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Geachte voorzitter,
Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de decembercirculaire provinciefonds 2021.
Van alle circulaires heeft de decembercirculaire doorgaans een beperkte strekking. Deze
decembercirculaire 2021 heeft geen gevolgen voor 2022 en latere jaren.
Samenvatting
De financiële gevolgen van deze circulaire zijn een ontvangst aan decentralisatie uitkeringen van € 2,4
miljoen, een lagere algemene uitkering van -/- € 0,1 miljoen en een uitkering m.b.t. het programma
Natuur die ook via de algemene uitkering verloopt van € 0,8 miljoen.
Provinciefondsontwikkeling
Hieronder geven wij u nadere informatie over de ontwikkeling van de uitkering Provinciefonds.
Het provinciefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de provincie Zeeland. Op drie momenten
verstrekt het Rijk, via circulaires, informatie over de ontwikkeling van het provinciefonds: in mei op
basis van de Voorjaarsnota van het Rijk; in september op basis van de Miljoenennota en in december
op basis van de Najaarsnota van het Rijk. De uitkering van het provinciefonds bestaat uit de algemene
uitkering en de decentralisatie- en integratie uitkeringen.
Algemene uitkering
De ontwikkeling van de algemene uitkering provinciefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door
de ontwikkeling van de uitgaven van het Rijk. Door de afgesproken normeringssystematiek
(gezamenlijk trap op, trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van
de algemene uitkering uit het provinciefonds en dus op de budgettaire ruimte van de provincie. De
jaarlijkse toename of afname van het provinciefonds die voortvloeit uit deze normeringssystematiek
wordt het accres genoemd.
De hoogte van de algemene uitkering kan ook muteren door veranderingen in de volumina maatstaven
(o.a. aantal inwoners, aandeel binnenwater en oeverlengte), de uitkeringsfactor, de maatstaf OEM
(overige eigen middelen) en de maatstaf genormeerde opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB).

Enerzijds daalt de algemene uitkering in 2021 met € 0,1 miljoen als gevolg van een aanpassing van de
maatstaven oeverlengte en aandeel binnenwater ten opzichte van de septembercirculaire. Anderzijds
stijgt, zoals al via de Najaarsnota is verwerkt, de algemene uitkering in 2021 met € 0,8 miljoen door
een compensatie vanuit het ministerie van LNV voor hogere subsidiekosten. Daarom is de
beheervergoeding met ingang van beheerjaar 2021 verhoogd naar 84% en eveneens al verwerkt in de
najaarsnota.
In de circulaire wordt ook melding gemaakt van een extra inkomst voor het Regionaal cultuuraanbod
van in totaal € 9,9 miljoen over 2021 voor het in stand houden van de regionale cultuursector. In IPO
verband worden in 2022 nog nader afspraken gemaakt over de verdeling van deze uitkering. De
toekenning en uitbetaling van deze uitkering per provincie vindt plaats bij de meicirculaire 2022.
Decentralisatie- en integratie-uitkeringen
Via het provinciefonds ontvangt de provincie ook decentralisatie uitkeringen. Deze uitkeringen hebben
een eigen verdeling per provincie. In tegenstelling tot specifieke doeluitkeringen hoeft over de
besteding van deze decentralisatie uitkeringen geen verantwoording aan het Rijk te worden afgelegd
en zijn deze niet geoormerkt. Decentralisatie uitkeringen zijn vaak wel verbonden met een zeker doel
maar hoeven niet aan dit doel uitgegeven te worden.
Voor 2021 worden extra middelen ontvangen voor:
• Inkomstenderving toltunnel WST als gevolg van corona
Met decentrale overheden is afgesproken dat zij reële compensatie ontvangen voor extra
uitgaven en gederfde inkomsten door corona. De provincies Zeeland en Zuid-Holland ontvangen in dit
kader in totaal € 3,1 miljoen voor de door hen gederfde tolinkomsten van de Westerscheldetunnel en
de Kiltunnel. De provincie Zuid-Holland ontvangt € 0,8 miljoen ter compensatie, de provincie Zeeland
€ 2,3 miljoen. Beide toltunnels zijn voor 100% in handen van de decentrale overheden en kennen geen
winstoogmerk. De tunnels zijn een belangrijke infrastructurele verbinding, en daarmee publieke
voorziening, voor de burger.
• NOVI-gebied North Sea Port District
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt in 2021 € 0,041 miljoen beschikbaar aan de
provincie Zeeland voor het maken van een gebiedsbiografie van NOVIgebied North Sea Port District.
Het is een instrument dat de ontstaansgeschiedenis, de logica en de bestaande kwaliteiten van een
gebied in kaart brengt en een perspectief geeft op hoe hier mee kan worden omgegaan bij de aanpak
in het gebied. De gebiedsbiografie kan diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in de fysieke
leefomgeving voeden, zoals verstedelijking en woningbouw, klimaatadaptatie en natuur en
waterveiligheid.
De financiële gevolgen van deze circulaire kunnen, indien deze op basis van eerdere aankondigingen
nog niet zijn verwerkt in de begroting, niet meer verwerkt worden in 2021. Deze bedragen komen ten
gunste van het rekeningresultaat 2021, worden toegelicht in de jaarrekening en indien nodig via
resultaatbestemming verwerkt in de begroting 2022 en/of volgende jaren. Momenteel wordt met de
vakinhoudelijke afdelingen afgestemd of de bedragen kunnen vrijvallen ten gunste van het
rekeningresultaat of dat deze in de komende jaren bestemd moeten worden. Het ontvangen bedrag als
gevolg van gederfde inkomsten van de Westerscheldetunnel zal worden toegevoegd aan de reserve
WST.
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Na verwerking van deze circulaire resteren de volgende bedragen op deze stelpost:
2022 € 2,6 miljoen
2023 € 2,2 miljoen
2024 € 1,8 miljoen
2025 € 3,0 miljoen
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen:
1. decembercirculaire provinciefonds
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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