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Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2017 

 

Hieronder treft u de antwoorden op de ingediende technische vragen bij de Jaarstukken 2017. 

 

Nr Fractie 
Programma 

(onderdeel) 
Pag Vraag PH Antwoord 

1 PvdA Par. 2. 

Weerstandsvermogen 

en risicomanagement 

106 “Door een gematigd opcenten tarief te 

hanteren kan de provincie de 

vestigingsplaatskeuze van 

autoleasemaatschappijen proberen te 

beïnvloeden.” Kan beargumenteerd worden 

aangegeven of (met de huidige aanpassing van) 

het tarief naar het oordeel van GS in die zin 

gematigd te noemen is? Is dit naar het oordeel 

van GS het enige instrument om de 

vestigingsplaatskeuze positief te beoordelen? 

Graag een toelichting.  

Appelman/ 

Hofstra 

De provincie heeft geen directe invloed op de vestigingsplaatskeuze van 

autoleasebedrijven. Een bedrijf weegt diverse factoren mee bij een 

dergelijke keuze, die in de meeste gevallen niet door de provincie zijn 

te beïnvloeden.  

Door een gematigd opcententarief te hanteren kan de provincie 

mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de vestigingsplaatskeuze. 

Gematigd is daarbij een relatief begrip. Wij zijn van mening dat een 

tarief onder het landelijk gemiddelde als gematigd kan worden 

beschouwd. Daaraan wordt in Flevoland voldaan. Andere factoren die 

de vestigingskeuze van bedrijven beïnvloeden zijn de grondprijzen, de 

beschikbare arbeidskrachten, beschikbaarheid van huisvestiging, 

subsidiemogelijkheden, etc. 

2 PvdA  Par. 2. 

Weerstandsvermogen 

en risicomanagement 

111 Het risico op imagoschade bij de uitvoering van 

het beheer van de grote grazers door 

Staatsbosbeheer wordt door GS ingeschat op 

10% (zeer klein). Is GS van mening dat op basis 

van de strenge winter de genomen besluiten en 

maatregelen thans als impopulair worden 

ervaren? Zo ja, is de kansberekening van 10% 

dan niet te laag? Zo nee, is er dan thans geen 

sprake van imagoschade van het gebied, 

Staatsbosbeheer en de provincie?    

Hofstra Het risico heeft zich voorgedaan.  

3 PvdA  Par. 5. Bedrijfsvoering 124 “Inmiddels is de banenafspraak minder 

relevant.” Deze stelling lijkt ons onjuist. 

Flevoland heeft inmiddels 7,6 fte door 

participatiemedewerkers bezet. Dat is meer 

dan de taakstelling van 5 fte die met het IPO is 

overeengekomen. De verplichting voor 

Flevoland staat eind 2018 echter op 10 fte. Kan 

de stelling dat de banenafspraak minder 

relevant is geworden op basis van de hiervoor 

genoemde kwantitatieve doelstelling nader 

onderbouwd worden? Kan dit eveneens gedaan 

Verbeek De kwalificatie ‘minder relevant’ voor de banenafspraak slaat zeer 

zeker niet op het belang van de taakstelling of het belang van een meer 

inclusieve arbeidsmarkt. Het wil enkel zeggen dat de in de 

banenafspraak gemaakte kwantitatieve afspraken inmiddels zijn 

achterhaald en vervangen door een (hogere) taakstelling.  

De banenafspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum 

arbeidsbeperkten die op 1 april 2015 is ingegaan. Voor de overheid 

hield de banenafspraak in dat zij vóór 2024 25.000 extra banen voor de 

doelgroep realiseert.  

Echter, ondanks de meer dan voldoende resultaten van Flevoland en de 

provincies in het algemeen, heeft de Overheid als geheel de 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33981_wet_banenafspraak_en_quotum
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33981_wet_banenafspraak_en_quotum
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worden als het gaat om het bereiken van de 

kwalitatieve doelstelling van een meer 

inclusieve arbeidsmarkt?   

banenafspraak in 2016 niet gehaald. Daardoor is eind 2017 de 

Quotumwet in werking getreden voor alle overheidsinstellingen. Het 

gevolg is dat Flevoland in 2023 niet 12 fte (banenafspraak) maar 16 fte 

(Quotumwet) dient te hebben gerealiseerd. 

Nu Flevoland moet voldoen aan de norm van de Quotumwet is de 

banenafspraak minder relevant. 

4 PvdA  H3. Balans 

Financiële vaste activa  

154 In 2014 is een lening verstrekt aan Stichting 

Thuishaven voor de realisatie van het project 

Reedewaard. De betaling van tot op heden 

vervallen rente-  en aflossingstermijnen is 

overeenkomstig de leenovereenkomst 

opgeschort. Kan worden aangegeven in 

hoeverre sprake is van een risico dat de 

verstrekte lening niet kan worden afgelost? Als 

er geen indicatie van oninbaarheid is bestaat 

de mogelijkheid van herfinanciering of van het 

aanpassen van het aflossingsschema. Kan, 

indien geen sprake is van oninbaarheid, worden 

aangegeven aan welke oplossing gedacht wordt?     

