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

Onderwerp 

effect rijksombuigingen op Perspectiefnota 2012-2016 

Doel van deze mededeling: 

Informatie verschaffen over de mogelijke effecten voor de provinciale begroting 
van het recent in de Tweede Kamer bereikte akkoord over een ombuigingspak
ket. Dit mede met het oog op de behandeling van de Perspectief nota 2012-2016 
in de Panoramaronde van 9 mei in PS. 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 

Recent is in de Tweede Kamer een akkoord bereikt over een ombuigingspakket 
waarmee Nederland kan voldoen aan de Europese begrotingsregels. Ofschoon 
veel maatregelen nog niet concreet zijn uitgewerkt, is getracht een eerste in
schatting te maken van de begrotingeffecten voor de provincie. Dit mede met 
het oog op de behandeling van de Perspectiefnota 2012-2016 in de Panoramaron
de van 9 mei in PS. 
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In de Perspectiefnota is vanaf 2013 een ruimte van € 2,0 min. per jaar gereser
veerd voor het totaal van de in hoofdstuk 11 van de nota genoemde onzekerhe
den. Een van de belangrijkste onzekerheden die in de Perspectiefnota zijn ver
meld is de uitkomst van het 'Catshuisoverleg' Hiervoor is een risico opgenomen 
van € 2,0 min. in 2013, oplopend naar € 3,0 min. vanaf 2015. 

Hieronder staan de nu bekende voor de provincie relevante maatregelen uit het 
gesloten akkoord, met daarbij het mogelijke financieel effect voor de provincie. 

De conclusie is dat er sprake is van een verwacht nadelig effect van rond de € 2,0 
min, waarbij aangetekend wordt dat er een aantal p.m. posten is (deels voorde
lig, deels nadelig) en dat de komende maanden nog nadere duidelijkheid moet 
ontstaan. In dat verband wordt ook verwezen naar de doorrekeningen die het 
CPB nog moet maken. 
De thans verwachte uitkomsten sluiten nog goed aan op hetgeen als risico in de 
Perspectiefnota is opgenomen. Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om 
het beeld en de conclusies van de Perspectief nota 2012-2016 bij te stellen. 

Mededeling: 
Hieronder worden de voor de provincie relevante maatregelen uit het akkoord en 
de effecten hiervan kort toegelicht 

Maatregelen en effecten akkoord rijksombuigingen: 
Accres Provinciefonds (trap op, trap af systematiek) 
Zoals bekend wordt verondersteld is de ontwikkeling van de omvang van het 
Provinciefonds (het accres) gekoppeld aan de ontwikkeling van de omvang van de 
rijksbegroting. Verlaging van de rijksuitgaven werken in de meeste gevallen door 
in het accres; verhoging van de rijksinkomsten (belastingen) hebben geen effect. 
Het IPO heeft op basis van voorlopige inschattingen berekend dat het akkoord 
een nadelig effect heeft voor het Provinciefonds van circa € 40 min. Op basis van 
het aandeel van Flevoland in het Provinciefonds (circa 4,4%), zou dit een nadeel 
van circa € 1,8 min. kunnen betekenen. 
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Het hoge btw-tarief gaat met 2 procent omhoog. 
De door de provincie betaalde BTW kan bij het BTW compensatiefonds worden gedeclareerd of als 
ondernemers BTW worden afgetrokken. Voorwaarde is dat de provincie de gefactureerde partij is. 
Wel kan er een kostenverhogend effect zijn voor de provincie indien medewerkers declaraties 
indienen voor gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor de post reis-en verblijfskosten). Het budgettair 
effect hiervan is gering 

Het reiskostenforfait, het belastingvrije bedrag dat een werkgever voor woon-werkverkeer 
mag betalen, wordt verlaagd. 
Voor de woon-werkverkeervergoeding (auto) die nu netto wordt verstrekt zal dit een verdubbeling 
van de kosten kunnen betekenen indien brutering moet plaatsvinden. De gevolgen voor de OV 
jaarkaarten zijn nu nog lastig in te schatten. 
In het uiterste geval zouden de volledige kosten voor woon werkverkeer verdubbeld kunnen wor
den. Dit betekent een toename van de lasten met maximaal € 0,4 min. 

