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Verdeling in verandering. 
Een onderzoek naar de financiële verhouding 
rijk- provincies 

door M. Walsweer* 

Inleiding 

De geldstromen van het rijk naar de provincie zijn onder te verdelen in algemene uitke 
ringen en specifieke uitkeringen. Tussen deze uitkeringen bestaan belangrijke verschil 
len. Algemene uitkeringen geven de provinciale overheid de mogelijkheid tot het voe 
ren van een eigen beleid, waarbij maximaal rekening kan worden gehouden met de 
regionale omstandigheden en prioriteiten. Specifieke uitkeringen zijn bedoeld voor het 
opheffen van bijvoorbeeld een onevenwichtige spreiding over het land van bepaalde 
voorzieningen, de financiering van bepaalde investeringen of wanneer de verantwoor 
delijkheid van het beleid bij het rijk berust. Bij algemene uitkeringen zijn de financiële 
stuurmogelijkheden van de rijksoverheid gering; specifieke uitkeringen daarentegen 
kunnen soms gepaard gaan met een grote mate van rijksbemoeienis. 

Reeds geruime tijd worden de belangrijkste provinciale inkomsten gevormd uit twee 
bronnen, namelijk de specifieke uitkeringen op grond van de Wet Uitkeringen Wegen, 
en de algemene uitkering uit het Provinciefonds. 

Het Provinciefonds is in 1948 bij wet ingesteld. Daarbij werd bepaald dat de finan- 
ciële middelen van het fonds als volgt over de elf provincies zouden worden verdeeld: 

eenderde gedeelte naar evenredigheid van de oppervlakte van de provincies; 
eenderde gedeelte naar evenredigheid van het aantal inwoners; 
eenderde gedeelte in elf gelijke delen. 

Deze verdeelsleutel heeft 30 jaar lang gefunctioneerd. Nadat in 1974 door de gezamen 
lijke provincies enkele knelpunten in het systeem waren belicht in het rapport 'Finan 
ciële Verhouding Rijk-Provincies', kwam de regering in 1976 met een wetsontwerp, 
waarin de navolgende verdelingsformule werd geintroduceerd: 1 

22,5% naar evenredigheid van de oppervlakte van de provincies; 
40% naar evenredigheid van het aantal inwoners; 
35% in elf gelijke delen; 
2,5% naar evenredigheid van het aantal kilometers vaarweg. 

* De auteur is wetenschappelijk medewerker bij het Economisch Teehnologisch Instituut voor 
Gelderland. 

1. Verdeling in verandering, Een onderzoek naar de financiële verhouding rijk-provincies, pagina 
2, hoofdstuk 1, W.D. Franckena, R. Gerritse, Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. 
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23 opcenten te gaan heffen op de motorrijtuigenbelasting. De thans geldende compen 
satie-uitkering als tegemoetkoming voor het ontbreken van zo'n gebied, zou daarmee 
komen te vervallen. 

Financiële gevolgen voor de provincies 

Vergelijking tussen de thans geldende verdeelsleutel voor het Provinciefonds en het 
IOO-voorstel leert dat er een belangrijk verschil in de gewichten per factor bestaat. 
Bovendien zijn nieuwe factoren als verdeelcriterium opgenomen (gewogen lengte der 
vaarwegen, bevolkingsdichtheid). De factor oppervlakte neemt aanzienlijk in betekenis 
af, de invloed van het inwonertal neemt daarentegen sterk toe, evenals het gewicht van 
de uitkering in elf gelijke delen. De financiële eonsequenties van de toepassing van het 
IOO-voorstel zijn per provincie uiteenlopend. Globaal gesproken zouden de noorde 
lijke en de westelijke provincies een hogere uitkering ontvangen dan thans het geval is, 
terwijl de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant erop achteruit zouden 
gaan. In tabellstaat in de eerste kolom de feitelijke procentuele verdeling van het 
Provinciefonds 1980 weergegeven. In de tweede kolom staat de verdeling zoals die door 
het 100 wordt voorgesteld. In het rapport wordt nog een tweede variant gepresenteerd 
welke hier eenvoudigheidshalve achterwege is gelaten. In de derde kolom tenslotte 
staan de financiële gevolgen per provincie vermeld indien de IOO-sleutel op het Provin 
ciefonds 1980 zou worden toegepast. 

~ 
Tabel 1 Verdeeleffecten van de bestaande verdeelsleutel voor het Provinciefonds 

1980, en het IOO-voorstel (variant 1) 

Verdeling 1 985 Verdeling IOO- Hypothetische finan- 
in% sleu tel in % 1 ciële effecten 1980 

(X mln. gidY 

Groningen 6,7 7,3 5,2 
Friesland 7,9 8,5 5,2 
Drenthe 6,4 6,6 1,7 
Overijssel 8,8 8,3 -4,4 
Gelderland 11,2 9,9 -·11,3 
Utrecht 6,7 7,4 6,1 
Noord-Holland 12,0 12,3 2,6 
)':uid-Holland 14,6 15,1 4,4 
Zeeland 5,9 6,0 0,9 
Noord-Brabant 12,2 10,7 -13,1 
Limburg 7,6 7,7 0,9 

1. Verdeling in verandering, hoofdstuk 15, pagina 18. 
2. Berekend met behulp van de kolommen 1 en 2 en de miljoenennota 1980. 

