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Onderwerp Statenbrief: Uitkomsten decembercirculaire provinciefonds 2020

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding
Aanleiding
Op 16 december 2020 is de decembercirculaire provinciefonds 2020 uitgebracht. De decembercirculaire 2020 
informeert de provincies over de hoogte van de uitkeringen uit het provinciefonds voor 2020 en latere jaren.

Voorgeschiedenis
Provincies ontvangen op drie tijdstippen in het jaar informatie over de provinciefondsuitkeringen: in mei op basis 
van de Voorjaarsnota van het Rijk, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van 
het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota van het Rijk. 

Essentie / samenvatting:
Het totaal van het accres van het provinciefonds in de decembercirculaire is ten opzichte van de 
septembercirculaire niet gewijzigd. De verdeelmaatstaven zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2020 
geactualiseerd. Deze actualisatie van maatstaven in de decembercirculaire zorgt ervoor dat de uitkering uit het 
provinciefonds voor de provincie Utrecht marginaal verschilt ten opzichte van de uitkering uit het provinciefonds in 
de septembercirculaire.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Informeren PS over de uitkomsten van de decembercirculaire provinciefonds 2020 en de gevolgen hiervan voor 
de begrotingssaldi in de P&C producten van 2020 en 2021. Deze P&C producten zijn de Jaarrekening 2020, de 
Voorjaarsrapportage 2021 en de Kadernota 2022-2025

Wettelijke grondslag
Actieve informatieplicht, artikel 167 van de Provinciewet
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Financiën

Algemeen
Het totaal van het accres van het provinciefonds in de decembercirculaire is ten opzichte van de 
septembercirculaire niet gewijzigd. De verdeelmaatstaven zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2020 
geactualiseerd. Deze actualisatie van de maatstaven in de decembercirculaire zorgt ervoor dat de uitkering uit het 
provinciefonds voor de provincie Utrecht marginaal verschilt ten opzichte van de uitkering uit het provinciefonds in 
de septembercirculaire. In de meicirculaire 2021 zal de afrekening van het plafond van het 
BTW compensatiefonds 2020 in het uitkeringsjaar 2021 plaatsvinden.
.
Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden 
Op 31 augustus jl. heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een aanvullend compensatiepakket 
voor medeoverheden. In de afgelopen periode zijn er door het kabinet aanvullende afspraken gemaakt voor 2020 
en 2021. Over dit aanvullend pakket compensatie medeoverheden december 2020 is de Tweede Kamer parallel 
aan het uitkomen van deze circulaire geïnformeerd. Het aanvullend pakket compensatie medeoverheden 
december 2020 bevat de volgende afspraken over reële compensatie van provincies voor door hun gederfde 
inkomsten en door hen gemaakte kosten:

A. Inkomstenderving 2020 
Voor het bepalen van de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2020 blijft de afspraak gelden dat 
dit in 2021 gebeurt op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020.

B. Maatregelen 2021 
De afspraken met betrekking tot de reële compensatie van de extra uitgaven en van de inkomstenderving zullen 
voor de reeds in kaart gebrachte dossiers ook in ieder geval in het eerste kwartaal van 2021 gelden. Voor de 
periode na het eerste kwartaal 2021 zal tijdig met de medeoverheden overlegd worden met betrekking tot de 
reële compensatie. Op sommige terreinen zijn al meer specifieke afspraken voor 2021 gemaakt. Zo is voor het 
OV afgesproken om de beschikbaarheidsvergoeding te verlengen tot 1 juli 2021.

Onderzoekstrajecten financiële verhoudingen met provincies 
De fondsbeheerders hebben met het IPO afgesproken om samen het provinciefonds integraal te herzien en om 
daarnaast samen bouwstenen voor een toekomstig provinciaal belastinggebied te onderzoeken. 

Financiële uitkomsten van de decembercirculaire, inclusief de effecten op de begrotingssaldi zijn: 

De uitkomsten van de septembercirculaire waren alleen voor jaar 2020 met een bedrag van € 2,2 mln verwerkt in 
de Slotwijziging. In tabel 2a wordt hierdoor alleen de uitkomsten van de decembercirculaire zichtbaar gemaakt in 
het begrotingssaldo voor het jaar 2020.   

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten 
Kennis te nemen van deze brief met de financiële uitkomsten van de decembercirculaire 2020.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,


