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Financieel beleidskader begroting 2004 (met meerjarenverkenning 2005/2006) 

 

Samenvatting 

Jaarlijks wordt u via een notitie financieel beleidskader geïnformeerd over de 

verwachte begrotingsruimte in het volgende jaar. Deze informatie kan worden benut 

bij de voorbereiding van de algemene beschouwingen in het voorjaar. 

In bijgaande notitie “financieel beleidskader begroting 2004” wordt een inschatting 

gemaakt van de budgettaire mogelijkheden in 2004, aangevuld met een 

meerjarenverkenning voor de jaren 2005 en 2006. De conclusie is dat er voor 2004 bij 

ongewijzigd beleid een begrotingsruimte zal zijn van ruim € 2,2 mln. In de jaren 2005 

en 2006 neemt de ruimte toe tot circa €€ 3,5 mln., respectievelijk €€ 4,7 mln. Deze 

uitkomsten wijken weinig af van het meerjarenperspectief in de begroting 2003. 

In de notitie is aangegeven dat er tal van onzekerheden zijn die de begrotingsruimte 

nog zullen kunnen beïnvloeden.  

 

Gelet op de omvang van de berekende beschikbare ruimte in 2004 en de 

onzekerheden die daarbij aanwezig zijn, alsmede de behoefte om bij aanvang van 

een nieuwe statenperiode ruimte beschikbaar te hebben voor nieuwe initiatieven, 

hebben wij besloten om, evenals vorig jaar, een “oud-voor-nieuw operatie” te starten, 

waarmee beoogd wordt een bedrag van circa €€ 1,0 mln. extra begrotingsruimte in 

2004 te creëren. Over de uitkomst hiervan zult u tijdig voor de algemene 

beschouwingen in mei worden geïnformeerd 

Daarnaast zullen wij u nog voor de algemene beschouwingen een overzicht 

aanbieden van aandachtspunten die van belang worden geacht bij de 

standpuntbepaling over de toedeling van de begrotingsruimte.  

 

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat de begroting 2004 de eerste “duale begroting” zal 

zijn. 

 

Voorstel GS: 

In te stemmen met de notitie financieel beleidskader begroting 2004; 

 

Gevraagd advies: 

Instemmen met het voorstel van GS   

 

Advies Commissie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registratienummer: 

CFZ03.013 

 

Commissie 

FZWE 

 

d.d. 

14 februari 2003 

 

Agendapunt: 

5a 

 

Aard bespreking Commissie: 

 

Ter bespreking 

 

 

 

Datum 

28 januari 2003 

 

Steller 

J. Kuiper 

 

Afdeling/Bureau 

Financiën 

 

 

 

 



 

 
Financieel beleidskader begroting 2004 (met meerjarenverkenning 2005/2006) 
      
Inleiding 

Jaarlijks wordt een financieel beleidskader ten behoeve van de begrotingsvoorbereiding aangeboden. 

Thans zijn de financiële contouren voor het jaar 2004 aan de orde. Voor de berekening van de budget-

taire ruimte voor het jaar 2004 is de primitieve begroting 2003 (begroting 2003 inclusief de 1e wijzi-

ging) als vertrekpunt gehanteerd. Vervolgens is rekening gehouden met de in de huidige 

meerjarenraming opgenomen mutaties in lasten en baten voor 2004. Tenslotte zijn de ramingen voor 

de algemene baten van de provincie (Provinciefondsuitkering, opcenten MRB, rentebaten en 

dividenden) aangepast aan de laatste inzichten terzake.  Nieuw in vergelijking met voorgaande jaren is 

dat tevens een globale doorkijk naar de jaren 2005 en 2006 is gemaakt.  

 

De ramingen in het financieel beleidskader hebben een richtinggevend karakter. Dit wordt onder meer 

veroorzaakt door het gegeven dat tijdens de verdere ambtelijke voorbereiding nieuwe inzichten 

ontstaan, waardoor het thans gepresenteerde beeld wijziging kan ondergaan. In dit verband wordt 

onder meer gewezen op ontwikkelingen met betrekking tot het Provinciefonds (de meicirculaire) en 

voortschrijdend inzicht met betrekking tot de opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting.  

 

Duale begroting 

De begroting 2004 zal worden opgesteld volgens het besluit begroting en verantwoording provincies 

en gemeenten (BBV) van 17 januari 2003. Dit besluit vervangt het besluit comptabiliteitsvoorschriften 

1995 en is onder meer ingericht op de gevolgen die de dualisering van het provinciaal bestuur heeft 

voor de financiële functie. Zo zullen er in 2004 twee begrotingsdocumenten zijn, de 

programmabegroting voor Provinciale Staten en de productenraming voor Gedeputeerde Staten. 

 

Dit nieuwe besluit heeft niet direct consequenties voor de wijze waarop de begrotingsvoorbereiding zal 

plaatsvinden. Uitgangspunt blijft dat Provinciale Staten de kaders vaststellen en dat Gedeputeerde 

Staten binnen die kaders een ontwerp programmabegroting opstellen en deze ter vaststelling 

voorleggen aan Provinciale Staten.  

Voor de voorbereiding van de begroting 2004 betekent dit dat In de maand mei van het jaar 2003 

algemene beschouwingen zullen worden gehouden door Provinciale Staten, waarbij Provinciale 

Staten richting geven aan de allocatie van middelen in 2004
1
. Vervolgens zal het college van 

Gedeputeerde Staten  in de maanden juni/augustus 2003 een ontwerpbegroting 2004 opstellen, die 

direct na de zomer zal worden aangeboden aan Provinciale Staten. De uiteindelijke vaststelling van 

deze begroting door Provinciale Staten is voorzien begin november 2003. 

 

Na aanbieding van de concept programmabegroting 2004 zal door het college van Gedeputeerde 

Staten een productenraming 2004 worden opgesteld, die volgens het BBV ten tijde van de vaststelling 

van de programmabegroting beschikbaar zal moeten zijn. Gestreefd wordt naar een voltooiing van de 

productenraming 2004 in de tweede helft van oktober 2003. Aan de leden van Provinciale Staten zal 

een exemplaar van de productenraming ter kennisneming worden aangeboden. Uiteraard zal de 

productenraming in financiële zin overeenstemmen met de ontwerp programmabegroting. Voorzover 

er door Provinciale Staten bij de vaststelling van de programmabegroting in november wijzigingen 

worden aangebracht, zullen deze worden doorvertaald naar de productenraming. 

 

Effect invoering BTW-compensatiefonds 

Bij de voorbereiding van de begroting 2004 speelt het BTW-compensatiefonds (BCF) een 

complicerende rol. Zoals bekend wordt het BCF op 1 januari 2003 ingevoerd. Vanaf dat moment kan 

het merendeel van de door de provincie betaalde BTW worden teruggevraagd bij het BCF. Tegenover 

deze lagere lasten voor de provincie staat vanaf 2004 een korting op het Provinciefonds. Voor het jaar 

2003 wordt geen korting doorgevoerd; met (onder meer) dit incidentele voordeel moeten de provincies 

het probleem van de BTW  

                                                      
1 In verband met de verkiezing voor de leden van Provinciale Staten worden de algemene beschouwingen in het jaar 2003 in 

de maand mei gehouden; in 2004 zullen de algemene beschouwingen weer op het gebruikelijk tijdstip (de maand april) 

plaatsvinden.  
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in oude activa
2
 oplossen. De hoogte van de korting op het Provinciefonds vanaf 2004 is echter nog 

niet definitief. Terzake zal dan ook een aanname moeten worden gedaan. Hierop wordt teruggekomen 

bij het onderdeel Provinciefonds.  

Voorts is nog niet volledig duidelijk welke BTW wel en niet kan worden teruggevraagd bij het BCF en 

in welke mate de gedeclareerde BTW volledig wordt terugontvangen. De eerste jaren is er namelijk 

sprake van een nog nader te bepalen vereveningspercentage (voor 2003 is dit 96%) om al te grote 

herverdeeleffecten tussen provincies te voorkomen. Dit houdt in dat een beperkt deel van de 

gedeclareerde BTW (voor 2003 is dit dus 4%) niet zal worden uitbetaald. Voor Flevoland gaat het in 

2003 om een bedrag van naar schatting bijna € 0,2 mln. Het vereveningspercentage voor 2004 is nog 

niet bekend.   

