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VOORWOORD

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaven ons op 22 juni 1982 opdracht om

een studie te verrichten waaruit een alternatieve verdeelsleutel zou kun-

nen resulteren voor het Provinciefonds. Deze opdracht hangt uiteraard sa-

men met het bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp 16.975 waarin de

minister van Binnenlandse Zaken een nieuwe verdeelsleutel voor het Provin-

ciefonds heeft gepresenteerd. Dat wetsontwerp is gebaseerd op het rapport

Verdeling in Verandering van het Instituut voor Onderzoek van Overheids-

uitgaven (IOO).

Al eerder hebben we ons in opdracht van Gedeputeerde Staten intensief be-

zig gehouden met de IOO-studie Verdeling in Verandering. We zijn toen on-

der de indruk gekomen van de bewonderenswaardige vindingrijkheid waarmee

de onderzoekers van het IOO de weerbarstige materie van de verdeling van

het Provinciefonds te lijf zijn gegaan.

Tegelijk moesten we echter konstateren dat de door het IOO gekonstrueerde

verdeelsleutel op een aantal punten is gestoeld op subjektieve veronderstel-

lingen. Ons kritisch kommentaar hebben we gepubliceerd in het rapport On-

ontkoombare subjektiviteit, d.d. 9 oktober 1980.

Een kritisch kommentaar is echter iets anders dan een alternatief Z In de

gesprekken over ons rapport Onontkoombare subjektiviteit met bestuurders,

politici en ambtenaren is herhaaldelijk naar voren gebracht dat men behoefte

voelde aan een alternatieve verdeelsleutel die als keuzemogelijkheid kan

worden gelegd naast de door het IOO gekonstrueerde, die aan wetsontwerp

16.975 ten grondslag ligt.

Dat heeft tenslotte geresulteerd in de opdracht van Gedeputeerde Staten om

een alternatieve verdeelsleutel te vervaardigen.

In dit rapport wordt het alternatief gepresenteerd alsook de vooronder-

stellingen waarop het is gestoeld en de wijze waarop het is berekend.

Bij alle excercities hebben we zo nauw mogelijk aansluiting gezocht bij de

IOC-studie. Daarmee hebben we bereikt dat er geen sprake is van twee onver-

gelijkbare grootheden, maar van twee reële alternatieven.
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Overigens is een gevolg van deze handelwijze wèl, dat een deel van onze

kritiek op de IOO-studie eveneens van toepassing is op ons eigen onder-

zoekresultaat. Ook in de alternatieve verdeelsleutel schuilt dus een ze-

kere mate van onontkoombare subjektiviteit.

Op een aantal punten hebben we echter de kritiek kunnen ondervangen op

grond waarvan we de stelling aandurven dat de alternatieve verdeelsleu-

tel op wetenschappelijke gronden moet worden geprefereerd boven de ver-

deelsleutel die in wetsontwerp 16.975 is weergegeven.

De studie is verricht door M. walsweer die tevens het rapport heeft ge-

schreven.

Graag zeggen we allen dank die ons bij dit onderzoek met raad en advies

van dienst zijn geweest. Daarbij denken we in het bijzonder aan prof.

dr. P.J. Paelinck en prof. dr. P. Nijkamp die ons met hun methodologisch

advies hebben geholpen, alsook aan drs. N.C.M. van Niekerk en dr. P. Ger-

ritse, direkteur en onderzoeker van het IOO, die ons met kollegialiteit

in ons werk hebben gestimuleerd. Tenslotte gaat onze dank uit naar N.J.

Smit van het Nederlands Economisch Instituut, die de berekeningen terzake

van de gemengde schattingsmethode Teil-Goldberger heeft uitgevoerd.

Arnhem, 5 november 1982

de Stichting Economisch Technologisch

Instituut voor Gelderland,

Drs. A. Schouten,

direkteur.
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INLEIDING

In september 1980 verscheen het rapport Verdeling in Verandering van het

Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Doel van het onder-

zoek was om via een fundamentele analyse te komen tot een ontwerp-verdeel-

systeem voor de middelen uit het Provinciefonds. Bij het onderzoek moest

worden getracht om met behulp van verantwoorde methoden aannemelijk te

maken dat er een kwantitatief belangrijke relatie bestaat tussen de pro-

vinciale uitgaven en faktoren, die zouden kunnen dienen als verdeelkrite-

ria voor het Provinciefonds. Op grond van de uitgevoerde analyses kwam

het IOO tot de volgende aanbeveling.

