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Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2018 
 
Hieronder treft u de antwoorden op de schriftelijk ingediende technische vragen bij de Jaarstukken 2018 (en bijlagen). 
De vragen zijn gepresenteerd op volgorde van de paginanummers van de PDF-versie (bladzijdenummer onder aan iedere pagina), zie www.flevoland.nl/jaarstukken  
 

Nr 
 

Fractie Onderwerp 
Pagina 

nr. 
PDF 

Vraag PH Antwoord 

1 SP Weerstands-
vermogen 
 

4 Heeft deze 8,7miljoen nog effect op het risicoprofiel 
van de Provincie  

Hofstra Nee, als alle voorstellen voor resultaatbestemming worden overgenomen 
door Provinciale Staten is het volledige resultaat bestemd. In dat geval 
blijft de weerstandscapaciteit/weerstandsratio ongewijzigd.  

2 D66 Omgevings-
visie 

11 In hoeverre zijn de gemeenteraden betrokken of 
geïnformeerd  geweest bij het proces van de tot 
standkoming van de Omgevingsvisie en de 
Uitwerkingsagenda en/of zijn daar plannen voor? 

De Reus Bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie in 2017 zijn vele partijen 
betrokken, ook de Flevolandse gemeenten. Een beschrijving van het proces 
is te vinden in het verantwoordingsdocument (vergadering PS 7 juni 2017, 
#2054854). 
Het proces van de Uitwerkingsagenda is gestart in 2018. Dit proces heeft in 
goed overleg met de gemeenten plaatsgevonden, onder meer met 
collegeontmoetingen en een bestuurlijke conferentie op 11 december 2018 
op Urk. Meer over dit proces met de gemeenten is te vinden in de 
Mededeling Samen Maken We Flevoland van 30 augustus 2018 (#2294571) en 
in de Tussenrapportage van de Uitwerkingsagenda deel 1 (#2336287). 

3 VVD Omgevings-
wet 

11 Bij het onderdeel Voorbereidingen voor de 
omgevingswet staat in de laatste alinea dat er een 
bestuurstafel Omgevingswet Flevoland zich ingezet 
heeft om verkenningen te doen en stappen te zetten 
naar samenwerking in de keten. Wat is de status 
daarvan? 

De Reus Onder de Omgevingswet is het de bedoeling dat de overheden zoveel 
mogelijk als ‘één overheid’ gaan optreden. Verkend wordt welke afspraken 
er nodig zijn om tot afstemming te komen en een vlotte doorloop van 
procedures. Er zijn al bestaande afspraken in het kader van de Wabo. Het 
gaat om aanvulling en aanpassing van deze afspraken. Hier wordt op dit 
moment nog aan gewerkt. 

4 VVD Ruimtelijke 
visie 
werklocaties 

11 Is er nog sprake van overaanbod? Het streefcijfer 
voor leegstand kantoren (blz 13) was nog niet 
gehaald, nu wellicht wel? 
 

De Reus Het aanbod van bedrijventerreinen en kantoren wordt momenteel 
gemonitord (Monitor Plabeka: ontwikkelingen werklocatiemarkt MRA 2018-
2019). Alle Flevolandse gemeenten worden hierin meegenomen. De 
definitieve resultaten hiervan zijn pas eind juni bekend. 
Uit de voorlopige resultaten (alleen Almere en Lelystad) komt het volgende 
naar voren:   
Kantoren: De kantorenleegstand in Almere en Lelystad bedraagt 24,7%. Dat 
is boven het MRA-gemiddelde van 11,6% en het streefcijfer uit de 
programmabegroting (<23%). In 2018 is de leegstand in Almere en Lelystad 
wel gedaald met 4,2%. Onder meer als gevolg van een transformatie van 
45.000 m2 BVO naar andere functies. Figuur 6 op pagina 48 van de Plabeka 
monitor maakt inzichtelijk dat de kantorenleegstand sinds 2016 afneemt. 
Bedrijventerreinen: De leegstand op bedrijventerreinen in Almere en 
Lelystad bedraagt 25%. Dat is boven het MRA-gemiddelde van 13%. 
Het streefcijfer uit de programmabegroting gaat uit van een harde 
planvoorraad bedrijventerreinen van minder dan 18 jaar. Dat streefcijfer is 
in 2018 gehaald: namelijk een harde planvoorraad van bedrijventerreinen 
voor 16 jaar. Dit mede als gevolg van hoge uitgiftecijfers in Almere en 
Lelystad in 2017 (58,5 ha) en 2018 (24,5 ha) en planreductie door beide 
gemeenten. 

http://www.flevoland.nl/jaarstukken
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5 Christen
Unie 

Omgevings-
visie 

15 Onderuitputting begroting Omgevingsvisie Flevoland 
Straks doordat onderdelen jaargrens overschrijdend 
zijn. Welke onderdelen zijn wel uitgevoerd en welke 
onderdelen niet? En kunt u ook aangeven of deze 
onderdelen in cijfers te onderscheiden zijn? Ofwel, 
kunt u aangeven voor welk bedrag onderdelen zijn 
uitgevoerd? 