Verandering in de verdeelsleutel van het Provinciefonds beïnvloedt rechtstreeks de 
vrije beleidsruimte van de provinciale besturen. Effectuering van het IOO-voorstel zou 
met name voor de provincies Noord-Brabant en Gelderland nogal ingrijpende gevolgen 
hebben. De elf miljoen gulden die de provincie Gelderland bijvoorbeeld zou moeten in- 
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de interprovinciale verschillen in uitgaven te verklaren, komt men in een vicieuze cirkel 
terecht omdat er tussen de uitgaven en inkomsten een onmiddellijke afhankelijkheid 
bestaat. Teneinde deze verstorende invloed zoveel mogelijk te elimineren wordt in het 
rapport de veronderstelling geïntroduceerd dat er voor de beschikbare middelen tal 
van alternatieve aanwendingsmogelijkheden bestaan. Elke provincie kan onder invloed 
van verschillen in omstandigheden andere accenten leggen in de uitvoering van ieder 
beleidsonderdeel en in de afweging van verschillende beleidsonderdelen onderling. De 
relatie tussen de bestaande verdeling van de financiële middelen en de uitgaven per taak 
wordt zwakker naarmate men de uitgaven in kleinere onderdelen splitst. Door in de 
analyse-fase de uitgaven en taken op een gedesaggregeerd niveau te beschouwen kan de 
invloed van de hoogte der beschikbare middelen in sterke mate worden gereduceerd. 

Op grond van verkennende statistische analyses, theoretische inzichten en aanvul 
lende informatie van de verschillende provinciale financiële afdelingen werd uiteinde 
lijk een gedesaggregeerd verklaringsmodelopgesteld waarin een tiental afzonderlijke 
uitgavencategorieën worden onderscheiden. Met behulp van regressie-analyses over 
cross-section-data zijn deze taken of uitgavencategorieën gecorreleerd met een aantal 
objectieve omgevingsfactoren. 

Nadat op deze wijze de functionele betrekkingen zijn vastgesteld, worden de ge 
schatte parameters getransformeerd in gestandaardiseerde gewichten. Deze gewichten 
geven aan welk deel der uitgaven wordt geïnduceerd door de beschouwde omgevings 
factoren. Het verklaringsmodel bestaat dus uit een aantal vergelijkingen waarin per on 
derscheiden taak de invloed van de omgevingsfactoren op de uitgaven wordt vastge 
steld. Het model verschaft niet alleen inzicht over de aard van Cle verklarende variabe 
len, maar ook over de waarschijnlijke orde van grootte van hun invloed op de uitgaven 
per taak. In de slotfase van het onderzoek worden de uitgaven weer geaggregeerd ten 
einde de invloed van de omgevingsfactoren op het geaggregeerde uitgaventotaal te 
schatten. Hiervoor is gebruik gemaakt van een iteratieve schattingsprocedure waarbij 
de a-priori informatie uit het verklaringsmodel kan worden gebruikt." Herhaald voor 
een aantal peiljaren leverde deze procedure een statistisch zeer bevredigende verklaring 
op van de totale provinciale uitgaven. Op basis van deze inzichten is tenslotte het voor 
stel tot een nieuwe verdeelsleutel voor het Provinciefonds geformuleerd. 

H~t verklaringsmodel nader beschouwd 

,Gezien de centrale positie die het verklaringsmodel in de 100-studie vervuld is het inte 
ressant dit model aan een nadere beschouwing te onderwerpen. In de eerste plaats kan 
dan worden gekeken naar de cruciale hypothese dat de invloed van de bestaande ver 
deling van de algemene middelen op de analyses kleiner is naarmate men meer gedes 
aggregeerde onderdelen van het beleid beziet. 

Is deze veronderstelling juist dan betekent dit dat het thans als onderzoekresultaat 
gepresenteerde verklaringsmodel en de daaraan gekoppelde verdeelsleutel voor het 
Provinciefonds, een andere is dan wanneer er in de analyse-fase niet zou zijn gedesag- 

3. Gemengde lineaire schattingsmethode van Theil-Goldberger, hoofdstuk 17. A. Koutsoyianes, 
Theory of Econometrics, Londen/Basingstake 1977. 

