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Beantwoording Statenvragen Zomernota 2012

Geachte heer/mevrouw,
Bij de behandeling van de Zomernota in de Opinieronde d.d. 29 september 2012 is door
gedeputeerde Witteman op twee onderdelen een schriftelijke beantwoording toegezegd.
In de bijlage (HB1407579) bij deze brief treft u de gestelde vragen en antwoorden daarop aan.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Financiën

.J.C. Timmers

Inllchtlnsen bij

H.G. Bult

Doorklesnummer

Bezoekadres

0320-265377

Visarenddreef 1
Lelystad

Schriftelijke beantwoording vragen Zomernota 2012
Bij de behandeling van de Zomernota in de Opinieronde d.d. 29 september 2012 is door gedeputeerde Witteman op twee onderdelen een
sctiriftelijke beantwoording toegezegd.
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Motorrijtuigenbelasting
Gevraagd is naar een toelichting op de
oorzaak van de hogere opbrengst uit
opcenten MRB die in de Zomernota is
opgenomen.
Toelichting:
In de perspectiefnota 2012-2016 was
reeds het volgende vermeld:

Antwoord
Inmiddels is het voertuigenoverzicfit per 1
juli 2012 ontvangen. Daarin wordt het beeld
van de Perspectiefnota bevestigd. Om die
reden wordt nu in de Zomernota een verdere
bijraming met € 0,3 min. voorgesteld.

Ter toelichting wordt nog opgemerkt dat er
(naast het door PS vastgestelde tarief) twee
factoren van belang zijn voor de opbrengst:
Op basis van het voertuigenbestand van • De ontwikkeling van het totale aantal
1 januari 2012 en de werkelijke
auto's
ontvangsten over de eerste maanden van • De ontwikkeling van het aantal schone
het jaar mag een hogere opbrengst
(vrijgestelde) auto's daarbinnen
worden verwacht dan nu in de begroting
De ontwikkeling van deze twee grootheden is
2012 is geraamd, /hogelijk gaat het om
iets gunstiger dan ten tijde van het opstellen
een bedrag van minimaal € 0,5 min.
van de begroting 2012 (medio 2011 was
Gelet op de onzekerheden die er zijn
aangenomen. Dat verklaart de hogere raming
(verdere ontwikkeling van het aantal
nu.
zeer zuinige auto's in 2012, gevolgen van
de recessie voor het autobezit) wordt de NB:
raming voor 2012 vooralsnog beperkt
Overigens is de totale bijstelling met € 0,5
aangepast met structureel € 0,2 min.
min. (Perspectiefnota + Zomernota) een
Indien de werkelijke opbrengsten over
afwijking van circa 1% ten opzichte van de
het eerste half jaar van 2012 daartoe
oorspronkelijke raming.
aanleiding geven, zal bij de Najaarsnota
tot verdere bijstelling van de raming
worden overgegaan.
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BTW correcties
Er wordt enkele keren (MarkermeerIJmeer en DE-on) melding gemaakt van
een lagere rijksbijdrage in verband met
en door het rijk aangebrachte BTW
correctie. Was dit niet eerder te
voorzien?

Antwoord
Met de betreffende departementen zijn
afspraken gemaakt over de door hen te
leveren bijdrage. Deze bijdragen worden via
het Provinciefonds uitgekeerd. Bij de
beschikbaarstelling via de junicirculaire
bleek dat het Rijk er van uitgaat dat de
provincie de BTW component via het BTW
compensatiefonds kan declareren. Om die
reden is een lagere (netto) bijdrage via het
Provinciefonds opgenomen. Wij hebben
hiertegen bezwaar gemaakt, omdat naar
onze mening andere afspraken/toezeggingen
zijn gemaakt. Vooruitlopend op de uitkomst
hiervan is vanuit het voorzichtigheidsbeginsel
in de Zomernota nu rekening gehouden met
de lagere rijksbijdrage. Indien wij in het
gelijk worden gesteld en de verlaging van de
bijdrage wordt teruggedraaid, zal de
begrotingsraming opnieuw worden aangepast
NB. Op basis van de recent verschenen
septembercirculaire blijkt dat de BTWkorting op de rijksbijdrage voor het
onderdeel Markermeer-IJmeer (€ 34.000)
inmiddels door het Rijk ongedaan is
gemaakt.
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