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Inleiding:

In 2012 Is het nieuwe verdeelmodel Provinciefonds in werking getreden. Ten
opzichte van het 'oude' verdeelmodel zijn daarbij enkele grotere wijzigingen
doorgevoerd. Nu twee jaar met het nieuwe model is gewerkt, dient het verdeelmodel te worden onderhouden. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden
spelen er de komende jaren wat meer fundamentele zaken in relatie tot het
Provinciefonds. In verband hiermee heeft het IPO besloten om een 'adviescommissie verdeelvraagstukken' in te stellen.
In deze mededeling heb ik bovenstaande ontwikkelingen kort toegelicht. Als
bijlage bij de mededeling is in de vorm van een aantal sheets wat meer achtergrondinformatie over het Provinciefonds is opgenomen. In een aantal gevallen is
onderaan de sheets nog een nadere toelichting opgenomen, waar dat wenselijk
werd geoordeeld.
Voor deze pragmatische aanpak Is na ampele overwegingen gekozen omdat een
presentatie van deze informatie in de commissie gezien de volle agenda te lang
zou gaan duren.
Mededeling:

In 2012 is het nieuwe verdeelmodel Provinciefonds in werking getreden. Ten
opzichte van het 'oude' verdeelmodel zijn daarbij enkele grotere wijzigingen
doorgevoerd. Zo kent het nieuwe verdeelmodel het onderscheid in beheer- en
ontwikkeltaken. Daarnaast wordt in enige mate rekening gehouden met het
verschil in vermogens(-inkomsten) tussen de provincies.
Nu twee jaar met het nieuwe model is gewerkt, dient het verdeelmodel te worden onderhouden. Dat wil zeggen dat het model rekening moet houden met
nieuwe ontwikkelingen, waardoor het toekomstbestendig wordt gemaakt. Het
gaat dan om zaken als het verwerken van toevoegingen en onttrekkingen aan het
fonds in verband met taakwijzigingen. Een voorbeeld hiervan is de uitname in
2016 van een bedrag van € 90 min. aan provinciale middelen In verband met de
overdracht van de jeugdzorg. Een ambtelijke werkgroep van IPO en BZK houdt
zich met dit technische onderhoud bezig.
Naast deze meer reguliere onderhoudswerkzaamheden spelen er de komende
jaren wat meer fundamentele zaken. Zo zal bezien moeten worden of de huidige
verdeling van de middelen voor de zogenoemde ontwikkeltaken voor onbepaalde
tijd moet gelden of dat hiervoor een periodieke herijking nodig Is.
Daarnaast zullen de komende jaren de middelen voor de BDU verkeer en vervoer
worden toegevoegd aan het Provinciefonds. Het gaat om een omvangrijk bedrag
waarvoor een verdeelsleutel zal moeten worden bepaald. Dit geldt ook voor de
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middelen voor Natuur, die vooralsnog als decentralisatie-uitkering binnen het Provinciefonds zijn
opgenomen.
Met het oog op deze grote vraagstukken heeft het IPO het voornemen om een 'adviescommissie
verdeelvraagstukken' in te stellen. Deze commissie, die dit najaar zal worden Ingesteld, zal worden gevraagd om een zwaarwegend advies uit te brengen dat kan rekenen op breed bestuurlijk
draagvlak bij de provincies en toekomstbesteding is voor nieuwe verdeelvraagstukken. De commissie zal bestaan uit onafhankelijke en deskundige leden, vergelijkbaar met de commissie Jansen die
destijds adviseerde over de verdeling van natuurgelden. Overigens moet het IPO bestuur daarover
nog definitief besluiten.
De adviescommissie wordt gevraagd voorstellen te ontwikkelen voor:
•

een transparant verdeelmodel Provinciefonds;

•

een algemene beleidslijn voor de aanpak van(her)verdeelvraagstukken;

•

de inpassing van het voorstel van de commissie Jansen-2 voor de verdeling van de middelen
voor natuur in de algemene uitkering van het Provinciefonds;

•

de verdeling van de middelen van de BDU verkeer en vervoer In de algemene uitkering van het
provinciefonds.