Het BCF draagt daarmee extra bij aan de onzekerheidsmarge die altijd al in een financieel 

beleidskader zit inbegrepen. 

 

Zoals bekend wordt verondersteld is het BTW-compensatiefonds met name ingevoerd om een 

zuiverder afweging te kunnen maken tussen het in eigen beheer verrichten van werkzaamheden en 

het uitbesteden hiervan. Door het vervallen van de BTW als kostenpost worden uitbestede 

werkzaamheden immers goedkoper. Of dit gegeven invloed zal hebben voor de wijze van uitoefening 

van de taken bij de provincie Flevoland is nog niet aan te geven.     

 

 

1. Baten 
 

A. uitkering Provinciefonds 

Als basis voor dit financieel beleidskader dient de Provinciefondsuitkering 2003 zoals deze is 

opgenomen in de  begroting 2003 na 1
e
 wijziging en het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de 

septembercirculaire 2002.  Daarbij wordt aangetekend dat de daarin opgenomen informatie dateert 

van voor de val van het kabinet van CDA, VVD en LPF. De mate waarin de beleidsvoornemens van 

het in 2003 nieuw te vormen kabinet effect zullen hebben op deze cijfers laat zich thans niet 

voorspellen.  

Voor de Provinciefondsuitkering 2004 is de volgende redenering gevolgd:  

 

Raming begroting 2003  na 1
e
 wijziging €  51.746.000 

 

bij:  

- bijstelling fysieke gegevens 2004 €        350.000  

- integraal accres 2004 (€ 44,3 mln.)      “     1.600.000 

- toevoeging i.v.m. dualisering “          13.000 

af: 

- uitname BTW-compensatiefonds (BCF) “     5.500.000 -/- 

Raming 2004: €  48.209.000 

 

                                                      

 

 

 

 

 
2 het betreft de in het verleden betaalde BTW over investeringen, die nog niet volledig zijn afgeschreven. Gedurende de 

resterende looptijd hebben de provincies namelijk nog te maken met de afschrijvingslasten over deze BTW-component, maar 

deze lasten zijn niet compensabel via het BTW-compensatiefonds. Het voordeel in het eerste jaar (wel de BTW –achteraf- 

vergoed krijgen, maar nog geen korting op het Provinciefonds) zou de provincie moeten benutten om de BTW-component in de 

boekwaarde van in het verleden verrichte investeringen ineens “af te boeken”. Daarnaast zou een deel van de aanwezige 

reserves en voorzieningen bij de provincies hiervoor kunnen worden benut omdat verondersteld wordt dat daarin bedragen zijn 

gereserveerd voor toekomstige uitgaven/investeringen waarbij impliciet rekening is gehouden met BTW-lasten. Na de invoering 

van het BTW-compensatiefonds zullen deze BTW-lasten niet meer optreden, zodat met een lagere reservering kan worden 

volstaan. Een en ander wordt momenteel  nog nader uitgewerkt 
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Ten opzichte van de raming in de begroting 2003 na eerste wijziging betekent dit derhalve een afname 

met  € 3.537.000.  Deze afname is uitsluitend een gevolg van de uitname uit het Provinciefonds als 

gevolg van de invoering van het BCF, welke vooralsnog is ingeschat op € 5,5 mln.  

Tegenover deze verlaging van het Provinciefonds in 2004 staan overigens tevens lagere lasten in 

2004 ten opzichte van de begroting 2003. Deze bestaan uit: 

 Vervallen incidentele stelpost versnelde afschrijving in 2003 i.v.m. BCF ad. € 4,5 mln. 

 Het effect in 2004 van de extra afschrijvingen in 2003; dit effect wordt geraamd op € 0,80 mln. 

Per saldo houden de verlaging van het Provinciefonds (voorlopig geraamd op € 5,5 mln.) en de 

daarmee samenhangende vrijvallende lasten in 2004 (voorlopig geraamd op € 5,3 mln.) elkaar redelijk 

in evenwicht. De genoemde bedragen kunnen echter nog wijziging ondergaan. 

 

De hierboven vermelde mutaties met betrekking tot het Provinciefonds worden onderstaand nader 

toegelicht: 

 

bijstelling fysieke gegevens: 

Het Provinciefonds kent een aantal verdeelmaatstaven.  Daaronder bevinden zich maatstaven die met 

inwonertallen samenhangen (inwoners, inwoners in stedelijke gebieden, inwoners in landelijke 

gebieden). Jaarlijks worden de uitkeringen aangepast aan de werkelijke aantallen per 1 januari van het 

desbetreffende uitkeringsjaar. Als gevolg van de relatief sterke groei van de inwonertallen in 

Flevoland, leiden deze bijstellingen tot een hogere uitkering.  De raming in de begroting 2003 is 

gebaseerd op de ingeschatte fysieke gegevens per 1 januari 2003. Voor de begroting 2004 moet 

rekening worden gehouden met de situatie op 1 januari 2004. Het effect hiervan wordt (mede gelet op 

voorgaande jaren) vooralsnog ingeschat op circa € 350.000.  

 

Integraal accres 2004: 

Op basis van de laatste Miljoenennota is in de septembercirculaire voor 2004 een accres voorzien van 

€ 44,3 mln. (ofwel 3,9%). Voor Flevoland betekent dit circa € 1,6 mln. Daarbij wordt aangetekend dat 

deze Miljoenennota is opgesteld onder het inmiddels demissionaire kabinet. De mate waarin de 

beleidsvoornemens van het in 2003 nieuw te vormen kabinet effect zullen hebben op deze cijfers voor 

2004 laat zich thans niet voorspellen. Om die reden wordt de laatste Miljoenennota toch als 

uitgangspunt genomen. Een belangrijk deel van dit accres zal overigens nodig zijn voor het opvangen 

van loon- en prijsontwikkelingen, zodat de reële groei van het Provinciefonds beperkt zal zijn. 

Overigens wordt opgemerkt dat dit accres gebaseerd is op een (aangepaste) normeringsmethodiek, 

die door het thans demissionaire kabinet is aanvaard. Het kenmerk hiervan is dat de groei (accres) 

van het Provinciefonds gekoppeld blijft aan de groei van de rijksuitgaven (volgens het “samen de trap 

op en samen de trap af” principe). Of een nieuw te vormen kabinet deze methodiek ongewijzigd zal 

laten is uiteraard nog onbekend.   

  

Toevoeging dualisering: 

Aan het Provinciefonds wordt structureel € 0,9 mln. toegevoegd (€ 0,68 mln. vanaf 2003 en aanvullend 

€ 0,22 mln. vanaf 2004) in verband met de dualisering van het provinciaal bestuur. Deze toevoeging 

houdt verband met ontvlechting van het lidmaatschap van Provinciale Staten en van Gedeputeerde 

Staten. Als gedeputeerden niet langer lid zijn van Provinciale Staten, neemt het aantal leden dat een 

vergoeding ontvangt toe. Voor Flevoland gaat het om een totaal bedrag van circa € 54.000. Hiervan 

wordt € 41.000 ontvangen vanaf 2003 en het restant van € 13.000 vanaf 2004. Daarnaast vindt nog 

overleg plaats met het IPO over een eventuele tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met 

de overige kosten van dualisering (zoals de rekenkamerfunctie en de griffie). 

 

Uitname BTW-compensatiefonds (BCF): 

Zoals eerder aangegeven zullen in 2004 middelen uit het Provinciefonds worden genomen voor de 

voeding van het BCF. Uit de septembercirculaire 2002 blijkt dat thans rekening wordt gehouden met 

een totaalbedrag van € 123,6 mln. In de meicirculaire 2003 zal een herberekening worden 

opgenomen; in de loop van 2004 zal nog een nacalculatie plaatsvinden, die gebaseerd zal worden op 

de werkelijke claims op het BCF in 2003. Het verschil tussen deze nacalculatie en de uitname volgens 

de meicirculaire 2003 zal worden verrekend in een volgend jaar.   