Hofstra/ 

Verbeek 

Stichting ThuisHaven heeft de door ons verstrekte lening doorgeleend 

aan Reedewaard OG BV, waarbinnen het project Reedewaard wordt 

uitgevoerd. Deze vennootschap is momenteel bezig het vastgoed en de 

aandelen te verkopen, waarna zij als zorginstelling huurder wordt. Het 

doel hiervan is om te komen tot een nieuwe financiering en uitkoop van 

de huidige aandeelhouders. Dit proces is november 2017 gestart en de 

verwachting is dat het voor het zomerreces van 2018 wordt 

afgewikkeld. Uitgangspunt is dat hiermee voldoende geld beschikbaar 

komt om de lening van de provincie volledig terug te betalen.  

Zolang de verkoop nog niet is afgerond, bestaat er voor ons in beginsel 

een risico dat de hoofdsom en de daarover verschuldigde rente niet 

(terug-)betaald kan worden, ook al is de bezettingsgraad van de 

zorginstelling naar verwachting. Tot op heden hebben wij nog geen 

betalingen ontvangen. Het risico over de hoofdsom is afgedekt middels 

een oormerk binnen de reserve IFA. De inmiddels verschuldigde rente 

staat als vordering op de balans, maar wij hebben ook een 

risicovoorziening gevormd voor datzelfde bedrag. Dit is een voorzichtige 

benadering, in overleg met onze accountant, omdat er geen gegronde 

inschatting van de kans van het risico gemaakt kan worden. 

Wij volgen het proces nauwlettend en voeren regelmatig gesprekken 

met betrokken partijen. Daarnaast hebben wij ons juridisch laten 

adviseren, zoals ook blijkt uit de mededeling aan PS van december 

2017. 

5 PvdA  Productenrealisatie 

4.1.2. Kunst 

21 Wanneer is de ontwikkeling van de 

cultuurmonitor gereed? Is GS met ons van 

mening dat dit spoedig zou moeten gebeuren, 

omdat de implementatie van activiteiten uit de 

cultuurnota inmiddels immers in volle gang is?  

Rijsberman Bureau Berenschot ontwikkelt, in nauwe samenspraak met het culturele 

veld, de cultuurmonitor Flevoland. In april/mei 2018 wordt deze 

monitor getoetst aan de hand van de jaarcijfers 2017. Daarnaast wordt 

dit voorjaar de benchmark door Henk Vinke en de Boekmanstichting 

afgerond. Volgens planning volgt presentatie en toetsing van zowel 

cultuurmonitor als benchmark in de commissie bestuur in najaar 2018. 
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6 PvdA Productenrealisatie 

6.2.1. Mobiliteit  

36 Wanneer wordt de oplevering van het 

haalbaarheidsonderzoek naar Smart Mobility 

verwacht? Is het de verwachting dat de 

uitkomsten desgewenst bij de behandeling van 

de Perspectiefnota meegenomen zouden 

kunnen worden?    

Lodders Het eerste deel van het haalbaarheidsonderzoek is nagenoeg klaar. Op 

grond hiervan zal samen met de gemeente Lelystad en OMALA worden 

beoordeeld of er voldoende basis is om een businesscase verder uit te 

werken. Deze verdere uitwerking zal niet voor de Perspectiefnota 

afgerond zijn.  

7 CDA 2.1 Landelijk gebied en 

natuur 

22 Aan de uitkomsten van het onderzoek naar 

digitale bereikbaarheid wordt in 2018 een 

vervolg gegeven: hoe? 

Rijsberman Op 31 januari 2018 heeft de commissie Duurzaamheid zich uitgesproken 

voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Zuidelijk- en Oostelijk 

Flevoland. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat op 22 maart 

2018 via mededeling met PS is gedeeld. Dit plan van aanpak wordt 

momenteel uitgevoerd. 

8 CDA 3. Economie 28 Bronvermelding BBP Flevoland? Appelman Deze cijfers komen van het CBS - Regionale kerncijfers. 

9 CDA 3.1 Ondernemerschap 

en groei 

32 Uitstel financieringsinstrumenten Economisch 

Programma tot…? 

Appelman De openstelling van de voucherregeling Ondernemerschap Flevoland en 

het Proof of Conceptfonds zijn gepland in de zomer van 2018. 

10 CDA 3.2 Recreatie en 

toerisme 

33 Welke resultaatindicatoren zijn er voor de 

vrijetijdssector? 

Rijsberman De resultaatindicatoren voor de vrijetijdssector staan benoemd op 

pagina 28 en 29: Voor de bezoekersaantallen zijn dat het aantal 

vrijetijdsactiviteiten die plaatsvinden in Flevoland en het aantal 

overnachtingen door binnenlandse en buitenlandse bezoeker. Daarnaast 

zijn het aantal banen en de totale omvang van de bestedingen de 

indicatoren voor de vrijetijdssector. 

11 CDA 4.2 Samenleving en 

sport 

39 Risico dat CMO Flevoland te autonoom 

opereert, hoe loopt het nu? 

