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Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting:
Hierbij ontvangt u ter informatie de brief van de wnd. directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische
Rechtsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatie (BZK) over de provinciale verrekening
herindeling Vijfheerenlanden van 20 april 2022 (ontvangen 17 mei 2022). Conform afspraak (zie Statenvoorstel
2022BEM15-01) worden de financiële consequenties van de verrekening verwerkt in de reguliere planning- en
control-cyclus en is de Verrekeningsovereenkomst op de relevante onderdelen aangepast op basis van het door
het college vastgestelde Wijzigingenvoorstel. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de financiële verrekening
herindeling Vijfheerenlanden via het Provinciefonds tussen de provincies Zuid-Holland en Utrecht.
Inleiding:
In de BZK-brief wordt bevestigd dat de colleges van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland en van Utrecht
met een gelijkluidend besluit hebben ingestemd met het BZK-voorstel tot verrekening van de herindeling
Vijfheerenlanden. Het verzoek tot vaststelling van de verrekening herindeling Vijfheerenlanden was toegespitst op
het onderdeel van de verrekening van het restant van de rijksafkoopsom voor het Merwedekanaal. Op basis van de
BZK-brief wordt de verrekening herindeling Vijfheerenlanden met Zuid-Holland nu afgerond.
Op basis van de BZK-brief hebben wij de Verrekeningsovereenkomst herindeling Vijfheerenlanden, vastgesteld op
2 juli 2019 met uitzondering van het onderdeel Merwedekanaal, met een Wijzigingenbesluit aangepast op de
relevante onderdelen. Dit betekent dat in de overeenkomst:
1. In de overwegingen van de overeenkomst de brief van de directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen
van BZK met het voorstel tot verrekening wordt genoemd;
2. In artikel 2 de verrekening van het restant van de rijksafkoopsom voor het Merwedekanaal via het
provinciefonds wordt benoemd;
3. De verrekening van de geactiveerde investering tegen boekwaarde van € 14.493.386,77 voor het
Merwedekanaal concreet wordt benoemd.
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Wij hebben GS van Zuid-Holland gemeld dat wij eveneens het Wijzigingenvoorstel van de
Verrekeningsovereenkomst hebben vastgesteld en dat de verrekening op basis daarvan als volgt wordt
geëffectueerd:
•
Restant boekwaarde Merwedekanaal Zederikse deel: Zuid-Holland ontvangt € 14.493.386,77 van Utrecht;
•
N484, groot onderhoud: Utrecht ontvangt € 3.220.000,- van Zuid-Holland;
•
PAS-contracten Zouweboezem en Uiterwaarden Lek: Utrecht ontvangt € 65.435,26 van Zuid-Holland.
In totaal komt dit er op neer dat Zuid-Holland € 11.207.951,51 van Utrecht ontvangt.
De boekwaarde van het Merwedekanaal is reeds in de jaarrekening 2021 verantwoord onder de materiële vaste
activa, die over een periode van 23 jaar wordt afgeschreven. De door ons te ontvangen bedragen voor de N484
groot onderhoud en de PAS-contracten Zouweboezem en Uiterwaarden Lek zullen wij in de Zomernota 2022
verwerken.
Daarnaast informeren wij u over de verrekening herindeling Vijfheerenlanden/restant Rijksafkoopsom
Merwedekanaal via het provinciefonds. Op basis van het BZK-voorstel wordt de provincie Utrecht door de provincie
Zuid-Holland voor een bedrag van € 7,5 miljoen gecompenseerd in de kosten voor het beheer en onderhoud van
het Zederikse deel van het Merwedekanaal. Op dit bedrag wordt de jaarlijkse bijdrage van € 1,2 miljoen in
mindering gebracht die wij van Zuid-Holland ontvangen sinds 1 januari 2019 via een zogenoemde
‘schuifconstructie’ in het provinciefonds. Die bijdrage is onderdeel van het in de begroting opgenomen bedrag
vanuit de algemene uitkering van het provinciefonds. De definitieve afrekening en betaling vindt plaats binnen drie
maanden na de ingangsdatum van het herijkte provinciefonds.
In de jaarrekening 2021 is het te verwachten ontvangen bedrag van € 2,7 miljoen (€ 7,5 miljoen minus 4 x € 1,2
miljoen voor de jaren 2019 tot en met 2022) reeds als incidentele opbrengst verantwoord onder beleidsdoel 5.1 ‘Het
provinciale netwerk is sterk’. Als onderdeel van het positieve saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2021
wordt dit bedrag, na vaststelling van de jaarstukken 2021, gestort in de saldireserve. De herijking van het
provinciefonds vindt naar verwachting plaats per 1-1-2024. Het te ontvangen restantbedrag zal daarom nogmaals
met € 1,2 miljoen verminderd worden. Het financiële effect hiervan wordt in het boekjaar 2022 verwerkt via de
Zomernota.
Vervolgprocedure / voortgang:
Op basis van de BZK-brief van 20 april 2022 en de (aangepaste) Verrekeningsovereenkomst is het proces van de
verrekening herindeling Vijfheerenlanden daarmee afgerond.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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