Het thans gehanteerde bedrag van € 123,6 mln. is gebaseerd op een vorig jaar terzake uitgevoerd 

onderzoek van Cebeon. Dit bedrag wordt verdeeld over de provincies door verlagingen door te voeren 

in de bedragen die via de diverse verdeelmaatstaven van het Provinciefonds worden ontvangen 
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(bedragen per inwoner, hectaren, kilometers weglengte, vast bedrag, etc). Op basis van de 

septembercirculaire kan het aandeel van Flevoland in de uitname voorlopig worden berekend op circa 

€ 5,5 mln. 

 

B. opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) 

Voor de berekening van de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting in 2004 is de volgende 

benadering gekozen.  

Als basis geldt de geprognotiseerde opbrengst voor 2002. Vervolgens wordt rekening gehouden met 

de vastgestelde tariefstijging per 1 april 2003 (2,4 opcenten) wegens loon- en prijsontwikkelingen. 

Voorts  wordt uitgegaan van een verdere tariefstijging met 2,5 % per 1 april 2004. Daarnaast wordt 

een aanname gedaan voor de groei van het wagenpark in 2003 en 2004 (zowel in aantal als in 

gewicht). Het effect hiervan bedroeg in de jaren 2000/2002 gemiddeld circa 10%; gelet op de 

verslechterde economische vooruitzichten wordt voor de jaren 2003/2004 uitgegaan van 6% per jaar.  

 

Op basis hiervan kan de raming voor 2004 voorlopig worden berekend op €€ 19,85 mln. De opbouw 

hiervan is: 

 

Prognose opbrengst 2002  : €  16,50 mln. 

Groei wagenpark in 2003 (6%)  : “    0,99 mln. 

Doorloop indexering 2002 in 2003 : “    0,18 mln.    (4,25% x 3/12) 

Indexering per 1 april 2003 (4,25%)  : “    0,53  mln.  (4,25% x 9/12) 

Prognose 2003    : €  18,20  mln. 

 

Prognose 2003    : €   18,20 mln. 

Doorloop indexering 2003 in 2004 : “      0,18 mln.    (4,25% x 3/12) 

Groei wagenpark in 2004 (6%)  : “      1,10 mln.  

Effect indexering 1 april 2004 (2,5%) : “     0,37 mln.    (2,5% x 9/12) 

Prognose 2004    :  €  19,85 mln.   

 

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt komt de geraamde opbrengst in 2004 onder de gekozen 

aannames uit op € 19,85 miljoen. De betrouwbaarheid van deze raming van de opbrengst uit de 

opcenten motorrijtuigenbelasting is echter onderhevig aan diverse externe factoren (zoals betalings-

gedrag, oninbaarheid, mutaties in de omvang (groei) en samenstelling (gewichtsklassen) van het wa-

genpark, correcties achteraf door het CBM).  

In de begroting 2003 na 1
e
 wijziging is een raming van € 18,20 mln. opgenomen, zodat er in 2004 

voorlopig sprake is van een geraamde toename met € 1,65 mln. ten opzichte van 2003.  

 

C. rentebaten 

De raming van de rentebaten is afhankelijk van de omvang van de liquiditeiten, de boekwaarde van de 

investeringen en de rentestand in 2004. Nader inzicht in de boekwaarde van de investeringen wordt 

verkregen als de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2002 op dit onderdeel bekend zijn (fe-

bruari/maart 2003). Op dat moment zal een aanname gedaan moeten worden met betrekking tot de 

omvang van de liquiditeiten en de hoogte van de rentestand in 2004.  

 

De bestaande gedragslijn is om rentebaten in te zetten voor versterking van reserves. Welke reserves 

dit zijn wordt van jaar tot jaar bezien. In de afgelopen jaren is met name gekozen voor de reserves 

"ontwikkelingsprojecten" en "strategische projecten". Daarnaast wordt sinds vorig jaar € 1,5 mln. per 

jaar uit rentebaten toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve cofinanciering Zuiderzeelijn. 

In dit financieel beleidskader wordt verondersteld dat de rentebaten ook in 2004 aan nog nader te 

bepalen reserves zullen worden toegevoegd. 

 

Wanneer er vanuit wordt gegaan dat een financieel beleidskader voor de begrotingsvoorbereiding 

primair inzicht dient te verstrekken in de structurele ruimte kan thans nog aan een definitieve raming 

en bestemming voor de rentebaten worden voorbijgegaan. Ter gedachtebepaling kan worden 

opgemerkt dat in de begrotingen 1998/2003 jaarlijks een bedrag tussen € 3 mln. en € 5 mln. uit 

rentebaten is toegevoegd aan de reserves. Ook voor 2004 moet aan een bedrag in deze orde van 

grootte worden gedacht. 
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Daarbij moet echter wel het volgende worden aangetekend. In 2003 is besloten om een deel van de 

rentebaten (€ 200.000) niet te benutten ter versterking van de reserves, maar incidenteel te benutten 

om een extra inspanning mogelijk te maken op het terrein van automatisering. Hierdoor is in 2003 een 

bedrag van € 200.000 aan rentebaten ingezet ten behoeve van exploitatie-uitgaven. In de 

meerjarenraming wordt ervan uitgegaan dat vanaf 2004 de rentebaten weer volledig worden 

toegevoegd aan de reserves, omdat dit bedrag anders structureel voor het doen van exploitatie-

uitgaven zou worden benut. Ten opzichte van de begroting 2003 betekent dit dus een verlaging van 

de ruimte voor exploitatie-uitgaven van € 200.000.     

 

D. overige heffingen en leges 

De jaarlijkse inkomsten uit leges zijn zeer beperkt. De inkomsten in 2004 worden vooralsnog op het 

niveau van de begroting 2003 ingeschat. Daarnaast zijn enkele provinciale heffingen (zoals de 

grondwaterheffing en de nazorgheffing afvalstoffen) bedoeld ter bekostiging van specifieke uitgaven. 

In beginsel leiden mutaties in de opbrengst hiervan niet tot wijziging in de begrotingsruimte.  

 

E. dividend 

Naar verwachting zullen er geen ingrijpende mutaties optreden in de dividenduitkeringen, welke de 

provincie ontvangt van de deelnemingen in afvalverwerkende bedrijven (circa € 735.000), nuts-

bedrijven (circa € 40.000), en de Bank Nederlandse Gemeenten (circa € 135.000). In de begroting 

2003 is echter als gevolg van een dubbeltelling circa € 220.000 te veel aan dividend geraamd voor de 

deelnemingen in afvalverwerkende bedrijven. Ten opzichte van de begroting 2003 is er dan ook 

sprake van een nadeel van € 220.000. 

 

Resumé baten: 

Op basis van het vorenstaande is er sprake van een voorziene afname van baten met € 2.107.000, te 

weten: 

Uitkering Provinciefonds €  3.537.000 -/- 

Opcenten MRB “  1.650.000 

Dividend  “     220.000 -/- 

Totaal   €  2.107.000 -/- 

 

Deze afname in 2004 wordt met name veroorzaakt door de uitname uit het Provinciefonds die verband 

houdt met de invoering van het BTW-compensatiefonds. Hiertegenover staan echter ook vrijvallende 

lasten (zie hierna onder 2. Lasten). 

 

Daarnaast zal, in vergelijking met 2003,  een bedrag van € 200.000 aan rentebaten niet beschikbaar 

zijn voor exploitatie-uitgaven in 2004. Dit bedrag komt dus in mindering op de structurele 

begrotingsruimte 2004.  

