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AAN Provinciale Staten 

VAN GS- gedeputeerde Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER 3500 

ONDERWERP Analyse miljoenennota en Rijksbegroting 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

In onze eigen organisatie is een analyse gemaakt van de voor de provincie Utrecht relevante ontwikkelingen in de 

miljoenennota en Rijksbegroting. Dit is een ambtelijke analyse. Ook het IPO heeft een reactie geformuleerd op de 

Rijksbegroting. (zie hiervoor http://www.ipo.nl/publicaties/reactie-provincies-prinsjesdag-2017)  

 

Graag deel ik eerder genoemde analyse met u. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mariëtte Pennarts 

  



 
 
 
 

2 
 

Financiën  

Miljoenennota 

1. Trap-op met het Rijk (2018 en latere jaren): De hoogte van de uitgaven van het Rijk werkt via de 
normeringsystematiek door in de indexatie van het Gemeentefonds, Provinciefonds en het plafond van het 
Btw-compensatiefonds. De jaarlijkse indexatie van de fondsen heet het accres. Actualisatie van het 
uitgavenbeeld 2017 en verder laat zien dat het accres over de hele linie is gestegen. De uitgavenkant van de 
rijksbegroting groeit van 264,3 miljard euro dit jaar tot 274,7 miljard euro in 2018. De uitgaven die onder het 
uitgavenplafond vallen, stijgen iets meer dan de inkomsten van het Rijk, maar daar staat tegenover dat de 
uitgaven buiten het uitgavenplafond minder hard groeien. Zodoende stijgt het overschot van de centrale 
overheid tot 7,8 miljard euro volgend jaar, tegen 5,9 miljard euro dit jaar. 

2. Verwacht EMU-saldo 2018 decentrale overheden: Decentrale overheden komen volgend jaar naar 
verw achting uit  op een tekort van 1,7 miljard euro, tegen 1,8 miljard euro in 2017. 

3. Herziening provinciefonds: De wijziging van de Financiële verhoudingswet die nodig was om de verdeling 
van het provinciefonds te vereenvoudigen is in 2017 in werking getreden. Vanaf het uitkeringsjaar 2017 wordt 
er verdeeld met behulp van een nieuw verdeelmodel. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede 
Kamer is een motie aangenomen van Veldman en Fokke die verzoekt om binnen twee jaar te komen tot een 
plan van aanpak gericht op het binnen drie jaar herzien van de grondslagen van de verdeling van het 
provinciefonds. 

 
Septembercirculaire (Let op: Quick scan) 
4. Negatief accres 2017: De accrestranche 2017 wordt, ten opzichte van de raming in de meicirculaire 2017, 

neerwaarts bijgesteld. De neerwaartse bijstelling voor de accrestranche 2017 is met name het gevolg van 
uitvoeringsmeevallers op de SZW-begroting en aanpassingen van het kasritme op de IenM begroting als 
gevolg van diverse Design, Build, Finance en Maintain-contract –projecten. 

5. Algemene Uitkering provinciefonds: Bijstelling ramingen 2017 en 2018  
AU-pf Utrecht 

X € 1.000 
Meicirculaire 

(B.2018, cf. Statenbrief) 
Septembercirculaire Bijstelling 

2017 190.505 189.484 -/-   1.021¹ 

2018 194.987 196.727 +/+ 1.740 

2019 201.426 Meerjarenperspectief 
nog zelf te berekenen 

Naar verwachting dus 
positief, gezien 
Miljoenennota 

2020 207123 

2021 212.192 

¹De negatieve bijstelling over 2017 zal onttrokken worden aan de egalisatiereserve. 

