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Onderuverp: Meicirculaire provinciefonds 201 3

Geachte voorzitter/leden,

Zeer recentelijk hebben wij van het Rijk de meicirculaire provinciefonds 2013 ontvan-
gen. ln deze circulaire worden de provincies over de provinciefondsuitkeringen over
de jaren 2012 en verder geTnformeerd. ln deze brief informeren wij u op hoofdlijnen

over de financiële effecten die de meicirculaire vooralsnog voor Drenthe heeft. Deze

effecten doen zich vooral voor op het vlak van de algemene uitkering, maar er zijn ook

enkele aanpassingen op het gebied van decentralisatie-uitkeringen aan de orde.

Vooraf kan gesteld worden, dat het bijde meicirculaire provinciefonds 2013 meer dan

ooit gaat om "dagkoersen". Eigenlijk valt alleen voor het jaar 2013 een concreet beeld

aan de circulaire te ontlenen. Voor het overige is het beeld - gezien de door de minis-

ter gemaakte voorbehouden en de nog lopende discussie over extra bezuinigingen -
ook na het verschijnen van de meicirculaire 2103 nog hoogst onzeker en de circulaire

biedt nog niet de duidelijkheid waarop werd gehoopt.

ln 2013 wordt de algemene uitkering sterk beTnvloed door onderuitputting in 2012
("trap af'-effect) en over 2014 en later valt feitelijk nog geen zinnig woord te zeggen.

Ook van de zijde vanBZK is ambtelijk aangegeven: "De kans dat deze cijfers het ook

worden is nul". Daarom wordt hierna uitgegaan van een methode die als uitgangspunt
heeft een meer realistisch beeld neer te zetten en daarom wordt voorgesteld de ac-
cressen voor de jaren 2014 en later op nul te zetten. Daarmee wijken wij af van de

meerjarige cijfers in de meicirculaire, maar wij zijn van mening dat dit voorkomt, dat wij

ons (te) rijk rekenen.

De meicirculaire staat in het teken van de uitvoering van het Regeerakkoord. Daar-

naast hebben het Rijk en de medeoverheden op 18 januari 2013 over een aantal

financiële ondenrverpen een akkoord bereikt. Het gaat hierbij om het wetsvoorstel
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houdbare overheidsfinanciën en het saldopad voor de EMU-norm, het wetsvoorstel

schatkistbankieren en het handhaven van het btw-compensatiefonds.

Grotere financiële mutaties in de meicirculaire 2013 zijn onder meer de uitnames in
verband met het btw-compensatiefonds, minder provincies en de regionale omroepen.

Ook wordt in de circulaire nog ingegaan op de financiële consequenties van het na-

tuurbeleid van het Rijk.

Daarbij leidt de toepassing van de normeringssystematiek tot een neerwaartse aan-
passing van de accressen, behalve voor het jaar 2014. ln 2014 werkt het effect door

van incidentele maatregelen in 2013, zoals het inhouden van de prijsbijstelling in

20'13. Daarnaast is in2014 sprake van pieken in infrastructurele projecten. De minis-

ter geeft verder aan, dat het goed is te bedenken dat de besluitvorming over de rijks-

begroting in de aanloop naar de Miljoenennota nog effect kan hebben op de ramin-
gen. Feitelijk is hier al een sprake van een "winstwaarschuwing" en een vooraankon-

diging van nakomende besluitvorming, waardoor alles nog weer anders kan worden.

Bovendien moeten diverse zaken nog nader worden ingevuld. Voor de verdere details

en voor allerhande zaken die aangekondigd worden voor de septembercirculaire

wordt verwezen naat de meicirculaire provinciefonds 2013.

Vooraf moet gesteld worden, dat in de meicirculaire provinciefonds 2013 nog niet de

effecten meegenomen zijn van een aanvullend pakket bezuinigingen van € 4,3 miljard

tot € 6 miljard. Van deze bezuinigingen is nog niet bekend of ze er zullen komen - al is
de verwachting van wel en welk deel daarvan niet zal bestaan uit lastenverzwaringen,

maar uit kostenverlagingen en welk deel daarvan door de normeringssystematiek zal

neerslaan op de lagere overheden en daarmee ook op de provincies.

Geconcludeerd kan worden, dat de meicirculaire voor 2013 een concreet financieel

beeld geeft, maar dat voor 2014 en latere jaren de ramingen nog moeilijk te maken

zijn, vanwege de vele onzekerheden die nog aan de orde zijn.

Algemene uitkering in 2014 en latere jaren

De algemene uitkering wordt beïnvloed door diverse uitnames, deels door bezuinigin-
gen, maar deels ook door andere zaken, zoals de recentralisatie van de regionale

omroepen. Een aantal van de belangrijkste maatregelen worden hierna kort bespro-

ken.