Maandschrift Economie Ijaargang 45, 1981 139 



1861 '<;17 llUBllH!P.f I 01WOUO:J:;] ljlllf:JSPUlmW OtT 

·SI \3ulssud;JOl UUA onounj ;JpqU;JUOdX;J U;J;J lUP nf!lq )[f![;Jplnp 
f~ZU;Jl 'PI;JlSl;JpU01;JA l~;JU![ I;JSU!\3;Jq U! ipro,« U;J\3Uf)[)[;Jll;Jq ;J1;JUOlpUnj U;JllUlpS ;Jl 
ep UUA UllOA ;JG ·U;JUlOU;J\3do U;JI;JqUpUA ;JpU;J1UJ)[l;JA ;J;JMl UUp l;J;JUl l;JIU U;JpIOM \3u~)[fq 
-;J\3I;JA l;Jd ·U;JH!Z;Jq }( lU~PUJ~0::J-;JHUI;JI10::J ;J\3!pnOAI;J)[U;J ;JlS\300lJ op atp U;)zO)[;J\3 U;JI;Jq 
-U~lUA orp Sl;J)[;JOZl;JpUO ep U;Jqq;JlJ U;J\3uqfqa\3laA-aISS;Jl\3;Jl ;JA;JIl!UUap ap lOOA ·~llUUl 

-;JHUI;JllO::J Ua;J UUA pUUlJ op UUU ppmdaq lPlOM 'U;JUlOU;J8dO ueprow S;JqUpl U;JHUlJ::JS 
;Jl ap U~ U;Jlaqu!1UA al)[~::Js;J8 las~8;Jq U~ ozap UBA a)[I;JM. ·ua)[Ul ;JIU!::JU!AOld uoproqos 
-ropuo ep UUA nU;JA~UU;JAU8En iaq do U;JU;Jj;)Ol!n paOlAU! ;J8qUUlI;JSlalS usa üz lUP U;JUlOU 
-a8uuu uoprow 8UUl UUAlUUM 'plaapapsa8 ualaqupuA apU;JlUJ)[laA IUlUUU uaa uapalJ)[f![a8 
-our ;Jl{::JSHSHUlS puosûrqosaq ua uall{::J!ZU! al{::JSHalOal{l UUA puorä do iprow tredder lalJ 
uI ·ualaqupuA apualuJ)[laA ap UUA a~palas cp roop pUllOA;J8 lplOM )[nls8uUlA raptra U;J3 

·uf~z noz unruroddo roaur nuaA!u-aqu8a188usap ropue uao IUAa8u! 
uarzrexo traprow la!u lalnalslaaplaA ap 100A sonuanbcsuoo sp pUUl{JOOA do uauunx )[00 
·uaAd8 or ienr sasÁluuu apuallnAuUU ropuoz S! rrspauaq umurndo lal{ l10ddul-OOI iaq 
ur nuaNu-aqu8al88usap uazo)[a\3 iaq ;JllaAdolJ U! 8UUlA op do plOOMlUU puannjs ua3 

·nuaA!U-;JHU8al8\3usap uazo)[a8 lal{ UUA )[fll;J)[UUlJjU )[lils snp S! plnalslaaplaA 
a)[rHapU~al~n ap do UUAlUUp poopur ap ua 'pua)[a8;JOl lPlOM uaroroej apualJll{::JslaA ap 
uuu lUP ll{::J~Ma8 laH .p uo ::J 'q UalOpUj op iaur ua8uul{ ;Jl uaures f~z l)[f!lq aqu8a18\3usap 
au 'U lOpujs8~Aa8UlO ap UUA Plalsa8 )[f![d)[UUlJjU la;Jl{;J8 aHUUlSU! alSlaa U! A )[UUl lPlOM. 

9 + pZ:o = Z 
9 + ::JÁ:o = Á 
9 + qX:o = X 

:lall{::Ja 8uf)[f![a8laA ap lP!nl plaa8aI88usapa8 S! laplaA A )[UUl f!qIUUM 'IUAa8 apaaMllal{ UI 