 

6. Decentralisatie-uitkeringen Utrecht 
a. Provincies ontvangen voor 2018 een bedrag van in totaal € 14,507 miljoen voor het Programma Impuls 

Omgevingsveiligheid 2015-2018 (provincie Utrecht € 276.000). De provincie Zuid Holland voert het 
secretariaat en is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende partijen de beschikbare middelen voor de 
deelprogramma’s ontvangen. 

b. Monumentenzorg: De provincie Utrecht ontvangt een bijdrage van € 4 miljoen euro voor de Domtoren in 
Utrecht. Het betreft een aanvulling op de bestuurlijke afspraken met het IPO voor restauratiemiddelen 
ten behoeve van rijksmonumenten. Deze aanvulling is noodzakelijk omdat de Domtoren een van de 
grote monumenten is waarvoor het (provinciale) budget bestemd voor de restauratie van 
rijksmonumenten niet toereikend is. De provincie Utrecht zorgt voor een overeenkomstig bedrag in de 
periode 2016-2018, waarmee de totale extra middelen voor de Domtoren € 8 miljoen bedragen. 

c. Erfgoed en ruimte: € 25.000 voor de provincie Utrecht voor het nominatiedossier Limes Unesco 
Werelderfgoed. 

d. De provincie Utrecht ontvangt voor 1/3 een bijdrage (neerkomend op € 28,9 miljoen) voor de regionale 
verkenning Utrecht, onderdeel van de gebiedsverkenning Utrecht-Oost. 

 
Mobiliteit 

Het moment van openstelling van het project A27 Houten Hooipolder is in het MIRT Overzicht 2018 aangepast. In 

het Mirt overzicht 2017 was opgenomen openstelling 2023-2025. Als gevolg van het besluit door de minister om 

alle stalen bruggen in het tracé te vervangen, is deze termijn niet langer realiseerbaar. In het MIRT overzicht 2018 

is opgenomen: Planning wordt nog geactualiseerd (https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/h/houten-hooipolder-

a27).  

 

Economische Zaken  

“Zo worden regionale partnerschapsprogramma’s voor de economische kerngebieden Brainport Eindhoven en de 

metropoolregio’s Rotterdam – Den Haag en Amsterdam/Utrecht verder ontwikkeld in 2018. Deze programma’s 

https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/h/houten-hooipolder-a27
https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/h/houten-hooipolder-a27
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gaan over de grenzen van de topsectoren en departementen heen, door bijvoorbeeld ook aspecten rond het leef- 

en woonklimaat, de fysieke infrastructuur en arbeidsmarkt in de agendavorming te betrekken”  

 

Energie   

 Tegengaan klimaatverandering wordt gezien als internationale opgave waarbij op Europees niveau 

klimaat- en energiebeleid moet worden gemaakt zodat de afspraken van Parijs gehaald worden. Voor 

Nederland betekent dit dat het Energieakkoord wordt onverkort uitgevoerd (CO2- reductie staat hierbij 

centraal). Het behalen van de ambitieuze doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs is een grote 

opgave voor de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven. 

 De energietransitie vergt ook grootschalige investeringen in (energie)netwerken (zowel nieuwe 

netwerken als het toekomstbestendig maken van huidige netwerken). 

 Als aandeelhouder van netbeheerders TenneT en Gasunie heeft de overheid een rol in het faciliteren 

van omvangrijke investeringen om deze transitie mogelijk te maken. Zo heeft de staat als aandeelhouder 

circa 1,2 miljard euro aanvullend eigen vermogen beschikbaar gesteld waarmee TenneT investeringen 

in het Nederlandse elektriciteitsnet op land en op zee kan financieren. 

 Uitdaging is de onzekerheid over de toekomstige technologieën (vb elektrisch rijden versus waterstof) 

rechtvaardigt beleid dat gelijktijdig inzet op een selectie van verschillende soorten technieken en 

netwerken, gericht op de lange termijn en met langjarige (financiële) zekerheden. De onzekere 

beslisomgeving wordt verder gecompliceerd doordat de echte doorbraak in de ontwikkeling van en de 

vraag naar technologieën pas goed op gang komen als de benodigde infrastructuur aanwezig is. 

Investeringen in de netwerken zijn dus nodig om de vraag en ontwikkeling van de bijbehorende 

technologieën goed op waarde te kunnen schatten. 

