 
het oormerk tot € 2,5 
mln. voor 
Kornwerderzand is 
gebaseerd op een PS-
besluit van 17 oktober 
2018 (#2277677) inzake de 
financiering verbreding 
sluis Kornwerderzand.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                           2.500                  2.500                    -                 -           2.500 Deze middelen zijn toegezegd aan de provincie Fryslân 
zijnde de bijdrage van de provincie Flevoland aan de 
realisatie van de verbreding van de sluis bij 
Kornwerderzand. Deze bijdrage maakt een onderdeel 
uit van de financiering van het project ‘Verbreding 
sluis Kornwerderzand’ dat door de provincie Fryslân is 
opgezet, in samenwerking met de provincies Drenthe, 
Flevoland en Overijssel, de gemeenten Sud-West 
Fryslân, Zwolle, Kampen en Urk alsmede het maritieme 
bedrijfsleven in Noordoost Nederland. Genoemde 
partijen hebben alle financiële bijdragen toegezegd 
aan dit project. In 2019 heeft GS het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland door 
middel van een brief de gemaakte 
(financierings)afspraken schriftelijk herbevestigd.

          2.500 

R009030 Stimuleringsbudget 
initiële verduurzaming 
OV

De Reus Door PS geoormerkt op 
22 april 2020 
(#2545537/#2543818).

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                              500                     500                    -                 -              500 Ter dekking van de lasten samenhangend met 
initiatieven met betrekking tot de landelijke en 
provinciale duurzaamheidsambities voor de openbaar 
vervoerconcessies in Flevoland.

             500 

R009033 Oostrand Dronten De Reus Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Zomernota 2017.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                              265                      265                    -                 -              265 Ter dekking van de lasten samenhangend met de 
uitvoering van oplossingsrichtingen ter verbetering 
van de bereikbaarheid van de Oostrand. Dit kunnen 
zowel fysieke maatregelen zijn, maar ook 
‘softwarematige oplossingen’, zoals apps en 
campagnes, die in samenwerking met derden zullen 
worden ontwikkeld. De middelen zullen in 2022 
worden aangewend ter dekking van de lasten 
samenhangend met de uitvoering van de 
innovatiecompetitie SBIR.

             265 

R009035 Toeristisch recreatieve 
benutting Fl. 
monumenten 

Fackeldey Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
programmabegroting 
waarin het 
coalitieakkoord 2015 - 
2019 is verwerkt.

Restant wordt in 2022 
uitgegeven.

                                80                        77                    -               -3                74 De uitvoering heeft vertraging opgelopen, doordat 
eerst het beleidsplan recreatie & toerisme opgesteld 
en vastgesteld moest worden. De uitvoering van is 
opgenomen in het beleidsplan, programmalijn 4. De 
verkenning heeft plaatsgevonden en de eerste 
uitvoering vindt plaats dit jaar. Restant in volgend 
jaar. Budget moet beschikbaar blijven.

               74 

R009037 Nationaal Park 
Oostvaardersplassen 
(beleidskader)

Rijsberman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Perspectiefnota 2019-
2022.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                52                       68                    -                 -                68 Het saldo van het oormerk is al volledig 
geprogrammeerd, oftewel opgenomen in de begroting.

                 - 

R009043 ICT Fackeldey De oormerken vloeien 
voort uit het PS besluit 
met betrekking tot de 
Meerjarenaanpak 
bedrijfsvoering (PS 25-11-
2015, #1806627).

Medio 2021.                               448                     448                    -                 -              448 De afgelopen jaren zijn werkprocessen gedigitaliseerd 
en zijn gegevensbronnen aan elkaar gekoppeld. De 
reguliere IV-budgetten zijn onvoldoende om de kosten 
van (de implementatie van) van een dataplatform te 
dekken; hierin moet deze post in deze reserve 
voorzien.