9+U:O=A 

:aHu 
-nl~S alSlaa ap U~ lP!nl A )[UUl lOl 8u~TIall;Jq laUl 8uqfHa8IaA uaUlau al do lapoUls8up 
-uJ)[laA lal{ u~ aG .p pUl Z ua ::JlaUl Á 'q aJdqu!1UA laUl l8uulJUaUlUS x )[UUl PlaaqlOoAf~q 
lUP ua)[fnq uaUun)[ noz Uup 'z + Á + x = A lPl;J8 f!qlUUM 'z ua;:Á 'x Ua)[Ul ap U! pa;Jlluo 
lplOM A )[UUll;Jll{::Ja laauuuM. ·u alaqu~luA l~n P1UUI)[laA uaplOM UB)[ lsaq lal{ A )[UUl lUP 
lalS ·uaqqal{ UU)[ m81oAa8 ;JpUa)[)[allSlaA allu8a188usap UUA alUUl ap lUpUlO S~Ua)[alaq 
;J)[fnIapuozEn UUA SI 8UU1A ;)ZaG ·lp~Adq Ulnurqdo l~P UlOpUOl JO 'do l{::J!Z aHu8a188usap 
UUA nuaA~u u;Jzo)[a8 lloddul lal{ u~ l;JlJ a.11aAaol{ U! p8maMa8 nu S! 8UU1A aG ·s~Ua)[alaq 
al{::JsHÁluuu UUA alUUl apUaUlaUjU uaa laUl uallapoUl IUlUUU U;Ja uaal{ UlO IUUp pUl lUUlS 
-aq lapoUl !BUUllldo U?? la lUP U;JplOM 8UUlll{::JUMlaA ·uf!z 10AUIZ )[00 uallapoUls8upuJ)[ 
-laA aluq)[uap l{::JSIl;JIoal{l anu la~u uannz plUBlalm ·UUUlsaq uanapoUls8upUI)[laA laaA 
8~pu~auo uaAu8l~n ap UUA a~lu8al88u a8~p;JnOA ;Jp ua allu8a188usap aIU~XBUl ap uassnl 
lUP S! 8U!laUapal azap UUA a!lUanbasuo::J alSlaEn ;JG ·UUUlSlUO UB)[ l;JpOUlS8u!lUJ)[laA 
lapuu ua;J la;JM la aqu8al\38usap apuuu8laplaA uaa f~q lUP )[00 lUa)[alaq l!G ·plaa8al\3 
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Inherent aan deze door het 100 gevolgde selectieprocedure is het gevaar dat bepaal 
de factoren een onevenredig zwaar gewicht krijgen, terwijl aan andere factoren juist te 
weinig gewicht wordt toegekend. Deze complicatie doet zich voor indien een verschijn 
sel min of meer bevredigend kan worden verklaard uit twee of meer variabelen, terwijl 
op grond van bijvoorbeeld multi-collineariteit geen multi-regressie-analyse kan worden 
toegepast. De keuze welke variabele voor de definitieve, enkelvoudige vergelijking 
wordt genomen, wordt dan uitsluitend bepaald op grond van de hoogste R. Ook bij 
een relatief gering verschil in de R-waarden van de verklarende factoren leidt dit zon 
der nadere theoretische overwegingen tot opname van die variabele, die de hoogste R 
oplevert. Dit kan er toe leiden dat een bepaalde exogene variabele systematisch buiten 
beschouwing wordt gelaten. Indien bijvoorbeeld variabele a voor alle relevante taken 
steeds een betere R geeft dan variabele b, wordt b bijgevolg nooit in de uiteindelijke 
analyses opgenomen. Het is evenwel denkbaar dat het verband tussen b en de te verkla 
ren grootheid theoretisch sterker moet worden geacht, doch dat de onderzochte lineaire 
of exponentiële vorm niet van toepassing is. De functionele relatie kan van een wis 
kundig meer complexe vorm zijn, bijvoorbeeld logaritmisch. Een andere, hiermee ver 
bonden eonsequentie is dat aan variabele a een onevenredig zwaar gewicht wordt toe 
gekend omdat zij veelvuldig en met uitsluiting van andere variabelen in de specificaties 
is opgenomen. Het is niet onmogelijk dat het verklaringsmodel een bredere basis had 
kunnen verkrijgen door meer gebruik te maken van multi-regressie-analyses. 

Soms blijkt een minder goede statistische passing van een variabele in een enkelvou 
dig verband, tesamen met een aantal andere variabelen uitstekend in een multi-regres 
sie-vergelijking te functioneren. Hiermee zou een te eenzijdige benadering kunnen wor 
den ondervangen. Het verweer dat hiertegen kan worden ingebracht berust op de ge 
dachte dat de invloeden van vele factoren tot uitdrukking kunnen komen in één varia 
bele. Door nu die ene variabele in het model te incorporeren wordt impliciet met de 
overige factoren rekening gehouden, met als bijkomend voordeel dat het gevaar van 
muru:c;;llineariteit wordt afgewend. Tegen deze opvatting is weinig bezwaar aan te 
voeren wanneer het bijvoorbeeld gaat om een specifiek prognose-model. Wanneer, zo 
als in dit geval, het model dient tot vaststelling van de objectieve omgevingsfactoren 
die de behoefte aan financiële middelen bepalen, lijkt een sterke beperking in het aan 
tal verklarende factoren echter minder juist. In een specifiek verklaringsmodel, waarin 
optimaal gebruik wordt gemaakt van meervoudige verbanden (uiteraard voorzover the 
oretisch en statistisch verantwoord), zal de kans op over- of onderschatting van één 
'bepaalde verklarende variabele minder groot zijn. 

Uitgaven per taak en de beleidsinvloeden daarop 

In zijn algemeenheid kunnen een drietal invloeden worden onderscheiden die de hoog 
te van de provinciale inspanning per taak bepalen, namelijk: 

het beleid; 
de doelmatigheid waarmee dit beleid wordt uitgevoerd; 
uitgavengenererende objectieve omgevingsfactoren. 