De Reus In 2018 was er in totaal € 1.088.000 beschikbaar voor de Omgevingsvisie. 
Zoals bekend bevat de omgevingsvisie een zevental opgaven. Hiervoor zijn 
verschillende activiteiten opgestart. Een aantal daarvan zijn in het vierde 
kwartaal gestart en zijn doorgelopen in het eerste kwartaal van 2019. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om de verkenning van Blauwgroen Waterrijk voor 
circa € 45.000 (Regionale Kracht), een verkenning naar de Agroboard en 
hybride aardappeltechnologie voor circa € 25.000 (Landbouw Meerdere 
Smaken), een verkenning naar een digitaal communicatieplatform van circa 
€ 30.000 (Duurzame Energie) en de vormgeving van de uitwerkingsagenda 
Samen Maken We Flevoland van circa € 10.000. 
 
Een aantal voorbeelden van activiteiten die zijn afgerond in 2018: 
regionale leergang ambtenaar 3.0 (Ruimte voor Initiatief), 
Bijeenkomstenreeks Flevoverhaal (Verhaal van Flevoland), KPMG onderzoek 
zorgvraag en aanbod, opstart twee pilots Academisch verpleegthuiszorg en 
Overerving sociale problematiek (Krachtige Samenleving), Netwerkanalyse 
Tordoir (Regionale Kracht), Flevolandbouwevenement (Landbouw Meerdere 
Smaken), vaststelling Flevolandse Energie Agenda en structuurvisie Zon 
(Duurzame Energie), platformbijeenkomsten en uitvoering van 
keteninitiatieven (Circulaire Economie). 

6 VVD Water en 
bodem-
bewustzijn 

16 Ondersteunt de provincie de huidige actie van 
Vitens, die burgers oproept zuinig met water om te 
gaan, kort te douchen e.d.? Zo ja op welke wijze? 
 

De Reus Ja, de communicatieboodschap is tussen provincie en Vitens afgestemd en 
deze wordt door ons ook uitgedragen. Waterbesparing is een belangrijk 
thema in het Drinkwaterplan Flevoland dat momenteel in ontwikkeling is. 
Zuinig omgaan met drinkwater is nodig omdat het gaat om een waardevol 
product, waarbij in de huidige trend op termijn schaarste kan ontstaan. 

7 VVD Digitale 
ontsluiting 
 

19 digitale ontsluiting landelijk gebied: Is er een beeld 
te geven omtrent de voortgang dit m.b.t. de 
overgebleven marktpartijen ? 

Rijsberman GlasDraad B.V. heeft in augustus 2018 te kennen gegeven het LG van 
oostelijk en zuidelijk Flevoland zonder overheidssteun van glasvezel te 
willen voorzien. Vervolgens is het bedrijf gesprekken aangegaan met LTO 
en een vertegenwoordiging van bewoners uit het gebied. Deze gesprekken 
hebben er toe geleid dat sinds 19 maart 2019 een vraagbundeling is gestart 
die 17 juni 2019 eindigt. Zodra 50% van het gebied (dat totaal ca. 2.000 
adressen omvat) hebben ingetekend, gaat de aanleg van het 
glasvezelnetwerk door. Naar verwachting zal in het najaar 2019 GlasDraad 
hiermee starten. De aanleg zal eind 2020 zijn voltooid. 
Mocht de vraagbundeling niet slagen dan ontstaat er een andere situatie. 
De provincie zal zich dan eerst moeten buigen over een claim van Greenet 
(bestaande aanbieder van vast-draadloos internet en meeliftend in de 
vraagbundeling van GlasDraad B.V.). De uitkomst van deze afhandeling is 
ongewis. Zodra hier helderheid over ontstaat, kan ook met meer zekerheid 
worden vastgesteld welke mogelijkheden resteren om een 
glasvezelnetwerk in dit gebied gerealiseerd te krijgen en wat de rol van de 
provincie is in deze. 

