Beantwoording technische vragen PS Programmabegroting 2018
Hieronder treft u de antwoorden op de ingediende technische vragen.
Eventuele aanvullende of verduidelijkende technische vragen van financiële aard kunnen gesteld worden tijdens het inloopuur, voorafgaand aan de commissiebehandeling op 18 oktober.
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Vraag

PH

Antwoord

1

CDA

Bij een aantal verbonden partijen zullen we tot
aanpassingsvoorstellen overgaan. Welke?
Daarin zullen we nagaan welke indicatoren
waardevolle stuurinformatie bevatten.. Verderop
staat, dat wij ons conformeren aan de in IPO
verband gekozen indicatoren. Is er keuzemogelijk?

Rijsberman

18

Harde planvoorraad bedrijventerreinen gedaald
naar 26 jaar. Status 1-1-2017 bekend?

Lodders
Appelman

Programma 2

25

Al actuele informatie over het aantal agrarische
bedrijven per 1-1-2017?

Meijer

CDA

Programma 2

27

Leefbaarheid Landelijk gebied loopt niet door naar
2021. Korting op totaalbudget?

Meijer

6

CDA

Programma 3

33

Een update van ING Innovatie index niet meer
beschikbaar, daarom switch naar EU Innovation
Scoreboard. Prima, maar waar is het historische
reeks van dit scoreboard? Ter vergelijking?

Appelman

7

CDA

Programma 3

34

Waarom geen streefwaardes BBP Flevoland? Of
vergelijking met benchmarks (andere prov.)?

Appelman

Hiervoor wordt verwezen naar de behandeling van de evaluatie
Verbonden Partijen in de commissie Bestuur van 21 december 2016.
De set met indicatoren die door het BBV worden opgelegd is voor alle
provincies verplicht op te nemen. De indicatoren zijn door de provincies
gezamenlijk aangedragen. Aanvullend kan de provincie relevante en
waardevolle (effect- of prestatie-) indicatoren naar eigen inzicht
toevoegen.
De voorraad gegevens voor de bedrijventerreinen worden verzameld en
zijn eind 2017 beschikbaar. Indien tijdig beschikbaar zullen deze
gegevens worden opgenomen in de Jaarstukken 2017 (realisatiecijfers).
Als indicator in de begroting geldt het totaal aantal bedrijven in het
landelijk gebied, inclusief de agrarische bedrijven. De actuele informatie
per april 2017 komt eind 2017 beschikbaar en zal indien tijdig
beschikbaar worden opgenomen in de Jaarstukken 2017 (realisatiecijfers).
Het aantal agrarische bedrijven in Flevoland is tussen 2010 en 2016
gedaald met 10%, en in Nederland met 23%.
Het fonds Leefbaarheid Landelijk gebied is de uitkomst van de afspraken
die gemaakt zijn in het Coalitieakkoord 2015-2019. Om die reden zijn de
middelen incidenteel geraamd voor de periode 2015-2019 en worden deze
middelen niet verder geraamd voor de jaren 2020 en 2021.
De historische reeks voor de Regionaal Innovatie Scorebord EU voor
Flevoland is:
2012: 0,45
2014: 0,46
2016: 0,46.
(zie ook vraag 38)
De jaarlijkse doelstelling voor het Bruto Binnenlands Product van
Flevoland is te groeien ten opzichte van het vorige jaar, zoals ook is
opgenomen in de tabel.
In 2012 en 2013 is het BBP afgenomen met resp. -1% en -2,6%. Vanaf 2014
groeit het BBP van Flevoland, en wel iets boven het nationale niveau.
- 2014: FL 3,0%, NL 1,4%
- 2015: FL 2,9%, NL 2,3%
- 2016: FL 2,6%, NL 2,2%
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Programma 1

4

CDA

5

eDocs 2122994

11

Meijer

1

8

CDA

Programma 3

37

We monitoren de resultaatindicatoren van de
vrijetijdssector. En wat leert ons dit?

Rijsberman

9

CDA

Programma 4

41

Maatschappelijk effect wonen, werken en
recreëren in Flevoland. Hoe en waar meetbaar?

Rijsberman
Meijer
Lodders

De indicatoren zorgen ervoor dat er inzicht wordt verkregen over het
aantal bezoekers van vrijetijdsactiviteiten (dag bezoekers) en bezoekers
die overnachten in de provincie, de totale besteding van de bezoekers
aan de provincie alsmede hoeveel banen er zijn in de Flevolandse
vrijetijdssector. Op basis hiervan wordt de verdere invulling van het
recreatie- en toerismebeleid aangescherpt op de doelgroepen.
Om dit maatschappelijk effect te bereiken wordt op verschillende
terreinen gewerkt. Hieronder wordt alleen op de 3 pijlers van programma
4 ingegaan.
Voor de provincie is het aangrijpingspunt van onderdelen van “wonen,
werken en recreëren” de opgave Krachtige Samenleving. Gedeputeerde
Staten heeft in een startnotitie (HB 2090877) het proces benoemd waarop
dat de komende jaren zal worden uitgewerkt en ingevuld. Er gaat in
overleg met, met name, gemeenten worden bepaald welke thema’s dan
de aandacht krijgen. Deze thema’s kunnen per jaar verschillen. Daarom
kan de vraag over meetbaarheid van de effecten van de ondernomen
acties nu nog niet worden beantwoord. De effectmeting wordt uiteraard
wel een onderwerp van gesprek met gemeenten.
Voor Cultuur als een van de pijlers voor het goed wonen, werken met een
versterkte Flevolands identiteit en een verbeterd imago wordt een
Flevolandse cultuurmonitor ontwikkeld, die de effecten van ons
cultuurbeleid meet. De eerste metingen vinden in 2018 plaats.
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Programma 4

43

Risico omvang garantie voormalige NLE
medewerkers (tot 2022)? Blijft dit max 1.466
(pag.163)

Rijsberman

Voor Sport wordt gemeten in de recreatie monitor (CVTO: Continu
Vrijetijds Onderzoek). Daarnaast wordt participatie en/of bezoek aan
evenementen en talentencentra ’s gemonitord en onderzocht op
waardering.
Uit navraag blijkt dat in de afgelopen periode enkele medewerkers van
stichting Erfgoedpark Batavialand, op wie de garantstelling betrekking
heeft, uit dienst zijn getreden. Hierdoor vervalt de garantstelling voor
deze medewerkers. De garantstelling is afgegeven aan het voormalig GR
Erfgoedcentrum Nieuw Land, nu ‘Het Flevolands Archief’. Per jaareinde
zal stichting Erfgoedpark Batavialand het verloop formeel communiceren
met Het Flevolands Archief en dan kan er een berekening gemaakt kan
worden met hoeveel de garantstelling kan worden verlaagd. Het
genoemde bedrag van € 1,466 miljoen is het maximale bedrag waar de
provincie garant voor staat.
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CDA

Programma 5

48

Er is een switch gemaakt van CO2 uitstoot naar
hernieuwbare energie in Petrajoules . Maar zijn
alle meetresultaten nu ook verdwenen. Evenals de
streefcijfers?

