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Onderwerp Statenbrief: Effecten meicirculaire provinciefonds 2015 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 

Geachte dames en heren, 
 
 

Inleiding 
 
 

Aanleiding 
Wij ontvangen drie maal per jaar informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de (hoogte van de) 
provinciefondsuitkeringen: in mei, in september en in december, ter afronding van het lopende jaar. 
Op 1 juni jl. hebben. wij de meicirculaire provinciefonds 2015 ontvangen. De uitwerking van de meicirculaire is 
niet verwerkt in het (meerjaren)perspectief van de Kadernota 2015, omdat deze circulaire ten tijde van het 
samenstellen van de Kadernota nog niet beschikbaar was. De meicirculaire is één van de bouwstenen van de 
begroting (2016). 
 
 

Voorgeschiedenis 
De ramingen van de algemene uitkering provinciefonds in de Kadernota 2015 (pag. 16) zijn gebaseerd op de 
meicirculaire 2014 en de september- en decembercirculaire 2014.  
 
 

Essentie / samenvatting: 

De meicirculaire leidt tot neerwaartse bijstellingen van onze ramingen van de algemene uitkering provinciefonds 
en tot een positieve bijstelling van onze ramingen opcenten MRB. 
De (doorrekening van de) meicirculaire provinciefonds 2015 geeft het onderstaande totaalbeeld (afgezet tegen de 
september- en decembercirculaire 2014, zoals verwerkt in de Kadernota 2015). 
 
 

 

Begrotingssaldo 2015 2016 2017 2018 2019

x € 1.000

Saldo Kadernota t.b.v. Begroting 2016 0 0 0 0 0

Bijstelling raming algemene uitkering provinciefonds -2.658 -4.546 -6.139 -6.148 -6.198 

Stand Kadernota na meicirculaire -2.658 -4.546 -6.139 -6.148 -6.198 

Bijstelling raming opbrengsten MRB                             

(op grond van uitgangspunten meicirculaire)
0 1.177 1.762 2.358 2.960

Stand voor begroting 2016 -2.658 -3.369 -4.377 -3.790 -3.238 



 

  

 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
 
 
Financiële consequenties 

 
Ja, zie tabel op vorige pagina. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

 

1. De begroting 2016 wordt op 2 november behandeld in Provinciale Staten.  

2. Gedurende de zomermaanden wordt er gewerkt aan opstellen van een (meerjarig) sluitende begroting. 

Als (eerste) oplossingsrichtingen voor het wegwerken van het begrotingstekort wordt gekeken naar: 

 

a. het optimaliseren van programma’s, zero based budgeting (v.a. begroting 2016); 

b. het sturen op het verkrijgen van een structureel begrotingsoverschot om toekomstige 

overeenkomstige tegenvallers (beter) op te kunnen vangen (v.a. begroting 2016); 

c. het herzien van het Kadernota-proces (in relatie tot de begrotingscyclus) opdat de meicirculaire in 

het vervolg wel kan worden betrokken in het begrotingsperspectief; 

d. het herbeoordelen van de verdeling van onze algemene inkomsten, in relatie tot de doeluitkeringen; 

e. het halen van de stofkam door onze reservepositie (conform afspraak in het coalitie-akkoord); 

f. de prognose van het (jaarrekening)resultaat 2015: monitoren en Hardclose op 30 september (1/3–

deel naar algemene reserves); en 

g. het bezien van onze subsidierelaties (langere termijn). 
 

3. In IPO-verband wordt nog uitgezocht in hoeverre de (verdeel)systematiek van het provinciefonds het 

toelaat dat de trendmatige toename van aantal auto’s via het provinciefonds wordt gecompenseerd in de 

algemene uitkering. Ter illustratie: Flevoland zakt hierdoor terug naar een negatieve algemene uitkering.  
 
 
Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
  



 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 16-6-2015 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Staten 

DOORKIESNUMMER 2453 

ONDERWERP Doorrekening meicirculaire provinciefonds 2015 

 
De (doorrekening van de) meicirculaire provinciefonds 2015 geeft het onderstaande beeld, afgezet tegen de 
september- en decembercirculaire 2014, zoals verwerkt in de Kadernota 2015: 
 
 

 
 
Er zijn een drietal oorzaken aan te wijzen voor de negatieve bijstellingen (met name vanaf 2016): 
 

1. Herziening maatstaf belastingcapaciteit (negatief effect); 

2. Hogere uitname jeugdzorg dan zelf geraamd (negatief effect); en 

3. Aanpassing uitkeringsfactor, eenheden en bedragen per eenheid (positief effect). 

 
Hieronder wordt op deze punten afzonderlijk ingezoomd.  
 