             448 

R009052 Werelderfgoed 
Schokland

Rijsberman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Perspectiefnota 2016-
2019.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                              500                     500                    -                 -              500 Betreft cofinanciering voor nieuw bezoekerscentrum, 
primaat ligt bij de gemeente.

             500 
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R009053 Optimalisatie 
landzijdige ontsluiting 
Flevokust Haven 
(spoorwegennetwerk)

Appelman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Perspectiefnota 2016-
2019 en de Najaarsnota 
2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                           2.200                     909                    -              -87              822 Zoals in het Coalitieakkoord was afgesproken is in 2021 
een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van 
een railterminal of spooraansluiting nabij Flevokust 
Haven. De uitkomst van het onderzoek is dat een 
dergelijke voorziening voorlopig financieel niet 
haalbaar is. Hierover wordt afzondelijke 
besluitvorming voorbereid.

             822 

R009064 Poorten Nationaal Park 
Nieuw Land (mandaat 
GS)

Rijsberman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
begroting 2018. Hiermee 
heeft PS tevens GS 
mandaat gegeven om 
hier uitvoering aan te 
geven

Het volledige oormerk is 
geprogrammeerd in de 
begroting en de 
meerjarenraming.

                           2.748                   2.905                    -              -37           2.868 Er is een convenant afgesloten tussen provincie 
Flevoland, gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer 
over de ontwikkeling van de Poorten. Bedrag dient 
beschikbaar te blijven. Het saldo van het oormerk is 
volledig geprogrammeerd, als dekking voor de 
verleende subsidie.

             868 

R009065 Uitwerking Nota 
Natuur: verrassend 
Groen (mandaat GS)

Hofstra Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Programmabegroting 
2018.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                              238                     800                    -            -181              619 € 244 van het oormerk is beklemd middels afgegeven 
cofinancieringsverklaringen. Het restant van € 375 blijft 
beschikbaar voor een nieuwe tranche van Leader.

             619 

R009066 Hoogwaardig OV 
Luchthaven - 
infrastructuur 
(mandaat GS)

De Reus Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Perspectiefnota 2017-
2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                           1.000                  1.000                    -                 -           1.000 Dit budget is noodzakelijk om de aanleg van 
infrastructuur voor de Airport Express te kunnen 
dekken. Dat betreft de energie-aansluiting voor 
laadinfrastructuur en dynamische reisinformatie. Dit 
budget is gekoppeld aan de ambities van het 
programma Lelystad Airport.

          1.000 

R009069 GLB/POP3 - water Hofstra Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Perspectiefnota 2019-
2022.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                              393                     809                    -             -28              781 Het saldo van dit oormerk is nodig om te kunnen 
voldoen aan de nationale toezegging aan de EU om 
contra-financiering te leveren voor water-projecten, 
gerelateerd aan pijler 1 van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid.

             272 

R009070 Cultuurbeleid 17-20 Rijsberman Nota cultuurbeleid 2017-
2020 (#1981064).

n.v.t. daar het volledige 
oormerk geprogrammeerd is 
in de begroting en de 
meerjarenraming.

                              126                      199                    -            -102                97 Het volledige oormerk is geprogrammeerd.                97 

R009073 Digicity De Reus Door PS besloten met 
het vaststellen van het 
programma MITC 
(Labelen € 2 miljoen in 
reserve Strategische 
Projecten voor het MITC, 
PS 30 januari 2019).

N.v.t.                            2.000                  2.000                    -                 -           2.000 De besteding van deze middelen is voorzien in de 
periode 2022 / 2023, parallel aan de realisatie van de 
nieuwe RDW-testbaan en het nieuwe 
rijvaardigheidscentrum.

          2.000 

R009076 Onderhoud 
infrastructuur

De Reus Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
jaarrekening en het 
rekeningresultaat 2018.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                           5.450                   5.450                    -         -1.166           4.284 €5,45 miljoen uit het rekeningresultaat 2018 wordt in 
2021 en 2022 gestort in V025 Voorziening Niet Jaarlijks 
Onderhoud.