Hofstra Vanuit de evaluatie (eind 2016) is de opdrachtverlening richting CMO 

aangescherpt. Conform deze beschikking heeft vanaf 2017 geregeld 

overleg (ambtelijk en bestuurlijk) plaatsgevonden om de voorgang en 

nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Tevens is het afgelopen jaar de 

relatie tussen CMO en de Flevolandse gemeenten verbeterd. 

 

12 CDA 5. Energie 42 De switch van CO2 naar meting in Petajoule 

leidt tot een trendbreuk, maar er is toch 

vergelijking mogelijk door herrekening? 

Fackeldey Theoretisch is het mogelijk. In de praktijk is het ondoenlijk om voor 

meerdere jaren een herberekening te maken, omdat de brongegevens 

niet meer voor handen zijn. 

Direct nadat besloten is de nieuwe definitie/berekeningsmethode te 

hanteren is een herberekening gedaan voor 2015. Dat als antwoord op 

vragen vanuit de commissie Duurzaamheid: het percentage ging van 60 

naar 48 %. 

13 CDA  6. Mobiliteit 51 Het aantal verkeersgewonden (57) is dat veel, 

weinig, meer ,minder? Zie ook pag.56 

Lodders In 2017 lag het aantal ernstige verkeersgewonden onder het langjarig 

gemiddelde. Dit betekent niet dat er geconcludeerd kan worden dat het 

aantal ernstige verkeersgewonden afneemt (of toeneemt). Over 

meerdere jaren is geen dalende trend in het aantal ernstige 

verkeersslachtoffers waarneembaar. Door het relatief lage aantal 
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verkeersslachtoffers in Flevoland, zijn er tussen de jaren grote 

verschillen in aantallen waar te nemen. Daarnaast speelt ook mee dat 

de registratiegraad van de politie wisselend is. 

14 CDA  6.1 Openbaar vervoer 53 Is er al zicht de reizigersopbrengsten 2017? Fackeldey De definitieve cijfers over de reizigersopbrengsten 2017 zijn nog niet 

bekend. Dit heeft onder andere ermee te maken dat een deel van de 

opbrengsten voortkomen uit gelden die landelijk worden verdeeld over 

de vervoerders en de concessies. Deze landelijke verdelingen over 2017 

vinden pas aan het einde van 2018 begin 2019 plaats. 

15 CDA 6.1 Openbaar vervoer 54 De gemeenten ontvangen minder geld voor de 

Regiotaxi. Is hier sprake van afwenteling? 

Fackeldey De Regiotaxi voorziet in het aanvullend OV van de provincie en verzorgt 

het Wmo-vervoer van de gemeenten Dronten, Lelystad, 

Noordoostpolder en Zeewolde. De provincie is penvoerder van de 

gezamenlijke aanbesteding. Doordat het vervoer vanuit de provincie en 

het Wmo-vervoer van de gemeenten open einde regelingen betreffen 

wordt er voorzichtigheidshalve jaarlijks een hoger bedrag begroot. De 

totale vervoerskosten van de Regiotaxi waren lager dan begroot. De 

gemeenten ontvangen van de provincie een factuur voor de werkelijk 

gemaakte kosten voor het Wmo-vervoer op basis van de werkelijk 

afgenomen aantal kilometers. De provincie draagt daarbij ook de voor 

de gemeenten geïnde eigen bijdragen voor het Wmo-vervoer af aan de 

gemeenten. Doordat de gemeenten minder kilometers afgenomen 

hebben dan was begroot, zijn de doorbelastingen lager dan was 

voorzien. Er is dus geen sprake van afwenteling van kosten op de 

gemeenten, omdat elke deelnemer van de Regiotaxi de kosten draagt 

op basis van werkelijke afname. 

16 CDA 6.2. Mobiliteitsbeleid 57 Waarom geen voortgang in Smart mobility, los 

van de projecten? 

Lodders In het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in Smart Mobility. Hierbij gaat 

het in eerste instantie om het op gang brengen van de benodigde 

samenwerking met  

1. andere overheidspartijen, 

2. kennisinstellingen en  

3. de markt.  

 

Ad. 1 

Wij zijn actief partner in het MRA-programma Smart Mobility, dat dient 

als aanjager voor de beoogde innovaties op het gebied van mobiliteit 

om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de hele regio 

duurzaam te borgen. Ook economische impulsen staan hierbij hoog in 

het vaandel. Met de gemeenten binnen de provincie Flevoland werken 

we op diverse terreinen samen, bijvoorbeeld op het gebied van de 

realisatie van slimme verkeersregelinstallaties. Ook met Almere c.q. de 
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Floriade werken we intensief samen om Smart Mobility nadrukkelijk te 

agenderen onder meer als het gaat om de bereikbaarheid. 

 

Ad. 2 

Wij hebben 2 teams van Windesheim aan de slag gehad om de 

bereikbaarheid van de evenementen bij Walibi en de Floriade te 

onderzoeken en met slimme oplossingen te komen. Beide teams hebben 

creatieve ideeën bedacht die worden meegenomen in de uiteindelijke 

oplossingen. Voor de Floriade werken we onder andere samen met AMS, 

maar ook andere kennisinstellingen proberen we daar actief te 

betrekken in de mobiliteitsopgave. 