Meijer

12

CDA

Programma 5

49

Welke bronnen voor milieubaten? (-489)

Meijer

13

CDA

Programma 6

54

Alleen de Hanzeweg wordt genoemd als
normtijdoverschrijder! Andere wegen niet?

Lodders

14

CDA

Programma 6

54

De definitie voor ernstige verkeersslachtoffers is
gewijzigd. Consequentie: we weten het niet meer?

Lodders

15

CDA

Programma 6

57

De gem. totale kosten voor de Regiotaxi liggen
lager! Hebben de gemeenten steeds te veel
betaald?

Meijer
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De ambitie is niet veranderd. Alleen de berekeningswijze van de
monitoring is anders; zowel het energieverbruik als de productie van
hernieuwbare energie worden in PJ uitgedrukt. Eerder werd de vermeden
CO2-emissie gedeeld door de CO2-emissie behorend bij het
energieverbruik van burgers en bedrijven. Beide berekeningen leveren
een percentage op.
De getallen (percentages) uit het verleden horen bij de berekeningswijze
van toen: die meetresultaten blijven staan c.q. zijn geldig voor die
situatie.
De streefcijfers blijven energieneutraal in 2020 exclusief transport,
energieneutraal in 2030 inclusief transport.
Dit bestaat uit twee delen. Enerzijds betreft het de ontvangen
nazorgheffing van € 400.000,- voor de stortplaats Zeeasterweg. Deze
bijdrage wordt vervolgens afgedragen aan het Nazorgfonds ter
bekostiging van de eeuwigdurende nazorg. Anderzijds worden de lasten
met betrekking tot de stortplaats Friese Pad betaald door de provincie en
doorbelast aan het Nazorgfonds (€ 89.000,-).
Ook op de Hogering in Almere wordt de normtijd van 1,25 overschreden,
namelijk met de waarde van 1,50. Zoals in de indicatorentabel ook is
weergegeven.
De provincie vergroot de wegcapaciteit op dit traject om de normtijd te
gaan halen (zie toelichting in de begroting).
Door de nieuwe definitie zijn de jaren 2013 en 2014 onvergelijkbaar met
2015, maar het aantal ernstige verkeersslachtoffers is wel bekend van
2015. Voor de ongevalscijfers van 2016 zijn we op dit moment afhankelijk
van de externe bron VIA signaal. De officiële ongevalscijfers over het
gehele jaar 2016 zullen eind 2017 door het ministerie van I&M
beschikbaar worden gesteld. Indien tijdig beschikbaar zullen deze worden
opgenomen in de Jaarstukken 2017.
De gemeenten hebben de afgelopen jaren niet te veel betaald. De
gemeenten krijgen enkel de feitelijke afname van vervoersdiensten in het
kader van de WMO doorbelast. In het verleden werd gelet op de open
einde regeling van zowel de WMO als de Regiotaxi een bedrag van € 3,3
miljoen geraamd. De afgelopen jaren bleek dat de kosten voor de
gemeenten en de provincie gezamenlijk aanzienlijk lager zijn. Daarom is
het budget voor de kosten van het vervoer, in het kader van beter ramen,
naar beneden bijgesteld.
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16

CDA

Programma 7

72

Conform voorgaande jaren wordt het surplus op de
pachtinkomsten toegevoegd aan de procesgelden
Nieuwe natuur. Hoeveel bedraagt dit surplus in de
afgelopen jaren

Appelman

17

CDA

Programma 8

84

De posten P&O worden geduid vanuit
kostenstijgingen. Maar hoe staat het met het
volume ( in FTE’s)?

Verbeek

De opbrengsten vanuit de pacht van nog niet voor het programma
ingezette gronden worden toegevoegd aan de reserve Nieuwe Natuur, in
overeenstemming met het besluit van provinciale staten op 24 februari
2016 (agendapunt 9b, beslispunt 5). Vervolgens wordt het saldo van het
programma Nieuwe Natuur, inclusief de proceskosten, ten laste van deze
reserve gebracht.
De omvang van de toegevoegde middelen was in 2015 € 770.923, in 2016
€ 402.510 en in 2017 naar verwachting € 315.000. De opbrengsten nemen
per jaar af, omdat de gronden door de voortgang van het programma hun
bestemming krijgen en daardoor niet meer voor pacht beschikbaar zijn.
Voor de uitvoering van het programma en de afweging van de financiële
haalbaarheid is al rekening gehouden met deze opbrengsten. Over de
totale financiële omvang en –voortgang van het programma wordt
periodiek gerapporteerd via de afzonderlijke voortgangsrapportage
Nieuwe Natuur.
De formatie in 2017 bedroeg 374,3 fte en voor de begroting 2018
bedraagt deze 390,8 fte, een stijging van 16,5 fte.
De uitbreiding bestaat deels uit vaste formatie en deels uit tijdelijke
formatie. Op hoofdlijnen betreft het:
A Reeds genomen PS-besluiten (NLE en Interreg):
2,5 fte
B Voorstel begroting 2018 (coördinator e-dienstverlening):
1,0 fte
C Tijdelijke uitbreiding VAT-medewerkers INFRA-projecten: 6,3 fte
D Versterking bedrijfsvoering:
6,9 fte
E Versterking beleidsuitvoering:
3,4 fte
F Administratieve correcties:
-3,6 fte
Voor uitbreiding A is reeds via separate PS-besluiten budget beschikbaar
gesteld. Uitbreiding B wordt gedekt uit de stelpost Nieuw Beleid (nieuwe
taken). Uitbreiding C wordt gedekt uit de VAT-budgetten zoals
opgenomen in de projectbudgetten van de groot infra-projecten.
Uitbreidingen D t/m F worden gedekt uit reeds beschikbare
bedrijfsvoerings-/personeelsbudgetten.
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Paragrafen

89

Er wordt geen rekening gehouden met krimp of
groei in het aantal voertuigen. Maar de bevolking
zal toch nog groeien?

Meijer

De opbrengst is afhankelijk van de omvang en de samenstelling van het
voertuigenbestand. Indien het aantal toeneemt maar de samenstelling
verandert (meer elektrisch) kan de opbrengst ook dalen. Daarnaast heeft
een toename van het aantal belastbare voertuigen een negatief effect op
de Provinciefondsuitkering, omdat de belastingcapaciteit daarbij een
medebepalende factor is.
Vanwege deze onzekere aspecten hanteren we de bestendige gedragslijn
om uit te gaan van een stabilisatie van het huidige voertuigenbestand.
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19

CDA

Paragrafen

90

20

CDA

Paragrafen

92

21

CDA

Risicobeheersing

96,
e.v
124

OP diverse plaatsen komt het risico van het
nazorgfonds terug. Met name de afvalstortplaatsen
worden geduid. Wat speelt er en wanneer zijn de
risico’s definitief ten einde?