 
2. Lasten 
 

A. Mutaties in 2004 volgens huidige meerjarenraming 

Voor de bepaling van de financiële ruimte is een vergelijking gemaakt tussen de begroting 2003 en de 

schijf 2004 uit de meerjarenraming 2004-2006. Onderstaand is aangegeven welke verlagingen en 

verhogingen van budgetten daarin worden voorzien (bedragen < € 10.000 zijn voor de 

overzichtelijkheid buiten beschouwing gelaten). Daarbij valt een vijftal categorieën te onderscheiden:  

 

I. in de begroting 2003 opgenomen incidentele uitgaven/aflopende subsidies, die in 2004 aan de 

vrije ruimte kunnen worden toegevoegd (vrijvallende lasten waartegenover corresponderende 

wegvallende baten staan zijn buiten beschouwing gelaten); 

 

II. In de begroting 2003 opgenomen uitgaven die op grond van de besluitvorming over het 

Werkprogramma 1999-2003 en/of de beleidsintensiveringen 2001 zijn opgenomen voor de huidige 

statenperiode en die om die reden vanaf 2004 vrijvallen;    

 

III. hogere uitgaven in 2004 die -op grond van eerdere besluitvorming- als nagenoeg onontkoombaar 

zouden kunnen worden aangemerkt (hogere lasten waartegenover corresponderende hogere baten 

staan zijn buiten beschouwing gelaten); 



 - 6 - 

 

IV. overige verhogingen van uitgaven, waarbij de algemene lijn is dat de opname in de jaarbegroting 

afhangt van de beschikbare ruimte in het begrotingsjaar; 

 

V. stelposten op product 0.3.1. 

 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de mutaties in de meerjarenraming voor 2004, 

onderverdeeld in de hierboven genoemde categorieën.  

 

I: regulier vrijvallende lasten in 2004: 

Omschrijving                product        bedrag 

Uitkeringen oud-statenleden  1.0.1. €     22.750   (1) 

Kapitaallasten SIS  1.0.1. €     75.105   (2) 

Hydraulische randvoorwaarden  4.2.1 €      33.613   (3) 

Scoren met techniek  8.1.1. €    50.000  (4) 

Europees jaar personen met handicap 8.6.1 €    40.000 (5) 

Uitvoering rijksbeleid (5
e
 nota RO) 9.1.1. €      33.613  (6) 

Totaal:                  €   255.081  
 

Toelichting 

(1) In 2003 wordt rekening gehouden met een uitkering aan niet herkozen statenleden van € € 50.000; in 2004 wordt 
voor de resterende maanden een bedrag van € 27.250 geraamd, zodat een bedrag van € 22.750 vrijvalt; 

(2) Vanaf 2004 vallen de kapitaallasten van de in 2000 verrichte investeringen in het SIS vrij. Met de lasten van 

vervangingsinvesteringen is reeds rekening gehouden In de begroting 2003 en volgende jaren, zodat de vrijval kan worden 

toegevoegd aan de begrotingsruimte 2004; 

(3) In de begroting 2003 is een incidenteel bedrag van € 33.613 geraamd voor sterktebepalingen van waterkeringen; 

(4) Voor 2003 is eenmalig € 45.000 beschikbaar gesteld voor het project scoren met techniek in Almere, Dronten en Lelystad; 

(5) Voor 2003 is eenmalig € 36.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten in het kader van het Europees jaar voor 

personen met een handicap 

(6) De raming is in 2003 incidenteel verhoogd met € 33.613 voor het opstellen van regionale structuurvisies.  
 

II: vrijvallende lasten in 2004 op basis van Werkprogramma 1999-2003/beleidsintensiveringen 2001: 

Op grond van het Werkprogramma 1999-2003 zijn beleidsintensiveringen doorgevoerd, die in de 

financiële paragraaf bij het werkprogramma zijn opgenomen. Deze beleidsintensiveringen zijn in 

eerste instantie slechts bedoeld voor de werkingsperiode van het werkprogramma. Om die reden is in 

de meerjarenraming uitgegaan van beëindiging van deze extra inspanningen ná 2003. Het betreft hier: 

 

 Cofinanciering gebiedsgericht beleid 

 Stimulering alternatieven ongerioleerde lozingen buitengebeid (IBA’s) 

 Monitoring natuur en landschap 

 Subsidie vrijwillig landschapsbeheer * 

 Versterking sociale kwaliteit 

€  

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

90.756 

45.378 

19.066 

0      

102.200 

       Subtotaal:       €€           257.400  

* deze bijdrage ad. €€ 22.689 is inmiddels structureel gemaakt (cie ROVC 4 oktober 2001) en blijft verder buiten 

beschouwing 

 

Daarnaast is In het kader van de eerste begrotingswijziging 2001 een aantal beleidsintensiveringen 

doorgevoerd, waarbij is aangegeven dat deze slechts bedoeld waren voor de huidige zittingperiode 

van Provinciale Staten. Het gaat daarbij om:  

 

 Cofinanciering gebiedsgericht beleid 

 Monitoring natuur en landschap 

 Stimulering onderwijsvoorzieningen  

 Subsidies Belvedère 

 Kosten archeologiebeleid 

 Projecten sociale activering  

 Stimulering zorg en wonen ouderen  

 Intensivering jeugdhulpverlening 

€  

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

45.378 

38.132 

68.068 

90.757 

38.132 

45.378 

9.243 

90.756 
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 Analyse omgevingsbeleid en MER ‘’ 76.266 

       Subtotaal:       €€       502.110  

 

Vorengenoemde verlagingen bedragen in totaal € 759.510. Dit bedrag kan aan de begrotingsruimte 

2004 worden toegevoegd.  

 

III: min of meer onontkoombare uitgavenstijgingen in 2004: 

Naar aanleiding van de algemene beschouwingen in april 2001 is besloten tot een geleidelijke 

verhoging van de beschikbaar te stellen middelen voor de wegenzorg via een ingroeimodel. Het 

betreft hier zowel middelen voor onderhoud als investeringen. Deze ingroei leidt in 2004 tot de 

volgende budgetverhogingen: 

 

Omschrijving                product        bedrag 

Instandhouding landwegen  3.1.1. €  261.200 

Investeringen landwegen  3.1.5. €  307.500 * 

Investeringen vaarwegen  3.3.5 €  183.500 

Totaal:                                                                                        €  752.200 

 

* Deze toename bestaat uit extra kapitaallasten van het ingroeimodel (€€ 257.500) en een lagere gemeentelijke bijdrage (€ 

50.000).  

 

Daarnaast nemen de netto lasten van het product bodemsanering (5.2.3) volgens de meerjarenraming 

toe met circa € 231.000 in 2004. Deze toename wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de daarbij 

gehanteerde interpretatie van de werking van het BTW-compensatiefonds (BCF) bij de besteding van 

specifieke uitkering voor bodemsanering en de bepaling van de gemeentelijke bijdragen in de 

gemaakte kosten. Het gaat daarbij met name om de vraag op welke wijze betaalde BTW, die vanaf 

2003 kan worden gedeclareerd bij het BCF, moet worden verwerkt in de afrekeningen met Rijk en 

gemeenten en welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van de toevoegingen en onttrekkingen aan de 

voorziening bodemsanering. 

Recent is twijfel ontstaan over de juistheid van de toegepaste interpretatie in de begroting 2003 en de 

daarbij behorende meerjarenraming voor 2004 en volgende jaren. Naar verwachting zal hierover in de 

komende maanden duidelijkheid ontstaan. In afwachting daarvan is in dit financieel beleidskader 

vooralsnog de mutatie volgens de huidige meerjarenraming verwerkt, hetgeen derhalve leidt tot een 

extra last van € 231.000. Niet uitgesloten wordt geacht dat uiteindelijk met een lager bedrag zal 

kunnen worden volstaan. 

 

Samen met de lastentoename voor de wegensector is er sprake van een lastentoename van circa 

€ 983.000 in 2004 ten opzichte van 2003.   