 

Ad. 3 

Onder meer door een lidmaatschap van Connekt betrekken wij de markt 

actief bij onze opgaven. We dagen hen uit om hier hun innovaties in te 

brengen en bijvoorbeeld pilots te komen uitvoeren.  

 

Behalve deze activiteiten hebben we een haalbaarheidsonderzoek 

uitgevoerd naar de mogelijkheden om testfaciliteiten voor zelfrijdende 

voertuigen op Lelystad Airport Businesspark te realiseren. Dat 

onderzoek is bijna afgerond. daarnaast hebben we een provincie breed 

programma voor de realisatie van slimme verkeerslichten ontwikkeld. Er 

is in samenwerking met de organisatoren gewerkt aan de 

bereikbaarheid van de evenementen aan de Oostrand; hier zijn tot nu 

vooral fysieke oplossingen in bedacht, maar het vervolg richt zich echt 

op Smart Mobility.  

 

In de praktijk blijkt het programma uiterst adaptief. In toenemende 

mate bereiken ons allerlei initiatieven, waaronder die van 

marktpartijen, waar wij soms als makelaar, soms als opdrachtgever mee 

aan de slag gaan. Op deze wijze gaat Smart Mobility steeds meer 

onderdeel worden van het denken over mobiliteit en het doorvoeren 

van oplossingen. 

17 CDA 6.4 Bestaande 

infrastructuur 

60 Kostenoverschrijding alleen door sneeuwval in 

begin december? 

Lodders De kostenoverschrijding heeft niet alleen plaats gevonden door 

curatieve strooiacties (bij sneeuwval) in november en december, maar 

ook in februari 2017. Zowel in februari als november/december was 

sprake van een aantal intensieve strooidagen. 
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18 CDA 8. Kwaliteit openbaar 

bestuur 

76 Hoe meten wij de veranderende bestuursstijl? Rijsberman Verandering van bestuursstijl uit zich vooral in doen. Het doel van de 

veranderende bestuursstijl moet goed worden geformuleerd. 

Voorbeelden zijn dat gemeten kan worden hoe Provinciale Staten en 

stakeholders in een proces worden betrokken; en de mate waarin de 

participatie(ladder) wordt toegepast.  

19 CDA 8.2 Bestuurszaken 85 De verbonden partijen zijn geëvalueerd. Wat 

zijn de uitkomsten? 

Rijsberman Eind 2016 zijn de uitkomsten van deze evaluatie in de commissie 

Bestuur aan de orde gesteld (1991402). Het proces van uitvoering 

daarvan is nog gaande.  

20 CDA 8.3 Algemene 

dekkingsmiddelen 

87 Er is 2,12 mio besteed aan nieuw beleid. 

Overzicht? 

GS Zoals aangegeven in de Jaarstukken 2017 is d.m.v. de volgende (door PS 

vastgestelde) begrotingswijzigingen de stelpost gedurende het jaar als 

volgt bestemd: 

- Toevoeging voordelig saldo Perspectiefnota 2017 (GSB002):  

€ 1.492k 

- Budget voor cultuureducatie in het Voortgezet Onderwijs n.a.v. 

Nota Cultuurbeleid (PS17/04):  

€ -200k 

- Transitiekosten Omgevingswet, Fysieke leefomgeving (PS17/10):  

€ -525k 

- Zomernota: overheveling overtollig saldo naar algemene reserve 

t.b.v. versterking weerstandscapaciteit (PS 17/13): € -2.750k 

- Onbenut (restant saldo):  € -133k 

- Totaal : € 2.116k               

21 CDA Par. 1. 

Lokale heffingen 

96 Er is 30,3 mio onbenutte belastingcapaciteit op 

MRB. Wat betekent dit voor de toekomst? 

Hofstra De aanwezigheid van onbenutte belastingcapaciteit geeft aan dat de 

provincie desgewenst in de komende jaren extra inkomsten kan 

verwerven door de lasten voor de autobezitter te verhogen. 

22 CDA Par. 2. 

Weerstandsvermogen 

en risicomanagement 

103 Zijn er aanwijzingen, dat 

Autoleasemaatschappijen overwegen om te 

vetrekken? 

Appelman/ 

Hofstra 

Het feit dat dit als risico is benoemd in de weerstandsparagraaf geeft 

aan dat een vertrek van autolease bedrijven niet kan worden 

uitgesloten. 

23 CDA Par. 5. 

Bedrijfsvoering 

123 De samenwerking heeft concrete resultaten 

opgeleverd. Waardoor we nu gaan stoppen (P4 

verder)? 

Rijsberman De samenwerking is niet gestopt. Enkel de hiervoor gecreëerde 

projectstructuur is beëindigd, omdat dit nu structureel is ingebed. 

24 SP 2.2 Natuur en landschap 25 en 

173 

Wat is de reden dat het onbenutte bedrag niet 

in de algemene middelen wordt gestort, maar 

specifiek in de reserve voor Beheer en 

ontwikkeling natuur? 

