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Onderwerp Statenbrief: Uitkomsten septembercirculaire provinciefonds 2020 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

Aanleiding 

Op 15 september jl. is de septembercirculaire provinciefonds 2020 uitgebracht. De septembercirculaire 2020 

informeert provincies over de hoogte van de provinciefondsuitkeringen 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: 

De ruimte onder het BTW compensatiefonds heeft er voor gezorgd dat de totale omvang van het provinciefonds 
is toegenomen in 2020. Daarnaast heeft de actualisatie van de maatstaven gezorgd voor een aanpassing van de 
uitkering uit het provinciefonds voor de provincies. Dit zorgt voor een positieve effect voor de uitkering uit het 
provinciefonds voor de provincie Utrecht. De totale omvang van het provinciefonds is vanaf 2021 niet veranderd 
t.o.v. meicirculaire 2020. 
 
Financiële uitkomsten van de septembercirculaire, inclusief de effecten op de begrotingssaldi zijn: 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Informeren PS over de uitkomsten van de septembercirculaire provinciefonds 2020 en de gevolgen hiervan voor 

de begrotingssaldi in de P&C producten van 2020 en 2021. 

 

Wettelijke grondslag 

Actieve informatieplicht, artikel 167 van de Provinciewet 

 

Financiën 

De ruimte onder het BTW compensatiefonds heeft er voor gezorgd dat de totale omvang van het provinciefonds 
is toegenomen in 2020. Daarnaast heeft de actualisatie van de maatstaven gezorgd voor een aanpassing van de 
uitkering uit het provinciefonds voor de provincies. Dit zorgt voor een positieve effect voor de uitkering uit het 
provinciefonds voor de provincie Utrecht. De totale omvang van het provinciefonds is vanaf 2021 niet veranderd 
t.o.v. meicirculaire 2020. 
 

Het kabinet heeft samen met de koepels van de decentrale overheden in deze Corona-periode besloten om de 

schommelingen in het accres te dempen door de volume en loon- en prijsontwikkelingen te bevriezen voor de 

jaren 2020 en 2021. Het is aan het nieuwe kabinet om in overleg met de koepels van de decentrale overheden te 

besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan. In afwachting van dit besluit over de te hanteren 

systematiek zijn ook de accresramingen vanaf 2022 gehandhaafd op de stand zoals opgenomen in de 

meicirculaire 2020. In september circulaire vindt daarom geen (meerjarige) bijstelling van de accressen plaats. 

 

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

 

 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief met de financiële uitkomsten van de septembercirculaire 2020. 

 

 
 
 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter,  

De secretaris,  


