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Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2021 
 
Hieronder treft u de beantwoording op de schriftelijk ingediende technische vragen bij de Jaarstukken 2021. 
 
 

Nr.  Fractie  Onderwerp  Versie Pagina Vraag PH Antwoord 

1 PvdA Rekeningresultaat Ppt 
‘rekeningresultaat 
2021’ 

Slide 5 Rekeningresultaat bedraagt ca. 
9% van begrotingstotaal (exclusief 
mutaties reserves). Kan een 
vergelijking worden gegeven met 
andere provincies om enigszins te 
kunnen beoordelen of een 
dergelijk percentage gangbaar is 
of afwijkt? 

Hofstra De Jaarstukken 2021 van de andere provincies zijn 
nog niet beschikbaar, een benchmark over het 
boekjaar 2021 is derhalve nog niet mogelijk. 
Hieronder zijn de gegevens over 2019 en 2020 
opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jaarrekeningresultaten (ten opzichte van het 
begrotingstotaal) over de twee voorgaande 
boekjaren van provincie Flevoland lagen rond het 
landelijk gemiddelde.  
In 2021 zorgt een aantal bijzondere (eenmalige) 
posten voor een hoger saldo dan de jaren hiervoor. 

2 PvdA Personeel Ppt ‘oorzaken op 
hoofdlijnen’ 

Slide 5 Personele krapte / schaarste op 
de arbeidsmarkt. De provincie 
heeft een ambitieuze agenda 
geformuleerd voor de komende 
jaren. Hiervoor moet in 
belangrijke mate nieuw personeel 
geworven worden. Is er een plan B 
voor het geval dit personeel niet 
beschikbaar blijkt? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, hoe ziet dit 
plan eruit? 

De Reus Hoewel er sprake is van een krapte op de 
arbeidsmarkt lijkt het vooralsnog te lukken de 
meeste vacatures te vervullen. Wel kan de invulling 
soms iets langer duren. In voorkomende situaties 
kunnen in overleg met de vacaturehouders de harde 
functie eisen worden bijgesteld. Daarnaast wordt er 
in lijn met de ingezette ontwikkeling meer op 
competenties i.p.v. op kennis en ervaring geworven. 
Tot slot kan er, zoals nu ook gebeurt, indien een 
vacature niet in te vullen is, tijdelijk voor inhuur 
worden gekozen. Indien ook dat onvoldoende lukt, 
zal met het bestuur worden gekeken waar de 
prioriteiten liggen om de wel beschikbare capaciteit 
in te zetten. 
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3 PvdA Batavialand PDF (of tabel 
grootste 
afwijkingen) 

66 Lagere lasten aanpak ontwikkeling 
Batavialand (0,2 miljoen euro). Het 
is alweer een tijdje stil rondom 
Batavialand. Wanneer kan PS een 
voorstel of, op zijn minst, 
informatie verwachten over de 
beoogde doorontwikkeling?  

Rijsberman Een mededeling is in voorbereiding, deze wordt in 
mei aan PS verzonden.  

4 PvdA MRB  PDF (of tabel 
grootste 
afwijkingen) 

124 Opcenten MRB. Het specifieke 
rekeningresultaat opcenten MRB 
2021 bedraagt -0,8 miljoen euro. 
In hoeverre wordt een dergelijke 
afwijking over 2022 voorzien of is 
hier (vooralsnog) geen sprake 
van? 

Hofstra Er is al enige tijd geen sprake meer van een groei van 
het aantal auto's in onze provincie. Door het 
toenemende aandeel elektrische auto's (die 
momenteel zijn vrijgesteld van opcenten MRB) is er 
sprake van geleidelijk teruglopende opbrengsten. De 
verwachting is dat deze trend zich de komende 
periode zal doorzetten. De meest actuele inzichten 
voor de Programmabegroting 2022 zullen worden 
verwerkt in de Zomernota 2022. Voor de jaren 2023 en 
verder in de Perspectiefnota 2023-2026. 

5 PvdA Subsidies 1.1 RO, wonen en 
landschap of bijlage 
1 

Bijlage 
1, 

pagina 1 

Subsidie Erfgoed Deal Campagne 
Kusten van het IJsselmeer van 
140.000 euro. Er is een meerjarige 
subsidie (2021-2023) verstrekt. De 
lasten vallen in 2022 waarvoor 
geen dekking is. De afwikkeling en 
lastneming vindt in 2022 plaats. 
Kan dit worden toegelicht? Als het 
een meerjarige subsidie betreft 
dan zou je toch ook een geplande 
jaarlijkse lastneming mogen 
verwachten?  

Rijsberman Aan Stichting Mooi Noord-Holland is in 2021 een 
meerjaren subsidie toegekend. De lasten over 2021-
2023 zijn op basis van de verstrekte raming verwerkt 
in onze begroting. Uit de tussentijdse rapportage is 
gebleken dat de lasten in 2021 lager zijn dan de 
raming van Mooi Noord-Holland. Er vindt 
verschuiving plaats van de lasten naar 2022. We 
mogen alleen de lasten toerekenen aan het jaar 
waarop de prestaties zijn geleverd.  

6 PvdA Waterloopbos 4.2 Cultuur en 
erfgoed of bijlage 1  

Bijlage 
1, 

pagina 6 

Realisatie nieuwe entreegebouw 
Waterloopbos. Bij de realisatie 
van het nieuwe entreegebouw 
Waterloopbos is een financieel 
tekort ontstaan waarmee de bouw 
op dit moment nog niet kan 
starten. Is de gemeente NOP ook 
in beeld om een bijdrage te 
leveren aan dit tekort, naast 
Natuurmonumenten en de 
provincie? Zo nee, waarom niet? 

Rijsberman Natuurmonumenten is ook in gesprek met de 
gemeente NOP over een financiële bijdrage voor de 
realisatie van het entreegebouw. Die gesprekken 
lopen op dit moment. 
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7 PvdA Weerstandsratio 7.3 Algemene 
dekkingsmiddelen 
en stelposten of 
bijlage 1  

Bijlage 
1, 

pagina 7 

Aanvulling weerstandsratio. GS 
verwachten dat in de nabije 
toekomst de ontwikkeling van 
toenemende risico's door zal 
zetten. Het lijkt derhalve 
verstandig om éénmalig € 3,5 mln. 
toe te voegen aan de ‘Algemene 
reserve’, zodat die ratio wordt 
verhoogd tot 1,9. Is, naar het 
oordeel van GS, hiermee 
voldoende geanticipeerd op de 
toenemende risico’s of worden 
hiertoe nog andere acties nodig 
geacht c.q. in gang gezet? 

Hofstra Met het versterken van de 'Algemene reserve' (met € 
3,5 mln.) en daarmee de weerstandsratio (naar factor 
1,9) blijven we binnen de bandbreedte die PS 
daarvoor hebben geformuleerd.  
Daarnaast zullen we in de perspectiefnota 
aanvullende voorstellen voorleggen ter versterking 
van de stelpost 'Loon- en prijscompensatie' en de 
stelpost 'Begrotingsonzeketheden'. Ook stellen we 
voor om prudent om te gaan met de invulling van de 
vrije begrotingsruimte. 
Of dat allen tezamen voldoende is, is lastig te 
voorspellen maar zullen we uiteraard blijven 
monitoren. 

8 ChristenUnie Krachtige 
samenleving 

PDF 66 ‘’Provincie Flevoland heeft een 
monitor positieve gezondheid 
ontwikkeld.’’. Kan worden 
uitgelegd wat deze monitor gaat 
meten/monitoren? Is deze 
informatie niet bekend bij de 
Flevolandse gemeenten? Zo ja, 
wat is de toegevoegde waarde van 
deze monitor op provinciaal 
niveau?  

Fackeldey Doel van deze monitor is breder inzicht in de 
gezondheid van Flevolanders. Positieve gezondheid 
kijkt breder dan alleen fysieke gezondheid; ook naar 
bijv. mentale gezondheid, sociaal netwerk of 
zingeving. Daarbij worden verschillende bronnen 
('CBS', 'Waar staat je gemeente', 'GGD 
Gezondheidsmonitor') gecombineerd, zowel "harde" 
als "zachte" data. Gemeenten hebben beperkt zicht 
hierop. Voor systematische informatie over 
gezondheid zijn gemeenten afhankelijk van de GGD-
monitor; daar sluit deze monitor op aan. De gegevens 
zijn beschikbaar via het provinciale platform 'Feitelijk 
Flevoland'. 
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9 ChristenUnie Krachtige 
samenleving 

PDF p 66 t/m 
p68 

Er wordt door provincie veel 
aandacht besteed aan bv. 
Laaggeletterdheid, positieve 
gezondheid en preventie (roken, 
alcohol en overgewicht). 
Gemeentes besteden hier ook al 
jarenlang aandacht aan en zijn 
primair verantwoordelijk. Waarom 
wordt een belangrijk thema zoals 
Jeugdzorg niet meegenomen door 
de provincie? 

Fackeldey In gesprek met gemeenten en partijen in het veld 
(2018/2019) kwam naar voren dat er op het gebied 
van preventie nog veel te winnen valt en dat daar 
relatief weinig middelen beschikbaar zijn. In 
afstemming is gekozen om vanuit de provincie dit te 
faciliteren. Dit doet de provincie in samenwerking 
met de GGD - die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de Wpg voor gemeenten - en partijen 
aan de Zorgtafel Flevoland. Deze keuze wil niet 
zeggen dat er geen andere belangrijke thema's zijn in 
de (gezondheid)zorg, maar onze middelen zijn 
beperkt.  

10 ChristenUnie Landschapskunst PDF 64, 65 Landschapskunstwerken zijn in 
beheer en eigendom van 
gemeenten en 
landschapsbeheerders. Land Art 
Flevoland wordt ondersteund 
door de provincie. De provincie 
heeft geld beschikbaar gesteld 
aan onderhoud 
landschapskunstwerken. Wat is 
formeel de zeggenschap van 
Provincie Flevoland over de 
landschapskunstwerken? 

Rijsberman De provincie heeft formeel geen zeggenschap over 
beheer en onderhoud van de 
landschapskunstwerken. Met de 'Impuls beheer en 
onderhoud landschapskunst' investeert de provincie 
samen met de eigenaren aan het beter toegankelijk 
en beleefbaar maken van vier oudere 
landschapskunstwerken. 

11 ChristenUnie Economie Boek 45 ‘’In 2021 is ondanks de 
coronacrisis het aantal banen in 
Flevoland met bijna 4000 
toegenomen.’’ Hoe verhoudt deze 
toename zich met voorgaande 
jaren? Kan een uitsplitsing worden 
gegeven o.b.v. sectoren? Kan een 
uitsplitsing worden gegeven o.b.v. 
het opleidingsniveau van deze 
4000 banen? 

Appelman De gevraagde uitsplitsingen kunnen gegeven worden 
en staan in de bijlage bij deze vraag (eDocs 
#2952957). Zie eventueel ook de beantwoording (en 
bijlage) van vraag 21 van de VVD. 
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12 ChristenUnie Economie Boek 46 Toegekende aanvragen 
voucherregeling 
ondernemerschap betreft met 94 
een voorlopig cijfer omdat de 
aanvragen nog in 2022 kunnen 
worden beoordeeld. Tot wanneer 
in 2022 worden de aanvragen nog 
beoordeeld? En wanneer is het 
definitieve cijfer beschikbaar? 

Appelman Horizon heeft de opdracht van de provincie gekregen 
om de binnenkomende aanvragen binnen 13 weken 
af te handelen. Echter, indien de aanvraag niet 
volledig is en daardoor niet beoordeeld kan worden 
is het aan de aanvrager om de aanvraag aan te 
vullen. Het aanleveren van aanvullende informatie 
kan soms even op zich laten wachten waardoor de 
aanvraag niet afgerond kan worden. Deze worden 
dan later behandeld en toegerekend aan het jaar 
waarop de aanvraag is ingediend. Op het moment 
van opstellen van de Jaarstukken 2021 waren er nog 
aanvragen in behandeling waardoor er alleen een 
voorlopig cijfer gegeven kon worden. Inmiddels zijn 
alle aanvragen van 2021 behandeld en afgerond en 
komt het definitieve aantal op 94 gehonoreerde 
aanvragen van de in totaal 116 ingediende aanvragen. 
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13 ChristenUnie Economische 
ontwikkeling 

Boek 49, 50 Voor het Interreg-programma 
Duitsland-Nederland is er 
cofinanciering geleverd voor 13 
samenwerkingsprojecten waarvan 
er nog 8 in uitvoering zijn. Wat 
houdt dit programma precies in? 
Wat is het belang voor Flevoland? 
Wat zijn voorbeelden van 
projecten die in uitvoering zijn? 