Naar verwachting zal de adviescommissie in de tweede helft van 2015 rapporteren.
Het vervolg

Met bovenstaande mededeling en bijgaande schriftelijke achtergrondinformatie heb ik getracht op
hoofdlijnen inzicht te verschaffen in het verdeelsysteem voor het Provinciefonds en de ontwikkelingen die daarin de komende periode zijn te verwachten. De Inzet van het college was en blijft er
op gericht om een rechtvaardige verdeling van het Provinciefonds te bereiken, waarbij voldoende
rekening wordf gehouden met onze ontwikkelopgaven en de verschillen in vermogens tussen de
provincies.
Voor zover deze mededeling en de meegezonden achtergrondinformatie u daartoe aanleiding geven, ben ik graag bereid in een volgende vergadering van de Commissie Bestuur en Samenleving
nader van gedachten te wisselen over dit onderwerp.
Ter inzage in de leeskamer

n.v.t.
Verdere informatie

Als bijlage bij deze mededeling treft u aan:
• Achtergrondinformatie verdeelmodel Provinciefonds.
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Vanaf 2015 vervalt de doeluitkering jeugdzorg i.v.m. de taakoverdracht naar de
gemeenten. Dit verklaart de mutatie bij de doeluitkeringen.
De hier genoemde bedragen zijn overgenomen uit de ontwerpbegroting 2015.
Daarin is de septembercirculaire 2014 nog niet verwerkt. Om die reden wijkt de hier
vermelde raming af van de raming op de sheets 12/14, waarin wel rekening is
gehouden met de septembercirculaire 2014. Over de uitkomsten van de
septembercirculaire zijn Provinciale Staten reeds geïnformeerd via een mededeling
d.d. 22 september 2014 (nr. 1652126).
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De Provinciefondsuitkering is opgebouwd uit twee componenten:
de algemene uitkering die wordt bepaald door de maatstaven (zoals inwonertal,
oppervlakte, weglengte, etc.)
De decentralisatie-uitkeringen die voor een specifiek doel zijn toegevoegd aan het
Provinciefonds. Voor een decentralisatie-uitkering wordt veelal gekozen als het om
tijdelijke middelen gaat of wanneer de middelen zo ongelijk over de provincies
moeten worden verdeeld, dat dit bij verdeling via de algemene uitkering tot grote
herverdeeleffecten zou leiden.
Als voorbeeld kan worden genoemd de Zuiderzeelijngelden, die maar naar 4
provincies gaan (GR,FR,DR,FL). Bij verdeling via de algemene uitkering zouden alle
12 provincies hier een aandeel in krijgen. Dat is echter niet de bedoeling, vandaar
dat gekozen is voor een decentralisatie-uitkering.
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De hoogte van de algemene uitkering wordt grosso modo bepaald door eerst te
kijken naar de genormeerde uitgaven van de provincie (dus wat heeft de provincie
‘objectief’ nodig voor bepaalde uitgavencluster (zoals Bestuur, Verkeer en vervoer,
Water en Milieu, etc.), gegeven de kenmerken van de provincie, zoals oppervlakte,
inwonertal, etc.). Vervolgens wordt bezien wat de provincie daarvan zelf kan
bekostigen uit belastinginkomsten en vermogensinkomsten. Wat dan nog resteert
(het saldo van lasten en eigen inkomsten) is de algemene uitkering.
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In 2009 heeft de Rfv op verzoek van Rijk en IPO een rapport uitgebracht over de
verdeling van het Provinciefonds. De Raad constateerde daarin dat de provincies
jaarlijks over € 597 mln. meer middelen beschikten dan nodig voor hun
taakuitoefening. Op grond daarvan adviseerde de raad om het Provinciefonds
daarmee te korten. Daarnaast constateerde de Raad dat de vermogensverschillen
groot waren en adviseerde om 90% van deze verschillen te verevenen in het
verdeelmodel Provinciefonds.
De provincies hebben een contra-expertise door de Cie Boorsma laten uitvoeren,
waaruit bleek dat het overschot maximaal € 155 mln. was (NB Boorsma noemde
50% vermogensverevening redelijk) . Uiteindelijk heeft de minister besloten om het
fonds vanaf 2011 structureel te korten met € 300 mln. Daarnaast hebben de
provincies (het IPO) de uitdaging opgepakt om zelf met een nieuwe verdeelmodel te
komen. Daarvoor is de Commissie Stuiveling ingesteld. Deze Cie heeft in 2010 een
eindrapport opgesteld (waarin uitgegaan werd van 80% vermogensverevening). Het
bleek echter niet mogelijk om tot een breed gedragen standpunt van de provincies
te komen. Vervolgens heeft BZK haar verantwoordelijkheid genomen en zelf een
nieuw verdeelmodel opgesteld.
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Bij het nieuwe verdeelmodel is een onderscheid gemaakt in de min of meer
structurele lasten van beheer en de meer variabele lasten van ontwikkeling. De