8 VVD Oostvaarders
-plassen 

20 De invulling van de blijvende dialoog met 
vertegenwoordigers van betrokken partijen 
beleidskader Oostvaardersplassen, op welke wijze 
wordt PS hierbij aangehaakt?  

Hofstra Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan is GS voornemens een 
klankbordgroep Oostvaardersplassen in te stellen. Over de opdracht en 
samenstelling van deze klankbordgroep zullen Provinciale Staten zo spoedig 
mogelijk worden geïnformeerd. 
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9 VVD Oostvaarders
-plassen 

25 Genoemd wordt 0,2 mln aan kosten inzake het 
juridische traject Oostvaardersplassen. Heeft dit 
alleen betrekking op de rechtszaken of zijn hierin 
nog ander kosten verdisconteerd? 

Hofstra De bedragen zijn per september en hebben betrekking op extra juridische 
kosten in verband met rechtszaken inzake Oostvaardersplassen, die niet 
begroot waren. 

10 VVD Economie, 
indicatoren 

28 Wat is het huidige BBP van Flevoland? En wat zijn de 
actuele cijfers m.b.t. Innovatiekracht? Kortom, wat 
zijn de feitelijke cijfers van 2018 aangaande de 
gestelde indicatoren? (Blz 30) 
 

Appelman Laatst beschikbare cijfers van het CBS met betrekking tot het totale BBP 
van Flevoland betreffen voorlopige cijfers over 2017: € 13.234 mln.  
Laatst beschikbare cijfers van het CBS met betrekking tot volumegroei van 
het BBP in Flevoland betreffen voorlopige cijfers over 2018: Flevoland 
kende een groei van 3,5% (hoogste gemiddelde van alle Nederlandse 
provincies).  
De indicator Innovatiekracht komt van het EU Regional Innovation 
Scoreboard, op basis van een studie die om de 2 jaar wordt uitgevoerd. De 
laatste editie is in 2017 gepubliceerd, Flevoland kende toen een score van 
(afgerond) 0,50 (op een schaal van 0-1). In 2019 wordt een nieuwe editie 
verwacht. 

11 VVD Toegang 
naar 
kapitaal 

31 Op blz 31 staat de doelstelling  ‘vergroten van 
toegang naar kapitaal van 33% naar 40% in 2020. Wat 
is daar de status van? 

Appelman Genoemde percentages zijn gebaseerd op een kapitaalmarktonderzoek dat 
in 2015 is uitgevoerd. In de volgende collegeperiode zal opnieuw een 
kapitaalmarktonderzoek gedaan worden. 

12 VVD Win4All 31 Welke nieuwe en bekende partners zijn betrokken 
bij Win4all? Welke concrete initiatieven zijn er 
gestart/gerealiseerd of in proces? 

Appelman De partners die zijn betrokken bij Win4All en de initiatieven die zijn 
gestart zijn beschreven in de mededeling aan uw Staten van 8 januari 2018 
(#2164306) en de mededeling aan uw Staten van 16 juli 2018 (#2265872). 

13 VVD Voucher-
regeling 

31 Wie hebben er gebruik gemaakt van de 
Voucherregeleing en het PoC fonds? Welke bedragen 
zijn hiermee gemoeid en wat wordt er voor dat geld 
gerealiseerd? 
 

Appelman De Voucherregeling en verantwoording daarvan zijn belegd bij Horizon. Zij 
rapporteren ieder kwartaal aan de provincie over de voortgang. 
In 2018 hebben 119 ondernemers een beroep gedaan op de ‘nadere regels 
Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017 – 2020’. Op 31 december 
2018 waren er 63 aanvragen gehonoreerd en 20 aanvragen in behandeling. 
36 aanvragen zijn afgewezen. In de periode juni – december 2018 is ruim 
14% van het beschikbaar gestelde budget ingezet (€ 310.000). Het TMI 
Proof of Concept Fonds is in het derde kwartaal van 2018 gelanceerd. In 
het laatste kwartaal van 2018 zijn twee leningen verstrekt en in het eerste 
kwartaal van 2019 drie. 

14 VVD MKB 
doorstart 
fonds 

31 Wanneer zien we de resultaten van de evaluatie van 
het MKB doorstart fonds? 

Appelman De resultaten van het MKB Doorstartfonds zijn aan uw Staten verzonden op 
25 maart 2019 (#2393574). 

15 VVD 3.1 
ondernemer-
schap en 
groei 

31 Hoe groot is de vraag van ondernemers naar 
groeifinanciering, waarvan het de ambitie is dit te 
matchen via Crowd Capital? Kan dit ook via de 
voucher regeling? Wanneer moet dit ingaan en wat 
kost dat? 
 