Appelman Het Interreg-programma Deutschland-Nederland 
stimuleert de grensoverschrijdende sociaal-
economische en culturele samenwerking tussen de 
grensgebieden van Duitsland en Nederland. Het 
samenwerkingsprogramma strekt zich uit van de 
Waddenzee tot de Neder-Rijn. Overheden, bedrijven, 
instellingen, stichtingen en verenigingen kunnen 
subsidieaanvragen indienen. Sinds 2014 participeren 
Flevolandse bedrijven en instellingen en de provincie 
Flevoland succesvol in projecten met een totaal 
investeringsvolume van € 60 mln. Het betreft een 
diversiteit aan projecten, waaronder projecten voor 
de verduurzaming van de binnenvaart, het verkorten 
van voedselketens, projecten op het gebied van de 
gezondheidszorg, natuurbeheer en innovaties in de 
(precisie) landbouw. Door deze projecten wisselen we 
kennis en ervaring uit, zetten we opgedane kennis in 
en verhogen we onze innovatiekracht. Voorbeelden 
zijn de projecten Innoveren – geïnspireerd op de 
natuur (zie 
https://www.europaomdehoek.nl/projecten/innovati
onen-von-der-natur-inspiriert) en E&D Agro (zie 
https://aha24x7.com/eu-investeert-in-nieuwe-
interreg-projecten/). 
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14 ChristenUnie Mobiliteit Boek 88 ‘’Dankzij de 
beschikbaarheidsvergoeding van 
de Rijksoverheid kan het 
openbaar vervoer-aanbod in 
stand blijven en zijn de 
versoberingsmaatregelen uit het 
Transitieplan niet allemaal nodig. 
Het is nog onzeker of en hoe er 
vanaf september 2022 nog sprake 
zal zijn van een rijksbijdrage.’’. 
Heeft de provincie scenario’s 
beschikbaar om dit na september 
2022 op te vangen indien er geen 
rijksbijdrage meer beschikbaar is? 
Zo ja, valt daar al iets meer over 
te zeggen? 

de Reus Inmiddels is duidelijk geworden dat de Rijksoverheid 
voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 
december 2022 de Beschikbaarheidsvergoeding 
openbaar vervoer (BVOV) heeft verlengd.  
Daarnaast is duidelijk geworden dat er voor 2023 en 
2024 (zeer waarschijnlijk) geen BVOV meer 
beschikbaar gesteld zal worden voor het openbaar 
vervoer.  
 
Het voorzichtig ingetreden reizigersherstel en de 
door Provinciale Staten beschikbare financiële 
middelen om de corona-verliezen in het openbaar 
vervoer in de periode 2020-2023 op te vangen, bieden 
voldoende garantie om de kwaliteit van het openbaar 
vervoer in 2023 op gelijk niveau te houden als in 
2022.  
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15 ChristenUnie Mobiliteit Boek 89 ‘’Om de regionale uitvoering van 
het klimaatakkoord vorm te 
geven, is met het rijk afgesproken 
per regio Regionale 
Mobiliteitsprogramma’s (RMPS’s) 
op te zetten.’’. Kan hier meer 
uitleg over worden gegeven? Hoe 
komt (qua proces) het RMP tot 
stand? Met wie werkt Provincie 
Flevoland hierin samen? Wat is de 
frequentie van de updates van de 
RMP’s (bijv. net als de RES elk 2 
jaar)? 

de Reus Bij vaststelling van het eerste Regionaal 
Mobiliteitsprogramma (RMP) zijn Provinciale Staten 
per mededeling geïnformeerd (nr. 2784030, dd. 18 
mei 2021). In dit eerste RMP zijn o.a. ambitie, doelen, 
werkwijze en organisatie en mogelijke maatregelen 
beschreven. Samen met de provincie Noord-Holland 
voeren we de regie op het RMP. Daarbij werken we 
nauw samen met de gemeenten Almere, Amsterdam 
en Hilversum en de Vervoerregio Amsterdam. 
Programmering en uitvoering van concrete 
maatregelen moet gebeuren door individuele 
partijen, zoals gemeenten, maar ook wij zelf als 
provincie. Het RMP-programmateam zorgt voor 
kennisdeling, brengt partijen bij elkaar, stimuleert en 
monitort de voortgang van maatregelen en 
inhoudelijke ontwikkelingen in relatie tot de doelen.  
In de mededeling over vaststelling van het RMP is 
aangegeven dat het RMP een adaptief en groeiend 
programma is dat jaarlijks zal worden geactualiseerd. 
Deze actualisatie vindt plaats op basis van regionale 
werkagenda’s. Deze worden samen met gemeenten 
en andere relevante partijen opgesteld en omvatten 
de maatregelen die in de regio worden uitgevoerd. 
De rapportagevorm hiervan is nog in ontwikkeling. 
Gedacht wordt aan een digitaal platform waar alle 
relevante informatie te vinden is. Het platform wordt 
de plaats waar men terecht kan voor inzicht in de 
opgave, waar we staan (monitoring), en praktische 
adviezen wat partijen kunnen doen, hoe ze dit 
kunnen doen en waar ze terecht kunnen voor kennis 
en geld. Jaarlijks zal een momentopname worden 
gedeeld met Provinciale Staten. 
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16 ChristenUnie Mobiliteit Boek 89 ‘’Voor het wegwerken van 
ontbrekende schakels in het 
(snel)fietspadennetwerk is samen 
met gemeenten, 
natuurorganisaties en de 
Fietsersbond een ‘Fietspadenplan’ 
opgesteld met daarin opgenomen 
het kernnetwerk Fiets Flevoland 
en de aanpak van de 
fietsknelpunten.’’. Er wordt 
gesproken over knelpunten, wat 
zijn de obstakels waar de 
provincie tegenaan loopt bij het 
realiseren van het 
(snel)fietspadennetwerk? 

de Reus Het betreft het oplossen van "fysieke" knelpunten in 
het 'Kernnet Fiets Flevoland'. Onder knelpunten 
wordt onder andere verstaan: het vergroten 
verkeersveiligheid bij fietsoversteken, onderhoud en 
aanleg van ontbrekende fietspaden. 
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17 ChristenUnie Mobiliteit Boek 92 ‘’Vanuit Flevoland hebben wij onze 
ambitie voor een snellere OV-
verbinding Almere-Utrecht met 
een hogere frequentie 
ingebracht.’’. Klopt het dat met 
een snellere OV-verbinding met 
hogere frequentie een directe 
sneltreinverbinding Almere-
Utrecht wordt bedoeld? 

de Reus Dat klopt. De ambitie komt voort uit de groei van 
zowel Utrecht als Almere naar de 4e en 5e stad van 
Nederland. De directe sprinter verbinding tussen 
Almere Centrum en Utrecht Centraal rijdt 2x per uur, 
stopt op 6 tussengelegen stations en doet er 42 
minuten over. In het Regionaal OV Toekomstbeeld 
2040 Noord-Holland & Flevoland staat de ambitie 
van de MRA voor de verbinding Almere-Utrecht: "Op 
de verbinding tussen Flevoland en Utrecht is een 
kwaliteitsverbetering noodzakelijk. Het verbeteren 
van de bereikbaarheid tussen met name Almere en 
Utrecht wordt vormgegeven door de introductie van 
een 2-treinensysteem met Sprinter en Intercity 
tussen deze steden, via het Gooi (Hilversum)" (pagina 
37). In aanvulling op het huidige sprinterproduct 
ambieert Flevoland een extra IC/sneltreinproduct 
met een stop in Hilversum en Hilversum Sportpark.  
Helaas, blijkt dat het realiseren van deze ambitie 
voor 2030 in ieder geval niet mogelijk is omdat alle 
treinpaden op de Gooilijn (Amersfoort-Amsterdam) 
en op de Hollandse Brug bezet zijn voor andere 
treindiensten. Rond de zomer zullen Provinciale 
Staten uitgebreider worden geïnformeerd over de 
uitkomsten van het onderzoek. 

18 ChristenUnie Mobiliteit Boek 94 ‘’Bij het Rijk en andere 
gebiedspartners hebben wij 
verder aangedrongen op 
besluitvorming die voor de 
bereikbaarheid van Flevoland 
essentieel is: o.a. de verbreding 
van de N50 tussen Kampen-Zuid 
en Hattemerbroek.’’. Heeft dit in 
2021 concreet resultaat 
opgeleverd? Zo ja, op welke 
fronten is er voortgang geboekt?  

de Reus Ten aanzien van de N50 is in 2021 een kostenraming 
gemaakt van de verdubbeling van de N50 tussen 
Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Deze 
komt uit op € 52,7 mln. De regio gaat met deze 
informatie het gesprek aan met het Rijk in het 
Bestuurlijk Overleg MIRT. 
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19 ChristenUnie Mobiliteit Boek 97 Er wordt gesproken over het 
verbeteren van (sociale) 
verkeersveiligheid. Wat wordt er 
precies bedoeld met sociale 
verkeersveiligheid?  

de Reus Hiermee wordt bedoeld het voorkomen van 
verkeersongevallen en verlagen van het aantal 
ongevallen met ernstige letsel of verkeersdoden als 
gevolg. Hiervoor zijn de maatregelen getroffen: 
Veilige fietsoversteken, snelheid remmende 
maatregelen, veilige berminrichting, obstakels 
verwijderen, verbreden wegen, enzovoort. 
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20 ChristenUnie Algemene 
opmerking 

Boek/PDF N.v.t. Wij constateren dat bij diverse 
programma’s er indicatoren niet 
scherp geformuleerd, en/of 
compleet ingevuld zijn. Is het 
college het met ons eens dat het 
ontbreken van ingevulde 
indicatoren het voor ons als 
Statenleden soms lastig maakt om 
te meten en te controleren wat 
het allemaal heeft opgeleverd? 
 
Wij zijn voorstander van een 
overzicht ‘Jaarstukken in 1 opslag’. 
Mooi om (zowel intern als extern) 
te publiceren en zo houden we 
ook contact met de burgers. Is het 
mogelijk om dit voor de 
jaarstukken van 2021 voor elkaar 
te krijgen? 

Hofstra Ten aanzien van de indicatoren is er een verschil 
tussen de wettelijk verplichte BBV indicatoren en de 
overige indicatoren. Voor wat betreft de BBV 
indicatoren zijn de indicator, meetwijze en bron 
wettelijk vastgelegd. Hier zitten diverse bronnen 
tussen waarvan de data over het afgelopen jaar pas 
later beschikbaar komt en nu nog niet compleet zijn. 
Dat maakt de beoordeling lastig maar daar kunnen 
wij als provincie weinig aan veranderen. 
Voor wat betreft de overige indicatoren geldt dat 
deze blijvend onze aandacht hebben. In 2018 is er op 
verzoek van PS en gezamenlijk met PS een traject 
opgestart om te komen tot betere indicatoren in de 
P&C-cyclus. Als resultante daarvan zijn er in de 
programmabegroting 2019 enkele nieuwe indicatoren 
opgenomen, op verzoek van de 
Begeleidingscommissie/werkgroep indicatoren van 
PS. Sindsdien is blijvend aandacht voor de 
indicatoren, en wordt periodiek scherp gekeken naar 
de mate waarin indicatoren toereikend zijn. Hierbij 
worden de criteria gevolgd die destijds door de 
Begeleidingscommissie zijn opgesteld voor de ideale 
indicator, waaronder een balans tussen prestatie en 
effectindicatoren. 
Verder is bij de opstelling van beleidsdocumenten in 
een aantal gevallen bij de bepaling van de 
beleidsdoelen ook een of meer indicatoren 
opgenomen. Deze worden in de P&C-cyclus 
opgenomen. 
 
Wij nemen uw verzoek van een overzicht 'Jaarstukken 
in 1 opslag' mee bij de Jaarstukken 2022. Er wordt nog 
een infographic bij de Jaarstukken 2021 opgesteld. 
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21 VVD Economie PDF 43 Er zijn 4000 banen bijgekomen in 
Flevoland, is dit veel of weinig in 
vergelijk met de pre corona 
situatie? Is er een 
herstelbeweging zichtbaar en zo ja 
in welke sectoren? In relatie tot 
andere provincies, ,hoe verloopt 
het herstel in Flevoland qua 
aantallen banen? 
Zijn er ook faillissementen in 
beeld en hoe verhouden die zich 
t.o.v. pre corona? 

Appelman (Zie voor de beantwoording of 4000 banen veel of 
weinig is ook de grafiek in de bijlage bij vraag 11, 
eDocs #2952957).  
 
Vanaf 2016 is sprake van een jaarlijkse groei van het 
aantal banen in Flevoland. In 2020 was ook sprake 
van een groei van ongeveer 4000 banen. In de jaren 
daarvoor was sprake van een groei tussen de 6000 en 
8000 banen per jaar. In de bijlage bij vraag 11 (eDocs 
#2952957) staat een grafiek, waarin het aantal banen 
per sector in de periode 2016-2021 aangegeven 
wordt. Uit deze grafiek blijkt dat in 2021 het herstel in 
de horeca en sport/cultuur achterbleef t.o.v. de 
andere sectoren.  
 
In de bijlage bij deze vraag (eDocs #2952966) staat 
een overzicht van het aantal faillissementen. Uit dit 
overzicht blijkt dat (tot nu toe) er in 2020 en 2021 
sprake is van minder faillissementen vergeleken met 
de jaren daarvoor. Ook in de 20 COVID-19 monitors 
die tot dusver door provincie zijn uitgebracht is de 
ontwikkeling van faillissementen nauwgezet 
gemonitord: 
https://www.flevoland.nl/dossiers/coronacrisis/covi
d-19-impact-monitor 
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22 VVD Aantrekkelijk 
Flevoland en 
krachtige 
samenleving 

PDF 85 Tijdens Corona is er veel aandacht 
geweest voor gebiedsbranding 
van Flevoland. Zijn er indicatoren 
te geven waaruit blijkt wat hier de 
effecten van zijn? Is er 
bijvoorbeeld al zicht op stijgend 
aantal boekingen van 
overnachtingen in Flevoland?  