- 13 % naar evenredigheid van de oppervlakte

30 % naar evenredigheid van het aantal inwoners

~ 45 % in elf gelijke delen

- 7 % naar de gewogen lengte van de vaarwegen

- 5 % naar bevolkingsdichtheden.

Vergelijking tussen de thans geldende verdeelsleutel en het IGO-voorstel

leert dat er een belangrijk verschil in de gewichten per faktor bestaat.

Hierdoor treden tussen de provincies aanzienlijke herverdelingseffekten op.

Globaal gesproken zouden de noordelijke en de westelijke provincies een ho-

gere uitkering ontvangen, terwijl de provincies Noord-Brabant, Gelderland

en Overijssel erop achteruit zouden gaan. Effektuering van het IOC-voorstel

zou met name voor de provincies Noord-Brabant en Gelderland nogal ingrijpen-

de gevolgen hebben (een korting van cirka 10 % op de algemene inkomsten).

In een eerder verschenen beschouwing over het rapport Verdeling in Verande-

ring kwamen wij tot de konklusie dat het onderzoek een aantal subjektieve

en diskutabele elementen bevatl). Aan deze konklusie lagen onder andere de

volgende konstateringen ten grondslag.

- Tussen de maximale desaggregatie en de volledige aggregatie van de uitgaven

bestaan oneindig veel verklarings- en verdeelmodellen.

- Het beperkte gebruik van multi-regressie-analyse, alsmede de statistische

selektie van de gebruikte variabelen heeft mogelijk geleid tot onder- en

overschatting van de invloed van bepaalde omgevingsfaktoren.

- Het gemiddelde provinciale beleid, deels tot uitdrukking komend in de be-

l) Verdeling in Verandering, Maandschrift Economie, jaargang 45, mei 1981
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stemming van de provinciale gelden in het verleden, is mede van invloed

op het objektief-veronderstelde verklarings- en verdeelmodel.

- De keuze welke verklarende variabelen zullen worden gebruikt,is zodanig

subjektief dat op grond van andere even plausibele (en subjektieve) keu-

zen meerdere konsistente verklarings- en verdeelmodellen kunnen worden

vervaardigd.

Naast de zojuist gememoreerde algemene bezwaren van de onderzoekmethode,

richtte de kritiek zich vooral ook op de handelwijze ten aanzien van de

cirka 21 % onverklaarde uitgaven. Juist dit element geeft aan de verdeel-

sleutel een arbitrair karakter.

De beweegredenen die tot het IGO-onderzoek hebben geleid, bestaan voor een deel

uit onvrede over de betrekkelijk willekeurige totstandkoming van de sinds

1976 funktionerende verdeelsleutel.

Hoewel aan het IOC-voorstel een goed onderbouwde analyse ten grondslag

heeft gelegen, hebben niettemin (soms vermijdbare) subjektieve elementen

het onderzoekresultaat beïnvloed.

Halverwege 1981 werd aan de Tweede Kamer een Ontwerp van wet aangeboden tot

wijziging van de regeling voor het Provinciefonds (kamerstuk 16975). In dit

wetsontwerp is het onderzoekresultaat vrijwel ongewijzigd overgenomen. De

voorgestelde verdeelsleutel wijkt alleen op het onderdeel bevolkingsdicht-

heid af van de aanbeveling van het IOO. In de memorie van toelichting wordt

hierover ondermeer opgemerkt (pagina 11):

wij menen dat de uitkomsten van het onderzoek de basis dienen te vormen

voor onze voorstellen tot herziening van de regeling van het Provincie-

fonds. Van die uitkomsten mag naar onze mening alleen worden afgeweken

als zwaarwegende argumenten daaraan ten grondslag liggen. Onze beslis-

sing om de uitkomsten van het onderzoek te volgen houdt tevens in dat

wij tegenover de beperkingen van de onderzoekmethode geen reëel alter-

natief kunnen stellen.

In dit rapport wordt een alternatieve berekening gepresenteerd voor de ver-

deelsleutel van het Provinciefonds. De herberekeningen berusten niet op een
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alternatieve onderzoekmethode, doch liggen in het verlengde van de IOO-

studie. De aangebrachte wijzigingen kunnen dan ook worden gezien als een

aanvulling op het IOC-onderzoek.

Het rapport bestaat uit drie hoofdstukken.

Het eerste hoofdstuk bevat een samenvatting van het rapport Verdeling in

Verandering, waarbij de daarin gevolgde onderzoekmethode stapsgewijs wordt

weergegeven.