Appelman De vraag van ondernemers naar groeifinanciering wordt onderzocht in het 
Kapitaalmarktonderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. Uit de eerste 
resultaten van dit onderzoek blijkt dat circa 70% van de ondernemers de 
beoogde groei slechts gedeeltelijk of in zijn geheel niet gefinancierd kan 
krijgen. Hiermee is een bedrag gemoeid tussen de € 20 en 35 mln. Wij 
verwachten niet dat dit bedrag te matchen is via Crowd Capital. Daarom 
wordt met het ministerie van EZK verkend of het mogelijk is een 
Groeifonds in te richten. In de loop van 2019 berichten wij u hierover. 
De Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017 – 2020 draagt niet bij 
aan de vraag naar groeifinanciering. 

16 VVD Human 
capital 
agenda 

31 In het kader van de human capital agenda hebben 
wij gezorgd dat bedrijven eerder konden beschikken 
over informatie over gekwalificeerd personeel (blz 
33). Is dit kwantificeerbaar? 

Appelman Dit is niet kwantificeerbaar gemaakt. We hebben de behoefte van 
bedrijven op het gebied van menselijk kapitaal door middel van 
vraagarticulatie en vraagbundeling in kaart gebracht binnen de 
samenwerkingsverbanden die door de provincie zijn gestimuleerd en 
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gefaciliteerd. In de MRA is de Arbeidsmarktmonitor beschikbaar, Flevoland 
heeft geparticipeerd en gefinancierd in de ontwikkeling en uitgave van 
deze monitor. Daarnaast is het voor bedrijfsleven mogelijk om meer inzicht 
in de Flevolandse arbeidsmarkt te krijgen bij de partners in de regio, denk 
hierbij aan Regio in Beeld van het UWV en de diverse publicaties van het 
SBB.  

17 D66 Toegang tot 
kapitaal 

31 In hoeverre hebben de activiteiten zoals benoemd 
geleid tot een betere toegang tot kapitaal? 

Appelman Daarover kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. Op de 
Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017 – 2020 en het TMI POC 
Fonds Flevoland kan vanaf respectievelijk juni en september 2018 een 
beroep worden gedaan. Die periode is te kort om hierover uitspraken te 
doen. 

18 D66 Voucher-
regeling 

31 Hoe vaak is er in 2018 gebruik gemaakt van de 
opengestelde voucherregeling? 

Appelman Zie het antwoord op vraag 13. 

19 VVD 3.1 
ondernemer-
schap en 
groei 

32 In project DGTL district zijn talentvolle 
medewerkers in de IT gevonden, gebonden en 
behouden, om hoeveel mensen gaat het? 
 

Appelman De provincie Flevoland heeft in de opstart fase financieel bijgedragen aan 
de realisatie van het ecosysteem van DGTL District. Onze inzet was gericht 
op de totstandkoming van de samenwerking en kennisinfrastructuur. DGTL 
is nu verzelfstandigd en zelf verantwoordelijk voor de monitoring van de 
prestatie. De provincie is geen financiële partner meer en enkel 
aangehaakt op de inhoud en ten behoeve van het faciliteren van het 
overleg. 

20 Christen
Unie 

Cultuur, 
bezoekers-
aantallen 

38 Culturele kracht en identiteit: het totaal aantal 
bezoekers van voorstellingen, festivals, etc. wordt 
op 1 mei bekendgemaakt in de 
subsidieverantwoordingen, kunt u t.z.t. een 
mondelinge update/toelichting geven of het 
streefcijfer van 240.000 bezoekers wel of niet is 
behaald? 

Rijsberman Ja 

21 Christen
Unie 

Sport 38 Sport: er is een verschil in meting met voorgaande 
jaren betreft het percentage mensen met een 
beperking dat aan sport doet (gerapporteerd op 41% 
voor 2018). Hoe gaat u ervoor zorgen dat in de 
toekomst de data voor deze meting/indicator 
vergelijkbaar is? 

De Reus De komende jaren zal dezelfde methode gehanteerd worden en dus kunnen 
de data in de toekomst vergeleken worden met dit cijfer. 

22 VVD Cultuur, 
bezoekers-
aantallen 

38 wat zijn de totaal aantallen bezoekers voor 2018 
geworden? 

Rijsberman Zie antwoord op vraag 20. 