Fackeldey  De gebiedsbrandingsactiviteiten, in de jaren van 
Covid-19, hadden vooral als doel om awareness te 
creëren voor bestemming Flevoland en alle 
mogelijkheden. Top of mind te blijven bij de 
potentiële bezoekers leidt uiteindelijk tot 
boekingsgedrag op het moment dat het weer 
verantwoord is en een sneller herstel van de sector. 
De indicatoren voor gebiedsbrandingsactiviteiten; 
mediawaarde en het bereikcijfer zijn opgenomen in 
de jaarstukken 2021 van Visit Flevoland en deze 
worden half mei gepubliceerd via Visit Flevoland.  
2022 is het eerste jaar waarbij de sector weer kan 
opereren zonder restricties of maatregelen. Cijfers 
hierover zijn dus niet bekend. Wel is de verwachting 
dat de zakelijke en internationale markt nog langer 
te tijd nodig heeft om volledig te herstellen (tot 
2025). Het organiseren van deze activiteiten kennen 
immers een langere voorbereidingstijd en hogere 
uitgaven.  
Voorlopige cijfers van het CBS laten zien dat het 
totaal aantal overnachtingen in Flevoland zich in 2021 
min of meer hersteld na een dip in 2020. Wel is het 
totaal aantal overnachtingen nog steeds lager dan in 
2019, het laatste volledige jaar pré-corona (2021: € 
2,19 mln., 2020: € 1,76 mln., 2019: € 2,25 mln.). 
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23 VVD Bestuurlijke 
vernieuwing 

PDF 105 Wat zijn de effecten van de 
Flevolandse lobby voor de 
visserij? 

Appelman Flevoland is samen met de andere provincies actief 
in Brussel op onderwerpen die actueel zijn op de 
Europese agenda; Klimaat en Energie, Digitalisering, 
Regionale economie, Agrofood, Duurzame en 
gezonde leefomgeving, Mobiliteit en Circulaire 
Economie. Flevoland trekt de interprovinciale EU 
lobby voor (Europese investeringsregelingen voor) de 
regionale economie. Met de visserijsector, 
Nederlandse Europarlementariërs en de gemeente 
Urk is periodiek strategisch overleg over lopende 
Europese voorstellen. Effecten van onze 
inspanningen, die raken aan de visserij zijn het 
oprichten van de Brexit Adjustment Reserve, een 
compensatieregeling voor de nadelige economische 
gevolgen van de Brexit. Verder zijn er verschillende 
EU arrangementen belobbyed voor compensatie van 
de impact van de coronacrisis, zoals ReactEU en de 
Recovery and Resilience Facility.  
Op het gebied van visserij heeft Flevoland bij de 
ministeries LNV en EZK gelobbyed om de middelen 
van de Brexit Adjustment Reserve in Noordelijk 
Flevoland in te zetten om de effecten van de Brexit 
en daarmee de impact op Urk tegen te gaan. 
Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een bijdrage om 
Noordelijk Flevoland te kunnen versterken. Het 
ministerie LNV heeft opdracht gegeven aan 
Wageningen Economic Research voor een 
economische impactanalyse. Dit onderzoek richt zich 
op de effecten van alle ontwikkelingen die op de 
visserij afkomen (inclusief Brexit). De provincie is één 
van de partijen die economische gegevens 
beschikbaar stelt. Wij continueren onze visserijlobby 
richting het ministerie om de Urker visserijsector en 
gevolgen voor de keten op tafel te houden. 
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24 VVD Natuurbeheer Productenrealisatie 17 Lasten nr.18. Er is een 
onderschrijding van € 413.225 op 
‘beheer Natuur’. Blijkbaar is er 
minder subsidie verleend. Graag 
wat meer duiding bij deze post. Is 
er sprake van minder subsidie 
voor specifieke programma’s of 
organisaties? 

Hofstra Er is hier geen sprake van een onderschrijding maar 
overschrijding op het budget. Deze overschrijding is 
toegelicht in de verschillenanalyse onder het kopje 
Middelen van hoofdstuk 2.2 van de 
programmarekening.  
Het verschil wordt veroorzaakt doordat de 
beheervergoeding van de standaardkostprijs in 2021 
is verhoogd van 75% naar 84%. De provincies zijn 
hiervoor gecompenseerd door een hogere uitkering 
van het provinciefonds (product 7.3.1). Door de timing 
van de compensatie (in de decembercirculaire) was 
het niet mogelijk om dit in de programmabegroting 
te verwerken.  

25 VVD Natuurbeheer Productenrealisatie 17 Lasten nr. 29. Wat is de reden voor 
het nog niet opstellen van een 
samenwerkingsconvenant en wat 
is de inhoud/bedoeling m.b.t. het 
inzetten van toezichthouders? 

Hofstra De tekst van het samenwerkingsconvenant is gereed, 
het convenant is echter nog niet ondertekend door 
alle partijen.  
 
Dit samenwerkingsconvenant wordt in eerste 
instantie ondertekend door Staatsbosbeheer, 
Stichting Flevolandschap, Natuurmonumenten en de 
provincie Flevoland en regelt ondermeer het 
handhavend optreden op elkaars grondgebied. Ook 
biedt het samenwerkingsconvenant de basis voor het 
maken van onderlinge uitvoeringsafspraken. Het 
samenwerkingsconvenant is zo opgebouwd dat 
andere partijen deze later ook kunnen ondertekenen. 
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26 VVD Nationaal Park 
Nieuw Land 

Productenrealisatie 19 Lasten en baten nr.11. in totaal 
een saldo door onderschrijding en 
baten van € 2,9 mio. Graag wat 
meer duiding bij deze posten met. 
Wat is de oorzaak van de 
onderschrijding en wat is het 
aandeel van het programma 
‘Vitaal Platteland’? 

Rijsberman Het genoemde bedrag van € 2,9 mln. betreft een 
onderschrijding van de lasten van € 1,9 mln. en een 
onderschrijding van de baten van € 1 mln. Feitelijk 
moeten deze niet bij elkaar opgeteld maar met 
elkaar gesaldeerd worden.  
De onderschrijding van de lasten van € 1,9 mln. 
betreft 2 onderdelen:  
1)  Voor de toegekende IBP subsidies aan diverse 
organisaties was een last begroot van € 1,04 mln. 
Omdat de uitvoerende organisatie de subsidie nog 
niet hebben besteed in 2021 zijn daarvoor geen 
lasten in de jaarrekening opgenomen. Van LNV 
hebben wij de subsidie als voorschot ontvangen. 
Omdat die in 2021 niet benut hoefde te worden, zijn 
de baten ook € 1,04 mln. Lager (en dus eenzelfde 
onderbesteding bij de baten en lasten zodat deze 
saldoneutraal is).  
2) Voor de ontwikkeling van Poort Lelystad aan de 
rand van het Nationaal Park Nieuw Land is een 
bedrag van € 3,0 mln. beschikbaar gesteld, als 
onderdeel van een convenant tussen provincie 
Flevoland, gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer. 
Voor 2021 was een deelbetaling van € 0,85 mln. 
begroot, maar omdat het project nog in 
voorbereiding is, zijn die lasten nog niet gerealiseerd. 
De toegezegde middelen blijven beschikbaar in de 
'Brede Bestemmingsreserve' met het oormerk 'NP 
Nieuw Land'. 

27 VVD Nieuwe natuur Productenrealisatie 22 Lasten en baten nr.15. Waren deze 
posten niet te begroten? 

Hofstra De baten en lasten “15” hebben betrekking op een 
overdracht van gronden (baten) en gelden voor 
inrichting en beheer (lasten) in het kader van het 
project Oostkant Dronten. Deze zijn wat betreft 
moment aan elkaar gekoppeld om het PNN-belang te 
borgen (kwalitatieve verplichting). In de begroting 
2021 werd er vanuit gegaan dat de transactie niet in 
2021 zou kunnen plaatsvinden. Dit is alsnog gelukt en 
daarmee is een belangrijke stap in het project gezet 
om de opgave te realiseren. 
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28 VVD Onvoorzien en 
stelposten 

Productenrealisatie 74 Lasten nr. 14. Betreft volgend de 
toelichting ‘deze tegenvaller heeft 
zich ook voorgedaan’. Klopt dit 
wel? Volgens de rekening is het 
bedrag niet ten laste gebracht. 

Hofstra Zoals onder andere op blz. 72 van de 
productenrealisatie is te lezen, is er uiteindelijk 
sprake geweest van een tegenvaller van ruim € 0,8 
mln. in de opbrengsten opcenten MRB (product 7.3.1 
– baten 14). De stelpost is in 2021 niet ‘ingezet’ omdat 
de uiteindelijke omvang van de tegenvaller pas aan 
het einde van het jaar zichtbaar werd en daarvoor 
geen begrotingswijziging meer gemaakt kon worden. 
Bij verrekening van de stelpost (waarvan € 1,548 mln. 
was bedoeld voor de opcenten) zou het resultaat € 
0,7 mln. voordelig zijn geweest ten opzichte van de 
begroting. 
 
Om de presentatie (in de begroting) van de 
opbrengsten opcenten MRB te vereenvoudigen 
hebben wij in de Perspectiefnota 2023-2026 een 
voorstel opgenomen om de raming op één plek te 
verantwoorden (dus zonder gebruik te maken van de 
stelpost). 

29 VVD Landbouw 
meerdere smaken 

Productenrealisatie 13 Wat is de oorzaak dat er een 
onderschrijding van 146.000 op 
het budget Landbouw meerdere 
zaken. Wat is het externe effect 
van het onder uitputten van dit 
budget.  

Appelman De onderschrijding komt voor rekening van de 
budgetten voor communicatie, de AER en de 
proeftuinen: er zijn vrijwel geen 
stakeholderbijeenkomsten georganiseerd; er is 
minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
(betaald) extern advies in te huren voor de AER-
adviezen en de proeftuin 'Agroforestry' is wel 
verkend maar nog niet daadwerkelijk gestart. 

30 VVD Landbouw 
meerdere smaken 

Productenrealisatie 13 Wat is de oorzaak dat de 
innovatieactiviteiten á 200.000 
zijn doorgeschoven naar 2022? 

Appelman Deze post betreft geen doorgeschoven activiteit naar 
2022. Het gaat hier om de onttrekking aan de reserve 
doorschoven activiteit van de post uit 2020.  
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31 VVD Europees 
programma 
Landbouw 

Productenrealisatie 24 Wat is de oorzaak van de onder 
uitputting van de innovatie Pop3 
gelden ad 715.167? 

Hofstra Deze lasten bestaan uit de door RVO.nl 
gedeclareerde cofinanciering die door de 
uitvoerende partijen zijn gedeclareerd. De 
uitvoerende partijen hebben in 2021 minder besteed 
dan was begroot. Dit is met name het gevolg van 
corona, hierdoor is bij de daadwerkelijke realisatie 
van de projecten vertraging opgelopen. De 
verwachting is dat, rekening houdend met de 
verlenging van de POP3-periode (met 2 jaar) in de 
aankomende jaren de beschikbaar gestelde gelden 
daadwerkelijk besteed worden.  

32 VVD Landbouw 
meerdere smaken 

PDF Jaarrekening 28 Wat is de oorzaak dat er in 2021 
niet 11 proeftuinen zijn 
gerealiseerd maar 9. Welk effect 
heeft dit op de landbouw 
transitie? 

Appelman Proeftuinen zijn meerjarig. Er is capaciteit en budget 
gereserveerd om op enig moment 10 proeftuinen te 
ondersteunen. Een jaar geleden voorzagen we dat er 
11 proeftuinen zouden doorlopen. Enkele proeftuinen 
zijn eerder dan verwacht afgesloten, hebben nog 
geen afgerond voorstel of zijn op andere wijze op 
weg geholpen. Vandaar dat er in 2021 9 proeftuinen 
liepen en daarnaast enkele proeftuinen in de 
verkenningsfase zaten ('Agroforestry', 'Aquacultuur', 
'Strokenteelt'). Het effect van proeftuinen op de 
landbouwtransitie is niet direct. Proeftuinen hebben 
als doel om innovatieve verdienmodellen met 
belangrijke duurzaamheidswinst uit te proberen en 
de opgedane kennis te delen. Een mislukt experiment 
kan toch een geslaagde proeftuin zijn. 
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33 VVD Bodemdaling PDF 
Productbegroting 

14 Wat is de oorzaak van de onder 
uitputting van 298.000 op het 
budget en welk effect heeft dit op 
de gestelde doelen. Welke 
gebieden ondervinden hier 
nadelige effecten van? 

Smelik Binnen het budget 2.1.2. Bodem en landbouw vinden 
gebiedsprocessen plaats zoals o.a. het Actieplan 
Bodem en Water en het ontwikkelen van pilots rond 
bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig 
ruimtegebruik. Dit om de bodemkwaliteit te 
waarborgen en een geïntegreerde benadering te 
ontwikkelen voor gebiedsontwikkeling in gebieden 
met bodemdaling. Binnen dergelijke trajecten zijn we 
afhankelijk van vele gebiedspartners. Zoals ook 
geduid in de toelichting van de Jaarrekening heeft 
corona tevens een grote rol gespeeld voor zowel de 
pilot bodemdaling, maar ook het Actieplan Bodem en 
Water. Daarnaast is er ook sprake van andere 
financieringsbronnen in lopende trajecten en zelfs 
nieuw opgestarte projecten. Zo financiert het Rijk nu 
grotendeels de nu lopende ABW-projecten GLB-pilot 
Beter benutten stikstof en Samenwerking Akkerbouw 
– Melkveehouderij (vanuit Experimenteerruimte 
Kringlooplandbouw) waarvan wij voorzien hadden 
deze grotendeels te financieren.  
De gestelde doelen zijn niet in gevaar. Er zijn geen 
gebieden die directe nadelige effecten ondervinden 
van de vertraging omdat de pilots en de 
gebiedsprocessen vooral gericht zijn op de lange 
termijn effecten. 
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34 VVD Stikstof Productenrealisatie 17 Wat is de oorzaak van de onder 
uitputting van 371.180 in relatie tot 
de 20 pas-meldingen die 
zijn/worden omgezet – afgezet 
tegen de 150 pasmeldingen die 
nog omgezet moeten worden? 