 Marktfalen bij de aanleg en exploitatie van (energie)netwerken kan verduurzaming lastiger maken. 

Schaalvoordelen en netwerkeffecten kunnen bemoeilijken dat er genoeg in energienetwerken wordt 

geïnvesteerd. Hierdoor kan een rol voor de overheid gerechtvaardigd zijn. 

 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) schatten in dat bij een geleidelijke, kostenefficiënte 

transitie richting 80–95 procent CO2-reductie in 2050, in Nederland in 2030 kosten moeten worden 

gemaakt van tussen de 1,6 en 5,5 miljard euro per jaar. Uitgangspunt bij deze cijfers is een geleidelijke 

transitie naar een CO2-arme economie, in plaats van een transitie waarbij na 2030 fors versneld moet 

worden. 

 Gaswinning verder teruggebracht per 1 okt 2018 (totale gasproductie bedraagt mede daardoor in 2018 

naar verwachting 39 miljard m3 (vergelijkbaar met 2016-2017), €1,9miljard opbrengsten i.p.v. de 

geraamde €10miljard geraamd: oorzaak is lagere productie en lagere gasprijs (15,7 cent in 2018 t.o.v. 

24 cent per m3 gas in 2012). 

 Transitie naar een CO-2 arme economie wordt als een belangrijke uitdaging omschreven. 

 

Natuur 

De invoering van de Wet natuurbescherming d.d. 1 januari 2017, als slotakkoord van het Natuurpact (de 

overdracht van de natuurtaken van Rijk naar provincies) lijkt zijn uitwerking op de miljoenennota te hebben omdat 

het woord ‘natuur’ er nu al niet meer in voor komt.   

Vanuit het Rijk zijn er geen dus geen belangwekkende koerswijzigingen met gevolgen voor onze natuurbudgetten 

te verwachten.     

Wat kom je in de bijlagen Miljoenennota m.b.t. natuur gerelateerd tegen:  

 Pag 51:  In oktober 2016 is de kabinetsreactie op de beleidsevaluatie Natuurschoonwet 1928 naar de 

Tweede Kamer gestuurd. Deze is sinds de Miljoenennota 2017 afgerond. Deze wet biedt fiscale 

voordelen aan eigenaren van bepaalde landgoederen. Uit de evaluatie blijkt dat de Natuurschoonwet 

1928 van groot belang is voor de instandhouding van krachtens die wet gerangschikte landgoederen en 

daarmee voor het behoud van het op deze landgoederen voorkomende natuurschoon. Het is een nuttig 

instrument, maar tegelijkertijd oordelen de onderzoekers dat op onderdelen een actualisering wenselijk 

is. In de evaluatie wordt om die reden een aantal aanbevelingen gedaan, waarvan een groot deel door 

het kabinet is overgenomen. Daartoe zal, waar nodig, het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 

worden aangepast. De provincie adviseert de Minister van EZ over de aanvragen tot Rangschikking. 

Heeft geen consequenties. 

 Pag 97: Natuur en biodiversiteit (Artikel 8). Op dit artikel staan de uitgaven voor natuur en beleid op het 

gebied van biodiversiteit. De uitgaven gaan met name naar Staatsbosbeheer, RVO.nl en rente en 

aflossingen voor bestaande leningen. De ontvangsten zijn voor een groot deel afkomstig van de 
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landinrichtingsrente. Door de afnemende verkoop van gronden (2017: 25 mln.; 2018: 15 mln.; 2019 e.v.: 

0 mln.) dalen de totale ontvangsten.  Dit heeft verder geen consequenties.    

 

Landbouw  

De tonale begroting voor landbouw wordt vanaf 2018 wat lager dan daarvoor omdat een aantal 

subsidieregelingen (zoals duurzame stallen) afloopt. De NVWA krijgt er 25 mln per jaar bij om beter haar werk te 

kunnen doen (naar aanleiding van Fioronil affaire). 