23 VVD Bezoekers-
aantallen 
Batavialand 

38 Bezoekersaantallen Batavialand: rekening houdend 
met de genoemde ontdubbeling, wat is dan een 
reëel streefcijfer? Dat geldt ook voor het aantal 
mensen met een beperking dat aan sport doet, wat 
is een reëel streefcijfer? 

Rijsberman 
/ 
De Reus 

Batavialand had in 2018 90.000 bezoekers na ontdubbeling. Voor 2019 is 
het streefcijfer 100.000. Dat is realistisch. 
 
Voor het aantal mensen met een beperking dat aan sport doet geldt dat er 
sprake is van continuering (41%) tot 0,5% groei per jaar. De 
sportparticipatie onder aangepast sporters is zeer divers en afhankelijk van 
vele variabelen. 

24 VVD Regenboog-
provincie 

42 Er zijn gesprekken gevoerd, om invulling te geven 
aan de rol als regenboogprovincie, wat heeft dat 
opgeleverd? Wat kost het dat wij regenboogprovincie 
zijn en hoeveel mensen helpen wij daar mee? 

Verbeek De gesprekken met medewerkers hebben kennis opgeleverd over hoe 
medewerkers uit de LHBTI-doelgroep en andere collega’s, de provincie 
beoordelen als inclusieve werkgever. Door gesprekken met 
maatschappelijke organisaties is bekend hoe de provincie kan bijdragen aan 
de acceptatie en veiligheid in Flevoland van mensen met een bijzondere 
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geaardheid, achtergrond of levenswijze. Voor de Regenboogprovincie is 
jaarlijks een budget van € 50.000 beschikbaar. Daarmee ondersteunt de 
provincie activiteiten ten behoeve van een grote groep inwoners van 
Flevoland. Onder meer door subsidie te verlenen voor de bouw van een 
website voor de LHBTI-gemeenschap in Flevoland. Het voornemen is op 
enkele scholen het project Gelijk=Gelijk te laten starten. Het Regenboog-
budget is tevens bedoeld voor de financiering van activiteiten binnen de 
provinciale organisatie.  

25 Christen
Unie 

Indicatoren 
Energie 

45/46 In de tabel Indicatoren Flevoland staat bij de 
indicatoren m.b.t. Energie vaak dat dit niet bekend 
is of nog niet bekend is. Kunt u zeggen wanneer deze 
informatie beschikbaar is? En om welke reden zijn de 
streefcijfers voor 2018 niet bekend? Waren er geen 
streefcijfers voor 2018? 

Fackeldey In het kader van de RES (Regionale Energie Strategie) wordt een landelijke 
centraal monitoringssysteem opgezet. Deze landelijke monitor zal 
informatie verstrekken bij de in de tabel opgenomen indicatoren m.b.t. 
energie.   
 
Voor het overgrote deel van de indicatoren is gekozen geen streefcijfer 
voor 2018 op te nemen. De reden hiervoor is dat er velerlei factoren bij 
betrokken zijn bij de totstandkoming van het streefcijfer. Bovendien heeft 
de provincie geringe invloed op een groot deel van deze factoren. Zo kan 
de CO2-uitstoot dalen door een afname van de economische groei, of juist 
toenemen door bevolkingsgroei in de provincie, los van de afname van CO2- 
uitstoot door gerealiseerde windmolens en zonneparken. Dit maakt het 
opnemen van een streefcijfer niet zinvol. 

26 D66 Hernieuw-
bare Energie 

45/46 Hoe komt het dat er over 2018 nog zo weinig bekend 
is over de opgewekte hernieuwbare energie in 
relatie tot de verbruikte energie? 

Fackeldey Zie antwoord op vraag 25. 

27 VVD Energie, 
milieu en 
klimaat: 
indicatoren 
 

45/46 Veel effecten zijn op dit moment nog niet bekend 
kijkend naar de genoemde indicatoren Flevoland. 
Wanneer is hierin inzicht te verwachten? (blz 48 en 
49) 
Inzichtelijkheid is noodzakelijk gezien de 
maatschappelijke discussie. 
 

Fackeldey Zie antwoord op vraag 25. 

28 VVD Windenergie 49 doelrealisatie: plannen zijn vastgesteld! Deze 
plannen worden mogelijk aangepast. Wordt er dan 
nog steeds voldaan een het doel opschalen en 
saneren zoals bedoel in het college 
uitvoeringsprogramma college 2015-2019? 