 

IV: nog af te wegen budgetverhogingen  

Naast de hierboven onder III aangegeven budgetverhogingen in de wegensector zijn in de 

meerjarenraming de volgende twee budgetverhogingen voor 2004 opgenomen: 

 

Omschrijving                product        bedrag 

Actualisering omgevingsplan  5.0.0. €   88.500 (1) 

Openbare bibliotheken  8.4.1. €  110.000 (2) 

Totaal:                                                                                        €  198.500 

 

Toelichting 

(1) In de meerjarenraming wordt, bovenop de “structurele raming” van € 80.000, incidenteel rekening gehouden met extra 
uitgaven in 2004 (€ 88.500) en 2005 ( € 177.000)  in verband met de actualisering/herziening van het 
Omgevingsplan, die eens per vier jaar dient plaats te vinden; 

(2) In de begroting 2003 is  € 90.000 geraamd voor de herstructurering van de openbare bibliotheken. Vanaf 2004 wordt 
rekening gehouden met een structureel bedrag van € 200.000, ofwel een toename met €€ 110.000. 

  

V: mutaties stelposten hoofdfunctie 0 

Bij product 0.3.1. onvoorzien/stelposten doen zich in 2004 bij de volgende onderdelen mutaties voor 

ten opzichte van 2003. 
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1. Onvoorziene uitgaven 

In de ontwerpbegroting wordt jaarlijks een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van circa 

€ 400.000. In de meerjarenraming wordt hieraan jaarlijks circa € 80.000 toegevoegd. De gedachte 

daarachter is dat een deel van de post onvoorzien (circa 20%, ofwel € 80.000) in de loop van het jaar 

structureel wordt ingevuld. Om toch aan het begin van het nieuwe jaar weer te kunnen starten met een 

post onvoorzien van € 400.000 wordt in de meerjarenraming rekening gehouden met een 

noodzakelijke aanvulling van € 80.000. Aangezien de post onvoorzien na 1
e
 wijziging 2003 nog € 

454.000 bedraagt, is het niet noodzakelijk om in dit financieel beleidskader 2004 met een aanvulling 

rekening te houden.  

 

2. Nog te verdelen apparaatskosten 

In de meerjarenraming voor 2004 en volgende jaren is een stelpost nog te verdelen apparaatskosten 

opgenomen. Deze stelpost bevat het totaal van de voorziene mutaties (verhogingen en verlagingen) in 

de apparaatskosten in die jaren. Op basis van de ontwerpbegroting 2003 bedraagt deze post voor 

2004 € 262.000, hetgeen inhoudt dat de apparaatskosten in 2004 € 262.000 meer zullen bedragen 

dan in 2003. Deze toename wordt veroorzaakt door diverse mutaties; de omvangrijkste zijn 

weergegeven: 

 PenO:  - €  70.000 (o.a. salarissen + € 250.000*,  OO-traject - € 252.000, 

woonwerkverkeer -€ 50.000)  

 FZ:  + € 420.000 (o.a. renovatie huisvesting + € 504.000, huisvestingsonderzoek - € 38.000) 

 I&A: -  €  90.000 (0.a. kapitaallasten + € 40.000, advieskosten - € 104.000, FIS - € 42.000))  

 

* betreft periodieken etc. (circa €€ 150.000) + reeds geaccordeerde formatiegroei I&A  (circa € 100.000); bedrag is exclusief 

generieke salarismaatregelen in het kader van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord; hiervoor is een aparte stelpost 

opgenomen.   

 

De ervaring leert dat bij de verdere voorbereiding van de begroting een beter zicht ontstaat op de 

noodzakelijke omvang van de apparaatskosten. Vooralsnog wordt in dit financieel beleidskader het 

bedrag uit de meerjarenraming ad. € 262.000 ongewijzigd meegenomen.   

 

3. Personeelsontwikkeling 

De stelpost personeelsontwikkeling neemt in de meerjarenraming jaarlijks toe met € 227.000. Dit 

bedrag komt globaal overeen met een groei van de formatie met 4 fte’s per jaar (circa 1%) ten laste 

van de algemene middelen. In dit financieel beleidskader voor 2004 wordt deze lijn gecontinueerd.  

     

 

4. Loon- en prijsontwikkeling                     

De uitgaven in de meerjarenraming zijn gebaseerd op het prijspeil van de begroting 2003. Om die 

reden is een stelpost loon- en prijsontwikkelingen voor latere jaren opgenomen. Naar huidige inzichten 

is de thans in de meerjarenraming voor 2004 opgenomen stelpost van € 1,63 mln. te laag. De 

volgende benadering voor de noodzakelijke hoogte van deze stelpost kan worden gevolgd. 

 

In de begroting 2003 bedragen de totale lasten circa €€ 116 mln., globaal als volgt verdeeld: 

salarissen c.a. €€  21 mln. 

goederen en diensten “   21 mln. 

toevoeging aan reserves “    7 mln.  

toevoeging aan voorzieningen  “    7 mln. 

kapitaallasten “   6 mln. 

stelposten  “    7 mln. 

subsidies  “ 47  mln. 

totaal                                 circa €  116 mln. 

 

Voor de kapitaallasten, de stelposten en de toevoegingen aan reserves kan loon- en prijscompensatie 

in beginsel achterwege blijven. Immers, de kapitaallasten van verrichte investeringen staan in beginsel 
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al vast en de stelposten en toevoegingen aan reserves zijn veelal afgerond op ronde bedragen, zodat 

een verhoging met enkele procenten een schijnexactheid zou betekenen.  

Voor de overige categorieën ligt jaarlijkse aanpassing wel voor de hand. Zo zijn de toevoegingen aan 

de voorzieningen voor niet-jaarlijks onderhoud gebaseerd op het toekomstige uitgavenniveau op basis 

van het huidig prijspeil; deze toevoegingen dienen dus wel te worden aangepast aan loon- en 

prijsontwikkelingen. De categorie subsidies dient nog te worden geschoond voor subsidies die 

bekostigd worden uit bijdrage van derden (m.n. rijksbijdragen) en de algemene projectsubsidies; deze 

laatste categorie wordt  tot dusverre niet geïndexeerd .  

 

In het geval van Flevoland gaat het om een opschoning met circa €€ 37 mln. in verband met de 

rijksbijdragen verkeer en vervoer (€€ 14 mln.), milieubeheer (€ 2 mln.) en welzijn  (€€ 21  mln.) en 

circa €€ 4 mln. voor algemene projectsubsidies. Het netto totaalbedrag komt daardoor uit op circa €€€ 

6 mln. 

 

Het relevante begrotingstotaal voor loon- en prijscompensatie bedraagt dan: 

salarissen c.a.  €€  21  mln. 

goederen en diensten  “  21  mln. 

toevoegingen aan voorzieningen “   7  mln. 

subsidies   “   6  mln. 

totaal   €  €  55 mln. 

 

Het is gebruikelijk om voor de indexeringspercentages aansluiting te zoeken bij de veronderstelde 

prijsmutatie voor de overheidsconsumptie in het jaar t-1 zoals deze jaarlijks in de Macro-economische 

Verkenningen (MEV)  worden opgenomen. In de MEV 2003, die in september 2002 is uitgebracht, 

wordt voor de netto materiële consumptie (goederen en diensten)  een percentage van 2,6 gehanteerd 

in 2003 en voor lonen en salarissen 4,0%. Het gewogen gemiddelde is 3,5%.  

  

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord voor provinciaal personeel (CAP) heeft een looptijd tot 1 

maart 2003. In de begroting 2003 is voor de gevolgen van een nieuw akkoord een structurele stelpost 

van 3 % ruimte opgenomen, ofwel € 630.000. Ofschoon in de MEV nog een loonkostenstijging voor 

2003 wordt genoemd van 4% is bekend dat het kabinet en de sociale partners inmiddels loonmatiging 

voor 2003 zijn overeengekomen, waarbij een maximale stijging van 2,5% wordt gehanteerd. Ook voor 

de jaren 2004 en volgende zal loonmatiging worden nagestreefd.  

Onbekend is nog wat de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen voor het provinciaal personeel in 

2003 zullen zijn. Het in de begroting 2003 opgenomen bedrag voor 2003 (3% loonkostenstijging voor 

een periode van 10 maanden) lijkt thans aan de ruime kant en zou verlaagd kunnen worden naar 

2,5%.   