Hofstra De onderuitputting is toegelicht in de 
verschillenanalyse onder het kopje Middelen van 
hoofdstuk 2.2 van de programmarekening. In 2021 is € 
0,35 mln. geprogrammeerd voor het nemen van 
gerichte stikstofmaatregelen in de vorm van aankoop 
van stikstofrechten. In één geval is in 2021 nog niet 
aan alle voorwaarden voldaan, waardoor de kosten 
grotendeels in 2022 zullen vallen. In een ander geval 
heeft de verwerving geen doorgang gevonden. De 
niet bestede middelen voor maatregelen blijven 
beschikbaar in het oormerk in de BBR. Tevens is van 
de procesgelden € 68.000 niet besteed. Bij de 
resultaatbestemming is voorgesteld dit door te 
schuiven naar 2022.  
De PAS-meldingen hebben geen relatie met de 
onderuitputting. Voor de legalisatie van de PAS-
melders is enerzijds de taak van het Rijk om 
stikstofruimte vrij te maken en anderzijds de taak 
van de provincie om de dossiers die de melders 
indienen te verifiëren en, als de ruimte van het Rijk 
beschikbaar komt, vergunningen te verlenen. Om hier 
snelheid in aan te brengen gaat de provincie wel 
investeren in extra capaciteit voor de verificatie van 
dossiers enerzijds en de aankoop van stikstofruimte 
(dat laatste met de intentie om de rekening in te 
dienen bij het Rijk). Maar dat zijn dus beide 
aankomende investeringen en die maakten geen deel 
uit van de originele begroting. 
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35 VVD Economie  PDF 49 Financiering & support: waarom is 
er zo veel onderschrijding bij 
‘financiering & support’? Wordt er 
te weinig gebruik gemaakt van de 
regelingen, of weten we de 
ondernemers te weinig te vinden, 
of is er geen behoefte onder de 
ondernemers? 

Appelman Zoals op pagina 49 en 50 van de jaarstukken terug te 
vinden is, is de onderschrijding terug te halen op een 
drie oorzaken. Dit waren: 
1. De lagere lasten voor de MIT-regeling dit omdat 
subsidieaanvragers het project minder snel 
gerealiseerd hebben dan verwacht. Alleen besteed 
geld mag geboekt worden op het boekjaar waarin het 
bedrag is uitgegeven. De projecten hebben een 
looptijd van meerdere jaren waardoor de uitgaven 
ook verdeeld worden over meerdere jaren. De 
uitgaven komen daarom in de komende boekjaren 
terug. Voor de MIT 2021 is op een klein restbedrag 
van rond de € 6000,- na het gehele beschikbare 
bedrag verplicht aan gehonoreerde 
subsidieaanvragen van mkb'ers; 
2. Het niet hoeven uitbetalen van de subsidie voor de 
uitvoeringskosten van het TMI Proof of Concept 
Fonds Flevoland omdat er geen subsidieaanvraag 
ontvangen is; 
3. Een onderuitputting van het budget dat dient ter 
verantwoording van de lasten samenhangend met 
activiteiten op het gebied van clusterontwikkeling 
MKB. Concreet betreft dit de activiteiten van het 
innovatiecluster Noordoostpolder. De activiteiten 
liepen in 2021 lichtelijk vertraging op waardoor het 
tweede deel van de subsidie niet in 2021 uitbetaald 
is. Inmiddels is het resterende bedrag in 2022 
verstrekt en worden de voorgestelde activiteiten 
volgens plan uitgewerkt. 
 
Deze drie activiteiten zijn wel gelinkt aan financiering 
en support maar betekent niet dat er geen behoefte 
is aan de regelingen of fondsen. De aanvragen voor 
de MIT-regelingen en het PoC-Fonds nemen juist toe 
omdat deze twee financieringsinstrumenten 
bekender worden bij de ondernemers. In september 
2021 is daarbij ook het Flevolandse Groeifonds open 
gegaan en zelfs voor het einde van 2021 was vanuit 
dat fonds al een eerste lening verstrekt. In 2021 was 
er wel een lichte daling bij de voucherregeling te 
constateren maar dat kan gelinkt worden aan de 
coronacrisis.  
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36 VVD Krachtige 
samenleving  

PDF 61 Recreatie en toerisme: hoeveel 
van het beschikbare budget wordt 
besteed aan de samenwerking 
binnen de MRA? 

Fackeldey De uitgaven voor Recreatie en Toerisme onder 
programma onderdeel 4.1 staan los van de MRA en 
betreffen de uitgaven die de provincie heeft gedaan 
voor de omschreven activiteiten. De volledige 
bijdrage aan de MRA wordt verantwoord onder 
programma 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en 
landschap. Binnen de begroting van het MRA was 
voor 2021 was een bedrag van € 640.380 beschikbaar 
voor het thema toerisme. Bestaande uit een bedrag 
van € 350.000 voor het programma Amsterdam 
Bezoeken, Holland Zien, een bedrag van € 140.000 
voor de (herijking en uitvoering van) de Strategische 
Agenda Toerisme in de MRA en activiteiten in het 
kader van de coronacrisis, en een bedrag van € 0,15 
mln. voor de Regionale Accommodatie strategie. De 
bijdrage van Provincie Flevoland aan Toerisme is dus 
evenredig en gebaseerd op de totale bijdragen 
afkomstig van Provincie Flevoland, Provincie Noord-
Holland en de 31 gemeenten (waaronder Almere en 
Lelystad). 

37 VVD Bijlage 9 Inventarisatie 
coronapakket 

Bijlage 
9, 

pagina 1 

Flevolands scholingsfonds: elke 
aanvraag is ongeveer 100K groot 
maar wat is nou de concrete 
output van de 100K? Kan dat 
gekwantificeerd worden? En kan 
er een inzicht worden gegeven 
waaraan de 100K wordt besteed? 

Appelman Zie voor de beantwoording de bijlage bij deze vraag: 
eDocs #2952972. 
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38 CDA Krachtige 
samenleving 

PDF 59 Waarom staan alle indicatoren op 
n.b.? Wij begrijpen dat de cijfers 
nog komen . Komen deze voor dat 
we besluiten over de jaarstukken? 
Hoe moeten we deze paragraaf 
dan beoordelen? Want wij 
snappen dat door Corona de 
cijfers veel lager zijn dan 
gebruikelijk. Is er een trend te 
zien of een conclusie te trekken?  

Rijsberman / 
Fackeldey 

Op blz. 59 staat dat dit nog niet bekend is en er in de 
Programmabegroting 2023 over wordt gerapporteerd. 
Naar verwachting zullen de cijfers voor cultuur 
aanzienlijk lager zijn vanwege de maatregelen ter 
bestrijding van de COVID-19 pandemie. De conclusie 
ligt voor de hand dat de culturele sector een flinke 
klap heeft gekregen door corona.  
Definitieve cijfers worden verwacht in de loop van 
2022 en deze worden meegenomen in de stukken 
2023.  
Het gegeven is dat Covid-19 van grote invloed is 
geweest op de indicatoren voor Recreatie & 
Toerisme. Zo is de verwachting dat het aantal 
binnenlandse overnachtingen op campings en 
vakantieparken behoorlijk is toegenomen terwijl de 
overnachtingen zakelijk en internationaal maar ook 
bij groepsaccommodaties, waaronder bijvoorbeeld 
de Bruine Vloot, drastisch zijn gedaald. Ook is Covid-
19 de afgelopen jaren van grote invloed geweest op 
invulling van vrijetijd. Daar waar horeca en attracties 
noodgedwongen de deuren moesten sluiten, is 
recreatie in de buitenlucht en op het water juist 
gestegen in populariteit en gebruik. 
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39 CDA Krachtige 
samenleving 

PDF 60 Onderschrift tabel BBV. Wat 
gebeurt er met de 3 
rijksmonumenten die onder de 
categorie slecht vallen en hoe zien 
we dat terug in de cijfers? 

Rijsberman De provincie gaat in gesprek met de eigenaren van de 
rijksmonumenten in slechte staat. Zij kunnen van de 
Monumentenwacht advies krijgen over het behoud 
van hun rijksmonument. Daarnaast kunnen eigenaren 
van rijksmonumenten bij de provincie subsidie 
aanvragen voor de restauratie van rijksmonumenten. 
Conform bestuurlijke afspraken met het Rijk ontvangt 
de provincie via het provinciefonds jaarlijks € 128.000 
en de provincie matcht dit bedrag. Deze middelen 
worden gestort in de reserve Monumentenzorg. 
Voorstellen tot inzet van deze reserve worden 
voorgelegd aan PS.  
Eén van deze drie rijksmonumenten in slechte staat 
heeft recent een restauratiesubsidie ontvangen van 
de provincie en de restauratiewerkzaamheden zijn 
daar gestart. Het streven van de provincie is door 
inzet van de Monumentenwacht het regulier 
onderhoud van monumenten te stimuleren om zo 
grootschalige restauratiewerkzaamheden zoveel 
mogelijk voor te zijn. Hoe is dit terug te zien in de 
cijfers: Alle provincies monitoren doorlopend de 
fysieke staat van rijksmonumentale niet-woonhuizen, 
waarbij ieder object eens in de 4 jaar wordt 
beoordeeld volgens een landelijke standaard. De 
beoordelingen worden opgenomen in de 
Monumentenmonitor van de provincie.  

40 CDA Krachtige 
samenleving 

PDF 61 Doelenboom p.61. `Wat wordt 
verstaan onder ‘draagvlak voor 
cultureel erfgoed’? Welk draagvlak 
wordt gezocht, bij wie en waarom? 

Rijsberman Zoals beschreven in het Erfgoedprogramma is het 
erfgoedbegrip in Flevoland nog jong, net als de 
provincie zelf. Daarom is het erfgoed van Flevoland 
nog in ontwikkeling en is het dynamisch. Vanwege 
het dynamische karakter is het cruciaal dat de 
samenleving in brede zin betrokken wordt bij de 
omgang met erfgoed, juist met het oog op de 
grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen die op 
stapel staan en die de identiteit van Flevoland zullen 
raken. Draagvlak voor cultureel erfgoed wordt dan 
ook breed opgevat. Draagvlak bij bestuurders, bij 
ambtenaren, bij initiatiefnemers van ruimtelijke 
ontwikkelingen, bij ontwerpers, en bij bewoners van 
Flevoland. 
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41 CDA Mobiliteit PDF 93 I.s.m. de provincie Gelderland 
gaan we de doorstroming van de 
N301 monitoren. Wanneer worden 
daar de eerste resultaten van 
verwacht? Is er al nagedacht over 
een vervolgscenario, waarbij bij 
bepaalde verkeersintensiteit 
vervolgacties kunnen volgen? 

de Reus Jaarlijks worden de reistijden op de belangrijkste 
trajecten (waaronder de N301) gerapporteerd in de 
programmabegroting en de jaarrekening. Deze 
informatie is gebaseerd op 'floating car data' uit 
navigatiesystemen. Mocht er een ontwikkeling zijn 
richting overschrijding van de normen dan wordt 
bekeken welke maatregelen nodig zijn voor de korte 
en langere termijn. 

42 CDA Ondermijning PDF 108 Ondermijning geldt helaas niet 
alleen voor vakantieparken. Ook 
voor andere sectoren. Wil de 
provincie een bredere rol nemen 
op het punt van ondermijning? En 
zo ja, welke rol? 

Verbeek Ondermijning betreft inderdaad helaas niet alleen 
vakantieparken. In o.a. Flevoland zijn bijvoorbeeld 
ook bedrijventerreinen en buitengebied 
aandachtsgebieden. 
In de rol van de provincie ligt tot nu toe de nadruk op 
samenwerking met en ondersteuning van de 
gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van 
ondermijning in bredere zin. 
 
De Flevolandse norm is een stap in die gezamenlijke 
bestuurlijke aanpak, die verder reikt dan 
vakantieparken. Zo is de Flevolandse norm 
bijvoorbeeld gericht op de weerbaarheid van de 
gemeenten en provincie, Bibob beleid en 
ondermijningsartikelen in APV’s, aansluiting op Meld 
Misdaad Anoniem.  
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43 CDA Risicoparagraaf PDF 128 In de top 10 van risico’s staan 
informatieveiligheid en AVG hoog 
in de lijst. Wat zijn de geplande 
verbeteracties voor het lopende 
jaar? Is de verwachting dat 
daarmee de risico’s binnen een 
jaar kunnen dalen? 

Fackeldey Informatieveiligheid- en privacy (AVG) risico’s worden 
vooral veroorzaakt door houding en gedrag. 
Bewustwording is dan ook de basis van 
verbeteracties. 
 
Privacy (AVG) 
De provincie houdt (als middenbestuur) in beperkte 
mate persoonsgegevens bij van burgers. De 
gegevensverwerkingen hebben met name betrekking 
op medewerkers, aanvragers en verzoekers van 
provinciale diensten en relaties. Doelstelling is dat 
de bewustwording met betrekking tot de omgang van 
persoonsgegevens onderdeel is van onze dagelijkse 
werkzaamheden en de projecten met een 
informatiehuishoudingscomponent. Naast de 
reguliere activiteiten staat voor dit jaar de uitvoering 
van de wettelijk verplichte Data Protection Impact 
Assessments (privacy risicoanalyses) op het 
programma. Deze analyses zullen bijdragen aan het 
bewustzijnsniveau, maar bewustwording blijft een 
continu aandachtspunt. 
 