Regionale omroepen

Met ingang van 2014 is de algemene uitkering met een bedrag van € 142 miljoen ver-
laagd vanwege het (re)centraliseren van het budget voor regionale omroepen.

btw-compensaúrefonds

ln het financieel akkoord dat het Rijk en de decentrale overheden op 1B januari heb-

ben gesloten is afgesproken, dat het btw-compensatiefonds (BCF) niet wordt afge-
schaft. De taakstellende korting van € 40 miljoen vanaf 2015 blijft echter gehandhaafd

Deze korting wordt, evenals de uitname in verband met de stijging van het hoge btw-

tarief, verdeeld via de uitkeringsfactor. Deze verdeelmethode levert voor Drenthe een

groter nadeel op.
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I nte gr atie - e n d e ce ntr al i s atie -u itke ri nge n

ln de meicirculaire 2013 zijn enige wijzigingen aangebracht in de integratie- en decen-

tralisatie-uitkeringen. De meest omvangrijke daarvan betreft de integratie-uitkering

Natuur. Kleinere aanpassingen betreffen de decentralisatie-uitkering bodemsanering

en invoeringskosten jeugdzorg. Het gaat om de volgende integratie- en decentralisa-
tie-uitkeringen:

- lntegratie-uitkering Natuur
ln 2012 hebben het Rijk en de afzonderlijke provincies de afrondingsovereen-
komst lnvesteringsbudget Landelijk Gebied (lLG) ondertekend. De afrondings-
overeenkomsten vormen de basis voor de verdeling van integratie-uitkering Na-

tuur in de periode 2012-2014. Voor Drenthe betekent de integratie-uitkering Na-

tuur in 2013 een totaalbedrag van€22,07 miljoen.

- Bodemsanering

Per 31 oktober 2012is de Wet bodembescherming (WBB) gewijzigd. Een effect
van deze wijziging is een reductie van de uitvoeringslasten met € 6 miljoen. Voor
Drenthe betekent dit een vermindering van de decentralisatie-uitkering bodemsa-

nering in 2013 en in 2014 met in elk jaar een bedrag van € 192.061,-.

- Invoeringskostenjeugdzorg
Ook in 2014 wordt aan de provincie Drenthe als decentralisatie-uitkering voor de
invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg een bedrag beschikbaar ge-

steld van € 150.000,--. Dit bedrag was tot dusverre nog niet verdeeld.

Samengevat komen wij op basis van de meicirculaire provinciefonds 2013 voorlopig

tot de volgende bijstelling van het financieel perspectief uit de Voorjaarsnota 2013:

Bijstelling financieel perspectief Voorjaarsnota 2013 naar aanleiding van meicirculaire 2013

20't3 2014 2015 201 6 20't7

Algemene uitkering cf Begroting 2013 67.244.915 67.244.915 67.244.915 67.244.915 67.244.915

Voorspelling uit voorjaarsnota

Nacalculatie algemene uitkering 201 2

Doonarerking toepassing
normer¡ngssystematiek als gevolg van
regeerakkoord "Bruggen Slaan"

Doorwerking toepass¡ng
normeringssystematiek als gevolg van
aanvullende Rüksbezuinigingen

Korting op algemene uitkering vanwege BCF

Algemene uitkering naar aanleiding van
meicirculaire provinciefonds 201 3

Bijstelling financieel beeld (negatief)

Schrappen last RTV-Drenthe

Totaal bijstelling financieel perspectief

-650.000

324.800

0

72.800 -268.800 -1.327.200 -1.971.200

0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

0 -1.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000

AlgemeneuitkeringcfVoorjaarsnota20l3 66.919.715 65.817.715 63.476.115 62417.715 61 .773.715

65.746.195 57.055.521 54.793.634 50.640.853 50.635.239

-1.173.520 -8.762.194 -8.682.481 -11.776.862 -11.138.476

0 9.390.799 9.603.069 9.846.271 10.095.632

-1.173.520 628.605 920.588 -1.930.591 -1.042.844
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Kanttekening

Zoals gezegd gaat het bij de meicirculaire provinciefonds 2013 meer dan ooit om

"dagkoersen". Eigenlijk valt alleen voor het jaar 2013 een concreet beeld aan de circu-

laire te ontlenen. Voor het overige is het beeld - gezien de door de minister gemaakte

voorbehouden en de nog lopende discussie over extra bezuinigingen - ook na het

verschijnen van de meicirculaire 2103 nog hoogst onzeker. Dit geldt ook voor het jaar

2014, waarbij door de minister een voorbehoud is gemaakt voor het geraamde accres.

Verder valt nog te verwachten dat dit najaar door het kabinet besluiten zullen worden
genomen die in elk geval via de normeringssystematiek tot extra tegenvallers zullen

leiden. Door bij de berekening van de algemene uitkering vooralsnog uit te gaan van

de nullijn wordt al enigszins rekening gehouden met extra tegenvallers, maar het valt
zeker niet uit te sluiten dat de septembercirculaire aanvullend slecht nieuws zal bren-
gen.

Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

Bijlage(n):

tl</coll.


