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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake BTW-

com pensatiefonds in relatie tot RS P-projecten

Geachte heer Klaver,

Bij brief van 16 januari 2013 hebt u vragen gesteld over de in het Regeerakkoord aan-
gekondigde maatregel tot afschaffing van het BTW-compensatiefonds in relatie tot de

uitvoering van de RSP-projecten. Uw vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq 1

Bent u op de hoogte van het Kabinetsvoornemen om het BïW-compensatiefonds af te
schaffen?

Antwoord 1

Ja. Bij brief van 22 januari en bij mondelinge toelichting in de vergadering van

de Statencommissie Bestuur en Financiën van 23 januari 2013 hebben wij u

op hoofdlijnen gei'nformeerd over het onderhandelaarsakkoord úussen de mi-
nister van financiën en lPO, VNG en de Unie van Waterschappen. ln dit voor-
lopig akkoord rs een pakketafspraak gemaakt over de Wet houdbare over-
heidsfinanciën (Wet Hof), schatkistbankieren en het BTW-compensatiefonds.

Deze afspraak houdt in dat het Kabinet zijn voornemen tot afschaffing van het
BTW-compensatiefonds intrekt onder de rijksvoorwaarde van een structurele

korting van € 550 miljoen en beëindiging van het open karakter van het BTW-
compensatiefonds met ingang van 2015. Bij overschrijding van het plafond

wordt de uitkering aan provincres en gemeenten uit het Provincie- en

Gemeentefonds gekort. Wordt minder BTW gecompenseerd dan in het BTW-

compensatiefonds aanwezig is, dan wordt het overschot onder de gemeenten

en provincies verdeeld. De wijze waarop de over- en onderschrijding wordt
bepaald en verdeeld over provincies en gemeenten is thans nog onderwerp
van dlscussle fussen partijen.
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Vraag 2

Gaat deze maatregel gelden voor alle overheden (provincies, gemeenten en water-
schappen)?

Antwoord 2

Ja, de BTW-maatregelzal zowelgaan gelden voor provincles a/s voor ge-
meenten. Waterschappen vallen niet onder het regime van het BTW-
compensatiefonds.

Vraaq 3

Wat zijn de financiële effecten van deze maatregel voor de (meerjaren)begroting van
de provincie?

Antwoord 3
De begrotingsopzet behoeft niet te worden aangepast en blijft net als nu netto
budgetten bevatten (dus exclusief BTW). De Provinciefondsuitkering wordt af-
hankelijk van de BTW-compensatiefondsverrekening. De wijze waarop de
BTW-verrekening plaatsvindt, wordt duidelijk bij de uitwerking van het
akkoord. Ons aandeel in de korting van de € 550 miljoen op provincies en
gemeenten, zal dan ook in de Begroting worden verwerkt. Met de kennis van
dit moment zijn de nsico's met betrekking tot de RSP-projecten in de u op
24 januari toegezonden risicoanalyse opgenomen. Met betrekking fof de RSP-
projecten Assen, Coevorden en Emmen verstrekt de provincie subsrdles en
Iigt het BTW-verrekenrisico primair bijde gemeenten als projecttrekkers.

Vraag 4

Welke voorgenomen investeringen van de provincie moeten in de komende jaren evt.
worden heroverwogen bij het van kracht worden van deze maatregel?

Antwoord 4
Er zijn op dit moment geen provinciale c.q. RSP-|nvesteringsprojecten die
moeten worden heroverwogen.

Vraaq 5
Kunt u, voor wat betreft de geplande RSP-projecten, aangeven in welke omvang de
desbetreffende gemeenten extra eigen financiële dekking moeten vinden om tot aan-
besteding en uitvoering van de projecten te kunnen overgaan?

Antwoord 5

ln de risicoanalyse en tussenrapportage van het RSP hebben wij de 'Haagse'
financiële ontwikkelingen meegenomen, uitgaande van de informatie die ons
bekend was op het moment van opstellen van de risicoanalyse (december
2012). De vraag wat de mogelijke gevolgen zijn voor de verschillende RSP-
projecten is afhankelijk van de uitwerking van het akkoord. ln het bijzonder is
voor de decentrale overheden het maximum van de declaraties bijhet BTW-
co m pe nsatiefond s van bel ang.
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Wijverwachten dat komend voorjaar, in de Meicirculaire, meer duidelijk zal
worden. Nu is nog niet aan te geven of en hoeveel extra eigen middelen ge-
meente n eventueel moeten inzetten.

Vraaq 6
Acht u het denkbaar dat de geplande RSP-projecten (deels) vertraagd, versoberd of
zelfs helemaal niet tot uitvoering komen?