Informatieveiligheid 
In 2022 ligt de focus op de beleidsmatige inrichting 
van informatieveiligheid binnen de provincie. Het 
aantal cyberincidenten loopt op binnen de provincie. 
Oorzaken hiervoor zijn cyberdreigingen, 
softwarematige kwetsbaarheden en 
gebruikersfouten. Geplande maatregelen zijn het 
uitvoeren van gedetailleerde risicoanalyses op de IT-
infrastructuur en het uitvoeren van daarmee 
samenhangende verbeteracties. De geplande 
maatregelen zullen vooral helpen het risiconiveau 
beter te kwalificeren. 
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44 CDA Bijlage Corona 
maatregelen 
pakket 

PDF 4 Project eenzaamheid en 
programma WEL door CMO. Wat is 
er concreet aan acties uitgezet en 
welke resultaten heeft het 
opgeleverd? 

Fackeldey Het project is, vertraagd door corona, gestart in 
september 2021. Er wordt met gemeenten gewerkt 
aan uitwisseling van kennis en expertise, bijv. over 
lokale coalities eenzaamheid, jongeren of mensen 
met een migratie-achtergrond. Met de directeuren 
van Flevolandse welzijnsorganisaties is gesproken 
over hun rol. Inmiddels ondersteunt Flever 5 
gemeenten op maat bij het aanpakken van 
eenzaamheid. Bij Almere wordt dit bijvoorbeeld 
toegespitst op kwetsbare ouderen. Tenslotte zijn de 
beschikbare cijfers over eenzaamheid in beeld 
gebracht en wordt een voorstel voor kwalitatief 
onderzoek ontwikkeld. 

45 CDA Bijlage Corona 
maatregelen 
pakket 

PDF 4 Wat doet het Flevolands fonds 
voor culturele ontwikkeling? 
Waarom 59.000 euro uit Corona 
noodfonds hier aan toevoegen, 
want het Flevolands fonds heeft 
waarschijnlijk een ander doel? Is 
er al een beoogde bestemming 
voor die kleine 60.000 euro uit het 
noodfonds? 

Rijsberman De 2 doelen van het fonds staan op blz. 4 van de 
notitie #2798212. 1e doel: versterken van het 
makersklimaat (kortweg de mogelijkheden die 
allerlei soorten makers in Flevoland hebben om zich 
te ontwikkelen, te produceren en werk te tonen). 2e 
doel: ondersteunen van instellingen en makers bij de 
aanpassingen die nodig zijn om goed te kunnen 
opereren in de periode na corona. Hiertoe 2 
regelingen geopend en volgen nog het programma 
'Nieuwe makers, nieuwe verhalen' en de mogelijkheid 
tot crowdfunding met een Flevolandse bijdrage via 
platform voordekunst.nl. Het 2e doel ligt in het 
verlengde van de coronasteunmaatregelen voor 
cultuur en daarom ligt toevoeging van middelen uit 
het Corona noodfonds aan het fonds voor culturele 
ontwikkeling voor de hand. Afhankelijk van de 
uitputting van het budget voor de verschillende 
fondsonderdelen, wordt gekeken waar het 
aanvullende budget het beste kan worden ingezet.  

46 CDA Financiën PDF Algemee
n 

Welk perspectief wordt het 
lopende jaar verwacht van de 
arbeidsmarktproblematiek en het 
ziekteverzuim wat kan zorgen voor 
onderuitputting? En heeft deze 
vertraging gevolgen voor 

De Reus  De verwachting is dat de arbeidsmarktkrapte 
aanhoudt en wellicht toeneemt. Het ziekteverzuim 
kende een beperkte periode een toename maar is 
inmiddels weer dalend.  
Hoewel er sprake is van een krapte op de 
arbeidsmarkt lijkt het vooralsnog te lukken de 
meeste vacatures te vervullen. Wel kan de invulling 
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projecten die erna staan gepland 
of staat dit los van elkaar? 

soms iets langer duren. Daarnaast moet ook meer 
ingezet worden op het nog beter inzetten en 
ontwikkelen van het potentieel van het zittend 
personeel.  
Vooralsnog worden er geen gevolgen voor projecten 
die erna staan gepland verwacht. Mochten zich 
knelpunten voordoen in vacaturevervulling dan kan 
er tijdelijk voor inhuur worden gekozen. Indien ook 
dat onvoldoende lukt, zal met het bestuur worden 
gekeken waar de prioriteiten liggen om de wel 
beschikbare capaciteit in te zetten. 
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47 CDA Financiën Presentatie 
beeldvormende 
sessie jaarstukken 

Onder 
meer 

slide 10 

NAV de bespreking in de 
beeldvormende toelichting van de 
begroting aangaande het beter 
ramen. Op allerlei fronten is er 
onderuitputting. Ik zou graag een 
aantal vragen beantwoord zien 
die leiden tot een slotsom. Die 
vraag luidt: op welk bedrag van de 
onderuitputting hadden we geen 
invloed? 
 
1.     In de stukken wordt gezegd 
dat de onderuitputting deels komt 
door krapte op de arbeidsmarkt 
en ziekteverzuim bij de uitvoering. 
Welk deel van de onderuitputting 
is hier aan toe te schrijven, is hier 
een indicatief bedrag aan te 
hangen? Zijn dat de posten A en B 
(Onontkoombaar en 
doorgeschoven) op slide 10 in de 
presentatie bij de beeldvormende 
sessie, zeg in totaal 5,1 miljoen? 
 
2.     Er is een positief resultaat 
van 16 miljoen 
Uit het provinciefonds was er een 
meevaller van 4,6 mln. plus 
diverse andere meevallers twv 4,3 
miljoen (zie slide presentatie) = 
8,9 miljoen. Als er dan nog eens 
5,1 miljoen komt door de 
Arbeidsmarktproblematiek / 
ziekteverzuim, blijft er nog een 
positief resultaat op wat 
beïnvloedbaar was van 2 miljoen. 
Klopt deze rekensom. Zo nee, welk 
bedrag was het dan wel? 

Hofstra Het klopt dat het beïnvloedbaar deel van de 
jaarrekening 2021 een stuk lager ligt dan het totaal 
saldo van € 16,3 mln. Dit komt deels door de 
bijzondere posten (die ook in de presentatie zijn 
opgenomen). De globale opstelling is gepresenteerd 
in het Statenvoorstel en presentatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgezien van het deel van het rekeningresultaat 2021 
dat wordt gevormd door de algemene 
dekkingsmiddelen bedraagt het rekeningresultaat  
€ 7,4 mln. (€ 16,3 mln. minus € 8,9 mln.). Dat is gelijk 
aan afgerond 4% ten opzichte van de begroting 2021. 
Op hoofdlijnen liggen de oorzaken op personele 
krapte, meerjarige programma’s en -projecten en 
afhankelijkheid van derden. 
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48 SP Provinciefonds 
uitkeringen  

PDF 121 en 
178 

Citaat “De geraamde 
provinciefondsuitkering is voor 
het laatst bijgesteld bij de 
Zomernota 2021 en was gebaseerd 
op de septembercirculaire 2020. 
Nadien zijn de mei-, september- 
en decembercirculaire 2021 
verschenen. “ Hoe laat zich de 4,6 
miljoen extra uit het 
provinciefonds zich verdelen over 
de mei-september-en december 
circulaire van 2021? 

Hofstra In de Zomernota 2021 is de raming geactualiseerd op 
basis van de Septembercirculaire 2020. In de nadien 
verschenen Meicirculaire 2021 was geen sprake van 
een noemenswaardig effect op de hoogte van de 
provinciefondsuitkering voor 2021 ten opzichte van 
de Septembercirculaire 2020. In de 
Septembercirculaire 2021 was sprake van een 
verhoging met circa € 2,6 mln.; Provinciale Staten zijn 
hierover via mededeling (#2849954) geïnformeerd op 
5 oktober 2021. De decembercirculaire heeft geleid 
tot een aanvullende verhoging met circa € 0,9 mln., 
grotendeels door een extra rijksbijdrage voor het 
programma 'Natuur'. Daarnaast is in de jaarstukken 
geanticipeerd op een verwachte hogere uitkering van 
€ 1,0 mln. op basis van een nacalculatie van de 
belastingcapaciteit die in de Meicirculaire 2022 zal 
plaatsvinden. 

49 SP Landschapskunst  PDF 65 Bij de bouw van het 9 de 
landschapskunstwerk (Lskw) zijn 
destijds gereserveerde middelen 
voor beheer en onderhoud voor 
alle Lskw’s ingezet bij die bouw 
van dit 9de Lskw. 
 
Tot die tijd werd er ook jaarlijks 
een bedrag gereserveerd voor 
beheer en onderhoud van de 
lskw’s. (3 ton per jaar?) Later 
(2021) is beheer en onderhoud 
een taak geworden van 
betreffende gemeentes/ 
eigenaren van de Lskw’s. 
Sindsdien zij er verschillende 
momenten geweest waarop 
middelen beschikbaar gesteld zijn 
voor bouw ,beheer, onderhoud en 
herstel van de Lskw’s . We zijn het 
overzicht een beetje kwijt. 
 
Kunt een overzicht geven van de 

Rijsberman Dit betreft geen technische vraag bij de jaarrekening. 
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middelen en welk kunstwerk het 
betreft ? sinds 2018 

50 SP Informatieveilighei
d  

PDF 134 Waarop is de 20 % risico-kans op 
gebaseerd (kans per jaar) en hoe 
zou deze kans kunnen worden 
verlaagd ? 

Fackeldey De inschatting van 20% is gebaseerd op de kans van 
optreden gegeven de toegepaste en voorgenomen 
beheersmaatregelen. Zie verder het antwoord onder 
vraag 43. Een verlaging wordt op dit moment niet als 
reëel beschouwd. 

51 SP Bijlage 1 resultaat 
resultaatbestemmi
ng  

PDF 1 Welke voorstellen horen er bij 
categorie D in de tabel? 

Hofstra De bestemmingsvoorstellen onder categorie D 
betreffen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een nadere toelichting op deze 
bestemmingsvoorstellen wordt verwezen naar bijlage 
1 bij het Statenvoorstel. 
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52 SP Accountantsversla
g onderbouwing en 
beheersing t.a.v. 
materiele vaste 
activa  

PDF 3 Wat zijn de ideeën om deze 
beheersing vorm te geven ? In de 
reactie van het college op het 
accountantsverslag kunnen wij 
daar niets over vinden.  

Hofstra In de bestuurlijke reactie op het accountantsverslag 
(bijlage bij het Statenvoorstel) is hier de volgende 
reactie op gegeven: 
 
In 2020 en 2021 is binnen de provincie een proces 
opgestart voor de selectie van een nieuw financieel 
systeem. De activamodule en daarnaast de 
projectadministratie maken onderdeel uit van de 
selectiecriteria van een nieuw financieel systeem. De 
implementatie hiervan zal naar verwachting leiden 
tot een betere interne beheersing en hogere 
efficiëntie. De ambitie is om dit uiterlijk 1 januari 2023 
te implementeren.  
 
Zolang er nog geen nieuw financieel systeem is, zullen 
extra interne controles worden toegepast om de 
betrouwbaarheid van de staat van activa en de 
verdeling van meerjarig onderhoud te waarborgen. 

53 SP Inhuur personeel  PDF 156 Het extern verloop is toegenomen. 
Kunt u hier een verklaring voor 
vinden? Zijn er bijvoorbeeld exit 
gesprekken geweest, die in een 
bepaald richting wijzen.  

De Reus  Op dit moment wordt niet op concernniveau 
geregistreerd wat de redenen van vertrek zijn. Er is 
een project gestart om structureel exit interviews te 
gaan afnemen d.m.v. vragenlijsten (zowel persoonlijk 
als anoniem). 

54 GroenLinks Lelystad Next Level PDF Blz. 20 Wederom is het 
uitvoeringsprogramma niet van de 
grond gekomen, is de organisatie 
capaciteit de belangrijkste reden 
en waarom is daar niets aan 
gedaan? 

Rijsberman Ja, dat is de belangrijkste reden, Lelystad Next Level 
bestaat uit een samenwerkingsverband met 
verschillende partijen. Een van de partijen had 
onvoldoende capaciteit beschikbaar om een 
kwalitatief goed uitvoeringsprogramma op te kunnen 
stellen.  

55 GroenLinks Water PDF 22 Waterkwaliteit, de berekeningen 
zijn nu anders, maar we willen 
graag weten of we de KRW gaan 
halen? 

Hofstra Zoals opgenomen en nader toegelicht in het vorig 
jaar door Provinciale Staten vastgestelde provinciale 
Waterprogramma - Watersysteem blijvend op orde! is 
het tijdig behalen van de KRW-doelen voor een 
aantal (ondersteunende) chemische parameters en 
daarmee ook de ecologische doelstellingen onzeker. 
Dit vanwege tal van redenen die deels wel en deels 
niet door menselijk handelen beïnvloedbaar zijn (zie 
1.4.1. Waterkwaliteit, blz. 27). Dit is nog steeds de 
huidige stand van zaken. 
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56 GroenLinks Landschap v.d. 
Toekomst 

PDF 19 Landschap van de Toekomst: dat 
is vastgesteld en er is een 
uitvoeringsagenda, maar klopt het 
dat er nog niet gestart is met de 
uitvoering? 

de Reus Nee, dit klopt niet. De uitvoering is gestart direct na 
vaststelling van het Programma Landschap van de 
Toekomst in oktober 2021. We hebben de komende 
periode de titel gegeven: ‘Bouwen aan het 
fundament’. Concreet werken we onder andere 
(samen met de afdeling Infra) aan het versterken van 
de hoofdstructuren in het landschap. De juridische 
borging van het Programma wordt bestudeerd. En we 
doen ontwerpend onderzoek naar XXL-
bedrijvenlocaties. Tenslotte zetten we ook sterk in op 
samenwerking en communicatie over het 
Programma; met onze partners uitvoering geven aan 
het herstellen, versterken en beheren van het 
landschap. Dit jaar organiseren we bijvoorbeeld twee 
symposia. In het najaar wordt dan ook weer de VIP-
prijs uitgereikt (Vernieuwende Initiatief Prijs 
Flevoland). 
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57 GroenLinks LMS PDF 30 De gerapporteerde activiteiten 
zijn identiek aan die van 2020, het 
verschil is 2 additionele 
proeftuinen; zijn er resultaten te 
benoemen, meer dan alleen op 
het niveau van kennisdeling? 