Hofstra In de nota reserves en voorzieningen is geregeld dat in enig jaar niet 

bestede middelen voor natuurbeheer en –ontwikkeling worden gestort in 

de reserve beheer en ontwikkeling natuur. De reserve zorgt ervoor dat 

de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd. 
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25 SP 5.2 Energie en Klimaat 45 en 

138 

Voor het verschil in grondvergoedingen tussen 

lokale deelnemers en het RVB is er voor 

windpark Zeewolde een saneringsfonds 

ingesteld. Hoe hoog is het geraamde bedrag dat 

vanuit dit fonds totaal wordt uitgekeerd en om 

hoeveel lokale deelnemers gaat het dan? 

Fackeldey Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor een saneringsfonds dat  

schadeloosstellingen uitkeert aan windturbine-eigenaren die hun 

windmolen moeten saneren tbv het nieuwe windpark. Het gaat daarbij 

om 44/91ste deel van de totale saneringskosten en maximaal 16 

miljoen. In het projectgebied moeten 221 molens gesaneerd worden. 

Het overige deel van de saneringskosten wordt door de initiatiefnemer 

bekostigd. 

26 SP 8.6 Reserves 91 Welke projecten leverden meevallers op en wat 

was de reden van die meevallers? 

Lodders Op dit moment zijn er geen projecten waar sprake is van meevallers in 

het totale project. De hogere storting heeft met name te maken met de 

voortgang van de grote infrastructurele projecten. De kosten die 

begroot waren voor 2017 zijn niet volledig gerealiseerd, maar worden 

wel de komende jaren nog gemaakt om het project te realiseren. De 

provincie is daarbij tevens afhankelijk van het facturatiegedrag van de 

aannemers. 

27 SP Par. 1. 

Lokale heffingen 

96 

1.1.1 

en 

voetno

ot 

Wat is de reden dat we twee rekenmethodieken 

hanteren om de onbenutte belastingcapaciteit 

vast te stellen? 

Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de 

regelgeving vanuit het Rijk? 

Hofstra Het Rijk stelt het maximaal aantal te heffen opcenten jaarlijks vast. De 

provincie heeft de mogelijkheid om opcenten te heffen tot dat 

maximum. Het verschil tussen het maximum tarief in 2017 (111,0) en 

het feitelijk tarief (78,2) is de onbenutte belastingcapaciteit. Deze 

bedroeg eind 2017 circa € 30 mln. 

Daarnaast zijn in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) 

financiële kengetallen voorgeschreven. Het kengetal voor de opcenten 

MRB is daarbij gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal 

opcenten dat de provincie heft (78,2) en het landelijk gemiddelde 

(80,5). Dit leidt voor Flevoland eind 2017 tot een kengetal van 97%.  

28 SP Par. 1. 

Lokale heffingen 

96 

1.1.2 – 

4e 

bullit 

In hoeverre worden bij de legesverordeningen 

alle verschillende leges onderbouwd en 

getoetst? 

Wat kunnen redenen zijn om aanvullend te 

toetsen? 

Hofstra Kostprijzen voor tarieven leges die de provincie zelf uitvoert worden 

berekend aan de hand van de verwachte gemiddelde tijdsbesteding 

vermenigvuldigd met het gemiddelde uurtarief (salariskosten 

vermeerderd met overhead). Kostprijzen voor tarieven leges die de 

OFGV uitvoert worden aangeleverd door OFGV en op dezelfde wijze 

berekend. Bij het vaststellen van de jaarlijkse tarieven wordt de 

kostendekkenheid getoetst. Omdat dit jaarlijks gebeurt, is aanvullend 

toetsen niet nodig.  

29 SP Par. 1. 

Lokale heffingen 

97 

1.1.4 – 

laatste 

alinea 

Begin 2017 zijn de rekenmodellen 

geactualiseerd. Wanneer worden de nieuwe 

beheerplannen verwacht? 

Fackeldey In april 2018 zijn de (concept) nazorgplannen voor de stortplaatsen 

Zeeasterweg en Braambergen van de exploitant ontvangen door de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Deze 

plannen worden door de OFGV beoordeeld en nagerekend met behulp 

van RINAS 4 (het nieuwe rekenmodel). Wij gaan er van uit dat de 

impact daarvan op de nazorgheffing meegenomen kan worden bij het 

opstellen van de begroting 2019. 



Inlichtingen bij Doorkiesnummer                                             Referentie 
K. Woerden 0320-265311                              2230265                                                

  

 

8 

30 SP Par. 5. 

Bedrijfsvoering 

123 Wat is de reden dat er alleen voor kwetsbare 

functies een VOG vereist wordt? 

Hoe vaak wordt deze herijkt? 

Verbeek Besloten is de VOG alleen bij aanstelling op kwetsbare functies 

verplicht te stellen. De reden is dat in deze functies het risico op 

integriteitschendingen hoger is dan in andere functies binnen de 

provinciale organisatie. De lijst van kwetsbare functies wordt 

tweejaarlijks herijkt. Er zijn geen afspraken gemaakt over herijking van 

reeds verstrekte VOG’s. 