gedachte was dat de ontwikkelcomponent periodiek zou moeten worden herijkt
(omvang en verdeling) op basis van de opgaven waarvoor de provincies dan zouden
staan. De wijze waarop dit zou moeten gebeuren is niet verder uitgewerkt maar zou
als onderdeel van het onderhoud van het verdeelmodel kunnen worden opgepakt.
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Het door BZK ontwikkelde verdeelmodel is gebaseerd op de totale uitgaven door
provincies op de in het model onderscheiden 7 uitgavenclusters (bestuur, verkeer en
vervoer, water en milieu, natuur en recreatie, economische zaken, volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening, voorzieningen). Vervolgens is gekeken wat daarvan de
beheer- en ontwikkeltaken waren. Daarna is een normering gemaakt voor de
beheer- en voor de ontwikkeltaken. Voor de beheertaken is met name gekeken naar
de kosten bij sobere en doelmatige uitvoering. De kosten hiervan zijn min of meer
genormeerd op de gemiddelde kosten bij de goedkoopste 3 provincies. Voor de
ontwikkeltaken is vooral gekeken naar de ontwikkelingen die voortvloeien uit het
rijksbeleid. In zijn algemeenheid zijn deze normeringen arbitrair en weinig
transparant. Er lijkt duidelijk toegerekend te zijn naar een bestuurlijk acceptabele
uitkomst voor wat betreft de uiteindelijke herverdeeleffecten.
Op basis van deze normering zijn vervolgens ijkpunten (uitgavennormen) bepaald
per provincie en per cluster. Vervolgens zijn daarbij verdeelmaatstaven gezocht die
aansloten op de clusters (bijvoorbeeld weglengte bij verkeer en vervoer en
oppervlakte water bij water en milieu). Door daaraan gewichten (bedragen) te
hangen is getracht zo dicht mogelijk uit te komen bij de ijkpunten
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Het verdeelmodel houdt rekening met de eigen inkomsten die een provincie kan
genereren. Dit gebeurt op 3 manieren:
Iedere provincie wordt geacht 5% te kunnen dekken uit zogenaamde overige eigen
middelen (hiermee wordt met name gedoeld op inkomsten uit rente en dividenden);
ongeacht de feitelijke omvang hiervan.
Daarnaast wordt iedere provincie geacht in ieder geval 65,9 opcenten te heffen.
Tenslotte is specifiek voor de opbrengst uit de verkoop van aandelen NUON en
Essent uitgegaan dat hierop een langjarig rendement kan worden behaald van 3%,
waarvan 35% wordt ingebracht als eigen inkomsten in het verdeelmodel.
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Twee clusters kennen alleen zogenaamde Beheertaken, de andere 5 kennen naast
Beheertaken ook Ontwikkeltaken
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De maatstaven bepalen de verdeling van de algemene uitkering uit het
Provinciefonds. Aan iedere maatstaf hangt een bedrag per eenheid (bijvoorbeeld een
bedrag per inwoner of per hectare). Door vermenigvuldiging van de maatstaven met
de bedragen per eenheid wordt de uitkering berekend. Vervolgens worden daarop
de eigen inkomsten in mindering gebracht. Wat dan resteert is de algemene
uitkering.
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Het Provinciefonds kent in 2015 een totale omvang van circa € 1 miljard. Flevoland
ontvangt daarvan € 59 miljoen.
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Hierboven is per provincie de opbouw van de uitkering weergegeven. De kolommen
bevatten achtereenvolgens:
BEH: Genormeerde uitgaven voor beheertaken
ONT: Genormeerde uitgaven voor ontwikkeltaken
TOT L: totaal genormeerde lasten (= BEH + ONT)
MRB: door te provincie te genereren opbrengsten uit de opcenten MRB (genromeerd
o.b.v. 65,9 opcenten)
VERM: door de provincie in te brengen vermogensinkomsten (o.b.v. verkoop energieaandelen: inbreng is genormeerd op 35% tegen 3% rendement)
TOT B: totaal genormeerde baten (= MRB + VERM)
ALG UITK: algemene uitkering (= TOT L -/- TOT B)
DU: Decentralisatieuitkeringen
TOT: Totale uitkering Provinciefonds (= ALG UITK + DU)
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Dit is de informatie van de vorige sheet, maar dan in de vorm zoals deze in de
septembercirculaire 2014 is gepresenteerd
NB: De in de circulaire opgenomen raming wijkt af van de raming in de begroting en
de vermelding in de mededeling van 22 september (nr.: 1652126)
Hieronder staan kort de verschillen (bedragen x € 1000):
Raming circulaire:
€ 59.177
Raming ontwerpbegroting: € 57.418
Mutaties mededeling 22 september:
- Lager accres c.a. :
- € 304
- Decentralisatie DLG:
+ € 917
Raming na sept.circ.:
€ 58.031
Verschil t.o.v. sept.circ.:

€ 1.146

Verklaring:
Behoedzaamheidsreserve:
BCF plafond:
Totaal:

€ 500
€ 646
€ 1.146

Ter toelichting:
Ten opzichte van de circulaire wordt in de begrotingsraming rekening gehouden met
een behoedzaamheidsmarge van € 500.000, met het oog op de bijstellingen van het
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accres die in de loop van het jaar plaatsvinden. Daarnaast anticiperen wij nog niet op
een uitkering wegens onderschrijding van het BCF plafond.
Beide elementen zijn ook toegelicht in de mededeling van 22 september (nr.:
1652126).
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Hierin wordt de opbouw van de decentralisatie-uitkeringen weergegeven, zoals
opgenomen in de septembercirculaire 2014; In totaal gaat het om € 324 mln.
waarvan Flevoland bijna € 7 mln. ontvangt.
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De omvang van het Provinciefonds wordt bepaald door toevoegingen aan en
onttrekkingen uit het fonds. Zo wordt in 2015 € 90 mln. uitgenomen voor de
jeugdzorg. In 2016 wordt een nu nog onbekend bedrag toegevoegd in verband met
de overheveling van de BDU Verkeer en vervoer naar het Provinciefonds.
Voorts muteert de omvang jaarlijks door het accres; dat is de automatische groei of
afname van het fonds, die is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven
volgens de normeringsmethodiek (ook bekend als ‘samen de trap op en samen de
trap af’)
Voorts wordt nog in herinnering gebracht dat het Rijk in 2011 een structurele korting
heeft doorgevoerd op het fonds (zie ook de toelichting bij sheet 6
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In 2014 is een ambtelijke werkgroep ingesteld (BZK/IPO) die een onderhoudsagenda
opstelt. Daarin zijn 6 provinciale medewerkers vertegenwoordigd, die deelnemen
vanuit hun kennis van het Provinciefonds. Ze zitten er dus niet namens de eigen
provincie maar als objectief deskundige. Er neemt ook een medewerker van de
provincie Flevoland aan de werkgroep deel.
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Op de concept onderhoudsagenda die in 2014 is opgesteld staat een aantal
onderwerpen. Op dit moment worden de activiteiten van de werkgroep
getemporiseerd, in verband met de instelling van een adviescommissie
verdeelvraagstukken.
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In de mededeling staat al het een en ander vermeld over deze adviescommissie.
In aanvulling daarop is het de bedoeling dat de commissie een werkbudget krijgt om
onderzoeken te laten doen en adviezen in te winnen

De commissie zal in het najaar 2014 van start gaan. De planning zal erop gericht zijn
dat het advies in het najaar 2015 gereed is. Het streven is om de voorstellen na
besluitvorming in IPO-verband, in de meicirculaire 2016 te kunnen opnemen en het
overgangstraject in te kunnen laten gaan.
Uitgangspunt is om de externe commissie een zwaarwegend en in principe bindend
advies uit te laten brengen. BZK zal uiteindelijk - als beheerder van het
provinciefonds – de besluiten nemen over de (her)verdeelvraagstukken. Daarom zal
BZK regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang. Ook de Raad voor de
financiële verhoudingen (Rfv) zal – als belangrijke adviesraad van het Rijk over
(her)verdeelvraagstukken – regelmatig worden geïnformeerd.
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