Meijer

22

CDA

Financiering

109

Wat is de uitkomst van de enquête naar
Schatkistbankieren? En wat komt daar uit voort?

Meijer

eDocs 2122994

Is er gebruik gemaakt van de hardheidsclausule in
kwijtschelding? En welke omvang?
Is de kostendekkendheid leges exact 100%?

Meijer
Meijer

Afgelopen jaren is geen gebruik gemaakt van de hardheidsclausule in
kwijtschelding.
De Provinciale Staten van Flevoland hebben op 7 december 2016 besloten
tot het gefaseerd aanpassen van de legestarieven in 2017 en 2018, met
als basisuitgangspunt 100% kostendekkendheid in 2018.
In de Statenvergadering van 8 november 2017 wordt aan de Staten de
tweede wijziging van de Legesverordening ter vaststelling aangeboden.
Deze tweede wijziging van de Legesverordening Flevoland 2016 voorziet
in de tweede en laatste stap waarmee de genoemde tarieven op basis van
huidige inschattingen in beginsel (exact) 100% kostendekkend zijn.
Het nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Flevoland (kort:
Nazorgfonds) is bij wet opgericht om zorg te kunnen dragen voor het
eeuwigdurende onderhoud van de gesloten stortplaatsen. Zolang de
stortplaats nog niet gesloten is blijft de stortplaatsexploitant (Afvalzorg)
verantwoordelijk voor eventuele tekorten. Na sluiting van een stortplaats
is de provincie risicodrager voor eventuele tekorten in het fonds.
In Flevoland is er nu één gesloten (Friese Pad) en twee nog niet gesloten
stortplaatsen (Braambergen en Zeeasterweg). Het risico in de begroting
heeft betrekking op de gesloten stortplaats, waar het fonds financieel
verantwoordelijk voor is. De oorzaak van het risico is dat het rendement
op het vermogen (aandelen, obligaties en liquiditeiten) van het fonds
mogelijk niet toereikend is om de jaarlijkse dotatie aan de
onderhoudsvoorzieningen te dekken. Dit risico zal kleiner worden
wanneer de rendementen weer gelijk zijn aan het benodigde rendement
van 4,4%. Gezien het eeuwigdurende karakter en de aanwezigheid van
een conjunctuur zal het risico, op basis van de huidige afspraken en
wetgeving, in meer of mindere mate blijven bestaan.
Op 13-04-2017 zijn door het Ministerie van Financiën de “Resultaten
enquête schatkistbankieren” gepubliceerd. Zie hiervoor:
https://www.dsta.nl/schatkistbankieren/documenten/publicaties/2017/
04/13/resultaten-enquete-schatkistbankieren
Uit deze enquête blijkt dat de algemene opinie van de respondenten ten
aanzien van schatkistbankieren redelijk positief is. Het gemiddelde cijfer
ligt rond de 7 voor alle thema’s. Er worden een aantal suggesties voor
verbetering aangedragen, die vooral gericht zijn aan de bank(en). In 2018
zal een beleidsdoorlichting Schatkistbankieren door het Ministerie van
Financiën worden uitgevoerd, waar de uitkomsten van deze enquête
onderdeel van zullen uitmaken.
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23

CDA

Treasurybeleid

112

In de praktijk blijken uitgaven altijd achter te
blijven op de ramingen? Dat woord altijd duidt op
een mechanisme?

Meijer

24

CDA

Dekkingsmiddel
en

130

DE uitkering Provinciefond wordt geëxtrapoleerd.
Is dat realistisch i.v.m. aangekondigde kortingen?

Meijer

25

CDA

Uitgangspunten
begroting

136

Er is bezien of een langere uitvoeringsperiode PMIRT moet worden aangehouden. Wat is de
uitkomst?

Lodders

26

CDA

Nieuwe
inzichten

137

Hogere uitkeringen uit het Provinciefonds, door
hogere inflatie??

Meijer

eDocs 2122994

Ervaring leert ons dat de werkelijke kasuitgaven doorgaans achterblijven
bij de planning/begroting. Vooraf is het moeilijk om precies aan te geven
op welke onderdelen dit zal zijn. Hoewel er reeds inspanningen zijn en
worden geleverd om deze verschillen te reduceren (zie toelichting ‘beter
ramen’) zijn er nog verdere verbeteringen mogelijk. Op basis van
ervaringsgegevens wordt voor de prognose van het liquiditeitssaldo
daarom een administratieve correctie toegepast.
De in de begroting opgenomen bedragen zijn overgenomen uit de van het
Rijk ontvangen prognoses (via de circulaires). Het is nog onzeker hoe de
omvang zich daadwerkelijk zal ontwikkelen, en of er sprake zal zijn van
kortingen. Een nieuw regeerakkoord zal daarop van invloed zijn. Binnen
de begrotingsraming is reeds structureel rekening gehouden met een
mogelijk 1% tegenvallend accres. Ook is terughoudend omgegaan met het
ramen van een mogelijke uitbetaling van de zogenoemde onderschrijding
van het plafond van het BTW compensatiefonds. Ten slotte is er, om
dergelijke onzekerheden op te kunnen vangen, een stelpost
Onzekerheden Perspectiefnota opgenomen in de begroting (oplopend naar
structureel € 2 mln. vanaf 2021).
In het kader van beter ramen is voor de begroting 2017 en de begroting
2018 gewerkt met dezelfde uitvoeringsperioden als voorheen. Tot en met
de begroting 2016 werden de kosten van grote infrastructurele projecten
echter alleen geraamd in de jaren dat de daadwerkelijke aanleg van de
wegen plaatsvond. In het kader van beter ramen is dit bij het opstellen
van de begroting 2017 gewijzigd. Hierdoor wordt er jaarlijks een
inschatting gemaakt welke kosten er nodig zijn in de jaren van de
voorbereiding, uitvoering en de afronding van infrastructurele projecten.
Op basis van jaarlijks geactualiseerde prognoses van de uitgaven worden
de infrastructurele projecten in het PMIRT en de begroting opgenomen.
Hierdoor worden uitgaven realistischer geraamd over de gehele looptijd
van het project.
De omvang van de uitkering provinciefonds is gekoppeld aan de omvang
van de Rijksuitgaven. De hiervoor relevante rijksuitgaven zijn
toegenomen (mede als gevolg van inflatie) waardoor eveneens de
uitkering provinciefonds is toegenomen.
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27

CDA

Bijlagen

153

Wat betekent Korting IFA t.g.v reserve Strategische
projecten?

