
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Onderscheid stelpost onzekerheden Perspectiefnota en weerstandscapaciteit 

Doel van deze mededeling: 

De commissie Planning en Control te informeren over het onderscheid tussen de 
stelpost onzekerheden Perspectiefnota en de weerstandscapaciteit van de pro
vincie. 

Toezegging/motie/amendement: 

Bij de behandeling van de Perspectief nota 2014-2018 in de Statenvergadering van 
11 juni 2014 is gevraagd of er sprake is van een overlap tussen de stelpost onze
kerheden Perspectiefnota en de weerstandscapaciteit van de provincie. Toege
zegd is dat hierover nader zal worden gesproken in de commissie Planning en 
Control. Deze mededeling is hiervan de invulling. 

Inleiding: 
Jaarlijks wordt op twee plaatsen in de begroting specifiek rekening gehouden 
met de financiële gevolgen van risico's en onzekerheden: 
a. De stelpost onzekerheden Perspectiefnota 
b. De weerstandscapaciteit in de paragraaf weerstandsvermogen 

Bij de behandeling van de Perspectief nota 2014-2018 is door Provinciale Staten 
gevraagd in hoeverre er een overlap is tussen deze twee zaken. Uit onderstaande 
analyse blijkt dat dit inderdaad in beperkte mate het geval is. 
Allereerst wordt kort ingegaan op het verschil in functie tussen de stelpost en de 
weerstandscapaciteit. Vervolgens wordt de overlap geanalyseerd. Aansluitend 
worden enkele conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

Verschil in functie tussen stelpost en weerstandscapaciteit 
Hieronder wordt het verschil in functie van de stelpost onzekerheden Perspec
tiefnota en de weerstandscapaciteit uiteengezet. 

O. De stelpost onzekerheden Perspectiefnota 
In de Perspectiefnota worden rekenkundige aannames gedaan bij het opstellen 
van het financiële perspectief voor 2014 en volgende jaren. Deze aannames gaan 
gepaard met onzekerheden. In verband hiermee wordt jaarlijks een onderbouw
de stelpost onzekerheden Perspectief nota opgenomen. Voor deze onzekerheden 
geldt dat ze mogelijk tot gewijzigde lasten of baten kunnen leiden die veelal als 
onontkoombaar moeten worden beschouwd en moeten worden ingepast binnen 
de programmabegroting Indien ze zich voordoen. Als voorbeelden kunnen worden 
genoemd de Provinciefondsuitkering en de opbrengsten uit de opcenten MRB. Het 
hebben van een stelpost voor dergelijke (veelal structurele) begrotingsonzeker
heden maakt het mogelijk deze nieuwe inzichten in de programmabegroting te 
verwerken zonder dat dit direct invloed heeft op de uitvoering van het voorge-, 
nomen vastgestelde beleid. Indien de nadelige begrotingseffecten uiteindelijk 
omvangrijker zijn dan de stelpost, zullen andere (beheers)maatregelen noodza
kelijk zijn. Het opnemen van deze stelpost is te beschouwen als een beheers
maatregel om de effecten van de begrotingsrisico's te beperken. 

Conclusie: 
De stelpost onzekerheden Perspectiefnota is bedoeld voor het opvangen van de effec
ten van andere uitkomsten van de rekenkundige aannames die zijn gedaan in de 
Perspectief nota en de daarop gebaseerde programmabegroting. 

Registratienummer 

1633529 

Datum 

29 ju l i 2014 

Auteur 

J. Kuiper 
Afdeling/Bureau 

FIN 

Openbaarheid 

Passief openbaar 

Portefeuillehouder 

Wi t teman , M.J.D. 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 



Mededeling 

Bladnummer 
2 
Documentnummer 
1633529 

b. de weerstandscapaciteit in de paragraaf weerstandsvermogen 
Naast de hierboven genoemde begrotingsonzekerheden zijn er nog talrijke andere risico's en onze
kerheden waar de provincie mee te maken heeft. Ook deze kunnen verstrekkende financiële gevol
gen hebben. Daarbij gaat het echter veelal om onzekerheden die niet direct te maken hebben met 
gekozen aannames in de begroting, maar meer met de risico's die de provincie loopt bij het uitvoe
ren van het beleid. Deze risico's zijn benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen die in begro
ting en jaarrekening is opgenomen. 
Als voorbeelden kunnen worden genoemd de ontwikkelingen rondom Flevokust en OMALA. Dergelij
ke risico's en onzekerheden (die veelal een incidenteel karakter hebben) worden jaarlijks in de 
paragraaf weerstandsvermogen bij de programmabegroting en het jaarverslag vermeld, een en 
ander in relatie tot de weerstandscapaciteit van de provincieV 