 

Water  

 Binnen het Deltaprogramma is voor het eerst voor Ruimtelijke adaptatie een Deltaplan opgenomen. Het 
doel is Nederland weerbaar te maken tegen extreme weersomstandigheden door de gevolgen van 
wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken. Binnen verschillende 
samenwerkingsverbanden pakken we de uitwerking van dit Deltaplan samen met de regio op.  

 Voortzetting van de inzet van geld via het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor dijkversterking van 
de Grebbedijk, het dijktraject Nieuwegein – Amerongen en de Lekdijk bij Vianen. Drie waterschappen 
bereiden de dijkversterkingen voor. De provincie participeert om o.a. ruimtelijke opgaven optimaal mee 
te koppelen met de waterveiligheidsmaatregelen.  

 Voor de Kader Richtlijn Water (KRW) blijven de uitgaven en werkzaamheden onveranderd doorgaan om 
in drie planperiodes uiterlijk in 2027 aan de Europese verplichtingen te voldoen.  

 

Ruimte  

Het accent ligt zwaarder dan voorheen op thema’s als energie, gezondheid en circulaire economie. Dat zal impact 

voor de provincie hebben, mede voor het landelijk gebied, maar de trend is bekend.  

 Blz 21/22: Overzicht niet-juridische verplichte uitgaven en bestemming. Bij het programma Ruimtelijke 

ontwikkeling wordt € 241.000 voor aardbevingsdossier Groningen/programma’s Utrecht en Brainport 

Eindhoven/ Metropool Amsterdam/ Wonen en Vliegen genoemd (niet gespecificeerd). Dit zullen de 

proceskosten zijn vanuit het ministerie zijn voor Gebiedsverkenning Utrecht-Oost.  

 Blz 52: Meerjarenprogramma bodem. Vanuit Ruimtegebruik Bodem wordt een aanvullend budget (3x € 

500.000,-) voor de periode 2017 – 2019 toegekend aan de gemeente Utrecht. Deze middelen worden 

gebruikt om specifiek onderzoek te verrichten naar de bodemverontreiniging van het Griftpark ten einde 

besluiten te kunnen nemen over de mogelijke afbouw van de huidige monitoring en overige kostbare 

maatregelen om de risico’s vanwege de verontreiniging te beheersen. 

 

Wonen en Rijksdienst  

Er worden kleine wijzigingen aangekondigd op het gebied van verhuurdersheffing (corporaties), hypotheekrente-

aftrek (koopwoningen)en ten aanzien van de bevordering van het middeldure woningsegment. Grotendeels al wel 

bekend, en ze raken provincie Utrecht niet rechtstreeks, maar kunnen wel invloed hebben op de uitvoering van de 

concrete projecten die we in het kader van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling 

ondersteunen.  

 Het Rijk wil in 2018 invulling gaan geven aan de herziene Europese richtlijn energieprestatie van 

gebouwen, en wil het eerste integrale nationale energie- en klimaatplan voor de periode 2021-2030 

opzetten.   

 Verhuurdersheffing: In 2018 zullen enkele wijzigingen van de verhuurderheffing van kracht worden. Dit 

betreft een verhoging van de heffingsvrije voet van tien naar vijftig woningen, een vrijstelling van de 

verhuurderheffing voor rijksmonumenten en het maximeren van de woningwaarde waarover de 

verhuurderheffing geheven wordt tot € 250.000 euro per woning. Deze wijzigingen maken onderdeel uit 

van een pakket waarvan een deel al per 1 april 2017 in werking is getreden. (XVIII wonen en Rijksdienst, 

hoofdstuk 3,c) Gevolgen voor provincie Utrecht: De provincie bezit een relatief geringe woningvoorraad 

(maar meer dan 10). De gevolgen van deze wijziging voor de provincie is dat de provincie, als haar 

‘woningvoorraad’ niet wijzigt, de te betalen verhuurdersheffing zal vervallen (in 2017 was dit nog een 

bedrag van 28.634 euro). 