Meijer

28

PvdA

Ruimtelijke
ontwikkeling en
waterbeleid

17
en
19

Op blz. 17 staat dat de invoeringsdatum van de
Omgevingswet, van 1 juli 2019, zeer waarschijnlijk
zal worden verschoven. Op blz. 19 staat dat, op
basis van de startnotitie, gewerkt wordt aan een
technische en beleidsarme omzetting van beleid en
regelgeving fysieke leefomgeving. Is het vanwege
het naar achteren schuiven in de tijd niet alsnog
mogelijk een meer beleidsrijke omzetting door te
voeren? Zo nee, wat zijn de technische bezwaren?

Lodders

29

PvdA
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Landelijk gebied
en natuur

29

Vanuit het provinciefonds wordt €214.000
structureel meer ontvangen voor agrarisch
natuurbeheer en de kleine beheerders. Deze
bijdrage is gebaseerd op de kosten na de transitie
naar een collectief stelsel voor agrarisch
natuurbeheer. Zijn deze middelen naar het oordeel
van GS toereikend en zo ja, kan concreet worden
aangegeven op welke manier deze middelen
worden ingezet?

De korting IFA heeft een relatie met het Collegeakkoord 2011-2015,
waarin de ambitie was neergelegd om € 14 mln. additioneel te investeren
in het gehele gebied van de provincie Flevoland. Gelet op die
investeringsbehoefte is destijds besloten om een bezuiniging op het IFA
door te voeren van € 11 mln. waardoor de totale bijdrage aan het IFA
verlaagd werd van € 100 mln naar € 89. mln. Deze ombuiging van € 11
mln. is/wordt bewerkstelligd door de storting aan de reserve IFA te
verlagen en de storting aan de reserve strategische projecten te verhogen
over de periode t/m 2020.
Of er sprake kan/moet zijn van een beleidsrijkere omzetting zou een
nieuwe politieke afweging betekenen, immers is de startnotitie door PS
vastgesteld.
Tot op heden is er geen formeel besluit over uitstel van de
invoeringsdatum van de Omgevingswet. Dit wordt naar verwachting pas
bekend gemaakt als er een nieuw kabinet is.
Daarnaast is in het door PS vastgestelde Plan van Aanpak al geanticipeerd
op eventueel uitstel. Desondanks is toen besloten de huidige planning
vast te houden met als argument dat het de beschikbaarheid van een
(digitaal) actueel overzicht van beleid en regelgeving ook voor de verdere
uitwerking van FlevolandStraks van belang is.

Meijer

Tekst Plan van Aanpak: De invoering van de Omgevingswet zou kunnen
worden uitgesteld. Dan zou er meer tijd voor deze technische omzetting
genomen kunnen worden. Het op orde krijgen en actueel houden van
beleid en regelgeving alsmede de technische omzetting en het
onderbrengen in een digitaal systeem moet echter toch gebeuren. Het
eindresultaat binnen deze Statenperiode is daarmee een (digitaal)
actueel overzicht van het beleid en de regelgeving op het gebied van de
fysieke leefomgeving, waarbij het beheer ook voor de toekomst is
ingericht. Daarmee is het ook gereed voor de vertaling van de
uitwerkingen van FlevolandStraks.
De vraag of de middelen naar het oordeel van GS toereikend zijn is een
politieke vraag.
Via het Natuurbeheerplan en Openstellingsbesluit zijn de extra middelen
beschikbaar gesteld voor de vogels van het open akkerland.
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30

PvdA

Economie

34

Bij het programmaonderdeel Ondernemerschap en
groei staat als doel ‘Het lerend vermogen van
partijen is vergroot.’ Kan dit doel worden
verduidelijkt c.q. ‘gesmartificeerd’ zodat duidelijk
is wanneer men tevreden is?

Appelman

31

PvdA

Economie

34/
35

Als doel bij Recreatie en toerisme wordt gesteld
‘Er is een versterkte profilering van de
vrijetijdseconomie.’ Bent u het met de PvdA eens
dat dit een middel is om een doel te bereiken en
zo ja, wat is dan het beoogde doel?

Rijsberman

32

PvdA

Sport

44

De looptijd van de huidige sportnota is t/m eind
2018. Had ons derhalve geen financieel
procesvoorstel voorgelegd moeten worden met het
oog op het proces om te komen tot een nieuwe
sportnota of hoeft hiervoor geen extra geld
beschikbaar gesteld te worden?

Lodders
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“Het lerend vermogen van de partijen” zegt iets over de ontwikkeling van
het ecosysteem voor ondernemerschap. Het is een kwalitatieve
uitdrukking die betrekking heeft op de inzet die partners zelf leveren én
de inzet die zij samen met andere partners leveren. De kanteling van
aanbod naar vraag gericht werken en de ruimte om te experimenteren en
te stoppen vraagt van veel partners ander gedrag dan zij gewend waren.
De ene partner is daar verder in dan de ander.
Uiteindelijk is het aan de partners zelf om te bepalen of zij succesvol zijn
en geleerd hebben. De provincie is als initiator natuurlijk wel op zoek
naar manieren om te meten hoe het met het ecosysteem gaat. De
komende maanden wordt het instrumentarium voor monitoring en
evaluatie behorend bij het economisch programma verder uitgewerkt.
Het ecosysteem voor ondernemerschap krijgt in de uitwerking speciale
aandacht.
Op 22 november zal in de commissie economie een speciale
beeldvormende ronde worden gehouden over monitoring en evaluatie
behorend bij het economisch programma, de provinciale instrumenten en
het ecosysteem voor ondernemerschap.
Het doel van onze inzet is het aantrekken van meer bezoekers, hen langer
vast te houden en een toename van de bestedingen. We zetten daardoor
in op een betere profilering van het Flevolandse vrijetijdsaanbod. De
definitie van profilering is hierbij: inzet plegen en tonen waar het
Flevolandse vrijetijdsproduct zich in onderscheidt om zo uiteindelijk de
aandacht op het vrijetijdsaanbod vestigen. Profilering is veel breder dan
marketing/promotie; uiteindelijk resulteert profilering natuurlijk ook in
“verkoop” van het vrijetijdsproduct, maar de insteek is wel compleet
anders. Profilering laat zien waar je als provincie voor staat, in gelooft,
hoe je inzet op de versterking van deze onderscheidende kwaliteiten en
vervolgens hoe ze uitgedragen worden. De volgende ontwikkelingen
kunnen gezien worden als profileringsiconen van de Flevolandse
vrijetijdssector: Batavialand, Waterloopbos, Floriade, Werelderfgoed
Schokland etc.
Er hoeven geen additionele middelen te worden vrijgemaakt voor een
proces tot herijking van dit beleid. Het sportbeleid heeft een bescheiden
positie en een dergelijk proces behoort tot de reguliere werkzaamheden
van de provincie.
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Mobiliteit

59

Voorgesteld wordt om, in aanvulling op de
Perspectiefnota, voor de periode 2018-2021 een
aanvullend bedrag van €800.000,- beschikbaar te
stellen ten behoeve van Smart Mobility.
1. Bij beslispunt 3 van het Statenvoorstel vraagt
GS aan PS om mandaat te verlenen om
begrotingswijzigingen vast te stellen en
kredietbesluiten te nemen die nodig zijn om
projecten in uitvoering te nemen. Geldt dit
verzoek ook m.b.t. Smart Mobility?
2. Zo ja, op welke manier is PS dan in de
gelegenheid om vooraf kaders te stellen en/of
achteraf te controleren of de gestelde doelen
c.q. beoogde effecten gerealiseerd zijn?