Voorgesteld wordt voor het begrotingsjaar 2004 via een stelpost vooralsnog eveneens rekening te 

houden met een rekentechnische stijging van de salarislasten van eveneens 2,5%, waardoor in totaal 

5% ruimte voor 2003 en 2004 samen beschikbaar is. Omdat op basis van de begroting 2003 thans 

reeds rekening is gehouden met structureel 3%, is voor 2004 dan nog een verhoging nodig met 2%. 

Dit komt voor 2004 neer op een aanvullende stelpost van €€ 0,44 mln. In totaal betekent dit een 

stelpost van € 1,07 mln. voor loonkostenontwikkeling. 

   

Voorgesteld  wordt voor goederen en diensten (inclusief toevoegingen aan voorzieningen) een groei 

van 2,6% toe te staan in 2004, een en ander voorzover de noodzaak daarvan aantoonbaar kan 

worden gemaakt. In de praktijk is in de afgelopen jaren  gebleken dat niet voor alle  budgetten de 

noodzaak tot compensatie kon worden aangetoond. Voorgesteld wordt vooralsnog rekentechnisch uit 

te gaan van noodzakelijke  compensatie voor 2/3 deel van de budgetten voor goederen en diensten.  

Hiermee is een bedrag gemoeid van circa €€ 0,49 mln. (€ 28 mln. x 2,6% x 2/3). 

  

Voor subsidies tenslotte is de gedragslijn dat de loon- en prijscompensatie gekoppeld wordt aan de 

gewogen prijsmutatie voor de overheidsconsumptie, zoals jaarlijks in de Centraal Economisch Plan 

(CEP) wordt gepubliceerd. Rekentechnisch wordt voorlopig gekozen voor het percentage dat in de 

MEV is gepubliceerd voor 2002. Dit indexeringspercentage bedraagt 3,5%. Gelet op de hoogte van de 

door de provincie uit eigen middelen verstrekte subsidies (€ 6 mln.) wordt derhalve voorlopig een be-

drag van € 0,21 mln.  meegenomen in dit financieel beleidskader. De definitieve bijstelling van de 

subsidies zal gebaseerd worden op de gegevens uit het CEP 2003, dat in april 2003 beschikbaar 
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komt. In dit CEP 2003 zal rekening zijn gehouden met de actuele inzichten in de economische 

ontwikkelingen en de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen voor loon- en prijsontwikkelingen.  

 

In totaal dient dus voor loon- en prijsontwikkelingen een bedrag van €€ 1,77 mln. te worden 

meegenomen in dit financieel beleidskader voor 2004. Aangezien in de begroting 2003 reeds een 

structurele stelpost voor loonkostenontwikkeling van € 0,63 mln. is meegenomen, betekent dit een 

toename ten opzichte van 2003 met € 1,14 mln.   

 

 

 

 

5. Uitvoering vuurwerkbesluit 

In de meerjarenraming is een toename in 2004 voorzien van de stelpost uitvoering vuurwerkbesluit 

met € 22.000. Hier tegenover staat een verlaging vanaf 2004 van het subsidie aan het Servicepunt 

Handhaving Flevoland, dat op verzoek van de provincie tijdelijk taken op dit gebied uitvoert. Per saldo 

heeft dit geen gevolgen voor de begrotingsruimte 2004.  

 

6. Versnelde afschrijving i.v.m. BTW-compensatiefonds  

In de begroting 2003 is een eenmalige stelpost “versnelde afschrijving in verband met het BTW-

compensatiefonds” opgenomen ter grootte van € 4.516.000. Deze ruimte is incidenteel ontstaan 

doordat de ramingen in de begroting 2003 als gevolg van de invoering van het BCF al exclusief BTW 

zijn gemaakt, terwijl de daarmee samenhangende korting op het Provinciefonds pas vanaf 2004 wordt 

doorgevoerd. Dit incidentele voordeel zal in 2003 worden aangewend voor een versnelde afschrijving 

op de boekwaarde van de “oude activa”, waarmee de daarin nog aanwezige BTW-component grosso 

modo komt te vervallen. Aangezien deze stelpost incidenteel van aard is vervalt deze in 2004. 

 

7. Verevening BTW-compensatiefonds 

In de eerste jaren werkt het BCF met een minimumuitkering voor individuele provincies om te 

voorkomen dat er te grote herverdeeleffecten ontstaan ten opzichte van de situatie vóór invoering van 

het BCF. Om dit te bekostigen wordt in die periode gewerkt met een vereveningspercentage. Dit houdt 

in dat een beperkt deel van de door de provincies gedeclareerde BTW niet zal worden uitbetaald. 

Aangezien de begroting exclusief BTW is opgesteld is geen rekening gehouden met het niet 

terugontvangen van BTW-lasten. Zoals eerder is aangegeven is dit percentage voor 2004 nog niet 

bekend. Voor 2003 zal dit 4% zijn, hetgeen naar verwachting zal neerkomen op circa € 200.000 

tegenvallende BTW-teruggave. Hiermee is nog geen rekening gehouden in de begroting 2003.  Voor 

2004 wordt bij wijze van aanname uitgegaan van 2% verevening. Dit betekent een tekort op de BTW-

teruggave van circa € 100.000. Voorgesteld wordt hiermee rekening te houden via een stelpost. 

 

B. Effect 1
e
  begrotingswijziging 2003 

In de eerste begrotingswijziging 2003 is voor circa € 2,4 mln. aan extra uitgaven opgenomen, waarvan 

een deel incidenteel van aard is; deze ruimte valt in 2004 weer vrij. De belangrijkste zijn: 

Toevoeging voorziening n.j.o. landwegen 3.1.1  €  480.000   

Subsidies Belvedère   8.3.2  “     70.000 

Autonome middelen jeugdhulpverlening 8.8.1 “  600.000 
3
 

Integriteitsproject   C.101 “     36.000 

Totaal:    € € 1.186.000   

 

Dit bedrag van bijna € 1,2 mln. kan dus toegevoegd worden aan de begrotingsruimte 2004.  

 

Daarnaast is in de eerste wijziging 2003 € 20.000 opgenomen voor de het realiseren van een 

wetenschappelijke steunfunctie  bibliotheek bij de bibliotheek Almere. In het voorstel is aangegeven 

dat hiervoor structureel € 62.000 benodigd is, ofwel een toename met € 42.000. 

                                                      
3 Voor het jaar 2003 is incidenteel een extra bedrag van €€ 965.000 uit autonome provinciale middelen beschikbaar gesteld 

ten behoeve van de jeugdhulpverlening (€€ 600.000 uit de structurele begrotingsruimte en – bij amendement-  €€ 365.000 ten 

laste van de reserve strategische projecten).  Inmiddels lijkt het nagenoeg zeker dat voor het jaar 2004 een zelfde  - incidentele 

-  provinciale inspanning van circa €€ 1,0 mln. nodig zal zijn, omdat de eerder vanaf 2004 voorziene extra rijksgelden zeer 

waarschijnlijk niet in 2004 beschikbaar zullen komen.       
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Per saldo leidt de doorwerking van de 1
e
 wijziging 2003 tot een voordelige doorwerking naar 2004 van 

€ 1.144.000 

 

C. Effect extra afschrijving oude activa 

Zoals eerder is aangegeven vindt er in samenhang met de invoering van het BTW-compensatiefonds 

(BCF) een korting plaats op het Provinciefonds. Het BCF treedt in 2003 in werking; de korting op het 

Provinciefonds wordt vanaf 2004 doorgevoerd. Het incidentele voordeel dat de provincies hierdoor 

hebben kan worden benut om de BTW-component in de oude activa versneld af te schrijven.  

In de begroting 2003 is daartoe een stelpost vervroegde afschrijving oude activa opgenomen van circa 

€ 4,5 mln. Door het uitvoeren van deze extra afschrijving in 2003 treedt een structurele verlaging op 

van de kapitaallasten. Het effect hiervan voor 2004 kan globaal berekend worden op € 700.000.  