 
1. Bijstelling maatstaf belastingcapaciteit MRB 

 
A. Toelichting op maatstaf 
 
Voor de verdeling van de middelen uit het provinciefonds over de provincies wordt een verdeelmodel gehanteerd. 
Dit model bevat zogenaamde verdeelmaatstaven, zoals het aantal inwoners, het oppervlakte land en water, de 
lengte van de wegen, etc. Aan iedere verdeelmaatstaf hangt een bedrag. Het totaal aantal inwoners, hectares, 
kilometers wegen, etc. bepaalt dan uiteindelijk de hoogte van de provinciefondsuitkering per provincie. Eén van 
die maatstaven is de belastingcapaciteit MRB. Deze maatstaf is bijzonder in die zin dat hij een negatieve invloed 
heeft op de hoogte van de uitkering. Hoe hoger de belastingcapaciteit MRB van een provincie, hoe lager de 
provinciefondsuitkering. De gedachte hierbij is dat de provinciefondsuitkering aanvullend is op datgene wat een 
provincie (bij gelijke belastingdruk) aan eigen inkomsten kan verwerven. 
 
In het verdeelmodel is de maatstaf belastingcapaciteit MRB als volgt vormgegeven; de belastingcapaciteit MRB 
van een provincie wordt bepaald door uit te gaan van het aantal belastbare auto’s maal de hoofdsom 
(gewichtsklassen)  te vermenigvuldigen met een vastgesteld rekentarief van 65,9 opcenten. De daaruit 
resulterende opbrengst wordt gehanteerd als de eigen inkomsten die een provincie geacht wordt te genereren. 
Een provincie is uiteraard vrij een hoger of lager tarief te hanteren dan het rekentarief (PU = 72,6). Dat heeft geen 
invloed op de hoogte van de provinciefondsuitkering. 
 
 

Uitkering provinciefonds 2014 2015 2016 2017 2018 2019

x € 1.000

Stand alg. uitk. prov.f. B.2015 (p.16) 42.273 41.748 36.276 37.008 36.846 36.683

Stand alg. uitk. prov.f. sept.circ. 2014 41.990 40.604 41.518 42.527 42.813 43.842

Stand alg. uitk. prov.f. dec. circ. 2014 41.985 nvt nvt nvt nvt nvt

Zelf geraamde uitname transitie jeugdzorg -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 

Stand alg. uitk. prov.f. Kadernota 2015 (p.14) 41.985 40.604 35.518 36.527 36.813 37.842

Stand alg. uitk. prov.f. mei. circ. = B.2016 41.997 37.946 30.972 30.388 30.665 31.644

Bijstelling raming o.g.v. meicirculaire 12 -2.658 -4.546 -6.139 -6.148 -6.198 
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B. Effect bijstelling maatstaf 
 
 

 
 
De korting op de algemene uitkering voor onze belastingcapaciteit loopt in de meicirculaire 2015 op met € 11,35 
mln. in 2016 tot € 15,66 mln. in 2019 (ten opzichte van de septembercirculaire 2014). 
Hiervoor zijn een drietal oorzaken aan te wijzen: 
 

I. Belastbaarstelling zuinige auto’s 

De belastbaarstelling van zuinige auto’s in 2014 heeft tot gevolg dat het aantal voertuigen dat 

belastingplichtig is toeneemt. In 2015 gaat het om een (voorlopige) toename van ongeveer 77.000 

voertuigen. Daarbij is er ook sprake van een (onvoorziene) autonome groei van het wagenpark, met nog 

eens 19.000 voertuigen. Het aantal belastingplichtige voertuigen in  2014 bedroeg iets meer dan 

537.000, in 2015 loopt dit op tot ruim 633.000. Een toename van ongeveer 96.000 (77.000 + 19.000). De 

toename van het aantal belastingplichtige voertuigen maal de hoofdsom (gewichtsklasse) maal de 

trendmatige groei (zie onder 3.) maal het vaste rekentarief (65,9) leidt tot de bijstellingen in 

bovenstaande tabel.  

 

II. Loslaten t-2-systematiek  

Tot de meicirculaire 2015 was er sprake van een time lag van twee jaar voordat wijzigingen in de 

belastingcapaciteit van een provincie (ten opzichte van het landelijk gemiddelde) zich vertaalden in een 

bijstelling van de maatstaf van het provinciefonds. Voor de ene provincie betekende dit een voordeel 

(wanneer de belastingcapaciteit zich positief ontwikkelde) en voor de andere provincie bracht dit een 

juist een nadeel met zich mee (wanneer de belastingcapaciteit zich negatief ontwikkelde). Tot het 

loslaten van de t-2 systematiek is (daarom) besloten in het IPO-bestuur van 10/11 september 2014 (in 

het kader van de onderhoudsagenda provinciefonds). 

Echter, door het loslaten van de t-2 systematiek in 2016 vertaalt de (positieve) groei van onze 

belastingcapaciteit in 2015 zich nu direct door in de maatstaf voor 2016. Voorheen zou dit pas twee jaar 

later effect hebben gehad op de maatstaf in 2018 (t+2). 

 

III. Trendmatige groei wagenpark, in plaats van trendmatige krimp 

De meicirculaire gaat uit van een trendmatige groei van de belastingcapaciteit opcenten MRB van 1,0% 

vanaf 2016.  De septembercirculaire ging nog van een trendmatige krimp van 0,4%.  