Lodders

34

PvdA

Paragrafen

96/
97

Het risicoprofiel van de provincie Flevoland is
gestegen. Dit wordt in belangrijke mate bepaald
door het ‘nieuwe risico’ Maritieme Servicehaven
Noordelijk Flevoland. Kan worden aangegeven
waarom bij ‘kans van optreden’ is ingevuld
‘n.v.t.’? Kan verder worden beargumenteerd
waarom gekozen is voor de Monte Carlo methode
om de risico’s te wegen en wat deze methode (in
dit specifieke geval) behelst?

Meijer
Appelman
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1.

Het gevraagde mandaat bij beslispunt 3 heeft uitsluitend betrekking
op de oormerken die n.a.v. de Perspectiefnota zijn opgenomen in de
stelpost Nieuw Beleid en reserve Strategische projecten (zie
tabellen onder 3.1 in de PS-nota). Smart Mobility is daar geen
onderdeel van omdat die reeds (functioneel) in begroting verwerkt is
op het desbetreffende beleidsprogramma (6.2).
2. In algemene termen worden de middelen ingezet ter uitvoering van
het Actieplan Smart Mobility, dat in maart aan u ter kennisneming is
toegezonden. Het aanvullende budget van € 800.000 is bestemd voor
het vervolg op het haalbaarheidsonderzoek van een testcentrum
voor zelfrijdend vervoer nabij Airport Lelystad, aanpassingen
rondom de luchthaven te realiseren om zelfrijdend vervoer op de
openbare weg mogelijk te maken en (slimme) oplossingen te
realiseren voor de bereikbaarheid van Walibi c.q. de
evenementenzone aan de Oostrand, de luchthaven Lelystad en de
Floriade. Via de reguliere planning & control cyclus wordt u op de
hoogte gehouden van de voortgang en de resultaten.
Bij ‘kans van optreden staat ‘niet van toepassing’ omdat de Monte Carlo
methode is toegepast. Een Monte Carlo berekening is een methode
waarmee alle risico’s van het project (kans en impact) met elkaar worden
vergeleken in verschillende scenario’s (ook wel simulatie genoemd). De
reden hiervoor is dat het project vele variabelen kent die effect kunnen
hebben op verschillende risico’s van het project. Bij zeer grote projecten
is het gebruikelijk dat de Monte Carlo methode wordt toegepast. Een en
ander is conform uw besluitvorming bij het investeringsbesluit en is naar
analogie van project Flevokust Haven (waar de Monte Carlo methode ook
is toegepast).
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Vraag
n.a.v.
jaarstukken
2016

Programma 8

nvt

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2016 is
aangegeven dat de omvang van de externe inhuur
afhankelijk is van de definitie die gehanteerd
wordt. Graag worden wij nader geïnformeerd over
de definities en het feitelijke percentage inhuur
voor de provincie, gekoppeld aan deze definities.

Verbeek

36

VVD

1 Waterbeleid

18

Waarom is waterkwaliteit niet een nader
streefcijfer opgenomen ipv n.n.b?

Lodders

37

VVD

3 Economie

33

Hoe werkt dat EU innovation scorebord qua
sturingseffecten beleid Flevoland?

Appelman
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Bedoeld is dat in 2016 alle provincies hebben afgesproken om voor het
berekenen van het inhuurpercentage dezelfde definitie te hanteren als de
Rijksoverheid. Daarvóór was er geen uniforme definitie. De nieuwe
definitie heeft voor Flevoland tot gevolg dat meer externe contracten
onder de definitie ‘inhuur’ vallen dan voorheen, waardoor het
inhuurpercentage ook zonder toename van externe contractanten hoger
uitvalt dan onder de oude definitie. Dit beïnvloedt het beeld van de
ontwikkeling van het inhuurpercentage in de afgelopen jaren: 2014:
9,58%, 2015: 11,92%, 2016: 23% en 2017 t/m augustus: circa 30%.
Eén van de grootste componenten van het verschil tussen de oude en de
nieuwe definitie is dat de inzet van externen voor de uitvoering van
programma’s en projecten nu ook onder de inhuurdefinitie valt, waar dat
in het verleden niet (volledig) het geval was. Het feit dat de provincie
juist in de afgelopen twee jaren extra programma’s in uitvoering heeft
genomen, heeft het effect versterkt en is dan ook de belangrijkste
verklaring voor de toename van het inhuurpercentage.
Wanneer we de inhuur voor de programma’s buiten beschouwing zouden
laten, en alleen kijken naar de inhuur ten laste van de personele
budgetten, dan is de ontwikkeling in de afgelopen jaren vrij stabiel: 8,7%
in 2014, 10,8% in 2015, 11% in 2016 en 11,3% t/m augustus 2017.
Voor de periode 2016-2021 zijn streefdoelen vastgelegd per biologische
parameter (vis, macrofauna, waterplanten en algen) per KRWwaterlichaam (18 stuks). In totaal gaat het hier om 72 doelen (18 maal 4
doelen). Deze zijn niet omgezet in een totaal streefcijfer/percentage per
provincie, en daarom niet in de indicatorentabel opgenomen. De
streefdoelen zijn terug te vinden in de factsheets op het
waterkwaliteitsportaal (www.waterkwaliteitsportaal.nl) en vormen een
onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en de
onderliggende waterplannen van de provincie en het waterschap.
De indicator regionale innovatie scorebord van de EU is een outcomeindicator die als totaalscore van 9 onderdelen een goede indicatie geeft
van de ontwikkeling van de innovatie in Flevoland. Het levert algemene
sturingsinformatie op en benchmarking met de andere regio’s. Om het
effect van het nieuwe Economisch Programma meetbaar te maken
oriënteren we ons nu op een set indicatoren met reële streefwaarden
voor groei – gerelateerd aan de invloed die wij als provincie daarop
hebben.
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VVD

3 Economie

34

Waarom geen doelstelling BRP streefcijfers 20172018-2019-2021?

Appelman

39

VVD

4 Sport

41

Waarom een lager doel inter- en nationale
sportevenementen 2018 en later?

Lodders

40

VVD

5 Energie

48

Waarom beleidindicatoren emissie en energie
neutraliteit vanaf 2016 nnb?

Meijer

41

VVD

133

PvdD

Is er al een specificatie van de energie plannen
beschikbaar 2018 3.3 milj en 4 milj 2019?
Waar kunnen we de productenraming 2018 vinden?