Fackeldey Ja, er wordt nog steeds voldaan aan het doel opschalen en saneren. Ook als 
er in de projecten op basis van het Regioplan of de Omgevingsvisie 
aanpassingen noodzakelijk zijn, wordt er meer windenergie opgewekt met 
minder windmolens. We verwijzen in dit kader ook naar de mededeling aan 
Provinciale Staten over de windmolenaantallen irt het Regioplan van 10 
oktober 2018 (#2315466). Het overzicht is op dit moment nog actueel met 
uitzondering van 20 vervallen windmolens van windplan Groen. De 
saneringsquotiënt is daarmee beperkt groter geworden. 

29 VVD Mobiliteit, 
6.0 

53 Veel zaken zijn toe aan uitvoering van de gestarte 
fases, op welke wijze wordt PS bij de voorgang 
betrokken? 

De Reus PS wordt jaarlijks bij de voortgang van projecten betrokken via het 
Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport, dat 
als bijlage bij de begroting wordt toegestuurd. 

30 VVD Mobiliteit, 
6.3 

61 De kapitaallasten van de investeringen liggen lager 
dan begroot omdat er nog geen afronding heeft 
plaats gevonden. Is er te verwachten dat de kosten 
verder worden verhoogd door de stijging van de 
prijzen in de markt of wordt er binnen budget 
gebleven? 

De Reus Ondanks dat wij het momenteel nog niet terugzien verwachten wij, mede 
door krapte op de arbeidsmarkt, dat de prijzen op termijn gaan stijgen. 
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31 D66 Gebieds-
ontwikkeling 

67,82 Wat is de status van de ontwikkelingen met de Regio 
Zwolle? Zijn de Flevolandse gemeenten voldoende 
aangehaakt en wat is de rol van de provincie daarin? 
Regio Zwolle mist ook in het overzicht op blz. 83 
over nationale samenwerking en bestuurlijke 
positionering 

Rijsberman De provincie Flevoland stemt bestuurlijk en ambtelijk af over relevante 
ontwikkelingen in het kader van de Regio Zwolle. Flevoland overlegt in dit 
verband tevens met de andere drie betrokken provincies (Overijssel, 
Drenthe, Gelderland). De focus ligt daarbij op gebieden waar we elkaar 
kunnen versterken. De gemeenten Noordoostpolder, Dronten en Urk 
participeren zelfstandig in dit samenwerkingsverband. 

32 D66 Noordelijk 
Flevoland 

67 Wordt in de plannen voor  de economische impulsen 
voor Noordelijk Flevoland ( inzet gelden ZZ lijn) ook 
gekeken naar aspecten als bereikbaarheid en wonen? 
Voor  toekomstige werknemers belangrijke aspecten. 

Appelman Ja. Belangrijk deel van de ZZL-gelden zijn besteed aan verbetering van de 
N50. Het programma richt zich op versterking van de economie, niet op 
wonen. 

33 D66 Noordelijk 
Flevoland 

67 Is de gebiedsontwikkeling Oostelijk Flevoland ook 
een  gebiedsprogramma? 

nvt Nee. Voor de gebiedsprogramma’s is Flevoland opgedeeld in Noord, Midden 
en Zuid. Daarmee is de gehele provincie gedekt (Dronten is bijvoorbeeld 
onderdeel van Midden). 

34 VVD MSNF 
 

69 Wat is de status van de beroepsprocedure bij de 
Raad van State inzake MSNF? 

Appelman Helaas is er nog geen uitspraak van de Raad van State (RvS). Het laatste 
bericht (brief) van de RvS dateert van 12 december 2018. Hierin heeft de 
RvS aangegeven de zaak opnieuw te heropenen en aan te houden tot er 
uitspraak is over de verwijzingszaken die de RvS aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie heeft voorgelegd. Op 7 november 2018 heeft het Hof 
van Justitie uitspraak gedaan over de uitleg van de Habitatrichtlijn en de 
zitting van de RvS over deze verwijzingszaken heeft 14 februari 2019 
plaatsgevonden. Nadat er uitspraak is in deze zaak zal onze zaak verder in 
behandeling genomen worden. 
 
Hiertegen hebben we bezwaar ingediend. Omdat dit een Crisis en 
herstelwet-plan is, had de RvS uiterlijk 20 maart 2018 (een half jaar na 
afloop van de beroepstermijn) uitspraak moeten doen. Dit bezwaar is niet 
gehonoreerd. 

35 VVD 8.0 kwaliteit 
openbaar 
bestuur, 
Europa 
 

79 Zijn er plannen zoals bijvoorbeeld een extra 
innovatiefonds om de Urkers te helpen eventuele 
inkomensderving van pulsvisserij? Zo ja, wat zijn de 
ideeen en welke kosten willen we hiervoor 
uittrekken? 

