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1

CDA

In 2016 wordt €200.000
minder uitgegeven aan
uitwerkingsfase nationaal
park (p. 10). Waarom?

RE

Rijsberman

Vanwege de mogelijkheid van het indienen van het bidbook en de daaraan verbonden verkiezing
tot Nationaal Park van wereldklasse is er een pas op de plaats gemaakt met het opstellen van het
Masterplan en het investeren in voorzieningen voor de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen,
waardoor er in 2016 € 200.000 minder wordt uitgegeven.
In 2017 zal dit bedrag aangewend worden voor de uitvoering van de bestuursopdracht en
aanvulling bestuursopdracht nationaal park Oostvaardersplassen zoals provinciale staten heeft
vastgesteld in januari 2016 en juni 2016.

2

CDA

Natura 2000 (p. 10)
Oostvaarders- en
Lepelaarsplassen €600.000
niet uitgegeven. Waarom?

RE

Stuivenberg

Via het Provinciefonds worden jaarlijks middelen ontvangen -als onderdeel van de decentralisatieuitkering Natuur- voor o.a. Natura 2000-gebieden (de Lepelaars - en Oostvaardersplassen). Het
gaat daarbij om het uitvoeren van de in de Natura 2000 beheerplannen opgenomen maatregelen.
Jaarlijks wordt een gelijk bedrag ontvangen. De grote investeringen (o.a. bezinkmoeras en de
voorgenomen waterstands-verlaging) zullen niet eerder dan in 2017-2018 beginnen. De eerste
jaren worden de middelen gespaard (storting in de reserve Beheer en ontwikkeling van Natuur)
zodat er in toekomstige jaren voldoende budget is om de noodzakelijke investeringen te
financieren. Deze worden dan gedekt door een extra onttrekking aan de reserve. In 2016 gaat het
om € 600.000 wat wordt gespaard.

3

CDA

Stuivenberg

Deze middelen vallen vrij ten gunste aan het begrotingssaldo.

4

CDA

Wat gebeurt er met de
RE
€150.000 vrijgevallen
middelen die voor de PAS was
gereserveerd? In een reserve?
(p.15)
Infra Lelystad Airport (p. 17). Infra
“Bovenstaande leidt ertoe
dat wordt voorgesteld het
bruto raamkrediet
investeringen wegen 2016
met € 682.000 te verhogen
tot € 29.169.000”. Het kan
zijn dat ik het heb gemist,
maar waaruit is ea
opgebouwd en waaruit wordt
dat verschil gedekt?

Lodders

De verhoging van € 682.000 bestaat uit € 545.000 voor de Halve Aansluiting op de A6 en € 137.000
voor de Ontsluitingsweg.
De € 545.000 voor planstudiekosten wordt door het Rijk gedekt.
De € 137.000 voor aanvullende wensen worden gedekt door OMALA en Luchthaven Lelystad. Dit is
opgenomen in de voortgangsrapportage.
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Infra

Lodders

Momenteel zijn we bezig met de concrete voorbereidingen van het project; de planstudie is
gestart. Over de voortgang worden de Staten 2 keer per jaar geïnformeerd via project specifieke
voortgangsrapportages. In de laatste voortgangsrapportage is opgenomen dat het project uiterlijk
in 2023 gereed is. Het project bevat onder meer de aanleg van twee ongelijkvloerse kruisingen
waarvan de kruising Herman Gorterweg - Neonweg er één van is. Het kruispunt Herman
Gorterweg - Neonweg is dus onderdeel van het project Capaciteitsuitbreiding Hogering.
Binnen de begroting is een structurele (jaarlijks in omvang wisselende) stelpost voor nieuw beleid
opgenomen. Deze kan worden ingezet voor nieuwe initiatieven, geïnitieerd vanuit het college of
vanuit Provinciale Staten. Het gaat daarbij om zaken, aanvullend op het nieuwe beleid dat reeds
in het Coalitieakkoord was opgenomen.

5

CDA

Capaciteitsuitbreiding Hoge
Ring (punt 6, p. 16). Hoe zit
het met de aanleg kruispunt
Herman Gorterweg. Wordt
deze uitgesteld naar 2023? Ik
lees hier niets over terug.

6

CDA

“De omvang van de stelpost
MO
nieuw beleid bedraagt tot
aan deze Zomernota €
3.895.000. Voor dit jaar is
daarvoor geen nadere
bestemming. Daarom wordt
voorgesteld de stelpost nieuw
beleid af te ramen ten gunste
van het begrotingssaldo.”
Waarom? Kunnen we geen
ideeën meer bedenken?
Portefeuille bestuur (p.23).

Stuivenberg

Stelpost onzekerheden
perspectiefnota (p.23).
Wordt naast de €125.000 ook
de €325.000 afgeraamd?

Stuivenberg

7

CDA

MO

In de praktijk merken we dat nieuw beleid niet altijd via de daarvoor beschikbare stelpost wordt
ingevuld, maar ook vaak via de inzet van reserves. Zo zijn bij de recente vaststelling van het
Economische Programma additionele middelen (€ 6,75 min.) vanuit de reserve strategische
projecten beschikbaar gesteld. Ook is in de Zomernota voorgesteld om een additioneel bedrag van
€ 3 mln. in te zetten voor het project Markerwadden, eveneens gedekt uit de reserve strategische
projecten.
Door deze ontwikkelingen loopt de ruimte in deze reserve terug. De dit jaar niet benutte stelpost
nieuw beleid wordt nu gebruikt om de reserve strategische projecten aan te vullen. Indirect wordt
de stelpost dus gebruikt voor de dekking van de kosten van nieuw beleid.
Nee totaal wordt € 325.000 afgeraamd: dit is inclusief de € 125.000 (zie ook tabel op pagina 24,
onderdeel 11)