Meijer

42

IV Financiële
begroting
Algemeen

eDocs 2122994

nvt

Meijer

(zie ook vraag 7)
De jaarlijkse doelstelling voor het Bruto Binnenlands Product van
Flevoland is te groeien ten opzichte van het vorige jaar, zoals ook is
opgenomen in de tabel.
In 2012 en 2013 is het BBP afgenomen met resp. -1% en -2,6%. Vanaf 2014
groeit het BBP van Flevoland, en wel iets boven het nationale niveau.
- 2014: FL 3,0%, NL 1,4%
- 2015: FL 2,9%, NL 2,3%
- 2016: FL 2,6%, NL 2,2%
Het doel 2018 is gelijk aan het doel 2017, namelijk >3.
In de beschrijving staat tussen haakjes het aantal gerealiseerde
evenementen van het jaar ervoor.
Het verschil tussen het gelijke doel en eerdere realisatie is verklaarbaar
omdat:
• Bepaalde (inter)nationale evenementen een 2 of 4 jaarlijkse
cyclus hebben;
• Ze jaarlijks op een ander continent (of gebied) moeten
plaatsvinden;
• De toewijzing van een evenement afhankelijk is van beschikbare
en aanwezigheid accommodatie;
• De invloed op toewijzing van een sportevenement relatief
beperkt is, initiatief genomen wordt door een landelijke
sportbond / evenementenorganisatie.
Momenteel investeert de provincie niet in een monitoringsmethodiek. In
het kader van de programmering voor de opgave duurzame energie wordt
deze ontwikkeld. Om die reden kan de gevraagde informatie niet worden
geleverd.
Medio december ontvangt u een nadere specificatie. Over de vorm vindt
nog overleg plaats o.a. met de Griffie.
De productenraming dient met name Gedeputeerde Staten en de
ambtelijke organisatie. Om die reden wordt de productenraming niet
meer actief met de begroting meegezonden. Deze zal alsnog ter
kennisname aan de Commissiebundels van 18 oktober worden
toegevoegd.
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Algemeen

nvt

Er verschijnen hier en daar “Beleidsindicatoren
BVV”, maar die zijn grotendeels niet ingevuld. De
verklaring daarvoor gegeven op blz. 10 is dat
daarvoor geen Flevolands beleid is vastgesteld.
Maar in sommige gevallen hebben we toch wel
beleid vastgesteld, zoals voor waterkwaliteit
oppervlaktewater, die uit de KRW doelen volgen
(blz. 15) en energieneutraliteit (blz. 42). Kunnen
de getallen voor de indicatoren waar we al wel
beleid voor hebben worden ingevuld?

Meijer

44
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Algemeen

nvt

Zijn de beleidseffecten op mens, dier, natuur,
klimaat en milieu inzichtelijk en meetbaar
gemaakt, zo ja: hoe?

Meijer
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1.
Ruimtelijke
ontwikkeling en
waterbeleid

20

Waarom nemen de kosten voor waterrobuust en
klimaatbestendig handelen bij het
(her)ontwikkelen van gebouwde omgeving na 2018
zo sterk af?

Lodders

46
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2. Landelijk
gebied en
natuur

25
28

In de begroting staan verschillende ambities voor
de bescherming van de Flevolandse
natuurwaarden. Er staat dat de natuurwaarden
toenemen, maar verder in de tekst valt te lezen
dat de natuurwaarden worden behouden. Welke
van deze twee afwijkende ambities is juist?

Meijer
Rijsberman

(Zie ook vraag 36)
Waterkwaliteit
Voor de periode 2016-2021 zijn streefdoelen vastgelegd per biologische
parameter (vis, macrofauna, waterplanten en algen) per KRWwaterlichaam(18 stuks). In totaal gaat het hier om 72 doelen (18 maal 4
doelen). Deze zijn niet omgezet in een totaal streefcijfer/percentage per
provincie. De streefdoelen zijn terug te vinden in de factsheets op het
waterkwaliteitsportaal (www.waterkwaliteitsportaal.nl) en vormen een
onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en de
onderliggende waterplannen van de provincie en het waterschap.
Energieneutraliteit, zie vraag 40.
De activiteiten uit de programmabegroting worden binnen de geldende
wet & regelgeving uitgevoerd die o.a. zijn bedoeld om mens, dier,
natuur, klimaat en milieu te beschermen. De algemene vraagstelling
impliceert dat dit over de effecten van de totale provinciale inspanningen
gaat. Of en hoe deze effecten (voldoende) meetbaar en inzichtelijk zijn
betreft deels een politieke afweging en een vraagstuk dat breder is dan
enkel de programmabegroting.
De tabel “Middelen” is van toepassing voor alle doelen uit programma 1.1
Ruimtelijke ontwikkeling en niet alleen voor het doel “In 2020 handelen
wij waterrobuust en klimaatbestendig bij het (her)ontwikkelen van
gebouwde omgeving”.
De sterke afname van de lasten bij programma 1.1 Ruimtelijke
ontwikkeling hebben betrekking op de omgevingsvisie en de
omgevingswet. Dit jaar zijn er eenmalige middelen beschikbaar gesteld
voor de omgevingswet en de omgevingsvisie voor de jaren 2017 en 2018.
Deze middelen lopen af in 2019.
De wettelijke verplichting ten aanzien van het natuurbeleid is het behoud
en zo mogelijk versterken van de biologische biodiversiteit.
Op pagina 24 wordt aangegeven hoe de provincie, met de
gedecentraliseerde middelen, in ieder geval inzet op het behoud van de
natuurwaarden.
Op pagina 21 is aangegeven dat er ook ruimte kan zijn voor economische
ontwikkelingen, mits deze bijdragen aan een versterking van de kwaliteit.
Op die wijze wordt invulling gegeven aan het zo mogelijk versterken.
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5. Energie,
milieu en
klimaat
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51
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Er staat “het realiseren van de gestelde ambitie
om in 2050 een energie neutrale en gasvrije
provincie te zijn”. We zullen echter al
energieneutraal inclusief vervoer zijn in 2030.
Waarop baseert u dat het dan nog 20 jaar duurt om
gasvrij te zijn, terwijl het proces om gasvrij te
worden nu al bezig is? Betekent “gasvrij” ook
biogasvrij? Hoe zorgen we dat er niet meer
geïnvesteerd wordt in mestvergisting?
In de tabel staat dat we in 2018 voor 90%
energieneutraal zullen zijn, maar in de begroting
van vorig jaar stond dat we dat in 2017 al bereikt
zullen hebben. Moet de ambitie voor 2018 dan niet
wat hoger zijn?
Wat wordt er bedoeld met ‘goed vestigingsklimaat’
in de zin: “Onze goede uitgangspositie met
betrekking tot ons milieu moet worden beschermd.
Bij het versterken van de economie zetten we
daarom in op kwaliteitsniveaus die gekoppeld zijn
aan een goed vestigingsklimaat en waarbij
minimaal wordt voldaan aan de wet- en
regelgeving.” . Hoe beschermt u hiermee het
milieu?
Het risico op een gevaarlijke klimaatverandering
neemt jaarlijks ernstig toe. Toch zien wij dat de
beraamde kosten in de jaarlijkse begroting voor
het programmaonderdeel energie en klimaat
afneemt. Kunt u uitleggen hoe dit kan?
Wanneer kunnen we de getallen voor de totale
emissie broeikasgassen voor 2016 verwachten?
Wanneer kunnen we die voor de totale productie
van hernieuwbare energie in 2016 verwachten?
Wanneer kunnen we de Energie Agenda
verwachten? GS heeft immers toegezegd tijdens de
Provinciale Statenvergadering van 10 mei jl. dat PS
de Energie Agenda voor behandeling van de
begroting zou ontvangen.
Klimaatbeleid wordt vaak verward met
energiebeleid. Waarom wordt onder de kop
Klimaat en Energie alleen energiebeleid
behandeld?

