Mededeling

*1534928*
Onderwerp

Gevolgen Miljoenennota 2014 op de provinciale begroting 2014

Registratienummer

1534928
Datum

23 september 2013
Auteur
Doel van deze mededeling:

Provinciale Staten informeren over de financiële effecten van de Miljoenennota
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Niet van toepassing.
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Inleiding:

Op 10 september 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland de begroting
2014 vastgesteld en op 16 september ter vaststelling aangeboden aan Provinciale
Staten. Op dinsdag 17 september presenteerde de regering haar plannen voor
2014 in de Miljoenennota 2014.
Deze mededeling is bedoeld om Provinciale Staten - vóór de behandeling van de
provinciale begroting door uw Staten – te informeren over de financiële effecten
van de Miljoenennota op de begroting 2014.
Mededeling:

Mededeling

In het college hebben we geconstateerd dat de Miljoenennota 2014 weinig
nieuws bevat. Op een tweetal aspecten melden we u de gevolgen voor de de
begroting 2014 van Flevoland. Het betreft ontwikkelingen in het ‘Provinciefonds’
en de laatste stand van zaken met betrekking tot de ‘Decentralisatie natuur’.
Ontwikkeling Provinciefonds (accres)
Provincies krijgen van het Rijk een uitkering uit het zogenoemde Provinciefonds.
De ontwikkeling van de omvang van het Provinciefonds (het zogenaamde accres)
is gekoppeld aan de ontwikkeling van de omvang van de rijksbegroting volgens de
bekende ‘samen de trap op en af methodiek’. Simpel gezegd; als het Rijk minder
geld uitgeeft, ontvangen de provincies een lagere uitkering. Omgekeerd; als het
Rijk meer uitgeeft, ontvangen de provincies een hogere uitkering.
Door de nieuwe (extra) rijksombuigingen is het accres in 2014 en volgende jaren
lager dan eerder door het Rijk werd geraamd. De uitkering voor Flevoland in
2014 komt daardoor naar verwachting circa € 1,2 mln. lager uit dan eerder dit
jaar werd voorzien. Vanaf 2015 loopt dit nadeel verder op naar gemiddeld ongeveer € 1,9 mln.
Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel was in de provinciale begroting reeds vanaf
2014 geanticipeerd op extra rijksombuigingen. Daarbij is rekening gehouden met
een lagere uitkering van € 2,1 mln. vanaf 2014. Ten opzichte daarvan is er dus
sprake van een incidentele meevaller in 2014 van circa € 0,9 mln. Voor 2015 en
volgende jaren blijven de verschillen voorlopig beperkt tot enkele tonnen per
jaar.
De inzichten voor 2014 en volgende jaren zullen uiteraard in 2014 nog wijzigingen ondergaan als gevolg van nieuwe inzichten in de feitelijke ontwikkeling van
de rijksuitgaven. Ook de kamerbehandeling van de rijksbegroting 2014 kan nog
aanleiding geven tot wijzigingen. In die zin zijn de hierboven genoemde bedragen momentopnames.
Voorts wordt aangetekend dat er meerdere elementen een rol spelen bij de
hoogte van de Provinciefondsuitkeringen in 2014 en volgende jaren, zoals ont-
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wikkelingen in de fysieke gegevens (aantal inwoners, belastingcapaciteit) en eventuele andere
mutaties, zoals taakwijzigingen. Deze effecten zullen blijken uit de periodiek verschijnende Provinciefondscirculaires.
Decentralisatie natuur
Met de miljoenennota geeft het ministerie de gewenste duidelijkheid over de decentralisatie natuur. De bezuinigingen op natuur, zoals ingezet door het kabinet Rutte I, zijn gedeeltelijk teruggedraaid. Naast de eerdere afspraken over € 105 mln. voor beheer, heeft het kabinet besloten om
meer tijd te nemen voor de realisatie van een robuuste Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en daar
jaarlijks (gemiddeld) € 200 mln. voor beschikbaar te stellen. Op de korte termijn, (2014 en 2015)
komt er € 100 mln. bij, vooral bedoeld voor de beheeropgave. Voor 2016 en 2017 wordt de rijksbijdrage verhoogd tot € 300 mln. om de provincies in de gelegenheid te stellen ook de ontwikkelopgave te realiseren.
De definitieve afspraken tussen het Rijk en de Provincies over de decentralisatie zijn vastgelegd in
het natuurpact. In de opinieronde van 16 oktober 2013 wordt u geïnformeerd over de resultaten
van het onderhandelingstraject.
Voor de uitvoering van de nieuwe taken komt een jaarlijks decentralisatiebudget beschikbaar. In de
begroting 2014 is al aangeven dat - naar verwachting bij de decembercirculaire 2013 - de decentralisatie-uitkering voor de nieuwe natuurtaken aan het Provinciefonds 2014 zal worden toegevoegd.

Het vervolg

Via afzonderlijke begrotingswijzigingen en/of bij het opstellen van de Perspectiefnota 2014-2018
zullen bovenstaande effecten worden meegenomen.
Ter inzage in de leeskamer

Niet van toepassing.
Verdere informatie

In de opinieronde van 16 oktober 2013 wordt u geïnformeerd over de resultaten van het onderhandelingstraject.

