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Memorandum 
 
Datum : 7 december 2007 

Aan : PS 

Van : GS Tel.: 2126 

Onderwerp : Beantwoording vragen commissie BEM (19-11) 

Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
In de commissie BEM van 19 november j.l. kwamen de volgende vragen aan de orde m.b.t. de 
begroting 2008: 
 

1. “Vertaling”septembercirculaire Min BZK; gevolgen voor provincie Utrecht 
2. Is het voordeel van 2,3 miljoen lagere salarislasten structureel danwel incidenteel (onderdeel 

van analyse jaarrekeningresultaat 2006)? 
3. Er komt meer informatie over de inkomsten die verkregen worden door de verhuur van 

parkeerplaatsen en overige baten. 
 
Antwoorden: bladzijde 2 en verder 
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Antwoorden: 
Vraag 1 
 
Ontwikkeling provinciefonds 2008 n.a.v. de septembercirculaire  2007 
 
Groei in de komende jaren met een piek in 2008 
Op 18 september j.l. ontving de provincie Utrecht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties de septembercirculaire toegestuurd met betrekking tot de ontwikkelingen van het 
provinciefonds. In deze circulaire zijn de voornemens van de miljoenennota 2008 verwerkt. Dat 
betekent dat rekening is gehouden met een forse investering van het kabinet in duurzame ontwikkeling 
(verbetering wijken, kwaliteit onderwijs, gebruik duurzame energie en gebruik van openbaar vervoer). 
Dit heeft tot gevolg dat het accres (= procentuele verhoging, gebaseerd op groei van de rijksuitgaven) 
voor de jaren 2008 t/m 2010 naar boven is bijgesteld ten opzichte van de junicirculaire. In 2008 is de 
toename het grootst.  
Vanaf 2009 daalt het acress door afname van de extra rijksuitgaven voor onderwijs en infrastructuur. 
 

Ter illustratie de ontwikkeling van de accressen (bedragen voor provincies in totaal): 
 
Tabel 5.2.1   Accressen 2007-2012, stand junicirculaire van 2007

uitkeringsjaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012

accres in procenten 6,09% 4,47% 3,39% 2,55 % 2,20 % 1,97 %

accres in miljoenen euro's 65,987 51,148 40,802 31,732 28,075 25,693

Bron: september 2007 circulaire min BZK 
 
Raming 2007 naar beneden bijgesteld 
Ten opzichte van de raming in juni is de ontwikkeling van het accres (procentuele stijging) voor 2007 
bijgesteld van 6,09% naar 5,63%. De daling heeft te maken met minder rijksuitgaven dan begroot voor 
sociale zekerheid en rente. Door de koppeling tussen de ontwikkeling van rijksuitgaven en het 
provinciefonds daalt ook het accres. 
De huidige bevoorschotting uit het provinciefonds is nog gebaseerd op de oude raming (juni-circulaire 
2007). Het uiteindelijke accres over 2007 zal in de maartcirculaire 2008 worden vastgesteld op basis 
van de Voorlopige Rekening 2007 van het Rijk. 
 
Bijdragen 2008 van de provincies in de investeringen van de rijksbegroting 
In de junicirculaire was nog sprake van een verlaging van de uitkering met € 22 mln. (= aandeel 
provincie Utrecht) als bijdrage aan de bekostiging van de investeringsagenda van het Rijk voor 2008. 
Het ging nog om een raming vooruitlopend op het nog te sluiten bestuursakkoord. Deze verlaging is in 
de septembercirculaire teruggedraaid omdat op 3 september j.l. het Rijk een bestuursakkoord heeft 
gesloten met het IPO waarbij de provincies dat geld uit hun eigen middelen betalen. Utrecht moet 

Tabel 1.4   Accressen 2007-2012, stand Miljoenennota 2008  (septembercirculaire 2007)

uitkeringsjaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012

accres in procenten 5,63% 6,52% 4,49% 3,00% 2,06% 2,46%

accres in miljoenen euro's 61,384 73,006 54,295 31,909 22,546 27,522

verschil met de junicirculaire 2007 -4,603 21,858 13,493 0,177 -5,529 -1,829
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volgens dat akkoord per 1 maart 2008 € 23 mln. betalen: 20 mln. voor de rijksweg A2 Holendrecht-
Oudenrijn en € 3 mln. voor het Investerings-programma Landelijk Gebied. 
 
Voor de jaren 2009 t/m 2011 houdt het Rijk nog wel rekening met een verlaging van de uitkering als 
gevolg van voorgenomen decentralisatie van taken van Rijk naar provincies. Dit wordt verder 
uitgewerkt door een gemengde commissie. Daarover meer in de meicirculaire 2008. 
 