Meijer

Hiermee sluit de provincie aan op het tempo dat het rijk hanteert, op
advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
Gasvrij is niet hetzelfde als biogasvrij, biogas wordt aangemerkt als een
niet fossiele, duurzame brandstof.
“Hoe zorgen we dat er niet meer geïnvesteerd wordt in mestvergisting?”
is geen technische vraag.

Meijer

Of de ambitie voor 2018 hoger moet zijn betreft een politieke afweging.

Meijer

Er wordt minimaal voldaan aan de wet- en regelgeving op milieugebied.

Meijer

Incidenteel wordt er voor 2018 en 2019 mandaat gevraagd aan PS voor
een extra investering van 7,3 miljoen in het kader van de energieagenda
(oormerk stelpost Nieuw Beleid n.a.v. Perspectiefnota 2017-2021). Via
(mandaat) begrotingswijzigingen zullen deze bedragen alsnog op dit
programmaonderdeel tot uitdrukking komen.
Momenteel investeert de provincie niet in een monitoringsmethodiek. In
het kader van de programmering voor de opgave duurzame energie wordt
deze ontwikkeld. Om die reden kan de gevraagde informatie niet worden
geleverd.
De agenda loopt gelijk op met het Omgevingsplanproces en wordt samen
met de regio opgesteld. In de startnotitie duurzame energie wordt het
vervolgproces inclusief de energieagenda geduid.

Meijer

Meijer

Meijer

De keuze voor deze kop Klimaat en Energie volgt uit de hoofdstukindeling
van het College Uitvoeringsprogramma (tabel pagina 19). In het
coalitieakkoord en het college uitvoeringsprogramma zijn de ambities van
het college beschreven. De programmabegroting 2018 is daarop
gebaseerd.
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6. Mobiliteit

56/
57

De geraamde budgetten voor de regiotaxi zijn
verlaagd met € 452.000 naar het gemiddelde
niveau van de afgelopen jaren. Graag cijfers en
berekening.

Meijer
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6. Mobiliteit

56

Meijer
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6. Mobiliteit

59

Wat zijn, in analogie met de problemen bij de OV
abonnementen, voor de gebruikers van de regiotaxi
de effecten op de reisafstanden door het verlaten
van het zonesysteem, waardoor het maximum van
5 zones vervangen is door 25 km, gezien het feit
dat de zones in Flevoland groter zijn dan landelijk?
Hoeveel kilometers kunnen ze nu gemiddeld
minder reizen dan met het zonesysteem? Hoeveel
zou het kosten om het aantal kilometers te
verhogen van 25 naar 30, 35, 40, 50 kilometer?
Er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd in
de Zwolse Vaart. Waarom daar en hoeveel km? Hoe
is rekening gehouden met motie 42 van 16
november 2011 (bij locatiekeuze voor NVO’s
rekening houden met de behoefte aan FUP’s). Hoe
ver staan we hierna t.o.v. onze KRW doelstelling?
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Lodders

De totale kosten voor de Regiotaxi bedroegen in 2014, 2015 en 2016
respectievelijk € 3,23 miljoen, € 3,0 miljoen en € 2,93 miljoen. De
uitgangspunten van ‘beter ramen’ en de dalende totale kosten over de
afgelopen jaren hebben er toe geleid dat de totale besteding van 2016
voor de Regiotaxi gebruikt is als basis voor de bijstelling van het
geraamde budget voor 2018. Daarnaast blijft de Regiotaxi (inclusief het
WMO-vervoer) een open einde regeling. Indien in 2018 er een tekort blijkt
zullen deze middelen extra vanuit de reserve Mobiliteit worden
onttrokken.
Om deze vraag te beantwoorden is meer tijd nodig. Deze vraag zal als
een schriftelijk ingediende vraag worden beschouwd.

Vanuit de Kaderrichtlijn Water ligt in de Noordoostpolder de opgave om
tot 2021 in totaal 29 kilometer natuurvriendelijke oevers te realiseren
langs de provinciale vaarwegen, te weten de Lemstervaart, de Urkervaart
en de Zwolse vaart. Dit met het doel om de waterkwaliteit van de
vaarten te verbeteren. Nader onderzoek ter plekke van potentiële
geschikte locaties wees uit dat in de Lemstervaart 16 kilometer
gerealiseerd kon worden, in de Urkervaart 3,8 kilometer en in de Zwolse
vaart circa 10 kilometer. De afgelopen jaren (tot voorjaar 2016) heeft de
provincie 16 kilometer in Lemstervaart en 3 kilometer in de Zwolse Vaart
aangelegd. Momenteel legt zij de 3,8 kilometers in de Urkervaart aan.
Door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers ontstaan er meer
plekken voor fauna om uit het water te komen. Het voorziet dus in de
behoefte om plekken te creëren voor fauna om uit het water te komen.
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De derde ambitie van de bestuursovereenkomst
RRAAM wordt op deze pagina omschreven als
“uitbreiding natuur- en recreatiemogelijkheden in
het Markermeer en IJmeer”. Daarmee lijkt het net
alsof recreatie in het Markermeer en IJmeer een
doel is. In de bestuursovereenkomst is de derde
ambitie echter omschreven als “de ecologische
ambitie bestaande uit een Toekomstbestendig
Ecologisch Systeem in het Markermeer en het
IJmeer die onder meer voldoet aan de Natura 2000
eisen”. Bij de verdere uitwerking van deze ambitie
in de overeenkomst op blz. 9-10 komt recreatie
nauwelijks aan de orde. Het is toch zo dat
eventuele andere activiteiten in dit gebied, zoals
recreatieve, infrastructurele en stedelijke
ontwikkelingen in en rond het Markermeer-IJmeer
(dus niet alleen in de meren) pas mogelijk zijn als
de ecologische ambitie slaagt of aannemelijk is dat
ze zal slagen en dat er afwegingen zullen moeten
worden gemaakt welke activiteiten mogelijk zijn,
niet uitsluitend recreatieve? Hadden we deze
ambitie in de begroting niet beter anders kunnen
formuleren? Idem voor de tabel op blz. 59?
Klopt het dat het in de beleidsindicator BVV
genoemde aantal hectares NNN toegevoegd in 2017
inderdaad nul is? Er is toch natuurcompensatie
uitgevoerd waarbij de hoeveelheid natuur moet
toenemen? Verwacht u dat er in 2018 en daarna op
deze manier geen uitbreiding zal komen of zouden
we de nullen beter kunnen vervangen door p.m.?

