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Datum 2 9 NOV 2021
Betreft Provinciale Verrekening herindeling Vijfheerenlanden

Geachte colleges van Gedeputeerde Staten van Utrecht en Zuid-Holland,

Als gevolg van de interprovindale herindeling Vijfheerenlanden vindt er een
financiele verrekening plaats tussen uw provincies. U bent gekomen tot een
concept-verrekeningsakkoord waar u zich beiden in kunt vinden. Op een punt
bent u het echter niet eens geworden: moet Zuid-Holland het restant van de
Rijksafkoopsom van € 7,5 miljoen, dat is toe te rekenen aan het deel van het
Merwedekanaal dat is overgegaan naar de provinde Utrecht, wel of niet
overdragen aan Utrecht? Omdat er geen zicht was op overeenstemming heeft de
provinde Utrecht ons op 7 juli 2020 op basis van artikel 51 van de Wet aigemene
regels herindeling verzocht om de gehele verrekening vast te stellen. Met deze
brief gaan wij in op dit verzoek.

Dilemma en beroep op u

Het verzoek van de provinde Utrecht steit ons voor een dilemma waar wij u graag
deelgenoot van wiilen maken. Wij betreuren het dat het beide provincies (nog)
niet is gelukt om overeenstemming te bereiken over de verrekening. Het verzoek
van de provincie Utrecht om de provinciale verrekening bij Koninklijk Besluit vast
te stellen kent geen precedent en idealiter houden wij dat zo. Ais het tot een
Koninklijk Besiuit moet komen is dit namelijk niet bevorderlijk voor de relatie
tussen beide provincies en het aanzien van het openbaar bestuur.

Daarnaast is (voor zover wij inzicht hebben kunnen krijgen in het procesverloop)
de Rijksafkoopsom iaat in het proces geadresseerd, op een moment waarop er
eigeniijk ai geen onderhandelingsruimte meer was. Hierdoor is het een
struikelblok geworden, terwiji het een relatief klein onderdeel is van de totale
verrekening waarover beide provincies het ai eens zijn geworden. Ik acht het
daarom disproportioneei om de gehele verrekening bij Koninklijk Besluit vast te
stellen.

Het bovenstaande overwegende hebben wij ervoor gekozen om (nog) geen
Koninklijk Besluit voor te bereiden. Wel doen wij, beide provincies gehoord
hebbende, u in deze brief een voorstel om aisnog tot overeenstemming te komen.
Wij doen een dringend beroep op u om dit voorstel over te nemen en hiermee te
voorkomen dat er een Koninklijk Besluit genomen dient te worden.
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Proces tot nu toe

Nadat het verzoek van de provincie Utrecht bij ons is binnengekomen heeft er, op
basis van een ambtelijke voorverkenning, op 8 februari 2021 een startgesprek
plaatsgevonden tussen de verantwoordeiijk gedeputeerden van beide provincies
en de directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel was om tot een gedeelde
probleemstelling en procesafspraken te komen.

Tijdens het startoverleg is geconstateerd dat er een gedeeld beeld was over de
probleemstelling, die zich toespitste op drie hoofdvragen (zie bijiage). Daarnaast
is geconcludeerd dat er overeenstemming was over de hoogte van het restant van
de Rijksafkoopsom dat is toe te rekenen aan het Zederikse deel van het
Merwedekanaal (€ 7,5 miljoen) en de hoogte van de boekwaarde van het kanaal
(€ 14,5 miljoen). Ook is geconcludeerd dat er niets meer in de weg stond om de
overdracht van het eigendom van het kanaal zo snel mogelijk plaats te laten
vinden. Helaas was er geen overeenstemming over het procesvoorstel vanuit
BZK, met name omdat de noodzaak en opportuniteit van het verzoek van Utrecht
aan BZK om als verrekenaar op te treden niet werd onderschreven door Zuid-

Holland. Op voorstel van Zuid-Holland is daarom afgesproken dat de provincies
nog een ultieme poging ondernamen om er samen uit te komen.

Tijdens het vervolgoverleg op 9 april jl. is geconstateerd dat deze ultieme poging
niet tot overeenstemming heeft geleid. Op ons verzoek hebben beide provincies
vervolgens aanvullende informatie aangeleverd. Op basis hiervan is door BZK
gekeken of het mogelijk was om, ondanks verschil van inzicht over de
opportuniteit van de rol van BZK en het te volgen proces, op basis van de inhoud
tot een voorstel te komen dat voor beide provincies acceptabel is.

Bevindingen en conclusies
In de bijiage vindt u een document met daarin de probleemstelling die we
gezamenlijk hebben vastgesteld en een uitgebreider overzicht van onze
bevindingen per overeengekomen onderzoeksvraag. Hieronder vatten wij de
belangrijkste bevindingen en conclusies samen.

Het restant van de Rijksafkoopsom dat is toe te rekenen aan het Zederikse deel

van het Merwedekanaal is € 7,5 miljoen. Beide provincies zijn het over de hoogte
van dit bedrag eens. Wanneer er geen herindeling had plaatsgevonden had de
provincie Zuid-Holland dus € 7,5 miljoen om alle kosten voor dit deel van het

kanaal te dekken. Nu het eigendom en de verantwoordelijkheid voor het beheer
en onderhoud van dit deel van het kanaal is overgegaan naar de provincie
Utrecht, is het daarom in beginsel redelijk dat Utrecht ook het restant van de
Rijksafkoopsom van € 7,5 miljoen ontvangt.