Betekenis voor de provincie Utrecht 
De verlaging van de uitkering met € 22 (inschatting junicirculaire) is teruggedraaid. Dit bedrag wordt 
alsnog uitgekeerd. Daar tegenover staat dat we op 1 maart 2008 de € 23 uit het bestuursakkoord 
moeten afdragen. Voor de jaren 2009 t/m 2011 houdt het Rijk in haar raming nog wel rekening met 
een vergelijkbare uitname. 
Als we de oorspronkelijke raming van de afname ad € 22 mln. buiten beschouwing laten, is de 
verwachting dat de uitkering hoger zal uitpakken dan in de begroting is voorzien. De verschillen zijn 
af te lezen op de onderste regel van de tabel hierna.   
 
Als we de gegevens doorrekenen komen we voor de provincie Utrecht uit op de volgende stand: 
(Bedragen x € 1.000) 
Uitkeringsjaar: 2007 2008 2009 2010 2011 
Stand Begroting 2008 (sept. circ 2006.) 56.426 58.627 60.315 61.618 62.776
Stand juni 2007 circulaire 57.735 38.549 39.856 40.872 41.771

Stand september 2007 circulaire 57.813 60.654 40.985 42.214 43.084

Verschil begr. 2008 en sept. circ. 
2007 

1.387 2.027 - 19.330 - 19.404 - 19.692

Toelichting 
Het feit dat alle  provincies samen in 2008 uit hun vermogen in totaal € 200 mln. bijdragen aan de 
rijksbegroting, heeft tevens tot gevolg dat de rijksuitgaven € 200 mln. lager worden en daarmee dus 
ook de grondslag voor het accres (= procentuele verhoging, gebaseerd op groei van de rijksuitgaven). 
Dit heeft een negatieve invloed op het accres voor de jaren 2010 – 2012. Concreet betekent dit, dat 
overeenkomstig de septembercirculaire, voor de jaren 2009 – 2011 vooralsnog wordt uitgegaan van 
een uitname ter grootte van circa 19 mln. Voor 2008 is deze uitname vooralsnog eenmalig 
teruggedraaid. 
 
Afloop regeling inzake anti-discriminatievoorziening 
De regeling inzake anti-discriminatievoorziening loopt in 2008 voor het laatst via het provinciefonds. 
De provincie Utrecht ontvangt in 2008 nog eenmaal € 189.344. Vanaf 2009 raken we dit kwijt omdat 
het wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds.  
 
Halvering behoedzaamheidsreserve in 2008 
De provincie Utrecht ontvangt maandelijks een twaalfde van de voorlopig berekende uitkering uit het 
provinciefonds. Bij de bevoorschotting houdt het Rijk momenteel voor alle provincies ruim € 18 mln. 
achter de hand en stort dit in een behoedzaamheidsreserve. Bij de definitieve vaststelling volgt de 
afrekening met – afhankelijk van de uitkomst – eventueel een uitkering uit de reserve. 
In het jaar 2008 wordt de behoedzaamheidsreserve gehalveerd tot circa € 10 mln. Dit betekent dat de 
bevoorschotting in zijn geheel omhoog gaat. Daartegenover staat dat de maandelijkse termijnen al 
vanaf september 2008 zullen worden bijgesteld als de ramingen in de septembercirculaire (inclusief 
miljoenennota) daartoe aanleiding geven. 
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Vraag 2 
Is het voordeel van 2,3 miljoen lagere salarislasten structureel danwel incidenteel? 
 
Antwoord: nadere analyse van het voordelig resultaat van € 2,3 miljoen laat zien dat slechts een 
beperkt deel een structureel karakter heeft. Het betreft met name de afgeschafte werkgeversbijdrage 
IZR aan voormalige werknemers. In 2006 bedroeg het voordeel € 317.000. In de halfjaarrapportage 
2007 is in dit kader reeds € 540.000 teruggevloeid naar de algemene middelen. Het resterende 
voordeel van € 2 miljoen is incidenteel van karakter. Wellicht ten overvloede verwijzen wij naar de 
uitgebreide beschrijving op pagina 61 t/m 63 van deel 1 van de jaarrekening 2006. 
 
Vraag 3 
In de tabel op bladzijde 210 is een bedrag opgenomen van € 1,4 mln aan overige baten. Waaruit 
bestaan deze? Daarnaast wordt inzicht gevraagd in de inkomsten uit verhuur parkeerplaatsen. 
 
Antwoord:
In de toelichting op pagina 203 is aangegeven dat de overige baten voortvloeien uit een toerekening 
van rentekosten aan investeringen. Zie ook de staat van vaste activa op pagina 257 en 258 van de 
programmabegroting.  
 
Ten aanzien van de inkomsten van de provincie Utrecht (in euro’s) verkregen door de verhuur van 
parkeerplaatsen kan het volgende overzicht worden gepresenteerd: 
 

jaar 
2006 2007

Fortis 51.475 51.990
OLM 1.450 1.465
Regio Randstad 4.350 4.380
Yacht Groep (t/m 
2006) 

280 -

Totaal 57.555 57.835
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