In de opdracht aan het 100 wordt het doel van het onderzoek ondermeer omschreven 
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'U~Mlp~A lP10M spuojototnxor.] l~l[ 100A urrotrpaprax io; ~P~Ul S~!:JU!AOld rop 
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l~ll[:J~ S! P~OIAU! ~pU~lOlSl;JA ezop UBA llUBAUlO ;JG 'U;J10PBJslll1!A;JllUlO ;JA;J!p~fqo iaur 
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lplOM spuOJ;JqU!AOld l;Jl[ 100A l~ln;JIsI;J;Jpl~A U;J;J U;J PIBBd;Jq U;JplOM U~1OpBJslll1!Mll 
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-lBAUlO U;JABlll!n ;J)[rT{;J)[UBl[JBSPT;JI;Jq ep ;Jp;JUl )[BBll;Jd U;JABlll!n ;JIBlOl op lBP100Q 'Z 

'uüz prae ;Jl[:JSHSHBlS UBA SI;J;JP snp IBZ )[BBll;Jd 
U;JABlll!n ;JIBlOl ep 100A pUBql;JA U;JpUOAdll l;JH 'U;J10pBJsllU!A;JllUlO ;JA;J!p;Jrqo U;J P!;JI 
-eq pm;JT)[;Jll )[;JrFIOd U;JSSnl lBBlS;Jq pUBql;JA )[f!P)[BZ100 U;J;J 1;J lBP U;JUl;JU ;Jl UBB S)[fT{ 
-;JMnBU S! l;JH 'U;JplOM UB)[ pMnoq1;JpUO l[:JSH;JlO;Jl[l pM llou lluqrT{;Jlll;JA-;J!SS;Jlll;Jl cp 
IBA;JlllBP U! JO SI llBB1A ;JG 'Pl;J;JI;JllO:J;Jll Uf!Z U;JpnOZ U;JABlll!n ~)[fTI;J)[UBl[JBUOSP!~pq ~P 
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-;Jlll;JH 'Pl;JOA;JlllTn )[BBll;Jd U;JABlll!n ;JIBlOl op do S~!ss;Jlll;Jl op U;JplOM U;J ll[:JBlq;JllUBB 
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8Z;Jp UlO 'U;Jl;JIOS! ;Jl )[BBll~d U;JABlll!n ;JIBT:Jl1!AOld ep irn iuouoduroo ;JZ~p UlO )[fT{~lloUl 
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!uBl[JBSP!;JI;Jq ;Jp U;JUllOA U;JABlll!n ;J)[fT{;J)[BZPOOU IBBUl!l1!Ul U;J ;J)[fT{;J)[l;JM ;Jp U;JSsnl TIl[:JS 
-l~A l;Jl[ ~)[BBll;Jd U;JABlll!n ;JIBUl!l1!Ul ;Jp U;JIBd;Jq U;J10PBJslll1!A;JllUlO ;JA;J!p;Jfqo ;JG 'P!;JI 
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;Jl 8Zr!M ;JIBUl!l1!Ul do lj;J;Jl[ lll1!)[)[;Jll;Jq do )[BBl ;Jp lEBM ;Ju;JlllBp UlO S! )[fH~)[BZPOOU ;J!P 
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J;Jp P!;JI;Jq l;Jl[ UBA UfTZ )[fn;J)[UBl[JBUO ;J!P U;JABlll!n U;J U;J)[Bl ;Jp UBA U;Jl;JsÁIBUB l;Jl[ sIB 



• 

Ter illustratie van de mogelijke beleidsinvloeden op het verklaringsmodel zoals genoemd 
onder punt 2, kan het volgende sterk vereenvoudigde voorbeeld dienen. Stel dat de 
analyses slechts betrekking hebben op de twee gebieden A en B. Veronderstel voorts 
dat het minimaal noodzakelijke uitgavenniveau voor taak t in beide gebieden bekend is 
alsmede de beleidsafhankelijke uitgaven voor taak t. Per definitie geldt dan: 

waarin: 

r' = M t + Bt u u u 

T ~ = totale uitgave voor taak t 

M~ = minimaal noodzakelijke uitgave voor taak t 

B~ = beleidsafhankelijke uitgave voor taak t 

In grafiek 1 zijn twee hypothetische regressie-lijnen in beeld gebracht. Lijn I is de weer 
gave van de regressie-vergelijking waarin M~ is gecorreleerd met een objectieve omge 
vingsfactor (Of); lijn 2 geeft de vergelijking weer waarin T~ is gecorreleerd met dezelf 
de objectieve omgevingsfactor Of. 

Grafiek Z 

Y (uitgaven) 

2 
Y=M~= f(OI) 

'--- ---l. X (omgevingsfactor) 
C a 

In verticale richting gemeten geeft het lijnstuk CAI de minimaal noodzakelijke uitga 
ven weer voor taak t in gebied A. Lijnstuk Al A2 geeft de beleidsafhankelijke uitgaven 
weer terwijllijnstuk CA2 grafisch de totale uitgaven voorstelt. 