Conclusie: 
De weerstandscapaciteit die wordt gepresenteerd in de paragraaf weerstandsvermogen is bedoeld voor 
het opvangen van de financiële risico's die de provincie loopt bij het uitvoeren van het provinciale beleid. 

Overlap 
Als wordt gekeken naar de stelpost onzekerheden in de Perspectief nota 2014-2018 en de weer
standscapaciteit in de paragraaf weerstandsvermogen bij de jaarstukken 2013 is er bij twee onder
delen sprake van een (gedeeltelijke) overlap, te weten bij 'rijksombuigingen' en bij 'MRB'. Hier
onder wordt nader ingezoomd op deze twee onderdelen 

A: rijksombuigingen. 
In de paragraaf weerstandsvermogen bij de jaarstukken 2013 staat aangegeven dat de rijksombui
gingen gevolgen kunnen hebben voor zowel de uitkeringen via het Provinciefonds als rijksbijdragen 
aan grote projecten. De risicoreservering daarvoor bedraagt, na weging voor kans en Impact, struc
tureel € 3,75 min. 
In de Perspectief nota 2014-2018 is voor het deelrisico uitkering Provinciefonds (volgens de trap op, 
trap af methodiek) rekening gehouden met een oplopend structureel bedrag (na weging voor kans 
en effect) van uiteindelijk € 1,0 min. 
Hier is dus sprake van een gedeeltelijke dubbeltelling, namelijk voor het onderdeel doorwerking 
Provinciefonds. Voor de andere component, lagere rijksbijdragen aan projecten, geldt dit niet. 

B: MRB 
In de paragraaf weerstandsvermogen bij de jaarstukken 2013 staat aangegeven dat door het verval
len van fiscale vrijstellingen met ingang van 2014 consumenten het aanschaffen van een auto 
kunnen heroverwegen. Hierdoor daalt het aantal belastbare auto's en daarmee de opbrengst uit 
opcenten voor de provincie. De risicoreservering daan/oor bedraagt, na weging voor kans en im
pact, structureel € 0,9 min. 
In de Perspectiefnota 2014-2018 is voor het risico van een tegenvallend aantal belastbare auto's 
rekening gehouden met een oplopend structureel bedrag (na weging voor kans en effect) van uit
eindelijk € 0,6 min. 
Omdat hiermee op hetzelfde risico wordt gedoeld is er sprake van een dubbeltelling. 

In beide gevallen (Provinciefonds en MRB) geldt dat het hier begrotingsrisico's betreft die naar hun 
aard thuishoren bij de stelpost onzekerheden. Omdat via deze stelpost er een beheersmaatregel Is 

^ De weerstandcapaciteit bestaat uit een incidentele component (voornamelijk de algemene reser
ve) en een structurele component (voornamelijk de onbenutte belastingcapaciteit). Omdat het 
inzetten van deze structurele weerstandcapaciteit een lastige politieke afweging is, is het hebben 
van een structurele stelpost voor begrotingsonzekerheden als beheersmaatregel aanbevelenswaar
dig. 
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getroffen, hoeven deze twee aspecten niet als risico te worden meegeteld in de paragraaf weer
standsvermogen. 

Follow up 
Ten behoeve van de Programmabegroting 2015 wordt in de zomer van 2014 een nieuwe paragraaf 
weerstandsvermogens opgesteld. Daarbij zullen bovenstaande bevindingen worden betrokken, 
waardoor de nu aanwezig overlap zal vervallen. 

Conclusies 
1. Het is een verschil in functie tussen de stelpost onzekerheden Perspectiefnota (bedoeld voor 

'begrotingsrisico's) en de weerstandscapaciteit (bedoeld voor 'beleidsrisico's'); 
2. Op dit moment is er sprake van een (gedeeltelijke) overlap voor wat betreft de dekking c.q. 

risicoreservering voor onzekerheden rondom de Provinciefondsuitkering en de opbrengstraming 
opcenten MRB; 

3. Bij het opstellen van de paragraaf weerstandsvermogen bij de Programmabegroting 2015 zal 
scherper worden gekeken kijken naar het onderscheid in begrotingsrisico's en beleidsrisico's, 
waardoor de nu aanwezige gedeeltelijke overlap zal verdwijnen. 

