
MEMO 

 

Aan : Provinciale Staten 

Afschrift  : College van GS, Annet van Schreven 

Van : Cees Bijl 

Datum : 6 juni 2017 

Onderwerp : Provinciefondsuitkering n.a.v. meicirculaire 

 

 

De meicirculaire provinciefonds 2017 levert ten opzichte van de actuele raming voor de vrije ruimte 

(volgens de stand van de Voorjaarsnota 2017) de volgende financiële effecten op: 

  

2017:     €             2.483.606,--        voordeel  (inclusief verrekening 2016) 

2018:     €                953.995,--        voordeel 

2019:     €             1.670.011,--        voordeel 

2020:     €                128.839,--        voordeel 

2021:     €                668.730,--        nadeel 

2020:     €             2.027.874,--        voordeel 

  

Het hier aangegeven effect wordt vooral veroorzaakt door ontwikkelingen rond de algemene uitkering.  

 

In de algemene uitkering zijn als onderdeel van het nieuwe verdeelmodel nu drie decentralisatie-

uitkeringen opgenomen: de decentralisatie-uitkeringen voor natuur, verkeer en vervoer en BRZO.  

Verder is in de algemene uitkering nog een bedrag opgenomen van € 49.867,-- in 2017 en € 30.156,-- 

structureel met ingang van 2018 voor de uitvoering van luchtvaarttaken (de provincies zijn sinds 1 

november 2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale luchtvaartterreinen). 

 

In het effect voor 2017 (en 2018) zit nog een deel van een decentralisatie-uitkering voor NOM/Vierkant 

voor werk, die wij in de eerste Bestuursrapportage 2017 anders (gespreid over 2017 en 2018) 

geraamd hebben dan in de meicirculaire staat (ineens in 2017). Het komt erop neer, dat van de € 2,6 

miljoen in 2017 al € 1,1 miljoen geoormerkt is voor 2018.  

 

Een en ander betekent wel dat het in de Voorjaarsnota 2017 aangegeven tekort voor 2017 er niet 

meer is. Overigens moet nog wel rekening gehouden worden met enige ontwikkelingen: 

 technische correctie van de opbrengst opcenten MRB (n.a.v. de technische vragen over de 

Voorjaarsnota 2017); 

 verschuiving in de tijd van de culturele allianties (het is de bedoeling dat het geld in 2017 t/m 

2020 beschikbaar is voor de culturele allianties; we corrigeren dit in de 2e Bestuursrapportage 

over 2017); 

 lagere dividenduitkering van Enexis (structureel op basis van de meest recente berichten over 

toegenomen normering); 

 de financiële gevolgen van de cao (voorlopige prognose op basis van de diverse onderdelen). 

 

Deze ontwikkelingen worden samen met verdere tussentijds mogelijk nog optredende autonome 

ontwikkelingen meegenomen in de Begroting 2018. 

 

Voor het nadeel in 2021 hebben we geen verklaring, anders dan dat de methode voor de schatting die 

we hanteren een zekere marge kent. Daarin werkt in het relatieve aandeel in de algemene uitkering 

voor Drenthe door, dat de algemene uitkering nu anders opgebouwd is (er zijn enige “grote” 

decentralisatie-uitkeringen opgenomen). 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vrije ruimte volgens Voorjaarsnota 2017 -476.058 1.126.777 435.313 7.578.340 18.463.950 18.463.950

Effect verschuiving culturele allianties -240.000 0 0 0 240.000 0

Technische correctie meerjareneffect opcenten MRB 0 0 -350.000 -700.000 -700.000 -700.000

Effect meicirculaire provinciefonds 2017 2.483.606 953.995 1.670.011 128.839 -668.730 2.027.874

Lager dividend Enexis -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000

Voorlopige prognose effecten nieuwe cao -600.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000

743.606 -1.096.005 -729.989 -2.621.161 -3.178.730 -722.126

Nieuwe prognose vrije ruimte 267.548 30.772 -294.676 4.957.179 15.285.220 17.741.824

 

In de jaren vanaf 2020 moet met grotere onzekerheden rekening gehouden worden, waardoor onze 

inschatting ook minder nauwkeurig is. 

 

In de meicirculaire worden enige nieuwe decentralisatie-uitkeringen aangegeven, maar aangezien wij 

tegenover deze baten even grote lasten in de programma’s ramen, zijn die uiteindelijk budgettair 

neutraal en niet van invloed op de vrije ruimte. 

 

Samengevat verwachten wij de volgende uitgangssituatie voor de Begroting 2018:   