Gezien de doelstelling van het onderzoek moet nu worden gezocht naar de vergelij 
king die behoort bij regressie lijn 1 i.c. M~ = f (Of). Om praktische redenen is dit even 
wel niet uitvoerbaar en wordt in de IOO-studie T ~ gerelateerd aan Of' waardoor lijn 2 
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U'I=MO 

ZV6'0 = z:iI 
(966'0) 

Z8'vv9I+M66'II= A·V 

: uaprn] U;J8UD[fII;J)3l;JA-;JISS;Jl)3;Jl ;JA;JIlBU1;JlIB ;Ja 
·S;J[)[BBli U;JSSnl UBBlS Sl;Jl;JWB1Bd ap UBA S;JIlBIA;JpplBBpUBlS ;Ja 

. LL6 I '(000 I X) IBll;JUOMUI - X 

LL61 
'(u;JPIn)3 OOOI X) )3ll!U;JplO ;J)[f![;JlUl!nJ UBA ;JA;J0ll;Jq U;Jl U;JAB)3l!n oiruq ;JIBlOl = A 

OÇ'I = Ma 

£6'0 = z:tI 

(809) (vOv'O) 
vOc· I + x I £'v = A 

.iprn] )3ll!)[f![;J8l;JA-;J!SS;J.I)3;Jl ;Jl)[!nJq;J)3 riodder l;JlI UI ;Ja ·U;J10PBjs8UlA;J)3WO ;Jlll:JB;J)3 

lUBA;JI;JllOOA1BBP ep U;J )3UIU;JP.lO ;J)[fn;JlUl!nJ lOOA U;JAB)3l!n cp U;JSSnl lJf!.Il1:JS;Jq pUBql;JA 

l;JlI ;J!P )3ll!)[f!{;J)31;JA ep do PBlI;J)3 )3ll!)[)[;Jll;Jq l];J;J1I iuauruadxo l;JH ·S! p!pdfqo I;JPOW 

dl)[!nlq;J)3 roq rap ;JS;JlIlOdÁlI ap do Sl;J0l U;Jd sIB lBAd)3do U;JplOM ueuunx iuaurucd 
-X;J HP UBA U;JlSWo)[Hn dO ·u;:)l;JInU.l10j ;Jl S;JIlB:J!jI:J;:Jds ;:JA;JIlBU1;:Jl[B lll:JBll;:J)3 IdPOW iaq 
irn )3uqfn;:J)3l;:JA U;:JZO)[;:J)3 )3pn;:J)[;JIHM U;:J;:J .lOOA f!M U;:Jqq;:JlI lU;:JW!l;:Jdx;:J UBA gzf!M f!S 

, ·)[;JOZ1;:JpUO l;:JlI UBA )3um;:JlSpOp cp l;:JW 

U;J.I;:J)[j;:JA l;:JOA uautradsof do ;:J;:JW1BBp u;:JlBl[ns;:J.I)[;:JoZl;:JpUO op uopnoz 'l;JpOws)3UIlBI)[ 

j;:JA ;:J)3!ABlIl;:JpuO iaq lOOA SI I;:J;JnpB )[;:JIlBW;:Jlq01d ozap u;:J!PUI ·U;:JpdO(AU.I;:Jq u;:JlBl[nS;Jl 

-)[;:JOZ1;:JpUO sp ;:JlBW d)[l;:JlS U! ud)3ll!I;:JP100;:Jq ;:JAdlPdfqns rap lBBA;:J)3 ldll ronpa )3U!HBA 

-do azop U! l[!nll:Js (;:JpOWS)3ll!.lBf)[ldA PI;:JlSl;:JPU01;:JA j;:JIl:J;:Jfqo U;J;:J UBA )3ll!)3!P1BBAl;:JA ap 
fm ·uf!z ;:JllBBMZ;:Jq )[f![;:JWO)[l;:JAOUO u;:J;:J)3 u;:Jn;:JpowdSOU80ld ;:J)[d!j!:J;:Jds P(;:J;JqlOOAf!q UBA 

Mnoq ap f!q ijeoqoq ioodse ;:JA;:Jll:J;Jfqns Ha ·U;:J)[BW dl nn gzn;:J)[ U;:J;J lBBp .I;J)[;:JOZ1;:JpUO 

ap UBA p!;:JlIf!lA ap iaq SI 'ufrz )3!P1BBM)[f![;:J8 lI:Jsll;:Jlo;:JlIl U;:J qosusuais ;:J!P U;:Jn;:JlS ;:Jl do 

S;J!lB:JU!:J;:Jds ;:JA;:JIlBU1;:Jl[B I;:JSUf!1I:JS1;:JA PIBBd;:Jq U;:J;:J 100A l)[fnq )[fn;:J)3ow l;:JlI l;:J;:JUUBM ·u;:J( 