Tikfout: Onder de tabel staat “bedragen x €1.000”.
Moet zijn “bedragen x € 1 mln”.

Rijsberman

Het achterliggende idee van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem
(TBES) in het Markermeer-IJmeer is dat robuuste natuur veranderingen in
de omgeving kan opvangen. Na realisatie van een TBES is er ruimte voor
ruimtelijk-economische ontwikkeling. Voordat een volledig TBES is
gerealiseerd zijn ontwikkelingen ook mogelijk, zolang dit past binnen de
kaders van de Natuurbeschermingswet. Investeringen in natuur in
combinatie met recreatiemogelijkheden verhoogt de kwaliteit van de
leefomgeving, versterkt de economische structuur en vergroot het
draagvlak voor natuurinvesteringen. Ook Nationaal Park Nieuw Land,
combinatie tussen natuur en recreatie, ligt voor een belangrijk deel in
het Markermeer-IJmeer. Dit past dus bij de geformuleerde doelstelling.

Appelman
Meijer

Bij de voorbereiding van de begroting is veel discussie geweest over de
precieze duiding van deze indicator. Gekozen is om zoveel mogelijk aan
te sluiten bij de indicatoren die gebruikt worden in de jaarlijkse
voortgangsrapportage die opgesteld wordt in IPO-verband.
De IPO-indicator heeft betrekking op zowel uitbreiding (=verwerving) als
op inrichting van gebieden die onderdeel uit (gaan) maken van het NNN.
In Flevoland is er geen extra verwervingsopgave, maar gaat het vooral om
de realisatie van de compensatieopgaven die een plek hebben gekregen
in het Programma Nieuwe Natuur. Deze zijn niet op een specifiek jaartal
te pinnen, maar de suggestie om voor de komende jaren hier p.m. in te
vullen doet wel recht aan de opgave die er nog ligt.

Meijer

Per abuis is het verkeerde onderschrift onder de tabel opgenomen, het
moet inderdaad ‘x € 1 mln.’ zijn. De digitale versie op de provinciale
website zal hierop worden aangepast.
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Paragrafen III,
Hoofdstuk 2
Weerstandsvermogen en
risicobeheersing
PS-nota: 1.5
stelpost 'Nieuw
Beleid' als
gevolg van de
Perspectiefnota
en
begrotingsvoorst
ellen
PS-nota: 1.5
stelpost 'Nieuw
Beleid' als
gevolg van de
Perspectiefnota
en
begrotingsvoorst
ellen

96

De in Tabel 2.3: ‘Risicoprofiel, de risico’s’
genoemde risico’s staan onder de tabel uitgelegd,
behalve categorie 8: ‘Overige risico’s’. Wat zijn
die overige risico’s?

Meijer

A3

Welke vastgestelde beleidsnotities liggen ten
grondslag bij oormerken Nieuw Beleid
'Energieagenda' 7,3 miljoen 2018 en 2019?

Meijer

A5

Wat is de huidige stand van zaken omtrent de
uitrol van snel internet buitengebied?

Rijsberman

PS-nota: 1.5
stelpost 'Nieuw
Beleid' als
gevolg van de
Perspectiefnota
en
begrotingsvoorst
ellen

A6

Kunt u aangeven waar deze begrotingspost
(Dierenwelzijn) aan besteed wordt en welk beleid
is hierover vastgesteld?

Meijer

De post overige risico’s betreft de som van de overige financiële risico’s
welke elk kleiner dan € 0,3 mln. zijn (kans * impact). Hoewel actief op
deze risico’s gestuurd wordt nemen we, conform de bestendige
gedragslijn, de toelichting op de hierin opgenomen individuele risico’s
niet op in de programmabegroting.
In de startnotitie Duurzame Energie, die gelijktijdig met de
programmabegroting 2018 aan PS voor ligt, staat de aanpak en werkwijze
van deze opgave beschreven. Ingeschat wordt dat de uitgaven hiervoor
tenminste € 7,3 miljoen bedragen, ten behoeve van o.a. uitvoering
convenant sociale woningbouw, aanloop & exploitatiekosten van 2
energiewinkels en het goede voorbeeld (zonnepanelen, elektrisch rijden
en duurzaam GWW). Medio december ontvangt u een nadere specificatie.
Over de vorm vindt nog overleg plaats o.a. met de Griffie.
Eind 2017 worden de onderzoeken naar snel internet in het landelijk
gebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland afgerond. Deze onderzoeken
geven antwoord op de vragen ‘hoe kunnen de laatste adressen ontsloten
worden en voorzien worden van snel internet’ en ‘hoe toekomstvast zijn
de huidige voorzieningen’. In het coalitieakkoord 2015-2019 wordt
uitgegaan van een faciliterende rol van de provincie. Met de uitvoering
van deze onderzoeken wordt invulling gegeven aan deze rol. Het vervolg
(en hiermee eventueel benodigd budget) is afhankelijk van de uitkomsten
van deze onderzoeken in combinatie met de keuze die Provinciale Staten
maakt over de invulling van haar rol.
Voor dierenwelzijn in de brede zin van het woord wordt voor 2018
€ 100.000 proceskosten geraamd.
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PS-nota: 1.5
stelpost 'Nieuw
Beleid' als
gevolg van de
Perspectiefnota
en
begrotingsvoorst
ellen

A7
A8

Kunt u de relatie aangeven van deze twee
verschillende (SWUNG) begrotingsposten?

Meijer

Het bedrag van € 2,7 miljoen wordt ingezet voor investeringen in geluid
beperkende maatregelen langs de provinciale wegen, bijvoorbeeld het
plaatsen van geluidsschermen. Deze investeringen worden gedaan als
clusters van woningen geluidshinder ondervinden die de geluidsnormen
overschrijden. Dit moet wel technisch en landschappelijk mogelijk zijn.
Er zijn echter woningen, met name in het buitengebied, waar het
technisch niet mogelijk is of dat het economisch niet rendabel is om de
geluidsbelasting te verlagen met bijvoorbeeld een geluidsscherm.
Verspreid liggende woningen in het buitengebied hebben echter wel de
hoogste geluidsbelasting. Om toch de geluidshinder bij deze woningen te
verlagen is het voorstel om een subsidieregeling op te zetten, zodat de
bewoners zelf geluid beperkende maatregelen aan hun woning kunnen
treffen.

* Het paginanummer verwijst naar het paginanummer van het papieren exemplaar van de begroting.
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