Er is in het voorproces echter niet gekozen voor overdracht van de

Rijksafkoopsom, maar voor een kostengeorienteerde benadering die heeft geleid
tot een compensate van Utrecht door Zuid-Holland van structureel € 1,2 miljoen
per jaar via het provinciefonds. Deze regeling geldt tussen beide provincies en
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belast de andere provincies niet. Het leidt tot een verhoging van het provincie-
specifieke bedrag van Utrecht en een spiegelbeeldige verlaging van het provincie-
specifieke bedrag van Zuid-Holland. Wanneer deze 'schuif in het provlnciefonds
zou blljven bestaan, betekent dit dat de compensatie van Utrecht door Zuid-
Holland na 7 jaar het bedrag van € 7,5 miljoen (hoogte restant Rijksafkoopsom)
overschrijdt. Dit achten wij niet redeiijk.

Het provlnciefonds wordt momenteei echter herijkt. Ais gevoig hiervan komt de
huidige regeiing tussen Utrecht en Zuid-Hoiland zeer waarschijniijk te vervailen.
Uitgangspunt bij de herijking is namelijk dat provincie-specifieke bedragen zoveel
mogeiijk worden weggewerkt. Daarnaast is gekozen voor een

kostengeorienteerde benadering op basis van een actueie inventarisatie van taken
en opgaven. Beide provincies zullen in de nieuwe verdeeisystematiek naar
verwachting worden gecompenseerd voor het beheer en onderhoud van hun dee!
van het Merwedekanaal op dezeifde manier ais andere provincies die vaarwegen
in beheer hebben. Dit zai echter nooit 100% van de totale kosten voor het beheer

en onderhoud dekken. Uitgaande van een ingangsdatum van 1 januari 2023 van
het herijkte provlnciefonds, zou dit betekenen dat Zuid-Hoiiand over de jaren
2019 t/m 2022 een totaalbedrag van € 4,8 miljoen betaalt aan Utrecht. Dit is €
2,7 miljoen minder dan de hoogte van het restant van de Rijksafkoopsom. Ook dit
achten wij niet redeiijk.

Het bovenstaande in ogenschouw nemende, achten wij het redeiijk dat Utrecht
door Zuid-Hoiiand gecompenseerd wordt in de kosten voor het beheer en

onderhoud van het Merwedekanaal voor een bedrag van € 7,5 miljoen. Deze
compensatie dient verminderd te worden met het totaalbedrag dat vanaf 2019 is
betaald door Zuid-Holland via de huidige schuif in het provlnciefonds. 0ns
voorstei is daarom om de definitieve afrekening en betaiing piaats te laten vinden
binnen drie maanden na de ingangsdaturn van het herijkte provlnciefonds. Ook
wanneer de systematiek van het herijkte provlnciefonds anders uitvait dan

gedacht en zoals hierboven beschreven, biijft gelden dat Utrecht voor € 7,5
miljoen wordt gecompenseerd, met aftrek van wat Zuid-Hoiiand dan ai heeft

betaald via de huidige schuif in het provlnciefonds.

Voorstei

0ns voorstei aan beide colleges is om het voigende concept-besluit ongewijzigd
overte nemen zodat er een gelijkiuidend besluit kan worden genomen;

Gedeputeerde Staten besluiten om in te stemmen met het voorstei van het

ministerie van BZK dat de provincie Utrecht door de provincie Zuid-Hoiiand voor
een bedrag van €7,5 miijoen wordt gecompenseerd in de kosten voor het beheer

en onderhoud van het Zederikse deei van het Merwedekanaai. Hierbij wordt het
totaaibedrag dat Zuid-Hoiiand tot aan de ingangsdatum van het herijkte
provinciefonds aan Utrecht betaalt via de huidige schuif in het provlnciefonds
(sinds 2019 jaariijks een bedrag van € 1,2 miijoen) op het bedrag van € 7,5
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miljoen in mindering gebracht. De definitieve afrekening en betaling vindt plaats
binnen drie maanden na de ingangsdatum van bet herijkte provinciefonds.
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Rekenvoorbeeld

Er wordt gestreefd naar 1 januari 2023 als ingangsdatum voor het herijkte
provinciefonds. Wanneer deze datum gehaald wordt betekent dit dat de provincie Zuid-
Holland 4 jaar lang € 1,2 miljoen heeft betaald aan de provincie Utrecht en een
totaalbedrag van € 4,8 miljoen In mindering mag brengen op het totale
compensatiebedrag van € 7,5 miljoen. Het eindbedrag van € 2,7 miljoen wordt dan voor
1 aprll 2023 door de provincie Zuid-Holland betaald aan de provincie Utrecht. Wordt de
Ingangsdatum van het herijkte provinciefonds uitgesteld naar 1 januari 2024, dan wordt
er een bedrag van € 6 miljoen (5 x 1,2 miljoen) in mindering gebracht op het
totaalbedrag van € 7,5 miljoen en betaalt Zuid-Holland € 1,5 miljoen aan Utrecht.

Ten slotte

Wij vragen u om voor 17 december van dit jaar uw besluit aan ons kenbaar te
maken. Mocht u het bovenstaande voorstel en concept-besluit niet overnemen,
dan zullen wij de gehele verrekening middels een Koninklijk Besluit vaststellen
conform het voorstel in deze brief en conform de verrekeningsovereenkomst zoals
deze (onder voorbehoud van de provincie Utrecht) is vastgesteld in beide
colleges.

Wij hopen u hiermee een redelijk en billijk voorstel gedaan te hebben en doen een
beroep op u om dit voorstel over te nemen en hiermee samen een streep onder
dit langlopende proces te zetten.

Hoogachtend,

j^injsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VCpris Kuijpers

Directeur-generaal^estuur, Ruimte en Wonen
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