Appelman/
Rijsberman 

Op nationaal niveau is € 15 mln. beschikbaar voor de visserijsector uit het 
innovatiefonds in de periode 2019-2021. De provincie heeft in Brussel lobby 
gevoerd voor Brexit-compensatie voor de visserijsector 2021-2027 (zie ook 
vraag 37). 

36 Christen
Unie 

Bestuurs-
zaken 

86 Bestuurszaken: de lasten waren voor 2018 begroot 
op 146.000 euro, dat is ruim een ton meer begroot 
dan de uitgaven van het jaar 2017. De 
daadwerkelijke uitgaven in 2018 van 47.000 euro 
was echter bijna in lijn met de uitgaven in 2017 
(45.000). Hoe komt dat? 

Verbeek In product 8.2 worden jaarlijks een aantal budgetten geraamd die een 
wisselende (onvoorspelbare) uitputting kennen, zoals de budgetten voor de 
adviescommissie bezwaar- en beroep, processen en de Wet Dwangsom en 
Beroep. In totaal is hiervoor bijna € 40.000 geraamd, maar is in 2017 en 
2018 ongeveer € 15.000 uitgegeven. Uitgaven op deze posten zijn niet 
beïnvloedbaar, omdat deze een externe oorzaak kennen.  
Daarnaast is in de begroting vanaf 2018 structureel een bedrag van 
€ 55.000 opgenomen voor veiligheid. Voor de intensivering van veiligheid 
inclusief het onderwerp ondermijning moest meer inzet worden 
georganiseerd. Hierin is vertraging ontstaan. Bovendien zijn de 
werkzaamheden in de eerste fase vooral verkennend van aard geweest 
waardoor dit nog niet tot uitvoeringskosten heeft geleid. De uitvoering van 
bijvoorbeeld een weerbaarheidsscan van de provincie - begroot € 20.000 - 
komen nu ten laste van de begrotingsjaar 2019. Oftewel, het verschil 
tussen 2018 en 2017 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de (nog) 
niet bestede middelen voor Veiligheid. 
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In tabelvorm ziet dat er als volgt uit: 
 2017 2018 
Regulier budget 93.422 90.840 
Extra budget Veiligheid 0 55.000 
Totaal budget 93.422 145.840 
Rekening 45.484 47.421 
Saldo 47.938 98.589 

 

37 VVD 8.0 kwaliteit 
openbaar 
bestuur, 
Europa 
 

82/83 wat zijn de effecten van de genoemde lobby, (een 
na onderste punt) Komen deze overeen met de 
verwachtingen? Hoe loopt de samenwerking met TK 
en andere partijen? Is er een impactscenario voor 
bijvoorbeeld Brexit in relatie tot de effecten voor de 
visserij op Urk? 
De afwikkeling van Brexit kan invloed hebben op de 
economische ontwikkeling in Flevoland. Dit kan een 
negatief effect hebben op lopende business cases 
(bijvoorbeeld buitendijkse haven bij Urk). Hoe gaan 
we hier mee om? 
 

Rijsberman Voor de effecten van de lobby wordt verwezen naar de PS 
halfjaarrapportages. De in het coalitieakkoord geformuleerde wenselijke 
bestuurlijke oriëntatie van “grensontkennnend werken” resulteerde in een 
actief gebruik van kansen die Europa biedt. Voor de belangenbehartiging 
werkt de provincie goed samen met andere partijen in Brussel en richting 
Tweede Kamer. De ambities wat betreft het binnenhalen van fondsen, 
zoals geformuleerd in de Europastrategie 2016-2019, zijn in ruime mate 
gerealiseerd (zie: ERAC verslag “Europese euro’s in Flevoland). 
De mogelijke gevolgen van Brexit op de Urker visserij zijn (samen met de 
gemeente en sector) in beeld gebracht en succesvol geagendeerd in 
Brussel. Aanvankelijk was visserij geen prioritair gespreksthema in de 
Brexit onderhandelingen; nu wel. Mede door Flevolandse inzet is een 
Europees Brexit-compensatie middel toegevoegd binnen het EFMZV-fonds 
2014-2020 en zet het Europees Parlement in op het creëren van een 
mogelijkheid tot financiële Brexit-compensatie in het nieuwe Europees 
regionaal ontwikkelingsfonds 2021-2027. Binnen de Regiodeal zijn de 
mogelijke gevolgen van Brexit als aandachtspunt meegenomen voor de 
gewenste structuurversterking bij de maritieme sector van Urk.  
 