Appelman - Proeftuinen starten vanuit ondernemers en lopen 
meerjarig, de beoogde innovaties op bijvoorbeeld de 
eiwittransitie of smart farming zullen vele jaren in 
beslag nemen. Ondertussen hebben we in Flevoland 
gewerkt aan een systeem waarbinnen opschaling van 
(deel)successen kan plaatsvinden: Flevoland 
Stadsland. 
- We hebben onze samenwerking in Voedsel Verbindt 
bestendigd. Daarbinnen hebben we gezamenlijk het 
Big Data Value Center opgestart, dat een cruciale rol 
gaat vervullen in ondersteuning van ontwikkeling van 
het stedelijk voedselsysteem. 
- We hebben een voucherregeling rondom de 
Boerderij v.d. Toekomst uitgevoerd en het netwerk 
daaromheen versterkt, o.a. via programmaraad, 
Akker v.d. Toekomst en netwerk Nationale Proeftuin 
Precisielandbouw. 
- Met Rijk en gebiedspartners hebben we 3 
experimenten opgezet en 3 andere voorbereid in het 
kader van de experimenteerruimte 
kringlooplandbouw. We zijn in gesprek over 
opschaling hiervan. 
- We hebben de LMS-doelen centraal gezet in een 
POP+ openstelling, productieve investeringen, die 
tweemaal is overschreven. 

58 GroenLinks Bodemdaling PDF 33 In hoeverre heeft de beperking 
van zon op land gevolgen voor de 
pilots met zonne energie en 
strokenteelt in bodemdaling 
gebieden? 

Smelik Geen, aangezien de locatie waar deze proeflocatie is 
gelegen (Kievitsweg, binnenkant knooppunt A6-A27) 
onderdeel uitmaakt van het stedelijk gebied van 
Almere. De Structuurvisie Zon ziet alleen toe op het 
landelijk gebied. Het heeft wel gevolgen voor een 
eventuele verdere toepassing of uitrol van het 
principe in nieuwe projecten in het landelijk gebeid 
op agrarische grond. Dit is in beginsel niet 
toegestaan. 
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59 GroenLinks Actieplan 
Biodiversiteit 

PDF 34 Wat is er nu concreet gebeurt met 
de uitvoering van het actieplan 
biodiversiteit Hoeveel ha. bermen 
en akkerranden zijn er inmiddels 
ingezaaid? 
Is er een uitvoeringsagenda en 
komt er een inhaalslag in 2022? 
Zijn er resultaten op het vlak van 
agrarisch natuurbeheer? 

Hofstra In 2021 zijn de eerste projecten opgestart en 
voorbereidingen getroffen om vanaf 2022 te kunnen 
uitvoeren. Het gaat dan om het beheer van onze 
eigen wegbermen, subsidies voor waterschap en 
gemeenten, communicatie & educatie, projecten 
natuurinclusieve landbouw, versterking biodiversiteit 
in natuurgebieden. In 2020 en 2021 is er via het 
project Aangepast slootkantbeheer 76 km slootkant 
ecologisch beheerd. In 2021 is de berm van 5,25 ha bij 
de Vogelweg door de stichting de Vogelier in 
ecologisch beheer. 

60 GroenLinks Bossenstrategie PDF 34 We lezen niets over de 
bossenstrategie, terwijl dit toch 
een grote en ambitieuze opgave 
is. Hoeveel ha 
bos/voedselbos/bomen langs 
bermen zijn er in 2021 aangelegd? 
Is er een uitvoeringsagenda? Komt 
er een inhaalslag in 2022? 

Hofstra Ja, het is een ambitieuze opgave die voor een groot 
deel door externe partijen gerealiseerd moet worden. 
Dat kost tijd, onder meer doordat voor financiering 
vaak een beroep moet worden gedaan op bestaande 
budgetten. De bossenstrategie heeft daarom een 
looptijd van 10 jaar met uitloop tot 2050. Op 
provinciale grond hebben in 2021 wel 
herbeplantingen plaats gevonden langs wegen, maar 
heeft nog geen nieuwe aanplant in het kader van de 
bossenstrategie (uitbreiding) plaatsgevonden. Dat 
staat nu eind 2023 gepland. Verder vindt er overleg 
plaats met een initiatiefnemer over bosaanleg op een 
nieuw te vormen landgoed en wordt een deel van de 
kwaliteitsverbetering van bos meegenomen in het 
programma 'Natuur'.  

61 GroenLinks POP PDF 38 Leefbaar platteland, zijn er leuke 
resultaten te melden over de POP 
subsidies? 

Hofstra Op de site van Flevoland staan drie projecten met 
leuke resultaten die mede mogelijk gemaakt zijn 
door POP subsidies (zie 
https://www.flevoland.nl/dossiers/plattelandsontwi
kkeling-(pop3)). Voor de in 2021 georganiseerde 
openstellingen (Biodiversiteit en Fysieke 
investeringen) was veel belangstelling. Er is in de 
regio veel animo voor veehouders / agrarische 
ondernemers om (blijvend) te willen investeren en 
innoveren in hun bedrijf. 
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62 GroenLinks Economie PDF 44 Streefcijfers m.b.t. indicatoren en 
ook de realisatie worden in 
percentages weergegeven, hoe 
moet je dit duiden, hoe kun je dit 
in percentages kwantificeren? 
Bijvoorbeeld indicator 
werkgelegenheid (percentage 
banen t.o.v. beroepsbevolking, 
waarbij het streefcijfer 72,6% is 

Appelman Op basis van data van het CBS is het mogelijk om de 
streefcijfers v.w.b. de genoemde indicator 
werkgelegenheid in absolute aantallen uit te 
drukken. Bij veel andere indicatoren van het thema 
economie geven de percentages een indicatie van de 
voortgang, zoals bij Lelystad Airport/OMALA.  
 
Over de genoemde indicator werkgelegenheid: Dit is 
een BBV-indicator die verplicht op deze wijze 
gemeten moet worden. Het percentage (72,6%) heeft 
betrekking op het percentage van de bevolking dat 
zich beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt, ofwel 
het aandeel van de beroepsbevolking in de 
bevolking. In dit geval staat 72,6% gelijk aan een 
beroepsbevolking van 231.000 personen (cijfers 2020, 
CBS). Onder beroepsbevolking verstaat het CBS: 
Personen die betaald werk hebben (werkzame 
beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, 
maar recent naar betaald werk hebben gezocht en 
daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze 
beroepsbevolking). Het CBS heeft de gegevens over 
2021 nog niet gepubliceerd, waardoor het nog niet 
mogelijk is om vast te stellen of het streefcijfer (gelijk 
aan of groter dan) 72,6% voor 2021 gerealiseerd is. 

63 GroenLinks Economie PDF 46 De provincie heeft een aandeel 
van 1 EUR in het MKB 
innovatiefonds maar is 100% 
eigenaar, klopt dit? 

Appelman Het klopt dat de provincie een aandeel van € 1 in het 
TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. bezit en 
daarmee 100% eigenaar van deze entiteit is. 
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64 GroenLinks Circulaire 
economie 

PDF 79 In het verslag van 2020 staat dat 
de voortgangsrapportage 
uitgesteld wordt tot 2021; in het 
verslag van 2021 staat dat dit 
uitgesteld is tot 2022. Wat is 
daarvan de reden? 

Smelik Eind 2019 is er een voortgangsrapportage uitgebracht 
over de jaren 2018 - 2019.  
Door Covid-19 zijn er in 2020 en 2021 minder 
activiteiten geweest dan voorzien. Er is gekozen om 
de rapportage in 2022 uit te brengen over de jaren 
2020 – 2021. De reden hiervan is voornamelijk om 
meer inhoud en beeld te kunnen geven in de 
rapportage. In 2021 is wel de Monitor Omgevingsvisie 
uitgekomen, Circulaire Economie is hier een 
onderdeel van.  

65 GroenLinks idem PDF 80 Ook de uitgaven waren minder en 
de geplande subsidieregeling is 
niet van de grond gekomen. 
Jammer, want er zijn zoveel 
interessante initiatieven in 
Flevoland. Ligt dat enkel aan 
personele inzet? Wat gaat GS doen 
om in 2022 de achterstand in te 
lopen? 

Smelik Het heeft inderdaad te maken met personele inzet 
alsook met goede begripsvorming met de collega’s 
van Horizon over wat ondernemers nodig hebben 
aan financiering en het instrumentarium dat erbij 
hoort (subsidie/ voucher). Daarbij betrekken we ook 
de aanbevelingen uit het onderzoek dat in 2017 is 
uitgevoerd naar effectiviteit van subsidies in zijn 
algemeenheid. We werken nu grondiger aan de 
voorbereidingen van het instrument subsidie. Dat 
kost vanzelfsprekend meer tijd aan de voorkant. In 
2022 werken we met meer prioriteit aan een concept 
regeling die zo spoedig mogelijk wordt vastgesteld na 
vrijgave van middelen.  
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66 GroenLinks Bodem PDF 81 Net als in 2020 wordt er 
gerapporteerd dat er een eerste 
aanzet is gemaakt voor het 
bodemprogramma, waarom is het 
de afgelopen twee jaar niet verder 
gekomen dan een eerste aanzet? 
Is ook hier personeel een 
probleem? Komt er een inhaalslag 
in 2022? 

Smelik Er is inderdaad, i.v.m. overlijden van een 
beleidsmedewerker, sprake geweest van een 
personeelsprobleem. In 2021 is dit probleem 
verholpen door de inhuur van een sr. adviseur per 
januari 2021 die vervolgens eind 2021 versterkt is 
door de inhuur van een bodemtrainee. Ook zijn een 
deel van de werkzaamheden vanaf 2022 bij de OFGV 
belegd. In 2021 is het bodemprogramma ten hoeve 
van de begroting en afdelingsplan op hoofdlijnen 
uiteengezet. Het bodemprogramma is nog niet 
definitief om drie redenen: 1) de Omgevingswet is 
uitgesteld en dit heeft gevolgen voor het tijdspad 
waarin de bodemtaken overgedragen worden naar 
gemeenten, 2) er is nog altijd geen overeenstemming 
bereikt over de landelijke bestuurlijke afspraken 
bodem & ondergrond met onduidelijkheid over de 
door het Rijk voor bodem te vertrekken financiële 
middelen tot gevolg en 3) er is nog altijd landelijk 
onduidelijkheid over welke (overgangsrecht)situaties 
voor bodemverontreinigingen onder bevoegdheid 
van de provincies blijven vallen en welke naar 
gemeenten gaan. Naar verwachting zal voor 
inwerkingtreding van de Omgevingswet deze 
onduidelijkheden landelijk opgelost zijn en kan het 
bodemprogramma definitief vormkrijgen. 
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67 GroenLinks Aantrekkelijk 
Flevoland & 
Krachtige 
Samenleving – 4.0 
Inleiding ‘Verhaal 
van Flevoland’ 

PDF-versie 58 *Wat is de scope van de 
‘eigenheid’ en ‘culturele’ identiteit 
van Flevoland? 
 
*Kan dit chronologisch in 
jaartallen worden uitgezet? 

Fackeldey Binnen de Omgevingsvisie is de opgave Het Verhaal 
van Flevoland één van de drie kernopgaven, de kern 
voor alle ontwikkelen waar de provincie bij 
betrokken is. De ambitie is uitgesproken om de 
eigenheid te behouden, te ontwikkelen en mee te 
nemen naar de toekomst. Uw Staten hebben met de 
keuzenotitie Het Verhaal van Flevoland de kaders en 
richtinggevende uitgangspunten meegegeven over de 
eigenheid van Flevoland. De uitwerking daarvan is 
vervolgens vastgelegd in de aanpak 
Gebiedsbranding, het Erfgoedprogramma, de 
Cultuurnota en de Landschapsvisie.  
 
Daarnaast is er ook een Identiteitskompas Flevoland 
ontwikkeld om de kern van de identiteit op een 
handzame manier te beschrijven zodat iedereen die 
meebouwt aan Flevoland de identiteit consistent kan 
versterken. Het is niet mogelijk om dit chronologisch 
in jaartallen uit te zetten. Branding Flevoland maakt 
voor haar uitvoering een jaarplan als basis voor het 
indienen van hun aanvraag waarop wij een 
subsidiebedrag beschikken.  
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68 GroenLinks Aantrekkelijk 
Flevoland & 
Krachtige 
Samenleving – 4.0 
Inleiding 
‘Recreatie en 
vrijetijdssector’ 

PDF-versie 58 *1) Welke (doel)groepen zijn er 
bereikt door het samenspel 
tussen Provincie en gemeenten? 
 
 
*2) Wat is de reikwijdte van het 
brede en diverse cultureel klimaat 
in Flevoland? 