-;:JqB!lBA ;:JPU;:J1BI)[1;:JA ;:JpU;:JU.lO)[lOOA UpBBp ap U;:J S;:JIlB:JU!:J;Jds cp UBA pres op U! )3uq)[nlp 

-nn lOll;:J)[;:JOZ1;:JpUO ap UBA In;J)[lOOA ;:JlI:Jsq;:JlO;JlIl op (BI;J;JA lWO)[ MnoqU;:Jn;:Jpow op uI 

·)3um;:JlI ep )[00 lI:Jop 'z uf![ UBA UBp ufrz Sl;:JpUB I ufn UBA nB;:JA!U l;:JlI u;:J;:JnB 

l;:J!U [BZ 'lsPlldq U;:JAB)3l!n ;:J)[f!{;:J)[UBl!JBSPI;:J[;:Jq ap SU;:JA;:Jl c ufn lBplOOO ·U;:JPUOA;:J)3 lPlOM 
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B. Y = 32,36 rt + 128,8 bt + 1103,1 
(15,4) (20,71) 

R2 = 0,960 
DW = 1,93 

C. Y = 6,62 bd + 1082,71 c + 0,9130 - 3217,62 
(1,03) (173,97) (0,205) 

R2 = 0,985 
DW = 1,89 

waarin: 

w = totale werkgelegenheid (incl. zelfstandigen), 1977 
rt = aantal km2 recreatie-terrein 
b, = aantal km 2 bouwterrein 
bd = bevolkingsdichtheid 
c = aantal COROP-gebieden als indicator voor de complexiteit van de ruimtelijke 

relaties 
o = totaal bodem-oppervlakte in km2 

Kernachtig samengevat houdt ruimtelijke ordening zich bezig met de ruimtelijke aspec 
ten van wonen, werken en recreatie. De theoretische grondslag ~n de opgenomen ver 
klarende variabelen ligt gezien deze taakomschrijving voor de hand. Alle drie de alter 
natieve specificaties zijn statistisch bevredigend. De vraag welke van de vier vergelijkin 
gen in theoretisch opzicht het sterkste fundament bezit is hier niet aan de orde. Inte 
ressant is slechts de constatering dat er alternatieven geformuleerd kunnen worden die 
in ieder opzicht bevredigend zijn. De keuze welke vergelijking uiteindelijk in het model 
zal worden opgenomen is daarmee afhankelijk van de theoretische invalshoek van de 
onderzoeker. En die is uiteraard subjectief bepaald. Theoretisch zijn er talloze hypo 
thesen op te stellen over het vraagstuk welke factoren overwegend van invloed zijn op 
de provinciale uitgaven per taak. Veelal is het daarbij niet mogelijk op objectieve 
gronden uit te maken welke zienswijze de meest juiste is. . 

Gezien de resultaten van het experiment lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het 
gepresenteerd verklaringsmodel niet objectief is, in die zin dat zij niet vrij is van de 
subjectieve theoretische voorkeuren van de onderzoeker. Dit betekent dat ook de ge 
construeerde verdeelsleutel, welke op basis van het verklaringsmodel tot stand is geko 
men, subjectief is. Het is aldus waarschijnlijk dat langs dezelfde consistente weg die in 
het rapport wordt bewandeld meerdere verklaringsmodellen en verdeelsleutels kunnen 
worden geconstrueerd. 

Samenvatting en conclusies 

De zojuist gemaakte kanttekeningen met betrekking tot het rapport 'Verdeling in ver 
andering' kunnen als volgt worden samengevat: 
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·SpUOj;)IJU~AOld l;)l! UBA gUn;)pl;)Al;)l! ;)P 

ioi gUPPI;)Jl;)q l;)UJ [;)lSJOOASgUlJ;)g;)J apufrz U;)PUBl! do l;)l! lBBU U;)~Z;)gEn U;)pJOM gu~u 

-usds l;)UJ m){ ll!JI[ lIP uI ·U;)gU~PpUBl!l;)PUO ;)){;)q~Iod UBA ufrz ;)lUBlIns;)l ;)P I;);)P ){f~l 

-gUB[;)q U;);) 100A ){OO mp g~UJloAl!nIs;)q ;)g~lSUJO){;)Ol ;)P IBZ ){f~PP;)OUJ1;)A ·u;)1;)InUJ10j 

;)l [;)lSlOOA j;)!p;)fqo n;)llS[OA ){f!l;)ddBl!JSU;)l;)M U;);) S! ){f!pgoUJ ioru iaq lBP ;)~J;)lBUJ 
rap pJBB ;)P U! [BBUJU;);) nu l;)l! 19~I U;)){;)[q;)g S~ epueaäroos l;)l! En SIBOZ ·s~ JBBqlBA 

gU!l;)PU;)UJB JOOA [;)sulg;)q U~ [;)lSlOOA l;)l! lBP iundsäueäim 19l! [gM üqrsep l){fn gmpq 

UBA ·UglInAl;)A [01 g){f~JgUBIgq Ugg PIgjnMlgguo [glSlOOA-OOI iaq [BZ SpUOpIJU~AOJd 19l! 