                 - 

R009077 Risicoreservering 
Groeifonds

Appelman Door PS besloten op 29 
oktober 2019, bij de 
besluitvorming over de 
oprichting van het 
Groeifonds.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                  1.000                    -                 -           1.000 De provincie bezit een 50% aandelenbelang in het 
Groeifonds. Ter afdekking van de inherente risico's op 
een duurzame waardevermindering is een risico-
reservering aangebracht, waarvan € 1 mln. geoormerkt 
in de BBR, € 1 mln. in de reserve Economisch 
Programma en ten slotte € 0,7 mln. in de Algemene 
reserve (weerstandsvermogen).

          1.000 
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R009078 Oostvaardersoevers Rijsberman Coalitieakkoord 2019-
2023.

Ten tijde van van het 
voorleggen van de 
Bestuursopdracht aan PS.

                           1.000                  1.000             3.000                 -          4.000 In 2021 is het deel wat binnen de reserve Nieuwe 
Natuur was gereserveerd (€ 3 mln.) overgeheld naar de 
'Brede bestemmingsreserve'.

                 - 

R009079 Batavialand Rijsberman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                  2.000                520                 -           2.520 € 2 mln is bestemd voor de doorontwikkeling van 
Batavialand. Wordt ingezet na besluitvorming in PS, 
verwacht voor de zomer 2022

          2.520 

R009080 Eenzaamheid Fackeldey Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                     200                    -           -200                  - Ingezet                  - 

R009081 Krachtige Samenleving 
Zorgtafel

Fackeldey Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
begroting 2018. Hiermee 
heeft PS tevens GS 
mandaat gegeven om 
hier uitvoering aan te 
geven.

Niet van toepassing, daar het 
volledige oormerk 
geprogrammeerd is in de 
begroting en de 
meerjarenraming.

                              976                     600                    -            -150              450 Voorgesteld wordt het oormerk over te hevelen naar 
de nieuw gevormde uitvoeringsreserve 'Krachtige 
samenleving'.

             450 

R009082 Scheepswrakmarkering Rijsberman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                      100                    -                 -              100 Statenvoorstel tot besteding van deze middelen wordt 
31 maart 2022 in PS behandeld.

             100 

R009083 Stikstof Hofstra Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020, 
alsmede van de 
perspectiefnota 2022-
2025.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                  2.500                    -              -47           2.453 Dit bedrag is bestemd voor maatregelen vanuit de 
Flevolandse Aanpak Stikstof. Naar verwachting wordt 
de helft hiervan in 2022 uitgegeven en wordt het 
restant in 2023 uitgegeven.

          1.203 

R009084 Landschapsvisie De Reus Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                     650                    -             -85              565 Het Programma Landschap van de Toekomst is in 
oktober 2021 vastgesteld. Als eerste is gewerkt aan een 
uitvoeringsagenda. Hier worden weloverwogen keuzes 
gemaakt over de inzet van de middelen. De 
daadwerkelijke uitvoering van het programma en de 
besteding van de middelen zijn hiermee later gestart 
en lopen door in 2022.

             365 

R009085 Duurzame initiatieven Smelik Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                     500                    -           -500                  - In 2021 is het volledige bedrag besteed aan de 
subsidieregeling Groene daken en gevels.

                 - 

R009086 Human Capital agenda 
CMIP

Appelman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                      525                    -             -88              437 Binnen de doelstellingen waarvoor het oormerk is 
gevormd worden in 2022 activiteiten uitgevoerd (MKB-
deal) en voorstellen voorbereid. Onttrekkingen 
geschieden pas nadat Provinciale Staten daarmee 
instemmen.

             252 

R009087 Financiering & support 
CMIP

Appelman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                   2.275                    -           -688            1.587 Binnen de doelstellingen waarvoor het oormerk is 
gevormd worden momenteel voorstellen voorbereid. 
Onttrekkingen geschieden pas nadat Provinciale 
Staten daarmee instemmen.

