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Onderwerp 

Uitkomsten septembercirculaire Provinciefonds  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten vóór de begrotingsbehandeling 2015 te informeren over de 
uitkomsten van de septembercirculaire Provinciefonds 2014      
 

Inleiding: 

Recent heeft u de ontwerp Programmabegroting 2015 ontvangen. Deze begroting 
is onder meer gebaseerd op de informatie van de meicirculaire Provinciefonds 
2014. Gelijktijdig met de Miljoenennota is op 16 september jl. de septembercir-
culaire uitgebracht. Deze circulaire geeft de meest recente informatie over de 
uitkeringen uit het Provinciefonds voor 2014 en volgende jaren. Om die reden 
informeren wij u vóór de begrotingsbehandeling 2015 over de uitkomsten ervan.  
 
Mededeling: 

De septembercirculaire bevat weinig mutaties ten opzichte van de meicirculaire. 
De accressen zijn bijgesteld, er zijn wat maatstaven geactualiseerd (inwonertal-
len, lengtes en oppervlaktes) en er wordt in financiële zin rekening gehouden 
met de overname van medewerkers DLG vanaf 1 maart 2015. 
 
Hieronder worden de effecten weergegeven. 
 
Begrotingsjaar 2014: 
Het accres is iets lager geraamd dan in de meicirculaire. Dit heeft een nadelig 
effect van circa € 100.000. De septembercirculaire 2014 is het laatste bijstel-
lingsmoment voor het accres 2014. In de meicirculaire 2015 vindt nog wel de 
nacalculatie plaats, maar deze wordt verrekend in de uitkering voor 2015.  
Wij hebben in onze raming 2014 (vanuit behoedzaamheid) rekening gehouden 
met een mogelijke negatieve bijstelling van het accres in de loop van het jaar 
met € 500.000. Dit bedrag kan nu vrijvallen, zodat er per saldo een voordelig 
begrotingseffect is van € 400.000. 
Daarnaast hebben de aanpassingen in de maatstaven een voordelig effect van 
circa € 60.000.  
 
In totaal heeft de septembercirculaire dus een begrotingsvoordeel van € 460.000 
tot gevolg. Omdat hiervoor geen begrotingswijziging wordt gemaakt (de ‘Veeg-
ronde’ is vervallen), komt dit voordeel uiteindelijk ten gunste van het rekening-
resultaat 2014.  
 
NB: 
Dit bedrag komt dus bovenop het begrotingssaldo 2014 dat na de Zomernota € 
677.000 bedraagt. Samen gaat het dus om ruim € 1,1 mln. voorlopig rekening-
resultaat. 
 
Begrotingsjaar 2015: 
Ook het accres voor 2015 is iets lager geraamd dan in de meicirculaire. Dit heeft, 
inclusief de doorwerking uit 2014 een nadelig effect van circa € 370.000. Omdat 
er nog twee bijstellingsmomenten voor het accres 2015 zijn (de mei- en septem-
bercirculaire 2015) wordt voorgesteld om nu nog geen beroep te doen op de 
binnen onze eigen raming opgenomen behoedzaamheidsmarge van € 500.000. 
Deze marge wordt bewaard tot het laatste bijstellingsmoment (september 2015). 
Samen met de aanpassingen in de maatstaven is het netto nadelig effect circa 
€ 300.000. Dit effect zal worden meegenomen in de Perspectiefnota 2015-2019. 
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NB 1 
Daarnaast worden vanaf 2015 middelen aan het Provinciefonds toegevoegd in verband met de 
decentralisatie van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Voor Flevoland gaat het om een bedrag van € 
917.000 voor 2015 (vanaf 1 maart) en € 1,1 mln. voor 2016 en volgende jaren. Deze middelen 
worden vooralsnog volledig gereserveerd voor deze overdracht in afwachting van het inzicht in de 
definitieve kosten van deze decentralisatie. 
 
NB 2.  
Als uitvloeisel van het financieel akkoord tussen rijk en medeoverheden van 18 januari 2013 zijn 
afspraken gemaakt over een plafond voor het BTW compensatiefonds. Die afspraken leiden vanaf 
2015 tot een relatie tussen de ontwikkeling van het provinciefonds en de ontwikkeling van het BTW-
compensatiefonds (BCF). Indien er minder BTW wordt gedeclareerd dan het plafond, zal het ver-
schil worden uitgekeerd aan de provincies; bij een groter beroep moeten de provincies het verschil 
bijpassen.  
Op dit moment voorziet het Rijk dat het geraamde beroep op het BCF lager zal zijn dan het ge-
raamde plafond en dat de provincies dus een bedrag uitgekeerd zullen krijgen. Het voordelig effect 
voor Flevoland in 2015 zou dan circa € 0,6 mln. zijn. In de meicirculaire werd overigens nog gere-
kend met € 0,9 mln. Uiteraard is onbekend hoe de definitieve situatie in 2015 en volgende jaren zal 
zijn. Om die reden is eerder besloten om niet te anticiperen op eventuele effecten van deze af-
spraak. 
 
Begrotingsjaar 2016 e.v.: 
Voor de jaren 2016 en volgende leiden de gewijzigde accressen en bijgestelde maatstaven tot 
marginale effecten (< € 100.000) ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015. Dit komt doordat de 
accressen in 2016 en volgende jaren iets hoger uitpakken dan in de meicirculaire, waardoor de 
nadelen van 2014 en 2015 weer worden ingelopen. Ook deze effecten zullen worden meegenomen 
in de Perspectiefnota 2015-2019. 
 
Het vervolg 

De uitkomsten van de septembercirculaire 2014 zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2014 en 
in de Perspectiefnota 2015-2019.       
 
Ter inzage in de leeskamer 

 
 
Verdere informatie 

De volledige septembercirculaire is te raadplegen op: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/documenten-en-
publicaties/publicaties/2014/09/16/septembercirculaire-provinciefonds-2014.html 
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