 

Daarnaast is in de huidige reserves en voorzieningen nog een impliciete BTW-component begrepen, 

voorzover bij het doen van stortingen in deze reserves of voorzieningen met het betalen van BTW 

rekening is gehouden. Deze component kan uit de reserves en voorzieningen worden gelicht en 

eveneens benut worden voor extra afschrijvingen op de oude activa. Een en ander wordt momenteel 

geïnventariseerd. Naar verwachting zal dit zich primair voordoen bij de voorzieningen voor niet jaarlijks 

onderhoud aan provinciale eigendommen (zoals wegen, vaarwegen en gebouwen). Een eerste 

inschatting is dat in deze voorzieningen een impliciete BTW-component van circa € 0,6 mln. is 

begrepen, die zou kunnen worden benut voor extra afschrijving op de oude activa. Gelet op de 

(bescheiden) hoogte van dit bedrag zal het effect hiervan op de begrotingsruimte 2004 niet meer dan 

€ 100.000 bedragen.  

In totaliteit lijkt de extra afschrijving in verband met het BCF derhalve een  begrotingsruimte van circa 

€ 800.000 in 2004 te kunnen genereren.    

 
Resumé voorziene begrotingsruimte 2004 
Ten aanzien van de voorziene begrotingsruimte in 2004 (t.o.v. 2003) kan de volgende berekening 

worden gemaakt.   

 

ontwikkeling van de baten in 2004: hogere baten lagere baten 

- Provinciefonds (netto)     €  3.537.000 

- opbrengst opcenten MRB                                  €  1.650.000 

- dividend            “      220.000 

Sub-totaal baten   €  1.650.000  €  3.757.000 

 

Netto afname baten:  €  2.107.000 

 

Ontwikkeling van de lasten 2004:  lagere lasten hogere lasten 

- regulier vrijvallende lasten 2004 (I)             €       255.000 

- vrijval Werkprogramma c.a. (II)  “       759.000 

- hogere toevoeging aan reserves   €   200.000 

- min of meer onontkoombare lasten (III)                “     983.000 

- nog af te wegen budgetverhogingen (IV)   “     198.000 

- stelpost toename apparaatskosten 2004   “     262.000 

- stelpost personeelsontwikkeling                         “     227.000 

- stelpost loon- en prijsontwikkeling                    “  1.140.000 

- stelpost versnelde afschrijving i.v.m. BCF (inc.)  “   4.516.000 

- stelpost verevening BCF    “     100.000 

-effect extra afschrijving i.v.m. BCF  “      800.000 

- structureel effect 1e wijziging begroting 2003   “   1.144.000    

Sub-totaal lasten                                              €  7.474.000 € 3.110.000 

 

Netto afname lasten:  €  4.364.000 

 

Per saldo beschikbare ruimte  2004                         + € 2.257.000  (= - € 2.107.000 + € 4.364.000) 
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De conclusie is dat er in 2004 -op basis van de thans gehanteerde aannames- sprake zal zijn van een 

begrotingsruimte van ruim  € 2,2 mln.
4
 Dit komt overeen met de uitkomst van de huidige 

meerjarenraming voor 2004, die na verwerking van de 1
e
 begrotingswijziging 2003 uitkomt op circa € 

2,3 mln. 

 

                                                      
4 Daarbij is reeds rekening gehouden met doorvoeren van de zogenoemde nog af te wegen budgetverhogingen (actualisering 

omgevingsplan en herstructurering openbare bibliotheken) ad. €€ 198.000.  
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Meerjarenverkenning 2005/2006 
 

Inleiding 

Zoals hiervoor is aangegeven kan een indicatieve begrotingsruimte voor het jaar 2004 worden 

berekend van ruim € 2,2 mln.  Deze berekening is gebaseerd op een aantal cruciale aannames met 

betrekking tot onder meer de ontwikkeling van het Provinciefonds en de opbrengst uit de opcenten 

MRB. Bij het ontwikkelen van gedachten over de invulling van deze begrotingsruimte is het relevant 

om te weten in hoeverre deze ruimte structureel van aard is. Daartoe is verkend welke mutaties op 

hoofdlijnen te voorzien zijn voor de jaren 2005 en volgende. Waar de berekening van de 

begrotingsruimte 2004 al de nodige onzekerheidsmarges kent, is de realiteitswaarde van een verdere 

vooruitblik natuurlijk beperkt van aard. Om die reden is gekozen voor een vrij globale 

meerjarenverkenning voor de jaren 2005/2006. Deze meerjarenverkenning is gebaseerd op de 

voornaamste mutaties die in de huidige meerjarenraming zijn voorzien, aangevuld met de laatste 

inzichten ten aanzien van de ontwikkeling van de baten. 

 

Ontwikkelingen 2005/2006 volgens huidige meerjarenraming 

De huidige meerjarenraming kent een beperkt aantal mutaties in 2005 en 2006 ten opzichte van 2004. 

De voornaamste mutaties (bedragen > € 100.000) in de lasten zijn: 

 

     Toename lasten in 2005  Toename lasten in 2006 

     ten opzichte van 2004 ten opzichte van 2004 

Mutaties i.v.m. ingroeimodel (vaar)wegen: 

Instandhouding landwegen  €   190.000 €   470.000 

Investeringen landwegen  “   280.000 “    560.000 

Instandhouding vaarwegen  “                 0 “    180.000 

Totaal ingroeimodel wegen en vaarwegen: €   470.000 €  1.210.000 

 

Mutaties stelposten: 

Nog te verdelen apparaatskosten €     100.000 €     130.000 

Personeelsontwikkeling  “     230.000 “     460.000      

Loon- en prijsontwikkeling *   “   1.000.000  “  2.000.000                                

Totaal mutaties stelposten  €   1.330.000 €  2.590.000 

 

Totaal mutaties lasten:  €  1.800.000 €  3.800.000 

 

* dit komt overeen met gemiddeld circa 2% loon- en prijsontwikkeling per jaar in 2005/2006 over de 

daarbij relevante posten; onder verwijzing naar hetgeen hierna over het Provinciefonds wordt 

geschreven valt af te leiden dat deze aanname nog steeds houdbaar is. 

 

Zoals uit het bovenstaande blijkt wordt in de huidige meerjarenraming uitgegaan van een toename van 

de lasten in 2005 met € 1,8 mln. en in 2006 met € 3,8 mln. Dit bedrag is inclusief veronderstelde loon- 

en prijsontwikkelingen in die jaren. 

 

Ontwikkeling algemene baten 2005/2006 

De voornaamste algemene baten bestaan uit: 

1. Uitkering Provinciefonds; 

2. Opbrengst opcenten MRB 

 

Ad. 1 

Het is uitermate moeilijk om een inschatting te maken van de ontwikkeling van het Provinciefonds in 

de komende jaren. Zoals bij het opstellen van de raming 2004 reeds is aangegeven is de 

septembercirculaire van 2002 de meest recente informatiebron. Onbekend is welke invloed het in 

2003 nieuw te vormen kabinet zal hebben op deze cijfers. Aangezien er echter geen andere (betere) 

informatie voorhanden is, wordt de septembercirculaire als basis voor de ramingen ná 2004 

gehanteerd.     

In het meerjarenperspectief met betrekking tot het Provinciefonds zijn voor de jaren 2005 en 2006 

geen substantiële mutaties voorzien in de meest recente septembercirculaire, met uitzondering van 

het accres. Ten opzichte van 2004 worden de volgende accressen voorzien in 2005 en 2006: 
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     2004         2005 2006  

Nominaal accres   3,9%          2,8% 2,9% 

Loon- en prijsontwikkeling   2,3%          2,0% 1,9% 

Reëel accres   1,6%          0,8% 1,0% 

 

Op basis van deze cijfers kan voor de jaren 2005 en 2006 voorlopig worden uitgegaan van een 

gemiddelde groei van het Provinciefonds met 2,9% bij een inflatie van 2%.   