           1.587 
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R009088 Derving opbrengsten 
OV (corona)

De Reus Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                   2.250                    -                 -           2.250 Binnen de OV-concessie IJsselmond is de provincie 
Flevoland opbrengstverantwoordelijk. Mee- en 
tegenvallers in de reizigersinkomsten komen daarmee 
in beginsel voor rekening en risico van de provincie als 
concessieverlener. Daarnaast zijn er met betrekking 
tot de concessies IJsselmond en Lelystad 
verplichtingen aan de provincie opgelegd verbonden 
aan de compensatieverlening vanuit het Rijk (nul-
rendement). Of het Rijk ook na 1 september 2022 nog 
bereid is om de sector financieel te ondersteunen is 
op dit moment onderwerp van gesprek tussen de 
sector, decentrale overheden en het ministerie. Voor 
het afdekken van de provinciale financiële risico’s in 
het openbaar vervoer tot en met 2023 is dit 
geoormerkt bedrag beschikbaar. 

          2.061 

R009089 House of skills Appelman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                      100                    -                 -              100 Er heeft geen overdracht en implementatie van het 
instrumentarium in Flevoland plaatsgevonden, omdat 
het instrumentarium onvoldoende aansluit bij 
bestaande werkprocessen en systemen. Daarnaast is 
binnen de MRA voor een andere koers mbt House of 
Skills gekozen en is House of Skills een programmalijn 
onder het Amsterdam Economic Board geworden. Deze 
ontwikkelingen hebben niet tot additionele kosten 
voor de provincie geleid en derhalve zal in de 
Zomernota 2022 worden voorgesteld dit oormerk vrij 
te laten vallen.

             100 

R009090 Human Capital agenda 
Klimaatopgave

Appelman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                      120                    -                 -              120 Continuering van uitvoering van de Human Capital 
Agenda Klimaatopgave (samenwerking met provincie 
Noord-Holland) was in 2021 voorzien. De coronacrisis 
heeft het proces vertraagd. Ook de overige 
uitvoerende partijen dragen financieel bij. De claims 
voor samenwerking en onderzoek benodigde middelen 
is nog actueel. Onttrekkingen geschieden pas nadat 
Provinciale Staten daarmee instemmen.

             120 

R009091 Omgevingswet Smelik Door PS vastgesteld bij 
de Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                              230                      667                    -           -338              329 De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023. Deze 
middelen worden gebruikt voor de huidige fase van de 
implementatie van de Omgevingswet, zoals het samen 
met de ketenpartners inrichten van de verschillende 
processen binnen de provincie. Daarnaast stellen we 
samen met een vertegenwoordiging van Provinciale 
Staten een ontwikkeltraject op.

              179 

R009092 Onderzoek 
levensbestendig wonen

de Reus Door PS aangenomen 
amendement E op 11 
november 2020 bij de 
Najaarsnota 2020

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                      100                    -              -22                78 Een deel van het budget is besteed aan een onderzoek 
naar de kwantitatieve woningtekorten in overleg met 
de Taskforce Wonen en Zorg en de corporaties. Het 
restant budget besteden we aan het kwalitatieve 
onderzoek: Aan welke soort woningen en welzijns- en 
zorgvoorzieningen hebben Flevolandse 
woningzoekenden behoefte?

               78 

R009094 Economisch 
programma (nieuw) 

Appelman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
programmabegroting 
waarin het 
coalitieakkoord 2019-
2023 is verwerkt.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten

                                  -                  8.000                    -        -2.500           5.500 De ambities uit het coalitieakkoord 2019-2023 
(waarvoor € 8 mln. is opgenomen) zijn verwerkt in het 
verlengd Economisch Programma 2021-2023 (tot € 3,5 
mln. vanuit coalitieakkoord) en worden meegenomen 
in het nieuw op te stellen Economisch Programma 
(minimaal nog € 4,5 mln. vanuit coalitieakkoord 
beschikbaar). Voeding met additionele middelen uit 
het coalitieakkoord geschiedt pas nadat Provinciale 
Staten daarmee instemmen.