 

Bestuur  

In de Miljoenenbegroting staat dat er veel extra geld vrij wordt gemaakt voor de bestrijding van ondermijnende 

criminaliteit. Het Team Bestrijding Ondermijning wordt voortgezet (4 jaar na 2018). Via de RIEC 's (Regionale 

Expertise en Informatie Centra) worden regionale beelden ondermijning opgesteld, waarna wordt gekeken welke 

bestrijding van ondermijning prioriteit heeft. 
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Milieu 

De algemene trend met meer aandacht voor gezonde leefomgeving sluit goed aan bij het provinciale 

aanjaagprogramma gezonde leefomgeving. Dit zien we terug in beleidsartikel 20 Lucht en Geluid. Voor 

luchtkwaliteit wordt (net als in de begroting 2017) gemeld dat, ook wanneer de huidige luchtknelpunten uit het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn opgelost, zich gezondheidsrisico’s voordoen. Het 

streven is een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, zo wordt toegewerkt naar de WHO-advieswaarden. 

 

Voor luchtkwaliteit wordt stilgestaan bij de afronding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

In 2018 wordt gestart met de beleidsdoorlichting voor zover het lucht kwaliteit betreft. De hoofdvraag van de 

doorlichting is in hoeverre het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op doeltreffende en 

doelmatige wijze heeft bijgedragen aan de doelstellingen van het NSL: de verbetering van de luchtkwaliteit en het 

mogelijk maken van ruimtelijke projecten. Het onderzoek heeft betrekking op de periode waarin bestedingen zijn 

gedaan in het kader van het NSL (2006–2017). De beleidsdoorlichting zal naar verwachting in 2019 worden 

afgerond en het rapport met de bevindingen zal voor Prinsjesdag 2019 aan de Tweede Kamer worden 

aangeboden. De provincie Utrecht is één van de samenwerkingspartners van het NSL en is derhalve (nauw) 

betrokken bij de beleidsdoorlichting.  

Ook wordt vermeld dat in 2018 samen met decentrale overheden, belangenorganisaties en bedrijfsleven een 

nieuw luchtkwaliteitsplan worden. Provincie Utrecht is ook hierbij nauw betrokken. De provincie werkt naar een 

vervolg op het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In de vorm van een Alliantie Gezonde Lucht 

werkt zij naar een aanpak samen met partners uit de regio en gericht op gezondheidswinst voor de inwoners van 

de provincie Utrecht.  

 

Omgevingswet  

In de miljoenennota komt het onderwerp niet aan de orde. In de begroting van IenM wordt de Omgevingswet wel 

genoemd, maar zijn geen nieuwe ontwikkelingen vermeld. De uitgangspunten van de wet worden herhaald en de 

implementatieafspraken met de andere overheden worden genoemd. Geen informatie over het uitstel van de 

invoeringsdatum. Begrotingstechnisch neemt de inzet voor het opstellen van de wet in de loop der jaren af. De 

nadruk komt steeds meer te liggen op de invoeringsondersteuning. Van belang lijkt voorts de volgende passage 

(p: 53). De benodigde middelen voor de vervolgfase van het Digitaal Stelsel Omgevingswet van circa € 93,1 

miljoen zijn nog niet aan het projectbudget toegevoegd. Bij vervolg van dit programma zonder aanvullende 

externe financiering zal er additioneel bijgedragen worden vanuit alle modaliteiten op de investeringsfondsen. 

Voor de vervolgfase is het streefbeeld dat alle functionaliteiten beschikbaar zijn die helpen om de doelen van de 

Omgevingswet te realiseren, waarbij de informatiehuizen verder zijn uitgebouwd. 

Dit probleem lijkt dus vooruit te worden geschoven. Ik neem aan dat het IPO op dit punt ook nog wel zal 

adviseren. In ieder geval is het een gezamenlijk aandachtspunt voor alle overheden (ook gemeenten en 

waterschappen). 