31 SP Productenrealisatie 

1.1.1 Omgevingsvisie 

 

5  

Toelic

hting 

inhoud 

Wat is de reden dat “het opstellen van een 

grondstoffenanalyse in het kader van de 

transitie naar een schone en circulaire energie” 

wordt geplaatst onder Omgevingsvisie en niet 

bij Energie, Milieu en Klimaat? 

Fackeldey Het opstellen van een grondstoffenatlas voor de Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) is een activiteit waarvan wij actiehouder zijn (vanuit 

de MRA Agenda), maar die volledig wordt betaald vanuit de MRA 

begroting. In die zin is het begrotingstechnisch om het even waar het is 

geplaatst. Inhoudelijk gezien is de atlas met analyse het meest relevant 

voor de uitwerking van de opgave Circulaire Economie. Om deze reden 

is in 2017 deze activiteit geboekt op het product 1.1.1 Omgevingsvisie. 

32 D66 2.1 Leefbaarheid 

landelijk gebied 

22 Begroot 160.000 werkelijk 76.000 Het verschil 

zijn kleine verschillen echter in verhouding 

aanzienlijk  

Wat zijn de verschillen? Vertraging in de 

uitvoering ? 

 

Hofstra/ 

Rijsberman 

- Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 

(onderbesteding € 20.000,-): De uitvoeringskosten voor het fonds 

Leefbaarheid Landelijk Gebied 

waren lager dan begroot. 

- Digitale ontsluiting buitengebied (onderbesteding € 64.000,-): 

In 2017 is gestart met het vervolgonderzoek 'Snel internet landelijk 

gebied Oostelijk en Zuidelijk Flevoland' plaatsgevonden. Een deel van 

dit onderzoek heeft in 2018 plaatsgevonden, waardoor een deel van de 

kosten in 2018 zijn verantwoord. 

33 D66 8.3 Algemene 

dekkingsmiddelen 

5 + 86 De uitkering prov fonds is € 460.000 hoger. Is 

dat structureel? De verklaring dekt niet het 

totaal 

Hofstra Over 2017 was er sprake van een hogere Provinciefondsuitkering ten 

opzichte van de begrotingsraming. Dit wordt veroorzaakt door zowel 

incidentele als structurele mutaties in de september- en 

decembercirculaire 2017. Het meerjarige effect voor 2018 en volgende 

jaren zal worden verwerkt in de Zomernota 2018 en de Perspectiefnota 

2019-2022. Daarbij zullen onder meer ook de effecten van het 

Regeerakkoord worden verwerkt. 

Op blz. 86 is toegelicht wat de belangrijkste oorzaken waren van het 

verschil ten opzichte van de raming, afgerond op bedragen van € 0,1 

mln. Te weten: 

- Hoger accres                                                       +/+ € 0,7 mln. 

- Hogere decentralisatie-uitkeringen:                     +/+ € 0,1 mln. 

- Verwachte nacalculatie in mei 2018                      -/- € 0,4 mln. 

Totaal verklaard:                                                        +/+ € 0,4 mln.                                   

Door deze afrondingen wijkt dit af van het totaal genoemde bedrag van 

€ 0,46 mln. 
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34 D66  4.1 Cultuur 38 De verbouwing en ontvlechting is vertraagd. 

Toch wordt het geraamde bedrag aan het 

resultaat toegevoegd in plaats van 

gereserveerd. Waarom wijken wij af van deze 

methodiek in dit geval? 

Rijsberman Conform de financiële spelregels komt dit bedrag ten gunste van het 

rekeningresultaat en dient PS formeel te besluiten deze middelen 

(opnieuw) beschikbaar te stellen voor 2018. Dit is derhalve onderdeel 

van het voorstel voor resultaatbestemming, waarin wordt voorgesteld 

deze middelen door te schuiven naar 2018. 

35 D66  5.2 Energie en klimaat 45 + 

46 

De energiedoelstelling die wordt genoemd is 

zowel 2020 als 2030. Volgens mij moet dat 2030 

( excl mobiliteit ) zijn.   

Fackeldey De doelstelling voor 2020 is energieneutraliteit exclusief transport en 

voor 2030 is de doelstelling energieneutraliteit inclusief transport. 

 

36 D66  5.2 Energie en klimaat 46  Zijn er nu 15 of 16 regionale partners ? In cie 

Duurzaamheid werden andere aantallen 

genoemd. Wat is nu juist en wie zijn dat? 

 

Fackeldey De lijst met partners  is groeiende. Op dit moment zijn er 17 in totaal, 

inclusief de provincie: 

 Alliander; 

 DE-on; 

 gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en 
Zeewolde; 

 HVC; 

 Natuur- en Milieufederatie Flevoland; 

 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek; 

 Oost Flevoland Woondiensten; 

 Provincie Flevoland; 

 VNO-NCW Midden; 

 Stichting Wageningen Research, instituut Wageningen Plant 
Research; 

 Waterschap Zuiderzeeland; 

 Woonpalet. 
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37 D66 5.2 Energie en klimaat 47 + 

167 

Er is een voorziening voor de risico’s van DE-on 

gevormd. Later kwam ik ook nog een reserve 

tegen voor DE-on. Is dat niet een te ruime 

interpretatie van het voorzichtigheidsprincipe? 