Eerder is in dit financieel beleidskader een Provinciefondsuitkering voor 2004 geraamd van € 48,2 

mln. Een groei met 2,9% per jaar impliceert een  jaarlijkse toename van circa € 1,4 mln. Van dit 

bedrag is circa € 1,0 mln. te beschouwen als loon- en prijsontwikkeling en € 0,4 mln. als “reële” groei. 

Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse toename van de uitkering als gevolg van de relatief snelle 

inwonergroei van onze provincie. Dit effect wordt vooralsnog ingeschat op € 0,3 mln. per jaar voor de 

jaren 2005 en 2006. 

 

Onder deze aannames ontwikkelt het Provinciefonds zich ten opzichte van 2004 als volgt: 

Toename 2005:    € 1,7 mln. 

Toename 2006:   € 3,4 mln.  

 

Ad.2 

De opbrengst uit opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor het jaar 2004 is eerder in dit financieel 

beleidskader geraamd op € 19,85 mln. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2005 en 2006 uit te gaan 

van een indexering van de tarieven die gelijk is aan de verwachte inflatie van 2% in die jaren. 

Daarnaast dient een aanname te worden gedaan van de groei van het wagenpark in die jaren. Voor 

2003/2004 is 6% gehanteerd; voorgesteld wordt om voor 2005/2006 uit te gaan van 5% per jaar, 

waarmee een lichte afvlakking van de groei wordt verondersteld.   

Onder die aannames neemt de opbrengst uit de opcenten MRB ten opzichte van 2004 toe met 7% per 

jaar, ofwel: 

Toename 2005:    € 1,4 mln. 

Toename 2006:   € 2,9 mln. 

 

Resumé: 

Op basis van vorenstaande zeer globale verkenning zou de begrotingsruimte zich in de jaren 2005 en 

2006 als volgt ontwikkelen ten opzichte van de berekende ruimte voor 2004: 

 

Begrotingsruimte 2004: € 2,2 mln.  (huidige meerjarenraming 2005: € 2,3 mln.) 

       

mutaties lasten 2005:  € 1,8 mln.   

mutaties baten 2005:  “ 3,1 mln.  

toename ruimte 2005 t.o.v. 2004: € 1,3 mln.  

 

Begrotingsruimte 2005: € 3,5 mln.  (huidige meerjarenraming 2005: € 3,5 mln.) 

       

mutaties lasten 2006:  € 3,8 mln.   

mutaties baten 2006:  “ 6,3 mln. 

toename ruimte 2006 t.o.v. 2004 € 2,5 mln. 

 

Begrotingsruimte 2006: € 4,7 mln.  (huidige meerjarenraming 2006: € 4,9mln.) 

 

De conclusie mag zijn dat er in meerjarenperspectief sprake is van een geleidelijk oplopende 

begrotingsruimte, die overigens bescheiden van omvang is. Dit beeld wijkt weinig af van de 

meerjarenraming bij de begroting 2003 (ná 1
e
 wijziging). Zoals eerder aangegeven moet aan de 

uitkomsten voor 2005 en 2006 een beperkte waarde worden toegekend. De conclusie kan in ieder 

geval wel zijn dat de eerder in dit financieel beleidskader 2004 berekende begrotingsruimte voor 2004 

structureel van aard lijkt te zijn en derhalve desgewenst benut kan worden voor meerjarige uitgaven. 
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BIJLAGE 1 
 

 

Voornaamste aannames financieel beleidskader begroting 2004 

 

Bij de berekening van de begrotingsruimte 2004 zijn diverse aannames gedaan. Hieronder worden de 

voornaamste aannames kort weergegeven. 

 

Algemeen 
Voor de berekening van de budgettaire ruimte voor het jaar 2004 is de primitieve begroting 2003 

(begroting 2003 inclusief de 1e wijziging) en de bijbehorende meerjarenraming als vertrekpunt 

gehanteerd.  

 

Baten 
Provinciefonds 

 Als basis dient de Provinciefondsuitkering 2003 zoals deze is opgenomen in de  begroting 2003 

na 1
e
 wijziging en het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de septembercirculaire 2002;  

 Op basis van de septembercirculaire wordt voor 2004 een accres voorzien van 3,9%;   

 De raming in de begroting 2003 is gebaseerd op de ingeschatte fysieke gegevens (inwonertallen 

e.d.) per 1 januari 2003. Voor de begroting 2004 moet rekening worden gehouden met de situatie 

op 1 januari 2004. Het effect hiervan wordt (mede gelet op voorgaande jaren) vooralsnog 

ingeschat op circa € 350.000; 

 Op basis van de septembercirculaire is het aandeel van Flevoland in de uitname uit het 

Provinciefonds in verband met het BCF  voorlopig berekend op circa € 5,5 mln. 

 

Opcenten MRB 

 Er wordt rekening gehouden met een tariefstijging van 2,5% per 1 april 2004 wegens loon- en 

prijsontwikkelingen; 

 Daarnaast wordt een aanname gedaan voor de groei van het wagenpark in 2003 en 2004 (zowel 

in aantal als in gewicht) van 6% per jaar.  

 

rentebaten 

Er wordt verondersteld dat de nog te berekenen rentebaten ook in 2004 aan nog nader te bepalen re-

serves zullen worden toegevoegd. 

 
Lasten 
 

Mutaties in 2004 volgens huidige meerjarenraming 

 In 2004 vrijvallende incidentele uitgaven/aflopende subsidies zijn toegevoegd aan de 

begrotingsruimte 2004; 

 De beleidsintensiveringen die op grond van het Werkprogramma 1999-2003 en/of de 

beleidsintensiveringen 2001 zijn opgenomen voor de huidige statenperiode worden met ingang 

van 2004 beëindigd en de daarmee samenhangende bedragen worden aan de begrotingsruimte 

2004 toegevoegd;    

 Hogere uitgaven in 2004 die op grond van eerdere besluitvorming als nagenoeg onontkoombaar 

kunnen worden aangemerkt zijn op de begrotingsruimte 2004 in mindering gebracht. Dit geldt 

tevens voor twee  overige voorziene verhogingen van uitgaven, waarbij de algemene lijn is dat de 

opname in de jaarbegroting afhangt van de beschikbare ruimte in het begrotingsjaar; 

 Rekening is gehouden met de toename van de apparaatskosten overeenkomstig de huidige 

meerjarenraming;  

 Rekening is gehouden met een groei van de formatie met 4 fte’s per jaar.       

 

Loon- en prijsontwikkelingen 

 Voor de loonkostenontwikkeling van het provinciaal personeel wordt uitgegaan van 5% toename 

over de periode 1 maart 2003 tot 1 januari 2005;  
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 Voor goederen en diensten (inclusief toevoegingen aan voorzieningen) wordt uitgegaan van een 

prijscompensatie van 2,6% in 2004;  

 Voor loon- en prijscompensatie van subsidies wordt 3,5% meegenomen. 

 

 

Aannames i.v.m. BCF 

 Voor 2004 wordt uitgegaan van een inhouding van 2% (€ 100.000) op de gedeclareerde BTW in 

verband met het vereveningsfonds BCF;  

 In 2003 wordt, in verband met het BCF, een extra afschrijving doorgevoerd op de oude activa van 

circa € 5,0 mln., waardoor de kapitaallasten in 2004 dalen met circa € 800.000 

 

Meerjarenverkenning 2005/2006 
 Rekening wordt gehouden met de belangrijkste mutaties in 2005 en 2006 volgens de huidige 

meerjarenraming; 

 Uitgegaan is van gemiddeld 2% loon- en prijsontwikkeling per jaar voor de relevante posten;  

 Uitgegaan is van een groei van het Provinciefonds met 2,9% per jaar bij een inflatie van 2%; 

daarnaast is een jaarlijkse toename van de uitkering met € 0,3 mln. verondersteld in verband met 

inwonergroei; 

 Voor de opbrengst uit opcenten op de motorrijtuigenbelasting is uitgegaan van een indexering van 

de tarieven die gelijk is aan de verwachte inflatie van 2% per jaar. Voor de groei van het 

wagenpark is 5% per jaar aangehouden.   

 

 