De Brexit heeft naar verwachting geen negatieve impact op de businesscase 
van de buitendijkse haven bij Urk. De maritieme ondernemers die zich op 
de servicehaven zullen vestigen opereren wereldwijd, waarmee de impact 
van de Brexit op deze bedrijven (zeer) beperkt zal zijn. 

38 Christen
Unie 

Reserve 
Flevokust 
Haven 

93/94 Evt. vraag over toelichting over het voor het 
maximale bedrag onttrekken uit de reserve ten bate 
van de Flevokust Haven. Waarom het maximale 
bedrag van 7.3M? Was een kleiner deel niet mogelijk 
geweest? 

Appelman Bij de besluitvorming voor het beschikbaar stellen van het krediet voor 
Flevokust Haven is de reserve ingesteld voor de dekking van toekomstige 
afwaarderingen (onrendabele top) of aanloopverliezen in de exploitatie. 
Door de boekhoudkundige afwaardering van de haven ontstaat een positief 
effect in de exploitatie, waardoor er naar verwachting geen 
aanloopverliezen meer zullen zijn. De reserve zou daardoor niet meer 
nodig zijn. Er is gehandeld in overeenstemming met eerdere besluitvorming 
van Provinciale Staten en de verslaggevingsvoorschriften, gebaseerd op een 
onafhankelijk extern taxatierapport. 
Op basis van deze verslaggevingsvoorschriften (in afstemming met de 
accountant) was een kleiner deel niet mogelijk.  

39 SP Aanbe-
velingen 
Randstede-
lijke 
rekenkamer 
 

125 Is het juist geïnterpreteerd dat er in 2018 nog 
aanbevelingen uit 2014 zijn geïmplementeerd? Wat 
is de reden dat dat nu (pas) gebeurt 

GS Voor de uitvoering van aanbevelingen wordt in GS een aanpak vastgesteld. 
De aanbevelingen, zoals rond ‘geheimhouding’, worden op deze wijze 
gefaseerd opgepakt waardoor realisatie bij de meeste onderzoeken een 
meerjarig traject is. 
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40 SP Ziekte-
verzuim 
 

127 Is de 5,1 % ziekteverzuim waarover wordt gesproken, 
vergelijkbaar met andere provincies en vergelijkbaar 
met voorgaande jaren?  

Verbeek Het verzuimpercentage van 5,1% genoemd in de jaarstukken is inclusief 
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Exclusief deze typen verlof komt het 
verzuim in 2018 uit op 4,7%. Ten opzichte van voorgaande jaren is het 
ziekteverzuim relatief laag. In 2016 was dit 5,2% en in 2017 4,9%. Het 
verzuim in die jaren was ook boven het gemiddelde ziekteverzuim van alle 
provincies in 2016 (4,4%) en 2017 (4,5%). Vergelijkende personele 
informatie over alle provincies, waaronder het ziekteverzuim, is te vinden 
op de openbare website https://personeelsmonitorprovincies.onderzoek.nl 
De gegevens van de andere provincies over 2018 zijn op moment van 
schrijven nog niet beschikbaar. 

41 SP Ruimtelijke 
ontwikkeling 

146 De activiteiten lopen door in 2019, maar de 300k 
valt wel vrij in het jr-reserve. Wordt daar dan iets 
meegedaan in de resultaatbestemming? 

De Reus / 
Rijsberman 

Alleen de resterende middelen (€ 108.000) voor Lelystad Next Level zijn 
voorgesteld om over te hevelen naar 2019. Het overige deel is niet 
opgenomen in de resultaatbestemming (€ 192.000).  

42 SP Innovatie-
fonds 
Bibliotheken 
 

146 Er is een beperkt aantal aanvragen ingediend voor 
het innovatiefonds bibliotheken  
Is er er reden aan te geven waarom? (Bekendheid  
ingewikkeldheid aanvraag ?)   

Rijsberman Het innovatiefonds is vorig jaar voor het eerst als zodanig opengesteld en 
kent dus nog geen langjarige ‘traditie’ en bekendheid. Om te attenderen 
op de mogelijkheid om in mei een aanvraag te doen, is medio maart een 
artikel geplaatst in het digitale Weekbericht (en daarmee op de website) 
en sociale media van de provincie. Daarnaast zijn bekende, potentiële 
aanvragers op de regeling geattendeerd.    

 
 

https://personeelsmonitorprovincies.onderzoek.nl/