Wij zelf gaan uit van een trendmatige groei van 0,5% vanaf 2017. 

 

C. Effect bijstelling belastingcapaciteit op onze raming inkomsten MRB 

 

Tegenover de hogere korting voor onze belastingcapaciteit MRB staan dus wel hogere opbrengsten uit de 

opcenten MRB. Echter, deze hogere opbrengsten zijn voor een deel reeds verwerkt in het perspectief van de 

Begroting 2015 en de Kadernota 2015. De lagere opbrengst uit het provinciefonds - die nu volgt uit de 

meicirculaire - is niet in het perspectief van de Kadernota verwerkt. De bijstelling van de raming van onze 

inkomsten uit de opcenten MRB op grond van de uitgangspunten van de meicirculaire ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

Maatstaf belastingcapaciteit (-/-)

Hoofdsom x aantal voertuigen 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Septembercirculaire 2014 1.482.040 1.430.584 1.424.862 1.419.162 1.413.486 1.407.832

Meicirculaire 2015 1.482.040 1.430.584 1.597.080 1.613.051 1.629.181 1.645.473

Verschil: 0 0 -172.218 -193.888 -215.696 -237.641 

Verschil x fictief tarief MRB (65,9) 0 0 -11.349.177 -12.777.246 -14.214.338 -15.660.563 

Raming opbrengst MRB

x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kadernota (pag. 14) 114.771 115.345 115.921 116.501

Meicirculaire 115.948 117.107 118.279 119.461

Bijstelling raming o.g.v. uitg.p. meic. 0 0 1.177 1.762 2.358 2.960

In 2014 en 2015 geldt de t-2 

systematiek nog. Bijstelling is 0
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2.   Uitname Jeugdzorg 

De uitname voor de transitie van de jeugdzorg (€ 90 mln.) was in de septembercirculaire nog niet verdeeld. Om 
die reden hadden wij hiervoor zelf een raming gemaakt die € 6 mln. bedroeg. In de meicirculaire is de uitname 
verdeeld, door de maatstaf jongeren op nul te zetten. Per saldo betekent dit voor ons een bijstelling van € 7,2 
mln. Een structureel nadeel van € 1,2 mln. vanaf 2016. Opgemerkt zij wel dat de uitname ook ‘‘leidt tot een 
verhoging van de uitkeringsfactor, omdat sprake is van een klein verschil tussen het bedrag van uitname en het 
beslag van de maatstaf jongeren.’’ In de onderstaande tabel is vorenstaande samengevat. 
 
 

 
 
3. Aanpassing uitkeringsfactor, eenheden en bedragen per eenheid 

De positieve aanpassing van de uitkeringsfactor (en beperkt de aanpassing van de eenheden en de bedragen per 
eenheid) leiden per saldo tot de volgende bijstellingen (ten opzichte van de septembercirculaire 2014).  
 
 

 
 
De neerwaartse bijstelling van het accres in 2015 is het gevolg van de ‘‘samen-trap-op-trap-af-systematiek’’ met 
het Rijk (onder meer lagere loon- prijsontwikkeling) en de afrekening over 2014.  
 
4. Samenvatting alle bijstellingen 

De hiervoor beschreven bijstellingen op grond van de meicirculaire leiden tot het volgende totaalbeeld: 
 
 

 
 
5. Voorzienbaarheid bijstellingen 

 
Aanpassing maatstaf MRB was beperkt voorzienbaar geweest 
 

 Aanpassingen maatstaf MRB zijn niet te herleiden uit (eerdere) circulaires 

 BZK gaat uit van actuele gegevens, wij baseren ons op ramingen begin jaar 

 Groeiverwachting BZK optimistischer dan onze eigen ramingen 

 Wel verband kunnen leggen tussen belastbaarstelling zuinige auto’s waardoor hogere 

belastingcapaciteit met als gevolg hogere korting op de algemene uitkering 

Uitname jeugdzorg (-/-)

x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eigen raming (toegepast bij septembercirc.) 6.000 6.000 6.000 6.000

Meicirculaire 2015 7.200 7.200 7.200 7.200

Verschil -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

Bijstelling uitkeringsfactor (en beperkt eenheden en bedragen)

x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Verschil t.o.v. septembercirculaire 12 -2.658 8.003 7.838 9.266 10.663

Samenvatting bijstellingen t.o.v. september- en decembercirculaire

x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bijstelling maatstaf belastingcap. -11.349 -12.777 -14.214 -15.661 

Bijstelling jeugdzorg -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

Bijstelling uitkeringsfactor, enz. 12 -2.658 8.003 7.838 9.266 10.663

Bijstelling raming inkomsten MRB 1.177 1.762 2.358 2.960

Totaal bijstellingen (t.o.v. sept.circ.) 12 -2.658 -3.369 -4.377 -3.791 -3.237 