In  de cie werd er op gewezen dat de kosten 

voor de baat uitgaan dus de terugverdientijd 

van de investering is gewoon wat langer maar 

er werd geen onzekerheid genoemd. Waarom 

zowel een voorziening als een reservering? 

 

Fackeldey Jaarlijks dient de Provincie in te schatten hoe groot de kans is dat de 

lening in de toekomst niet terug betaald zal worden. Op dit moment is 

de Provincie Flevoland van mening dat er nog geen signalen aanwezig 

zijn voor mogelijke oninbaarheid van de leningen. De provincie is 

nagenoeg de enige schuldeiser van de DE-on. Daarentegen is er wel 

sprake van een negatief eigen vermogen per balansdatum, welke ultimo 

2017 totaal € 178.000 bedraagt (saldo ultimo 2016 + verwacht resultaat 

2017). Mocht DE-on onverhoopt beëindigd of geliquideerd worden zal de 

lening naar verwachting ter hoogte van dit bedrag in ieder geval niet 

inbaar zijn. De provincie is daarom (met de accountant) van mening dat 

dit deel voorzichtigheidshalve door een voorziening dient te worden 

afgedekt voor een bedrag van € 178.000. Met het vormen van een 

voorziening is gelijktijdig de claim op de reserve verlaagd met hetzelfde 

bedrag. Er is dus geen sprake van een dubbele/hogere afdekking.  

 

Lening DE-on                    € 6.495.000 

 - Voorziening                      € 178.000 

 - Bestemmingsreserve      € 6.317.000 

38 D66 8 Kwaliteit openbaar 

bestuur 

76 Verwezen wordt op de dubbele petten als 

toezichthouder en samenwerkingspartner. 

Waarom die opmerking? Dat geldt toch in veel 

gevallen voor ons als middenbestuur? 

 

Rijsberman De zin is bedoeld om aan te geven dat de provincie meer dan één rol 

kan hebben. In sommige gevallen leidt dat tot een zeker spanningsveld 

tussen de rollen, waartussen het college de balans moet vinden. 

Terecht wordt opgemerkt dat dit bij de overheid vaker voorkomt.  

39 D66 8.3 Algemene 

dekkingsmiddelen 

86 De St Thuishaven betaalt de aflossing en rente 

niet of niet tijdig. Waar in de balans is de 

voorziening verwerkt? In mindering op de 

vordering (zoals gebruikelijk) Op blz 154 

ontbreekt die toelichting. 

Hofstra 

 

Zie ook de beantwoording op vraag 4. De vordering is in de balans 

opgenomen in het onderdeel overige vorderingen onder de ‘uitzettingen 

rentetypische looptijd < 1 jaar’. De voorziening is als afzonderlijke post 

binnen de ‘uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar’ opgenomen (en 

daarmee in mindering gebracht op de vordering). Dit verklaart ook 

grotendeels de stijging van de ‘voorziening wegens oninbaarheid overige 

vorderingen’ ten opzichte van het vorige boekjaar. Dit is de 

gebruikelijke en voorgeschreven verwerkingswijze. 

40 D66 Par. 1. 

Lokale heffingen  

96/ 99 Leges moeten in principe kostendekkend zijn 

en mogen niet hoger zijn dan de begrote (en 

toegerekende) lasten. Wordt voor grote 

schommelingen in de lasten gebruik gemaakt 

van een egalisatierekening.  

Fackeldey Nee, er wordt geen gebruik gemaakt van een egalisatierekening. Bij de 

berekening van de tarieven voor de leges wordt in beginsel een 

percentage van 100% kostendekkendheid gehanteerd, zodat de ter zake 

geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten. Bij het 

opstellen/actualiseren van de legesverordening worden de tarieven, 

indien dat nodig wordt geacht, aanvullend getoetst op 

kostendekkendheid en zo nodig aangepast (bijvoorbeeld bij een 

structurele disbalans). 
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41 D66 Bijlage 1  

Toelichting reserves en 

voorzieningen (V040) 

178/ 

141/ 

135 

/151 

De grond Nieuwe Natuur is afgewaardeerd ivm 

het risico voor een geringe terugverdien 

capaciteit. 

Op blz 178 wordt de voorziening genoemd. Hoe 

is deze in de balans verwerkt? Moet deze niet in 

mindering op de geactiveerde grondwaarde? Is 

alle grond NN afgewaardeerd tot nihil en is dat 

niet te voorzichtig? 

 

Appelman De op pagina 178 toegelichte voorziening wordt op de balans 

gepresenteerd onder de materiële vaste activa (activa) en niet onder de 

voorzieningen (passiva), en daarmee inderdaad in mindering gebracht 

op de geactiveerde grondwaarde. Dat is de gebruikelijke en 

voorgeschreven verwerkingswijze. Zie ook de toelichting van de 

materiële vaste activa op pagina 152: “De voorziening die in 2012 

gevormd is in verband met het waarderingsrisico van de gronden 

OostvaardersWold (€ 1,1 mln.) is in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de gronden.” 

