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Voorgestelde behandeling: Ter informatie meenemen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013  

 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Aanleiding 
De Voorjaarsnota 2013 is gebaseerd op de stand van zaken van 20 mei 2013. Vervolgens is op 31 mei de 
meicirculaire van de uitkering op het Provinciefonds aan ons verzonden. De meicirculaire heeft effect op het door 
ons aan u gepresenteerde financieel meerjarenperspectief in de Voorjaarsnota 2013. De effecten van de 
meicirculaire op het financieel meerjarenperspectief presenteren wij aan u in deze statenbrief.  
 
Voorgeschiedenis 

Het statenvoorstel van de Voorjaarsnota is behandeld in de Statencommissies van 24 juni en 1 juli. 
 
Essentie / samenvatting: 
De meicirculaire laat voor alle jaren een forse daling zien van de uitkering van het Provinciefonds. Deze daling 
komt met name door de centralisering van de regionale omroepen per 1 januari 2014. Deze centralisering leidt tot 
een korting van € 9,4 mln. op het Provinciefonds. Hiertegenover staat dat aan de lastenkant vanaf 2014 de 
subsidie aan RTV-Utrecht vervalt. Het accres (trap-op-trap-af systematiek) van het Provinciefonds raakt wel ons 
begrotingssaldo. In 2013 is er sprake van een negatief accres (€ 2,3 mln.) en vanaf 2016 is er sprake van een 
oplopend positief accres van € 3,9 mln. in 2016 en € 5,1 mln. in 2017.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Actueel financieel beeld geven Voorjaarsnota 2013. 
 
Financiële consequenties 

De bijstellingen in de meicirculaire voor de uitkering van het Provinciefonds leidden tot het onderstaande 
begrotingssaldo na de Voorjaarsnota 2013. In 2013 is er sprake is van een flinke afname van het begrotingssaldo 
door een negatief accres. Voor 2014 en verder is er sprake van een positie beeld, waarbij alleen in 2015 sprake is 
van een kleine daling van ons begrotingssaldo met € 0,4 mln. Kanttekening bij dit positieve beeld voor 2014 en 
verder is dat er nog voor 2014 rijksbezuinigingen van € 6 mrd. aankomen. Deze rijksbezuinigingen zullen 
waarschijnlijk via een daling van de uitkering uit het Provinciefonds zorgen voor een minder gunstig 
begrotingssaldo. Bij de Miljoenennota 2014 is naar verwachting bekend hoe de rijksbezuinigingen eruit zien en 
wat het effect hiervan is op de uitkering op het Provinciefonds. 

       Bedragen x € 1.000 

Begrotingssaldo 2013 2014 2015 2016 2017 

Stand Voorjaarsnota 2013 3.255 11.463 14.200 11.097 8.206 

Accres (trap-op-trap-af) Provinciefonds -2.263 141 -433 3.941 5.092 

Stand na Voorjaarsnota 2013 992 11.604 13.767 15.038 13.298 

 
Vervolgprocedure/voortgang 

De financiële bijstellingen afkomstig uit de meicirculaire van de uitkering van het Provinciefonds worden in de 
Najaarsrapportage 2013 en de Begroting 2014 verwerkt. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. Wij verzoeken u om deze actualisatie mee te nemen in de behandeling door de 
Staten van de Voorjaarsnota 2013. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