Fackeldey Antwoord op vraag 1: In de beleidsnota Recreatie en 
Toerisme Flevoland zijn een aantal kansrijke 
doelgroepen benoemd. Dit zijn de inwoners van 
Flevoland plus MRA, de dichtbij markten Duitsland en 
België en de bezoekers die verblijven in de populaire 
toeristische bestemmingen, aangrenzend aan 
Flevoland zoals de Veluwe, Weerribben-Wieden, 
Amsterdam en de Friese meren.  
Gemeenten, Provincie en andere partners werken 
samen aan Perspectief Flevoland 2030. Hierbij is een 
regionale doorvertaling gemaakt van de landelijke 
visie Perspectief Bestemming Nederland 2030. De 
geformuleerde ambitie van Perspectief Flevoland 
2030 luidt als volgt: alle Flevolanders (burger, bedrijf, 
bezoeker) profiteert van toerisme in 2030. Bij een 
sterke toeristische bestemming is duidelijk wat er is 
en voor wie. Inzicht in de doelgroep en in hun 
wensen en behoeften maakt het mogelijk om de 
sector vraaggestuurd te ontwikkelen. Toerisme kan 
veel als middel ingezet worden bij andere 
maatschappelijke opgaven zoals leefbaarheid van 
het platteland, mobiliteit en de arbeidsmarkt. 
Middels een aantal verhaallijnen en toeristische 
districten (Watererfgoed, Agro& Food, Vernieuwend 
Ontwerp, Nieuwe Natuur, MRA- en Ijsselmeer-district) 
wordt bestemming Flevoland verder ontwikkeld en 
gepromoot als unieke bestemming voor zowel de 
dag-bezoeker als de verblijfsgast. Meer informatie is 
terug te lezen op: Perspectief Flevoland 2030 | Visit 
Flevoland  
 
Antwoord op vraag 2: Kunst en cultuur omvat een 
breed scala aan uitingsvormen. Zoals in de notitie 
over het Flevolands Fonds voor culturele 
ontwikkeling (vastgesteld door PS bij het instellen 
van het fonds op 16-2-2022) is aangegeven is het doel 
met name het versterken van het makersklimaat: de 
mogelijkheden die theatermakers, beeldend 
kunstenaars, musici, dansers en andere makers 
hebben om zich in Flevoland te ontwikkelen, te 
produceren of (gezamenlijk) werk te tonen. Het 
makersklimaat draagt bij aan en is onderdeel van het 
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culturele klimaat waarin veel verschillende makers 
een gevarieerd – juist ook innovatief en genre-
overstijgend)- aanbod realiseren dat een breed en 
divers publiek bereikt, in Flevoland en daarbuiten. 
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69 GroenLinks Aantrekkelijk 
Flevoland & 
Krachtige 
Samenleving – 4.0 
Inleiding ‘Sport’ 

PDF-versie 59 *1 Hoeveel verenigingen zijn er 
ondersteunt met de het 
steunpakket en eenmalige 
aanvulling op het steunpakket? 
 
*2 Kan er een overzicht 
beschikbaar gesteld worden 
waarin de verenigingen in 
categorie van sport onder gedeeld 
worden die gebruik gemaakt 
hebben van het steunpakket? 

Hofstra 1. Volledigheidshalve attendeer ik u op de 
mededeling van 17 maart (#2915625) waarin ik u 
geïnformeerd heb over de uitvoering van de 
verschillende onderdelen van het steunpakket door 
Sportservice Flevoland. 
2. In de bijlage #2953712 treft u een overzicht van de 
verschillende categorieën sporten, en sport- en 
beweegactiviteiten en sportevenementen waar een of 
meerdere verenigingen een bijdrage vanuit het 
steunpakket voor hebben ontvangen. Andere 
rechtsvormen of entiteiten als bijvoorbeeld 
stichtingen, zzp of BV’s zijn niet meegenomen in deze 
lijst. Helaas kunnen in het kader van de AVG niet alle 
gegevens vertrekt worden daar deze gegevens in 
bezit zijn van Sportservice Flevoland. 

70 GroenLinks Aantrekkelijk 
Flevoland & 
Krachtige 
Samenleving – 4.1 
Recreatie en 
Toerisme 

PDF-versie 61 *Hoeveel scheepswrakken zijn er 
in Flevoland geregistreerd? 
 
*Hoeveel vliegtuigwrakken zijn er 
in Flevoland geregistreerd? 
 
*Is er ook een projectplan voor 
vliegtuigwrakken? 

Rijsberman Er liggen in Flevoland op dit moment nog 73 bekende 
scheepswrakken in de bodem. In totaal zijn er meer 
dan 475 scheepswrakken gevonden in Flevoland. De 
inzet op de scheepswrakken is als prioriteit benoemd 
in het Erfgoedprogramma. 
De schatting is dat er ongeveer 250 vliegtuigen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in het IJsselmeer 
(niet alleen Flevoland) zijn beland en 29 in de 
drooggevallen Noordoostpolder.  
De provincie heeft geen projectplan voor de 
vliegtuigwrakken en geen betrokkenheid (gehad) bij 
het initiatief, de realisatie of beheer en onderhoud 
van de vliegtuigcrashpalen. 
  

71 GroenLinks Aantrekkelijk 
Flevoland & 
Krachtige 
Samenleving – 4.2 
Cultureel Erfgoed 

PDF-versie 64 *Welke projecten hebben in 2021 
coulance gekregen? En welk 
bedragen waren hiermee 
gemoeid? 

Rijsberman In 2021 is coulance verleend voor 1 project.  
Besloten is om aan de Stichting XL Festival coulance 
te verlenen door de in 2021 verleende subsidie van € 
25.000 vast te stellen op een bedrag van € 11.953, 
zijnde de noodzakelijke en 
daadwerkelijke kosten die de instelling naar rato van 
de provinciale subsidie heeft gemaakt en het teveel 
ontvangen voorschot ad. € 10.547 terug te vorderen. 
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72 GroenLinks Aantrekkelijk 
Flevoland & 
Krachtige 
Samenleving – 4.3 
Krachtige 
samenleving 

PDF-versie 66 *Welke organisaties en gemeenten 
zijn betrokken bij de sociale 
acceptatie, sociale veiligheid en 
gelijk behandeling van de 
LHBTIO+’s gemeenschap in 
Flevoland? 

Fackeldey In Flevoland is Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
de voornaamste organisatie die zich inzet tegen 
allerlei vormen van discriminatie. Dit is dé anti-
discriminatievoorziening voor Flevoland waar 
inwoners een melding kunnen doen van 
discriminatie. Ook biedt het bureau begeleiding en 
ondersteuning aan overheden en bedrijven. 
Flevolandse gemeenten zijn óf regenbooggemeente 
óf hebben het voornemen of zijn al bezig met 
inclusie- en diversiteitsbeleid. De provincie wil 
samen met hen de behoeften verkennen en indien 
mogelijk daarin faciliteren. Mogelijk krijgt dit de vorm 
van een periodiek regenboogoverleg, zoals dat nu op 
interprovinciaal niveau gebeurt onder begeleiding 
van Movisie, een bureau dat zich bezighoudt met 
sociale vraagstukken. 

73 GroenLinks Aantrekkelijk 
Flevoland & 
Krachtige 
Samenleving – 4.3 
Krachtige 
samenleving 

PDF-versie 67 *Hoeveel subsidieaanvragen zijn 
er binnengekomen voor het Fonds 
Leefbaar platteland? 
 
*Hoeveel subsidieaanvragen zijn 
er toegekend? 
 
*Hoeveel subsidieaanvragen zijn 
er afgewezen? 

Hofstra Sinds de openstelling (juni 2021) zijn er 7 
subsidieaanvragen voor projectsubsidies ingediend. 
Hiervan zijn er 3 aanvragen afgewezen en 4 
toegekend. Ook zijn er 2 subsidieaanvragen 
ingediend voor haalbaarheidsonderzoeken. Beide 
aanvragen zijn toegekend. 

74 GroenLinks Aantrekkelijk 
Flevoland & 
Krachtige 
Samenleving – 4.3 
Krachtige 
samenleving 

PDF-versie 67 *Hoeveel buurtconciërges zijn er 
aan het werk en/of in 
opleidingstraject?  

Fackeldey De pilot van het Werkbedrijf Lelystad is in 2020 
gestart en in 2021 werkten er 10 buurtconciërges 
verdeeld over 5 buurten in Lelystad. Uit een kosten-
baten analyse van Ecorys blijken de baten groter dan 
de kosten. Ook is er belangstelling vanuit andere 
gemeenten. Daarom wordt dit jaar gewerkt aan 
verduurzaming, met name door afspraken te maken 
over wie de kosten, naast de gemeente, kunnen 
dragen. Daarbij wordt bijv. gedacht aan 
woningcorporaties of ondernemers.  
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75 GroenLinks Aantrekkelijk 
Flevoland & 
Krachtige 
Samenleving – 4.3 
Krachtige 
samenleving 

 PDF-versie 68 *1) Welke andere vormen van 
discriminatie, veilige werkvloer en 
sociale ongelijkheid zijn er door 
Provincie bespreekbaar gemaakt? 
 
 
*2) Op welke wijze krijgen deze 
uiting in de meldingscampagne? 
 
 
 
*3) Is er rekening gehouden bij het 
opstellen van deze 
meldingscampagne met de meest 
recente cijfer?  

Fackeldey *1 en 2) De provincie vraagt jaarlijks tijdens Coming 
Out Week in oktober de aandacht voor LHBTI-zaken 
door het hijsen van de regenboogvlag. Ook is er een 
interne regenboogwerkgroep die zich onder andere 
bezighoudt met hoe discriminatie op de werkvloer 
kan worden tegengegaan. De provincie levert ook een 
bijdrage aan Orange the World. Zo kleurde in 
november 2021 het provinciehuis oranje in het kader 
van een mondiale campagne over geweld tegen 
vrouwen en meisjes.  
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is in maart 
2022 gestart met een provinciale meldingscampagne 
om mensen ervan bewust te maken dat ook een 
omstander melding kan maken van discriminatie, en 
om het opkomen voor een ander te stimuleren. De 
campagne gaat over allerlei vormen van 
discriminatie, van LHBTI en leeftijd tot beperking en 
religie. Naast een sociale mediacampagne, worden er 
posters verspreid en een toolkit voor 
geïnteresseerde instanties.  
Tot slot geeft Diversion in het schooljaar 2021/2022 
18 gastlessen van het lesprogramma Gelijk=Gelijk?, 
waarin thema’s aan bod komen zoals religieuze, 
culturele en seksuele diversiteit. 
Zie voor meer informatie de Mededeling 
Voortgangsrapportage Regenboogprovincie, eDocs 
#2880501. 
*3) Bureau Gelijke Behandeling Flevoland heeft de 
cijfers meegenomen in het opstellen van de 
campagne. De provincie heeft geen directe invloed 
gehad op de invulling van de campagne. 

 



Bijlage bij vraag 11 Technische vragen Jaarstukken 2021  
 
Vraag 11 CU: 
’In 2021 is ondanks de coronacrisis het aantal banen in Flevoland met bijna 4000 toegenomen.’’ Hoe 
verhoudt deze toename zich met voorgaande jaren? Kan een uitsplitsing worden gegeven obv 
sectoren? Kan een uitsplitsing worden gegeven obv het opleidingsniveau van deze 4000 banen? 
 
Antwoord: 
Het aantal van 4000 banen komt uit het eigen werkgelegenheidsonderzoek 20211 van de provincie 
Flevoland. In onderstaande overzicht is een overzicht van de ontwikkeling van voorgaande jaren te 
zien en een uitsplitsing naar sectoren. 
 

 
 

 
 
In bovengenoemd onderzoek wordt het aantal banen niet uitgesplitst naar opleidingsniveau. Om hier 
toch enig zicht op te krijgen, kan gebruik worden gemaakt van cijfers van het CBS die betrekking 
hebben op het opleidingsniveau van de Flevolandse werkzame beroepsbevolking. Let op: dit is een 
andere benadering dan bovenstaand, en cijfers zijn dus niet te vergelijken. In bovengenoemd 

 
1 Werkgelegenheidsonderzoek 2021 - Provincie Flevoland 

https://www.flevoland.nl/loket/feitelijk-flevoland/publicaties/werkgelegenheidsonderzoek-2021


onderzoek gaat het om het aantal banen in Flevoland, onderstaande gegevens hebben betrekking op 
een verdeling van de Flevolandse werkzame beroepsbevolking.  

Tabel Werkzame beroepsbevolking in Flevoland, uitgesplitst naar opleidingsniveau (CBS, 2020) 

Totaal werkzame 
beroepsbevolking 

Onderwijsniveau: 
laag onderwijs 

Onderwijsniveau: 
middelbaar onderwijs 

Onderwijsniveau: 
hoog onderwijs 

Onderwijsniveau: 
onbekend 

222.000 42.000 98.000 78.000 3.000 

 

Voor meer zicht op de opleidingsniveaus is gebruik gemaakt van data van het UWV (dashboard 
vacaturemarkt) en de indeling in vier beroepsniveaus2. In onderstaande overzichten wordt per 
opleidingsniveau aangegeven hoeveel banen er per kwartaal ontstaan zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld in 
het vierde kwartaal van 2021 in totaal 750 banen ontstaan op beroepsniveau 1 en 3.350 op niveau 2. 

 
 
 
 
 
 

 
2 ISCO beroepsniveaus:  
Beroepsniveau 1: eenvoudige routinematige taken; elementair of lager onderwijsniveau vereist. 
Beroepsniveau 2: weinig tot middelmatig complexe taken; lager of middelbaar onderwijsniveau vereist. 
Beroepsniveau 3: complexe taken; middelbaar of hoger onderwijsniveau vereist. 
Beroepsniveau 4: zeer complexe gespecialiseerde taken; hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau vereist 

 



 

 
 

 
 



Jaarrekening 2021

Jaaroverzicht 2021
De Jaarstukken 2021 zijn op 7 april jl. door Gedeputeerde  
Staten aangeboden aan Provinciale Staten. De jaar stukken 
bestaan uit het jaarverslag (de programma verantwoording 
en paragrafen) en de jaarrekening (inclusief bijlagen). In de 
Jaarstukken 2021 wordt verantwoording afgelegd over de 
gerealiseerde doelstellingen, uitgevoerde activiteiten en de 
inzet van de financiële middelen die de provincie Flevoland 
ter beschikking stonden.

Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1 mln.)

-300-250-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

Vlottende passiva

Voorzieningen

Eigen vermogen

Vlottende activa

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa

29,4

138,1

215,0

-289,9

-29,6

-63,0

Legenda

 Materiële vaste activa   Financiële vaste activa   Vlottende activa   
 Eigen vermogen   Voorzieningen   Vlottende passiva

Baten en lasten 2021 (bedragen x € 1 mln.)

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

Lasten 
(€ 226,6 mln)

Baten 
(€ 242,9 mln)

45,7

197,2

-46,9

-179,7

-16,3

Legenda

 Saldo   Reserves   Programma’s

Nadere uitsplitsing lasten 2021 (bedragen x € 1.000)

12.123

19.966

9.848

10.604

9.827

59.552

57.768

46.883

Legenda

 Ruimtelijke ontwikkeling   Landbouw, visserij en  
natuur   Economie   Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige 
samenleving   Energie, duurzaamheid en milieu   Mobiliteit  
 Vernieuwend bestuur (waaronder personele lasten)   
 Stortingen in reserves

Jaarrekeningresultaat (bedragen x € 1.000)

Resultaatgebied Afwijking 2021 Rekeningsaldo 2021

A. Binnen programma’s 21.203 6.219

B. Bedrijfsvoering 1.668 1.162

C. Algemene dekkingsmiddelen en 
stelposten

8.929 8.929

Eindtotaal 31.801 16.310*

*Gedeputeerde Staten heeft aan Provinciale Staten voorgesteld om  
€ 10,1 mln. van het jaarrekeningresultaat van € 16,3 mln. te bestemmen.

Nadere uitsplitsing baten 2021 (bedragen x € 1.000)

0 20 40 60 80 100 120

Onttrekkingen aan 
reserves

Overige inkomsten

OV-bijdrage en 
Regiotaxi

Opcenten 
Motorrijtuigbelasting

Provinciefonds

45,7

14,1

56,2

119,6

7,3

Vanaf de Programmabegroting 2020 wordt het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Ruimte voor de Toekomst’ toe gepast. De indeling van 
de programma’s en programmaonderdelen is hier op aangepast. De Jaarstukken 2021 kennen een verantwoording volgens deze 
programmastructuur (met zeven inhoudelijke programma’s). De volledige versie van de jaarstukken is te raadplegen op  
https://flevoland.jaarverslag-2021.nl.

https://flevoland.jaarverslag-2021.nl


Bijlage bij vraag 21 Technische vragen Jaarstukken 2021  
 
Vraag VVD: 
Er zijn 4000 banen bijgekomen in Flevoland, is dit veel of weinig in vergelijk met de pre corona 
situatie? Is er een herstelbeweging zichtbaar en zo ja in welke sectoren? In relatie tot andere 
provincies, hoe verloopt het herstel in Flevoland qua aantallen banen? 
Zijn er ook faillissementen in beeld en hoe verhouden die zich tov pre corona? 
 
Antwoord: 
Voor de beantwoording van de eerste drie vragen wordt verwezen naar de bijlage bij vraag 11, 
waarin tabellen staan die antwoord geven op deze vragen. 
 
Hieronder staan de overzichten met het aantal faillissementen. Hiervoor zijn de gegevens van het 
CBS gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook in de 20 COVID-19 monitors die tot dusver door provincie zijn uitgebracht is de ontwikkeling van 
faillissementen nauwgezet gemonitord: zie https://www.flevoland.nl/dossiers/coronacrisis/covid-19-
impact-monitor 



Bijlage bij vraag 37 Technische vragen Jaarstukken 2021 
 
Vraag VVD-fractie:  
Flevolands scholingsfonds: elke aanvraag is ongeveer 100K groot maar wat is nou de concrete output van de 100K? Kan dat gekwantificeerd worden? En kan er een inzicht 
worden gegeven waaraan de 100K wordt besteed? 
 
Antwoord: 
 
Overzicht aanvragen 2021 Flevolands scholingsfonds: er zijn zes aanvragen toegekend in 2021.  
 

Aanvraag Korte omschrijving aanvraag Toegekende subsidie (Beoogde)resultaten/output 
Sectortafel en 
Schakelteam Techniek1 

De subsidie is aangevraagd om een oriëntatie 
en verdiepingsmodule Techniek te 
ontwikkelen om werkzoekenden uit andere 
sectoren naar de technieksector toe te 
leiden. 

€ 147.500 Er was subsidie gevraagd voor in totaal 50 deelnemers (50 keer oriëntatiemodule en 
50 keer verdiepingsmodule). 
Resultaat:  
23 deelnemers zijn bemiddeld naar een baan in de techniek of bouw. 
15 deelnemers zijn bemiddeld naar een baan in een andere sector. 
2 deelnemers zijn een opleiding in de ICT gaan volgen. 
10 deelnemers zijn uitgevallen en hebben de module(s) niet afgemaakt. 

Aanvulling aanvraag 
Techniek 

Aanvullende subsidie, omdat de kosten van 
de trajecten niet goed berekend waren. 

€   25.000 Zie resultaat hierboven. 

Sectortafel en 
Schakelteam Transport 
en Logistiek2 

De subsidie is aangevraagd om een oriëntatie 
en verdiepingsmodule Transport en Logistiek 
te ontwikkelen om werkzoekenden uit 
andere sectoren naar de technieksector toe 
te leiden. 

€ 108.5603 Het beoogd doel is om 20 kandidaten naar een baan in de Transport&Logistiek toe 
te leiden. De werving voor de modules is pas kort geleden gestart, omdat een 
gezamenlijke module ontwikkelen voor het noordelijk en zuidelijk deel van 
Flevoland niet gelukt is. Er worden nu verschillende modules aangeboden in 
noordelijk en zuidelijk Flevoland. 

Leerwerkloket 
Flevoland 

Bekostiging van 1 formatieplaats, omdat er 
door de coronacrisis extra toestroom naar 
het Leerwerkloket verwacht werd en voor de 
screening van  de kandidaten voor de 
oriëntatie- en verdiepingsmodules Techniek, 
Transport&Logistiek en Zorg&Welzijn. 

€    85.000 Aantal kandidaten per maand in 2021 (start april 2021) voor loopbaangesprekken 
en assessments:  
April 2021: 29 gesprekken.  September 2021: 47 gesprekken. 
Mei 2021: 50 gesprekken.  Oktober 2021: 66 gesprekken. 
Juni 2021: 40 gesprekken.  November 2021: 228 gesprekken. 
Juli 2021: 38 gesprekken.  December 2021: 73 gesprekken. 
Augustus 2021: 29 gesprekken. Totaal 2021: 600 gesprekken. 

CMO Human Capital 
Agenda Zorg&Welzijn 

De subsidie is aangevraagd om een Human 
Capital Agenda Zorg&Welzijn en 
uitvoeringsplan te ontwikkelen in 2021. 

€  115.890 De Human Capital Agenda Zorg&Welzijn en de uitvoeringsagenda zijn ontwikkeld. 
Op 30 september 2021 hebben 30 partijen (overheid, onderwijs, zorgorganisaties) 
de HCA Zorg&Welzijn ondertekend. 

Flever tbv Sectortafel 
Zorg en Welzijn en HCA 
Zorg&Welzijn 

De subsidie is aangevraagd voor de realisatie 
van de Sectortafel Zorg&Welzijn en 
uitvoering van uitvoeringsplan HCA 
Zorg&Welzijn in 2022. 

€  121.400 De Sectortafel Zorg&Welzijn is gerealiseerd. Flever faciliteert en ondersteunt de 
Sectortafel. In het uitvoeringsplan wordt per actielijn (instroom, behoud, anders 
organiseren) aangegeven welke concrete aantallen behaald moeten worden. Deze 
aantallen staan hieronder op het tweede blad vermeld. 

Totaal  €  603.350  

 

 
1 en 2 Binnen de arbeidsmarktregio Flevoland is aan het begin van de coronacrisis besloten om met Sectortafels en Schakelteams te gaan werken voor de tekortsectoren Techniek, Transport&Logistiek en 
Zorg&Welzijn. Voor deze tekortsectoren zijn plannen opgesteld om instroom, behoud en het werk anders organiseren te bevorderen. 
3 Het bedrag dat toegekend zou worden was oorspronkelijk € 116.660. Dit bedrag is meegenomen in de berekening van het totaalbedrag  (€ 611.450) dat in bijlage 9 (stand van zaken coronamaatregelen (edocs 
2792089) opgenomen is. Er is uiteindelijk € 603.350 toegekend in 2021. Berekening verschil:  € 116.660 - € 108.560 = € 8.100 en dat betekent voor het totaalbedrag aan toegekende subsidies in 2021:  
€ 611.450 - € 8.100 = € 603.350 
 
 



 
 
Overzicht doelstellingen uitvoeringsplan HCA Zorg&Welzijn 
 

 
 

 
 

 



 
 

Vraag: Kan er een overzicht beschikbaar gesteld worden waarin de verenigingen in categorie van 
sport onder gedeeld worden die gebruik gemaakt hebben van het steunpakket? 

 
Antwoord: Onderstaand treft u een overzicht van de verschillende categorieën sporten, sport- en  
beweegactiviteiten en sportevenementen waar een of meerdere verenigingen een bijdrage uit het 
steunpakket voor hebben ontvangen. Andere rechtsvormen of entiteiten als bijvoorbeeld 
stichtingen, ZZP of BV’s zijn niet meegenomen in deze lijst. Helaas kunnen in het kader van de AVG 
niet alle gegevens vertrekt worden daar deze gegevens in bezit zijn van Sportservice Flevoland.  

 

sportactiviteiten en/of beweeg- sportevenementen) 
Aanvraag 
Vereniging(en) 

Omnisport vereniging activiteiten Ja 

(Kajuitjachten)zeilen Ja 

(kick)boksen    

Aangepast sporten   

American Football Ja 

Atletiek Ja 

Atletiek, hardlopen Ja 

Badminton Ja 

Basketbal Ja 

Beachsoccer   

bootcamp-fitness-groepslessen-streetdance   

Botterrace / zeilwedstrijd ja  

Buitensport (hardlopen, bootcamp, trailrunning)   

Damsport Ja 

Dans/sporten op muziek   

Divers (gericht op kennismaking onbekende sporten)   

Duiken aangepast sporten   

Duivensport Ja 

Duo/Team Marathon   
Fitness, divers: crosstraining, buitensport, streetdance, 
(Kick)boksen, Judo, HITT, Neuroboxing etc.   

Golf Ja 

Gymnastiek/turnen/freerunnen Ja 

Handbal. hockey, bocce, dans en atletiek Ja 

Handboogschieten Ja 

hardlopen / wandelen / nordic walking Ja 

Hockey Ja 

Hondensport Ja 

Honkbal en softbal Ja 

Jeugdzeilen   

Judo Ja 

Karate Ja 

Koreaanse zelfverdediging Ja 

Korfbal Ja 

Martial Arts (Vechtsport) Ja 



Meerdere sporten Urban; skate(board), step, 3x3 basketbal, 
street soccer, FreeRunning   

Mindful Walking   

Minigolf, jeu de boules   

Mountainbike  Ja 

Multisport / Triathlon   

Multisport voor peuters en kleuters   

Samen Op Stap   

Obstacle run   

Oldstars tennis  Ja 

Olympisch Gewichtheffen   

outdoor sporten (klimmen/hiken/kanovaren/survival)   

Paardensport Ja 

Padel Ja 

Personal training, groepslessen en lokale events/workshops   

real life gaming    

Roeien ja  

Rugby Ja 

Schaatsen Ja 

Schermen Ja  

Schietsport Ja 

Skeeleren Ja 

Soft en honkbal Ja 

sportief wandelen   

Steppen   

Stimuleren van bewegen en sporten en het verbeteren van 
de motorische ontwikkeling van kinderen.      

Survival   

Taekwondo Ja 

tennis Ja 

Toerfietsen Ja 

Triathlon Ja 

turn en gymnastiek  Ja 

Voetbal Ja 

Watersport Ja 

Watersport (zeilen, surfen, suppen, kanoën)   

Watersport, zeilen, roeien Ja 

Wielrennen Ja 

Windsurfen / windfoilen / wingfoilen Ja  

yoga in combinatie met wandelen en hardlopen   

Zaalvoetbal Ja 

Zeilen Ja 

Zwem & Polo vereniging Ja 

zwemmen Ja 

   
 


	DOCUVITP-#2953574-v6-Beantwoording_technische_vragen_Jaarstukken_2021
	DOCUVITP-#2953574-v5-Beantwoording_technische_vragen_Jaarstukken_2021
	DOCUVITP-#2952957-v1-Bijlage_bij_vraag_11_technische_vragen_Jaarstukken_2021
	DOCUVITP-#2952966-v1-Bijlage_bij_vraag_21_technische_vragen_Jaarstukken_2021
	DOCUVITP-#2952972-v1-Bijlage_bij_vraag_37_technische_vragen_Jaarstukken_2021_vraag_VVD_over_Flevolands_scholingsfonds
	DOCUVITP-#2953712-v1-Bijlage_bij_vraag_69_technische_vragen_Jaarstukken_2021

	DOCUVITP-#2961212-v2-Infographic_jaarstukken_DEF