Het tweede hoofdstuk bevat een kritische beschouwing over een aantal van

deze stappen. Het gaat hierbij met name om de wijze waarop de cirka 21 %

onverklaarde uitgaven in het verklaringsmodel zijn verwerkt en om de wijze

waarop de à priori standaarddeviaties zijn berekend. Per onderdeel is aan-

gegeven waar naar onze mening de methodiek aanvechtbaar is, hoe deze kan

worden verbeterd, en wat de konsequenties daarvan zijn.

In het derde hoofdstuk tenslotte wordt een alternatief gepresenteerd.

Dit alternatief is gebaseerd op een herziening van het Verklaringsmodel.

Het oorspronkelijke model had betrekking op cirka 79 % van de provinciale

uitgaven. Vervolgens is door het IOO langs een bepaalde verdeelmethodiek

het verklaringsmodel opgehoogd voor de resterende 21 % onverklaarde uit-

gaven. De uitkomsten van het verklaringsmodel en de daarvan afgeleide ver-

deelsleutel zijn in belangrijke mate beïnvloed door de wijze van ophoging.

Daarenboven is ophoging voor de onverklaarde uitgaven - langs welke syste-

matiek dan ook - naar onze mening in theoretisch opzicht niet geoorloofd.

Door evenwel in het verklaringsmodel een aantal alternatieve en aanvullende

vergelijkingen op te nemen, blijkt het mogelijk alle aanvankelijk onverklaar-

de uitgavenkategorieën alsnog in het model te inkorporeren. Hierdoor heeft

het herziene model betrekking op 100 % van de uitgaven, zodat geen nieuw

verklarings~ en verdeelprobleem resteert.

De wijze waarop de alternatieve verdeelsleutel is afgeleid van het herziene

verklaringsmodel,is analoog aan de methode die het IOO heeft gevolgd. Ook

de theoretische grondslag en berekeningswijze van het herziene verklarings-

model is geheel konform de IOO-opzet. Dit betekent dat de alternatieve be~

rekening in ieder opzicht konsistent is met de uitgangspunten en gebruikte

methodieken van het rapport Verdeling in Verandering. Dit impliceert echter ook

dat de algemene kritiek in beginsel tevens van toepassing is op deze stu~
odie. Kenmerkend verschil is evenwel dat het herziene model op 100 6 van de
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uitgaven betrekking heeft. De diskutabele verdeelmethodiek rondom de

onverklaarde uitgaven is daarmee niet meer relevant zodat een belangrijk

subjektief element uit het onderzoek is geëlimineerd. Hierdoor is naar

onze overtuiging de alternatieve berekening in wetenschappelijk opzicht

te prefereren boven het onderzoekresultaat van het rapport Verdeling in

Verandering.

Tevens zijn wij van oordeel dat aan de hoofdstukken 2 en 3 voldoende zwaar-

wegende argumenten kunnen worden ontleend om van de oorspronkelijke onder-

zoekresultaten af te wijken, en bijstelling van het wetsontwerp te overwe-

gen in de richting zoals aangegeven door deze vervolgstudie.
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SAMENVATTING

In het IOC-onderzoek Verdeling in Verandering is voor de interprovinciale

uitgavenverschillen een verklaringsmodel opgesteld. De waarde van de model-

koëfficiënten zijn bepaald met behulp van een gewone statistische schat-

tingsmethode (kleinste kwadratenmethode). Hierbij worden bepaalde uitgaven-

kategorieën gekorreleerd met een aantal omgevingsfaktoren (inwonertal,

oppervlakte etc.) waarvan het op theoretische gronden aannemelijk is dat

zij een zekere invloed uitoefenen op de omvang van de betreffende taak

C.q.uitgavenkategorie. De procentuele gewichten van deze omgevingsfakto-

ren zijn vervolgens van de modelkoëfficiënten afgeleid. Tabel 1 vermeld

de gemiddelde uitkomsten van het verklaringsmodel voor de jaren 1970,

1975 en 1977.

Tabel 1. Procentuele verdeling van uitgaven naar de invloed
van de verklarende variabelen, alsmede de onver-
klaarde uitgaven

Gelijke delen 24,1 %

Inwonertal 35,7 %

Bevolkingsdichtheid 2,9 %

Oppervlakte 9,3 %

Gewogen vaarwegen 6,4 %

Onverklaard 21,6 %

Totaal 100 %

In de onderzoekopzet van het IOO lag besloten dat de uitkomsten van het

verklaringsmodel de basis vormen voor de opstelling van een verdeelmodel.