          4.548 
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R009095 Aanvulling 
Luchthavenfonds

de Reus Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten.

                                  -                      250                    -                 -              250                  - 

R009096 Motie Koerhuis de Reus Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten

                                  -                   1.900                    -                 -           1.900               571 

R009097 Cofinanciering Transitie 
POP3+

Hofstra Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Najaarsnota 2020.

Na afloop van het POP3+ 
programma in 2025.

                                  -                   1.900                    -           -950              950 De middelen van het oormerk worden overgeheveld 
naar de reserve POP, vanwaaruit de cofinanciering 
voor het POP3+ programma wordt gedekt. Door de 
inzet van deze middelen voor de transitieperiode 
komst een vergelijkbaar bedrag uit Europese 
Structuurfondsen voor Flevoland beschikbaar. De 
middelen zijn volledig geprogrammaeerd en beschikt.

                 - 

R009098 Flevokust Haven - 
egalisatie exploitatie

Appelman Door PS geoormerkt bij 
de resultaatbestemming 
van de Jaarrekening 
2020.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten

                                  -                     826                    -            -531              295              295 

R009104 MITC de Reus Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
programmabegroting 
waarin het 
coalitieakkoord 2019-
2023 is verwerkt.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten

                                  -                  3.000                    -                 -           3.000 In de periode 2022 / 2023 wordt besteding van de 
tranche van € 3 mln. euro voor de doorontwikkeling 
van het MITC voorzien, parallel aan de realisatie van 
de nieuwe RDW-testbaan en het nieuwe 
rijvaardigheidscentrum.

          3.000 

R009105 Fonds Artistieke 
experimenten

Rijsberman Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
programmabegroting 
waarin het 
coalitieakkoord 2019-
2023 is verwerkt.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten

                                  -                   2.110                    -         -2.110                  - Gestort in de reserve Fonds Culturele Ontwikkeling 
Flevoland conform de nota Cultuurbeleid.

                 - 

R0090106 Cybersecurity bruggen 
en sluizen

de Reus Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Perspectiefnota 2022-
2025.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten

                                  -                      150                    -                 -              150 Bestedingen voor het uitvoeren van passende 
maatregelen op het gebied van cybersecurity bij 
bruggen en sluizen om hiermee te voldoen aan eisen 
van deze tijd zoals opgenomen in de nieuwe BIO 
(Baseline Informatiebeveiliging Overheid, ministeriële 
regeling/AMvB).

                 - 

R0090107 CO2 reductie projecten 
en Beheer en 
Onderhoud

de Reus Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Perspectiefnota 2022-
2025.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten

                                  -                  1.000                    -                 -           1.000 Het versnellen van CO2 reductie binnen projecten 
beheer en onderhoud Infrastructuur bij het aanleggen 
en onderhouden van wegen en fietspaden ten 
behoeve van het behalen van klimaatdoelstellingen.

                 - 

R0090108 Bestuurlijke 
Vernieuwing

Smelik Door PS geoormerkt met 
het vaststellen van de 
Perspectiefnota 2022-
2025.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten

                                  -                     400                    -                 -              400 Door PS is besloten in zowel 2022 als 2023 200k vanuit 
dit oormerk toe te voegen aan de begroting ten 
behoeve van Bestuurlijke Vernieuwing.

                 - 
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R0090109 Energieweerbaarheid Fackeldey Door PS geoormerkt met 
het vaststellen de 
programmabegroting 
2022 en het aannemen 
van amendement D.

Met de behandeling van de 
reguliere P&C-producten

                                  -                       50                    -                 -                50 Middelen zijn beschikbaar gesteld via een motie van 
PS. 

               50 

                            32.311                  63.014               7.312        -11.101         59.225         45.543 
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