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DATUM 23-6-2014 

AAN Commissie BEM 

VAN J.W.R. van Lunteren 

STELLER drs. C.A.B. Kooijman 

DOORKIESNUMMER 2453 

ONDERWERP Ter informatie: effecten meicirculaire provinciefonds 2014 

 

1. Inleiding 

Wij ontvangen driemaal per jaar informatie van Binnenlandse Zaken over de (hoogte van de) provinciefonds-

uitkeringen: in mei, in september en in december, ter afronding van het lopende jaar.  

Op 30 mei jl. hebben wij de meicirculaire provinciefonds 2014 ontvangen. 

De voorjaarsnota 2014 (pagina 19) bevat de laatst bijgestelde ramingen van onze inkomsten uit de algemene 

uitkering provinciefonds. Deze ramingen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2013, de septembercirculaire 2013 en 

de decembercirculaire 2013 en betreffen de periode 2013 - 2018. In dit MEMO zijn de financiële en beleidsmatige 

gevolgen beschreven van de meicirculaire 2014 voor de provincie Utrecht.  

 

2. Concreet voorliggende vraag  

Kennisnemen van de gevolgen van de meicirculaire provinciefonds 2014 op de geraamde inkomsten uit de 

algemene uitkering provinciefonds. 

 

3. Financiële samenvatting 

De onderstaande tabel 1 toont de financiële gevolgen van de meicirculaire 2014 op het in de voorjaarsnota 2014 

geraamde begrotingssaldo (pagina 12). Tabel 2 toont hierna de financiële gevolgen op de begrote omvang van 

de algemene uitkering in totaal, afgezet tegen de raming in de voorjaarsnota 2014 (pagina 19).  

De jaarschijf 2013 is in onderstaande tabellen niet opgenomen. De in de jaarrekening (afgesloten) jaarschijf 2013 

wordt met 2 (x € 1.000) neerwaarts bijgesteld.  

 

Begrotingssaldo PU 

(x €1.000) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Saldo begroting VJN 2014 (p.12) 1.000 1.000 3.195 2.024 327 

Bijstelling o.g.v. meicirculaire -194 1.714 2.413 2.864 3.032 

Herzien begrotingssaldo 806 2.714 5.608 4.888 3.359 

Tabel 1: herzien begrotingssaldo 

 

Uitkering Provinciefonds 

(x €1.000) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Stand alg. uitk. meicirc. 42.273 41.748 42.276 43.008 42.846 

Af: eigen raming niet verdeelde 

uitname JGD   -6.000 -6.000 -6.000 

Raming alg. uitk. meicirc. 42.273 41.748 36.276 37.008 36.846 

      

Raming alg. uitk. VJN 2014 (p.19) 42.467 40.034 33.863 34.144 33.814 

      

Bijstelling raming -194 1.714 2.413 2.864 3.032 

Tabel 2: bijstelling raming algemene uitkering 
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4. Beleidsmatige toelichtingen 

 

2.1. Accressen 

Het accres 2014 wordt, ten opzichte van de raming in de septembercirculaire 2013, neerwaarts bijgesteld. Vanaf 

2015 is sprake van een positieve bijstelling van het accres.  

In de onderstaande tabel 3 staan de herziene accressen vermeld. De accreseffecten worden met name 

veroorzaakt door een structureel lagere prijsontwikkeling, lagere loonontwikkeling in 2014, meevaller bij 

dividenden (€ +- 100 mln.) en het besluiten tot enkele kasschuiven waarbij middelen uit 2014 (+- € 250 mln.) 

worden doorgeschoven naar de jaren 2016 en 2017. 

 

Mutatie accressen  

(x €1.000) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Totaal (cf. circulaire p.5) -15.451 1.347 9.844 13.544 15.342 

Tabel 3: Mutatie accressen provinciefonds t.o.v. septembercirculaire 2013 

 

2.2 Brede doeluitkering verkeer en vervoer 

Met ingang van 2016 zullen de voor de provincies bestemde BDU -middelen worden toegevoegd aan het 

provinciefonds. Bedragen staan in de meicirculaire nog vermeld als P.M. 

 

2.3 Uitname BTW -compensatiefonds 

De verdeelwijze van de uitname van € 40,339 miljoen in verband met het BTW  -compensatiefonds blijft 

ongewijzigd: verdeling via de uitkeringsfactor.  

 

2.4 Politieke ambtsdragers 

In eerdere circulaires is een uitname van € 10 miljoen opgenomen in verband met een vermindering van het 

aantal politieke ambtsdragers. Hiervoor was tot nu toe geen verdeelwijze bepaald.  

Besloten is de uitname te verdelen via de uitkeringsfactor. 

 

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen  2014-2015 

 

2.5 Natuur  

In tegenstelling tot de melding in paragraaf 3.3 van de decembercirculaire 2013 blijven de middelen voor natuur 

vooralsnog uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering. 

Besluitvorming over de 400 fte’s die per 2015 van de Dienst Landelijke Gebied (DLG) worden overgedragen aan 

de desbetreffende provincies vindt naar verwachting plaats in juni 2014. De verdeling van het in het 

Bestuursakkoord natuur overeengekomen bedrag van € 41 miljoen kan vervolgens bekend worden gemaakt in de 

septembercirculaire 2014. Op dit moment is de inschatting dat de verhoging van het provinciefonds voldoende is 

om de over te nemen fte’s te financieren. 

 

2.6 Green Deal 

Voor de uitvoering van de Green Deal-afspraken met de provincie Utrecht wordt in 2014 een bedrag van                

€ 400.000 uitgekeerd. Dit betreft een bijdrage voor de door de provincie opgerichte aanjaagfaciliteit die 

initiatiefnemers van energieprojecten ontzorgt bij de uiteindelijke financiering. 

 

2.7 Erfgoed en Ruimte (Limes) 

Wij ontvangen in 2014 een eenmalige decentralisatie-uitkering van € 310.000 voor De Limes. Per afzonderlijke 

brief zijn wij reeds eerder door het Ministerie hierover (inhoudelijk) geïnformeerd. 