Dit verdeelmodel vormt vervolgens de grondslag voor de berekening van een

verdeelsleutel voor het Provinciefonds. Zoals uit tabel l blijkt is het

verklaringsmodel in staat bijna 79 % van de uitgaven te verklaren en is

ruim 21 % onverklaard gebleven. Alvorens de resultaten van het verkla-

ringsmodel aan te wenden voor het verdeelmodel diende dus een oplossing

te worden gezocht voor de 21 % onverklaarde uitgaven. Daartoe worden in
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Het rapport twee oplossingen aangedragen die als theoretisch gelijkwaar-

dig worden gepresenteerd.

- De eerste oplossingvloeitvoortini:deveronderstellimqdatlmfi;onverklaarde

deel van de uitgaven in het geheel niet samenhangt met de verklarende

variabelen als inwonertal, oppervlakte etc. Bij deze oplossing worden

de onverklaarde uitgaven daarom opgeteld bij het konstante deel.

- De tweede oplossing is gebaseerd op de veronderstelling dat de onver-

klaarde taken afzonderlijk weliswaar niet samenhangen met de verklaren-

de variabelen, maar hun som wel. Bij deze oplossing wordt door het IOO

het onverklaarde deel omgeslagen over de variabelen inwonertal,bevol-

kingsdichtheid, oppervlakte en gelijke delen.

Wanneer deze beide oplossingen achtereenvolgens worden toegepast op de

oorspronkelijke onderzoekresultaten (tabel l) dan ontstaan twee varianten

die als minimum- en maximumwaarden worden opgevat.

Aldus zijn de boven- en ondergrenzen van de gewichten van de verschillende

verdeelmaatstaven tot stand gekomen (tabel 2).

Tabel 2. Uitersten van de gewichten van verklarende faktoren
in het verklaringsmodel (gemiddeld over de jaren
1970l 1975 en 1977)

minima maxima

Gelijke delen 30,8 % 46,3 %

Inwonertal 35,3 % 47,3 %

Bevolkingsdichtheid 2,0 % 5,8 %

Oppervlakte 6,8 % 13,9 %

Gewogen vaarwegen 6,1 % 6,9 %

Tabel 2 geeft dus de relatieve gewichten weer van de verklarende variabelen

volgens het verklaringsmodel, opgehoogd voor het onverklaarde deel. Deze

gegevens zijn vervolgens als à priori-informatie ingebracht bij de statis-

tische schatting van het verdeelmodel. Hiervoor is gebruik gemaakt van de

gemengde schattingsmethode, waarbij de uitkomsten bepaald worden door de

à priori-informatie uit tabel 2 en een aantal statistische waarnemingen

van de provinciale uitgaven uit het verleden. De uitkomsten van de gemengde

8
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schattingsmethode resulteren na enige bewerkingen in de volgende verdeel-

sleutel voor het Provinciefonds.

Tabel 3. Verdeelsleutel voor het Provinciefonds (gemiddel-
de variant Verdeling in Verandering)

Gelijke delen 45 %

Inwonertal 30 %

Bevolkingsdichtheid 5 %

Oppervlakte 13 %

Gewogen vaarwegen 7 %

In het wetsontwerp wijziging regeling Provinciefonds worden de uitkomsten

van het onderzoek als uitgangspunt genomen. Slechts op één punt wordt een

uitzondering gemaakt. Om praktische en theoretische redenen wordt afgezien

van de voorgestelde verdeelmaatstaf bevolkingsdichtheid. Gezien de samen-

hang tussen de faktor bevolkingsdichtheid en de faktor inwonertal is het

relatieve gewicht van de bevolkingsdichtheid opgeteld bij het gewicht van

inwonertal.

De onderzoekmethode nader beschouwd

Het ophogen van het verklaringsmodel voor de onverklaarde uitgaven staat

naar onze mening op gespannen voet met de beginselen van de ekonometrie.

Via regressie-analyses is juist aangetoond dat de bedoelde uitgavenkatego-

rieën niet in een lineair verband staan met de beschouwde variabelen.

Worden niettemin de oorspronkelijke regressie-resultaten zodanig aange-

past dat ook de onverklaarde uitgaven als het ware door het model "verklaard"

worden, dan verliest het model als beschrijving van de oorzakelijke rela-

ties zijn betekenis. De verkregen koëfficiënten kunnen niet eenduidig

geïnterpreteerd worden, zodat de vergelijkingen geen bruikbaar inzicht

verschaffen in de funktionele samenhang der beschouwde verschijnselen.

Afgezien van deze theoretische bezwaren kan de ophoging van het oorspron-

kelijkeverklaringsmodelrekenkundiggezienoverigensoponeindigveelverschillende
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manieren geschieden. In het IGO-rapport beperkt men zich echter tot een

tweetal mogelijkheden. Daarbij is als selektiekriterium gekozen voor het

uitgangspunt om de invloed na te gaan van enige extreme oplossingen.