Antwoord 6
Met de thans beschikbare informatie mogen wfi ervan uitgaan dat dit niet het
geval zal zijn. Van geen enkele gemeente hebben wij een signaal ontvangen
dat daarop wijst.

VraagT
Kunt u, om dit laatste te voorkomen, in SNN-verband in gesprek gaan met het Kabinet
en het wijzen op de eerder met het Rijk gemaakte afspraken over het regiospecifiek
pakket voor het Noorden van het land en aandringen op naleving daarvan?

Antwoord 7

Gegeven het antwoord op vraag 6 is dit niet aan de orde. ln de nieuwe bezui-
nigingen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (l&M) moet doorvoe-
ren, wordt het Drentse RSP nief getroffen. Zo is gebleken uit twee gesprekken
met de minister en sfaafssecretaris van l&M in februari 2013.

Vraaq I
Bent u het met ons eens dat het Kabinet tijdens de uitvoering van het RSP-
programma geen maatregelen kan treffen met zodanig grote financiële effecten dat
als direct gevolg daarvan de uitvoeringsmogelijkheden twijfelachtig worden?

Antwoord I
Ja. Hetis ons inziens niet
gewenste economische

Hoogachtend

gedeputeerde staten van Drenthe,

dít gebeurt, mede met het oog op de
tn the
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,  

De heer J. Tichelaar, 

Postbus 122, 

9400 AC Assen. 

 

Emmen, 16 januari 2013 

 

Betreft: Vragen ex. art. 41 RvO over het BTW-compensatiefonds in relatie tot RSP-projecten 

 

 

 

Geachte heer Tichelaar, 

 

Het Regiospecifiek Pakket (RSP) is een programma ter versterking van de economische structuur en 

verbetering van de bereikbaarheid van Drenthe, waarover met het Rijk afspraken zijn gemaakt. 

Daarnaast komen rijksmiddelen beschikbaar uit het Ruimtelijk-Economisch Programma (REP) en het 

Regionaal Mobiliteitsfonds RSP.  

Het zwaartepunt van de RSP-inzet in Drenthe ligt in de Integrale Gebiedsontwikkelingen (IGO’s) 

Assen, Emmen en Coevorden, waarover met deze gemeenten convenanten zijn afgesloten. Ook is 

afgesproken e.e.a. zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen. Juist in tijden van economische crisis is 

het van groot belang de geplande overheidsinvesteringen versneld uit te voeren mede ter stimulering 

van de werkgelegenheid. 

 

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven het BTW-compensatiefonds te willen 

afschaffen. Provincie en gemeenten kunnen dan geen BTW-geld meer terugvragen van de 

rijksoverheid. Dit kan er toe leiden dat investeringsplannen van deze overheden vertraagd of niet meer 

tot uitvoering komen omdat een deel van de dekking (zonder bijfinanciering) weg gaat vallen. Juist 

met het oog op een (versnelde) uitvoering van de RSP-projecten vindt de CDA-fractie dit een 

ongewenste ontwikkeling. 

 

Tegen de achtergrond van het voorgaande heeft CDA-fractie de volgende vragen: 

1. Bent u op de hoogte van het kabinetsvoornemen om het BTW-compensatiefonds af te 

schaffen? 

2. Gaat deze maatregel gelden voor alle overheden (provincies, gemeenten en waterschappen)? 

3. Wat zijn de financiële effecten van deze maatregel voor de (meerjaren)begroting van de 

provincie? 

4. Welke voorgenomen investeringen van de provincie moeten in de komende jaren evt. worden 

heroverwogen bij het van kracht worden van deze maatregel? 

5. Kunt u, voor wat betreft de geplande RSP-projecten, aangeven in welke omvang de 

betreffende gemeenten extra eigen financiële dekking moeten vinden om tot aanbesteding en 

uitvoering van de projecten te kunnen overgaan? 

6. Acht u het denkbaar dat de geplande RSP-projecten (deels) vertraagd, versoberd of zelfs 

helemaal niet tot uitvoering komen?  



7. Kunt u, om dit laatste te voorkomen, in SNN-verband in gesprek gaan met het kabinet en haar 

wijzen op de eerder met het Rijk gemaakte afspraken over het Regiospecifiek Pakket voor het 

Noorden van het land en aandringen op naleving daarvan? 

8. Bent u het met ons eens dat het kabinet tijdens de uitvoering van het RSP-programma geen 

maatregelen kan treffen met zodanig grote financiële effecten dat als direct gevolg daarvan de 

uitvoeringsmogelijkheden twijfelachtig worden? 

 

  

Hoogachtend, 

 

Namens de CDA-fractie, 

Henk Klaver 