De totale boekwaarde van de hiermee samenhangende gronden is € 2,0 

mln. waardoor de netto boekwaarde € 0,9 mln. is.  Binnen het 

programma kan er voor gekozen worden deze gronden te verkopen, te 

ruilen of direct in te brengen ten gunste van de projecten, met het doel 

de toewijzingen binnen het programma Nieuwe Natuur te realiseren. 

Hierbij kan de toewijzing dan in grond en geld plaatsvinden. In geval 

van een ruiling of het inbrengen in een project is er administratief 

sprake van een afwaardering, waardoor deze benadering naar onze 

mening niet te voorzichtig is. 

42 SGP 5 Energie 42 Zijn er cijfers beschikbaar of op te vragen over 

de werkelijk geproduceerde duurzame energie 

en de benutte duurzame energie 

Fackeldey Nee. Van de grotere projecten is veel bekend, met name van 

windparken. Deze cijfers zitten in de recentste statistiek, waarmee het 

percentage in 2016 is berekend. 

Van zonnepanelen op daken en andere kleine bronnen zijn geen 

productiecijfers bekend. 

Evenmin is de afname van hernieuwbare energie/groene stroom 

bekend. Dit soort contractgegevens komen niet in de Klimaatmonitor. 

43 SGP Par. 2. 

Weerstandsvermogen en 

risicomanagement 

103 Klopt het risicobedrag van €0,0 bij de Floriade 

(innovatiepaviljoen) en heeft deze mogelijke 

fout nog invloed op het totale 

weerstandsvermogen? 

Hofstra Dit betreft de kolom ‘begroting 2018’. In de begroting 2018 was dit 

risico nog niet opgenomen,  waardoor daar nu   

€ 0,0 is opgenomen (idem voor het risico Privacy Persoonsgegevens). 

Op 13 december 2017 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de 

verhoging van het krediet voor de realisatie (bouw) van het 

innovatiepaviljoen. Onderdeel van die besluitvorming was een 

risicoanalyse en het vormen van een reservering binnen het 

weerstandsvermogen. Dit proces heeft plaatsgevonden nadat de 

begroting 2018 was opgesteld. 

44 SGP 5.2 Energie en klimaat 45 Wanneer wordt er uitsluitsel verwacht over het 

benoemde risico van de hoogtebeperkingen van 

de luchthaven op de windplannen? 

Fackeldey Van definitief uitsluitsel is pas sprake als er voor de inpassings-plannen 

voor de windprojecten een verklaring van geen bezwaar is afgegeven 

door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Voor de windplannen 

Blauw en Groen zijn al wel knelpunten bekend. Beoogd is om voor de 

zomer van 2018 oplossingen voor de knelpunten te ontwikkelen. 
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45 50PLUS Accountantsverslag 2017 

PWC 

14 1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een 

opdracht onterecht NIET Europees is 

aanbesteed, terwijl de 

uitzonderingsbepaling van de zogeheten 2b-

dienst al in april 2016 is komen te vervallen?  

2. Zijn hierdoor 'derden' benadeeld of hadden 

derden hierdoor benadeeld kunnen worden? 

Verbeek 1. Initieel was de verwachte opdrachtwaarde onder het Europese 

grensbedrag. Op basis van deze verwachte opdrachtwaarde zijn er 

diverse meervoudige uitvragen geweest die niet een passende 

aanbieding tot resultaat hadden. Na de laatste onsuccesvolle uitvraag 

werd één passende aanbieding gevonden. Inmiddels was duidelijk dat 

de verwachte opdrachtwaarde hoger was dan de Europese 

aanbestedingsgrens. Vanuit  doelmatigheidsoogpunt is besloten geen 

nieuwe aanbesteding te organiseren om verdere vertraging in de 

uitvoering te voorkomen.  

2. Gezien de gevolgde procedure waarbij meerdere uitvragen zonder 

succesvolle aanbieding hebben plaatsgevonden, is de inschatting dat 

er geen derden zijn benadeeld.   

46 50PLUS Accountantsverslag 2017 

PWC 

12 Welke maatregelen heeft u genomen, of gaat u 

nemen om tot verbetering van het 

wijzigingsbeheerproces voor Beaufort te 

komen? 

Verbeek De volgende maatregelen zijn genomen om het wijzigingsbeheerproces 

te verbeteren: vanuit een opgestelde wijzigingskalender voor de HR-

systemen worden in de loop van 2018 meerdere soorten wijzigingen 

geautomatiseerd, daarmee wordt de handmatige invoer beperkt. 

Daarnaast wordt als gevolg hiervan ook het archiveringsproces van de 

wijzingen en documenten naar het dossier geautomatiseerd zodat er 

minder handmatige handelingen in het wijzigingsproces en 

archiveringsproces voorkomen. Deze aanpassingen zijn over een aantal 

maanden verspreid en zullen volgens planning in het 3e kwartaal van 

2018 zijn afgerond. Overigens heeft de accountant geen 

onregelmatigheden in de verwerkte mutaties/wijzigingen 

geconstateerd. 

 