Er komt een nullijn voor ambtenaren Dit geldt voor alle ambtenaren, met uitzondering van 
mensen in de zorg of met een uitkering. De nulli jn gaat in per januari 2013. 
Het feit dat de salarissen niet stijgen zegt niets over secundaire arbeidsvoorwaarden. De nullijn 
houdt dus niet per definitie een bezuiniging voor de werkgever in. Over het financiële effect voor 
de provincie valt weinig te zeggen (p.m.). Opgemerkt wordt nog dat over de periode vanaf 1 juni 
2011 (einde huidige CAO) tot 1 januari 2013 nog geen afspraken zijn gemaakt. Deze nog te maken 
afspraken zullen naar verwachting een structurele doorwerking hebben naar 2013 en volgende 
jaren. In de stelpost loon- en prijsontwikkeling is hiervoor vanaf 2013 ruimte gereserveerd. 

Er komt 200 miljoen euro voor natuur. 
Onduidelijk is wat er met het bedrag van € 200 min. zal worden gedaan. Het IPO schat in dat hier
over pas bij het nieuwe regeerakkoord duidelijkheid zal ontstaan. Omdat de baten en lasten die 
samenhangen met de decentralisatie van het natuurbeleid nog niet in de begroting zijn opgeno
men, is er op dit moment geen direct effect op de begrotingsruimte. 

De periode waarin politici wachtgeld krijgen, wordt net zo lang als de periode waarin ze WW 
krijgen. 
Iedere verkorting ten opzichte van het huidige regime (nu maximaal 4 jaar recht op wachtgeldrege
ling) kan de provincie een financieel voordeel opleveren. De WW periode is nu gemaximeerd op 38 
maanden (3 jaar en 2 maanden); de maatregel levert dus maximaal 10 maanden beperking van de 
uitkering op. Het effect hiervan is afhankelijk van specifieke situaties en wordt vooralsnog als p.m. 
ingeschat. 

Er komt een werkgeversheffing voor hogere inkomens. Deze 'crisisheffing' moet 500 miljoen 
euro opbrengen. 
De term werkgeversheffing doet vermoeden dat de werkgever dit betaalt. De vraag is of dat zo is 
bedoeld. Zolang niet duidelijk is waar de grens voor hogere inkomens wordt gelegd en hoe hoog de 
heffing is, wordt het effect als p.m. ingeschat. Verwacht mag worden dat dit met name effecten 
heeft voor het bedrijfsleven. 

In 2013 wordt verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit in te voeren voor gemeenten, 
provincies en waterschappen. 
Flevoland heeft inmiddels het voornemen om over te gaan op schatkistbankieren. Het verwachte 
effect hiervan (iets lager rendement) is in de Perspectiefnota 2012-2016 verwerkt. Er is dus geen 
nieuw effect. 
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De bezuiniging op het openbaar vervoer van 100 miljoen wordt teruggedraaid. 
Onduidelijk is wat er met het bedrag van € 100 min. zal worden gedaan. Mogelijk zal een deel 
ervan betrekking hebben op het openbaar streekvervoer, waar de provincie een verantwoordelijk
heid heeft. Dit zou kunnen betekenen dat de BDU uitkering (waaruit het openbaar streekvervoer 
wordt betaald) minder wordt verlaagd dan aanvankelijk was voorzien. Vanuit het uitgangspunt dat 
het openbaar streekvervoer volledig wordt bekostigd uit de BDU (gesloten circuit), heeft een lagere 
korting van de BDU geen effect op de begrotingsruimte. 

Het vervolg 
Naar verwachting zal de mei/junicirculaire Provinciefonds meer duidelijkheid opleveren over de 
effecten op het accres Provinciefonds. Voor de overige genoemde onderwerpen is in veel gevallen 
een nadere uitwerking noodzakelijk alvorens de effecten voor de provincie duidelijker worden. 

Ter inzage in de leeskamer 
n.v.t. 

Verdere informatie 
n.v.t. 