NB 
Als bijlage zijn ter info de relevante teksten uit de Perspectief nota 2014-2018 en de weerstandspa
ragraaf 2013 opgenomen. 
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B I J L A G E N 

PB JV 
2014 2013 Onzekerheid/Risico Gat 

Inc/ 
Str 

Reservering Reservering 
PB 2014 JV 2013 Kans Impact Effect 

1 1 Rijksombuigmgen BS s;r 7,50 MÉ öfOOt Seperfct SrfKi^ 

- . N Middengebied BS Inc 2,25 Middel Beperkt Groot 

4 3 Opdroging BDU B Str 2,25 2,25 Middel Beperkt Groot 

10 4 Reserves als revolving funds S Str 2,25 1,88 Groot Klein Groot 

- N Flevokust BO Inc 1,13 Middel Klein Groot 

1 6 um 1 Stri 1,88 o,sq Middel Bepéri^ Midé&i 
7 7 OMALA S Inc 0,75 0,40 Klein Beperkt Klein 

2 8 Jeugdzorg B Str 1,13 0,40 Middel Klein Middel 

- N Wind BO Inc 0,45 Middel Klein Middel 

10 Afwikkeling pMJP 
ILG / Natuurakkoord 

BO Inc 0,75 0,45 Middel Klein Middel 

11 Overige risico's BSO Str/lnc 5,15 4,65 

TOTAAL €21,6 € 18,50 

Toelichting bij 1 
Hoewel Nederland zich de laatste jaren in economisch zwaar weer bevindt, zijn er tekenen van herstel. De laatste berichten 
geven voor de nabije toekomst een kleine groei aan. Vanwege het opgelopen begrotingstekort heeft het kabinet aanvullende 
maatregelen genomen en die zijn vastgelegd in het Najaarsakkoord. Het kabinet heeft € 6 miljard extra bezuinigd en deze 
bezuinigingen worden ook 'gevonden' in de vermindering van uitkeringen aan lagere overheden (gemeente- en provincie
fonds) en in bijdragen aan (grote) projecten. Deze werken door in onze inkomsten. 

Al eerder is opgemerkt dat de ervaring leert dat de bijdragen van partners in projecten en deelnemingen onder druk staan. 
De komende tijd komen met name de gemeentelijke financiën verder onder druk te staan door de omvangrijke decentralisa
tie van sociale taken van het rijk naar de gemeenten. Ook andere samenwerkingspartners in wisselende coalities maken 
gerichte keuzes en wegen af of ze bijdragen en hoeveel. 

Be/ieersmoafrege/en 
Zowel in IPO-verband als via eigen netwerken spreken wij met het Rijk en leden van de staten generaal over de positie van 
provincies. Daarnaast streven wij naar concrete en bindende afspraken over mogelijkheden voor medefinanciering Wij 
nemen deel aan het overleg over de verdeling van het Provinciefonds. 

Toelichting bij 6 
Door (het besluit van het rijk) schone auto's weer te gaan belasten middels de motorrijtuigenbelasting gaan de provinciale 
inkomsten uit opcenten omhoog. Dit komt doordat het aantal voertuigen dat belastingplichtig wordt hierdoor toeneemt. 
Huidige schattingen over de ontwikkeling van het aantal schone auto's kunnen mogelijk te optimistisch zijn. Met het wegval
len van Het fiscale voordeel op deze auto's is het mogelijk dat consumenten de aanschaf van dergelijke voertuigen gaan 
heroverwegen. Hierdoor kunnen de toekomstige opcenten lager zijn dan nu voorzien. 

