INVESTERINGSAGENDA 2016-2025
Inleiding
Voor u ligt de Investeringsagenda 2016-2025. De Investeringsagenda biedt inzicht in het totaal van
de voorgenomen provinciale investeringen in genoemde periode, met uitzondering van investeringen
in de bedrijfsvoering (zoals huisvesting en automatisering).
De Investeringsagenda 2016-2025 is een bijlage bij de programmabegroting 2017 en wordt ter
kennisname naar Provinciale Staten gestuurd.
In voorgaande jaren ontving u de Investeringsagenda in de vorm van een boekwerkje, waarin naast
een totaaloverzicht van de programmering, dekking en fasering van de investeringen ook nog
inhoudelijke informatie per investering(s-programma) was opgenomen. Omdat de
Investeringsagenda een bijlage bij de programmabegroting is en in de Programmabegroting reeds
inhoudelijke informatie over de investeringen is opgenomen, wordt dit jaar volstaan met het
gebruikelijke totaaloverzicht, voorafgegaan door een korte leeswijzer.
Leeswijzer Investeringsagenda 2016-2025
Status projecten Investeringsagenda
In de Investeringsagenda 2016-2025 is een onderscheid aangebracht in de reeds door Provinciale
Staten geautoriseerde onderdelen en de agendazettende onderdelen waarvoor nog nadere
uitwerking en besluitvorming dienen plaats te vinden. In de onderstaande tabel is dit onderscheid
zichtbaar gemaakt.

De begrotingsconsequenties van de geautoriseerde investeringen zijn waar mogelijk reeds in de
Programmabegroting 2017 verwerkt voor zover deze betrekking hebben op de periode 2017-2020 (de
scope van de Programmabegroting 2017).
Voor de nog niet door Provinciale Staten geautoriseerde onderdelen van de Investeringsagenda geldt
dat ze op een later moment aan PS zullen worden voorgelegd en na besluitvorming in de
programmabegroting zullen worden opgenomen. Tot dat moment kunnen er geen investeringen op
deze onderdelen plaatsvinden. Wel kunnen hiervoor eventuele proceskosten worden gemaakt, voor
zover daarvoor in de vastgestelde programmabegroting budgetten zijn opgenomen.

Verschillen met de Investeringsagenda 2015-2024
In vergelijking met de vorige investeringsagenda (2015-2024) is er voor de periode 2016-2025 sprake
van een beperkt aantal wijzigingen. De wijzigingen zijn onder te verdelen in:
- Technisch; het vervallen van de jaarschijf 2015 en het toevoegen van de jaarschijf 2025;
- Programmatisch: het anders faseren van investeringen tussen de jaren of het hanteren van
gewijzigde ramingen (mede door de gewijzigde planperiode);
- Inhoudelijk: het inhoudelijk wijzigen, toevoegen of laten vervallen van onderdelen. Het
onderdeel DE-on is niet meer opgenomen, omdat daarin geen nieuwe investeringen zijn
voorzien. Daarnaast zijn de onderdelen leefbaarheid landelijk gebied en het Nationaal Park
Oostvaarderplassen toegevoegd.
Investeringsvolume
Het totale provinciale investeringsvolume voor de tienjaarsperiode 2016-2025 bedraagt € 285 mln.
en is daarmee vergelijkbaar met het niveau van de vorige Investeringsagenda 2015-2024 (€ 284
mln.). Hieronder is de ontwikkeling weergegeven van het verwachte provinciale investeringsvolume
in de investeringsagenda’s van de afgelopen jaren.

Let wel, het betreft hier de inbreng vanuit de provincie. Bij diverse investeringen is er sprake van
uitvoering en financiering in samenwerking met andere partijen, zodat de daadwerkelijke
investeringen op het Flevolandse grondgebied aanmerkelijk hoger zullen zijn. Omdat in een aantal
gevallen niet vooraf duidelijk is wat de totale projectkosten zullen zijn en ieders bijdrage daarin,
wordt in de Investeringsagenda afgezien van het opnemen van ramingen voor de bijdragen van
andere partijen.
Fasering investeringsuitgaven
Hieronder is de verwachte fasering van de provinciale investeringsuitgaven gedurende de
planperiode weergegeven. Het zwaartepunt ligt –zoals gebruikelijk- in de eerste jaren.
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Dekkingsbronnen Investeringsagenda
De tabel ‘Investeringsagenda 2016-2025’, die hierna is opgenomen, bevat de voorziene
investeringen tot een bedrag van circa € 285 mln. inclusief de fasering en de (beoogde)
dekkingsbronnen. Hieronder wordt de totale verwachte inzet per dekkingsbron vermeld.

Dekkingsbron
BDU/DU Provinciefonds
reserve Almere 2.0
p-MIRT (geactiveerd)
reserve strat. proj.
reserve ZZL (noord)
reserve Infrafonds
reserve IFA
reserve cofin EU
reserve Nieuwe natuur
reserve Flevokust
reserve p-MJP/POP
reserve ZZL (midden)
reserve gebiedsontw.
wordt geactiveerd

totaal
68.562
64.500
32.159
29.231
22.564
21.036
11.669
11.145
8.389
7.300
5.160
2.898
500
p.m.
285.114
bedragen x € 1.000
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TABEL INVESTERINGSAGENDA 2016-2025
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