UBA gU!lgplgA gp JgAO saoordsàutuuoaunjsaq g){f~pnnlSgq 19l! UI ·lSlBBId;)g uapro.w Ugg 
-OUJ uopnoz glSsms~p ;)P uannq JOOplBBp UglBl[nSgl op lBP p~gl!g!lnglS erp 19~U gAIBl!lgp 
l!Zgq ){gOZlgpUO l;)H ·Ugp[~UJJgA gl P!U lIgEAqJg[qns gJ;)){gz uoo g;)M czop sgUBI ){OO 
){ggIq l!JO~ ·Uggg[gg uggl! gB[SPUOlg U;)l gSÁIBUB gpMnoqlgpUO poof uoe UggglU;)lBBP 

[;)lSlOOA-OOI l;)lj UBB lBP lBBlS lSBA ·[glngIs[ggplgA ggw~nlj ap UEA g~UJO){PUBlSlOl gg~l 

-ng){;)mM ){f!lg){){gllgq gp 19AO gp;)JAUO nn pgp uoo 100A UBBlSgq P!g[gg Ugqqglj ){gOZlgp 

-UO 19lj ior orp UgUgpgJg;)gMgq ga ·pgO[AUlgq Ugqqglj lBBlIns;)J){gOZJgpUO 19lj UggU~ggM 

-JgAO gAg~pg[qns U!lBBM glBUJ ;)P uo UBA lSU1;) ap 19AO gU!lgplOOgq uoe isroa 19l9A g~P 
-lOOMlUBgg ·plOOM1UBgq 19!U gou [gMU;)Ag gU!1;)lBlSUOJ ezop 19UJ S~ 'SpUOjg~JU~AOld 19l! 
UEA gU!lgplgA ap 100A U;)~gJ gl UBB [glngIspgplgA gAg~pgfqo Ugg lS;)gM;)g S~ lBBlS U~ nu 

dBl!JSUglgM op glJgAgOlj U~ gBRIA ;)a ·ll!JBgg lBBqplBEAUBB UggUJggIB ioq UI UglBlInsgl ap 
UgpJOM UIUJglP!U 'UglU;)UJg[g gAgqJgfqns UgzgM UI lBAgq ){gOZlgpUO ){[!lgddBljJSUglgM 

J;)pgl ;gJZgMUr.8 qf!l;)MnW JO 19!U SU;)gpgAO ug){f!l UgUJO){lOOA gl ){g!lP){ glUgUBUJUJI 

poos -VP lndo){JozJ;)PUO glgpUB U;)g 19UJ UJO ugpglj){flpgoUJ ga ·UglUgUJgp g[gqBlnJ 

-'S!P U;) gA;)~pgfqns [BlUBB Ugg Snp[B UgnBA;)q SpUOjgIJU~AOld 19lj UBA gUJS!UBl!JgUJsgungp 

olgA U;)g UBA Ug!ZUBB Ugl UggU![gAgqmB gplggSBqgg dOlBBp gp ug IgpOUJSgUPBJ){lgA 19H 

·pg~P1BBA1gA U;)PlOM ugUun){ UgngpOUJpgplgA Ug -sguPBI){l;)A glUgl 

-S!SUOJ gjgplggm ugzng){ (gAg~pgfqns Ug) gIgq~SnBId UgAg ;)lgpm mA PUOlg do lBP 

'jg~pgfqns g!UBPOZ S! l~nlqgg U;)P10M U;)lInz UgIgqB!1BA gpUglB[){lgA g){ygM ;)zng){ ga 

·IgpOUJIggplgA Ug -SgUpBl){l;)A gPPlSlgpUO 

-.IgA-jg!pgfqo 19lj do pgOIAU! UBA gpgUJ SI 'UgpgpgA 19lj ~ UgP[gg g[B!JU~AOld gp UBA 

gU!UJUJglSgq gp U~ PUgUJO){ g~){){n.lpl~n lOl SIggp 'P!gpq gIBIJU~AOld gPIgPPIUJ;)g 19H 

·UglOPBjSgUIAggUJO gPIBBdgq UBA pgOIA 

-U! gp UBA gUqlBljJSlgAO Ug -lgpUO lOl P!g[gg ){f!lggoUJ l];)glj UgpqB!lBA gl~n1qgg ;)P 

mA g!lJg[gs gljJSqSllBls gp gpgUJS[B 'gSt\[BUB-gISSglggl-mnUJ UBA ~n1qgg gnl;)dgq 19H 

·UgngpOUJpgplgA Ug -sgUI.IBI){.IgA [ggA g~PU~gUO 

UBB1Sgq UgABgEn gp mA gqBgglggB gg!pgnOA gp Ug gqBggjggBSgp gIB~XBUJ ;)P ugSsn~ 