6eheersmootrege/en: 
ln breder verband is Flevoland in gesprek met het Rijk over de inkomsten van de provincie in relatie tot de taken waarvoor 
de provincie Flevoland aan de lat staat. 
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Uit Perspectiefnota 2014-2018 (stelpost onzekerheden) 
nsico per jaar 

onderwerp onzekerheid effect kans nsico vanaf 2014 2015 2016 2017 2018 
Provinciefonds nadelige effecten onderhoud verdeelmodel 2.000 25% 500 2015 0 375 500 500 500 

extra rijksombuigingen (trap op, trap af) 2.000 50% 1.000 2015 0 500 750 1.000 1.000 
herverdeeleffecten overheveling BDU p.m. 2015 0 
herverdeeleffecten integratie natuurgelden p.m. 2015 
vervroegde uitname jeugdzorg 1.000 50% 500 2015 500 

MRB ontwikkeling aantal voertuigen 2.500 25% 625 2014 125 250 375 500 625 
Rentebaten rendement na invoering schatkistbankieren 200 25% 50 2014 50 50 50 50 50 
Kapitaallasten herberekening bij begrotingsopstelling 200 25% 50 2015 50 50 50 50 50 
Decentralisatie DLG ontoereikende compensatie bij overdracht 250 25% 63 2015 0 125 125 125 125 
CAO provincies gewijzigde uitbetaling vakantieuitkering 850 100% 850 2015 850 

afv/ijkingen t.o.v. reservering in begroting 200 25% 50 2015 50 50 50 50 50 

totaal benodigd op stelpost 275 2750 1900 2275 2400 

(bedragen x € 1.000) 

Toelichting bij Provinciefonds en MRB 
Provinciefonds 
Momenteel wordt gewerkt aan een onderhoudssysteem voor het verdeelmodel van het Provinciefonds. Dit kan 
er toe leiden dat gehanteerde maatstaven in het verdeelmodel worden gewijzigd of vervangen. Ook kan de 
omvang en verdeling van het zogenoemde ontwikkeldeel daarbij wijziging ondergaan. Over de uitkomsten 
hiervan is nog niets te zeggen, maar het onderhoud zal effect kunnen hebben op de hoogte van de Provincie
fondsuitkering in 2015 en volgende jaren. 

De omvang van het Provinciefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven volgens de methodiek 
van 'samen de trap op en af'. In deze Perspectief nota is rekening gehouden met de uitkomsten van de decem-
bercirculaire 2013. In de meicirculaire 2014 zal nieuwe informatie worden opgenomen over het Provinciefonds, 
waarbij rekening zal zijn gehouden met de Voonaarnota 2014 van het kabinet. Onbekend is wat hiervan het 
effect zal zijn op de uitkering aan Flevoland. 

Het voornemen bestaat om de middelen vanuit de brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) met ingang 
van 2015 over te hevelen naar het Provinciefonds. Op dit moment is niet aan te geven of dit tot herverdeelef
fecten zal leiden. De verwachting is dat in ieder geval het eerste jaar met een decentralisatie-uitkering zal 
worden gewerkt die de huidige verdeling volgt en daarna wordt gekeken of verdeling via de reguliere maatsta
ven van het Provinciefonds mogelijk is. Over eventuele herverdeeleffecten die dan kunnen optreden is nu nog 
niets te zeggen. 
Daarnaast bestaat het voornemen om de decentralisatie-uitkering Natuur te gaan verdelen via de reguliere 
maatstaven van het Provinciefonds. Ook hierbij kunnen herverdeeleffecten optreden. 

Bij de transitie Jeugdzorg worden frictiekosten verwacht (zie ook blz. 29). Het risico bestaat dat een deel van 
deze kosten bij de provincies komen te liggen, bijvoorbeeld doordat het Rijk de geplande landelijke uitname 
uit het Provinciefonds in 2016 (met een aandeel van € 2,5 min. voor Flevoland) mogelijk met één jaar zal 
vervroegen. In dat geval zullen de incidentele middelen ad € 1,5 min. die de provincie in 2015 nog beschikbaar 
heeft voor de jeugdzorg als dekking voor deze tegenvaller worden gebruikt. Het dan nog ontbrekende bedrag 
van € 1,0 min. wordt hier als onzekerheid meegenomen. 

Opcenten MRB 
De opcenten zijn een belangrijke bron van autonome inkomsten voor de provincies. De toekomstige ontwikke
ling van het aantal auto's is altijd een onzekere factor. Ook de economische en financiële crisis is hierop van 
invloed. Voor de omvang van het aantal belastbare auto's zijn aannames gedaan gebaseerd op de trend in de 
afgelopen jaren. 