Daartoe worden twee veronderstellingen gehanteerd.

l. Het onverklaarde deel hangt niet samen met de exogene faktoren en

wordt derhalve opgeteld bij het konstante deel.

2. De onverklaarde uitgaven hangen afzonderlijk weliswaar niet samen met

de exogene faktoren, maar hun som wel. Het onverklaarde deel wordt der-

halve proportioneel verdeeld over de exogene faktoren (exklusief de fak-

tor vaarwegen).

In de filosofie van het onderzoek wordt de regressie-konstante echter

geïnterpreteerd als een exogene faktor. Gelijk de exogene faktor inwoner-

tal in de regressie-analyses staat voor de verdeelmaatstaf inwonertal,

zo wordt de konstante geacht te staan voor de verdeelmaatstaf gelijke

delen. Telling van het onverklaarde deel bij de konstante, omdat geen

verband kon worden gevonden met de exogene faktoren, is derhalve strij~

dig met de uitgangspunten van het onderzoek. Ook met de faktor gelijke

delen kon immers geen samenhang worden vastgesteld.

De tweede hypothese isdoor<flnsstatistiscllgetoetsteaimoetcg)grond\nn1de

resultaten verworpen worden. Bovendien kan worden aangetoond dat de aldus

gevonden maxima en minima (tabel 2) niet de extreme oplossingen zijn en

derhalve niet voldoen aan het gestelde selektiekriterium. De berekende

marges vertonen daardoor een betrekkelijk willekeurig karakter.

De meest extreme oplossingen kunnen worden gevonden door het gewicht

van de onverklaarde uitgaven achtereenvolgens op te tellen bij alle

relevante faktoren (gelijke delen, inwonertal, oppervlakte en bevolkings-

dichtheid) afzonderlijk (zie tabel 4).

10
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Tabel 4. Uitersten van de gewichten van de verklarende
faktoren

minima maxima

Gelijke delen 23,8 % 46,3 %

Inwonertal 35,3 % 58,3 %

Bevolkingsdichtheid 2,0 % 26,1 %

Oppervlakte 6,8 % 32,6 %

mfinväflmwmi @l% @9%

Vergelijking tussen de tabellen 2 en 4 laat zien dat de in tabel 2 gepre-

senteerde cijfers niet steeds de uitersten zijn. Het minimum van de fak-

tor gelijke delen is in tabel 4 belangrijk lager, de maxima voor inwoner-

tal, bevolkingsdichtheid en oppervlakte zijn aanzienlijk hoger.

Nadat op basis van het verklaringsmodel de gemiddelde gewichten van de

omgevingsfaktoren zijn vastgesteld dienen voor de Verdere berekeningen

ook de daarbij behorende standaarddeviaties te worden bepaald (de stan-

daarddeviatie is een maatstaf Voor de spreiding rondom het gemiddelde).

Door het IOO zijn de standaarddeviaties afgeleid van de minimum- en

maximum gewichten van het verklaringsmodel. De gevolgde berekeningsmetho-

diek resulteert statistisch gezien echter niet in een juiste schatting

van de standaarddeviaties. De uitkomsten wijken aanzienlijk af Van de

resultaten die verkregen worden wanneer de berekeningen worden uitgevoerd

overeenkomstig de gangbare statistische theorie.

Teneinde na te gaan welke konsequenties een en ander heeft voor de ver-

deelsleutel hebben wij enige herberekeningen uitgevoerd. In de eerste

plaats is uitsluitend gekeken naar de invloed van de herberekende stan-

daarddeviaties op het IOO-onderzoekresultaat. Daartoe is de gemengde schat-

tingsprocedure andermaal uitgevoerd met als à priori-informatie het IOO-

verklaringsmodel (tabel 2). De daarbij behorende standaarddeviaties zijn

echter niet ontleend aan het rapport Verdeling in Verandering, doch zijn

berekend overeenkomstig de door de statistische literatuur voorgeschre-

ven wijze.

ll
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Tabel 5. Verdeelsleutel voor het Provinciefonds, gebaseerd
op de herberekende standaarddeviaties

Gelijke delen 41 %

Inwonertal 30 %

Bevolkingsdichtheid 7 %

Oppervlakte 17 %

Gewogen vaarwegen 5 %

Wanneer daarnaast ook de meest extreme oplossingen in beschouwing worden

genomen (tabel 4) dan resulteert de volgende verdeelsleutel.

Tabel 6. Verdeelsleutel voor het Provinciefonds, gebaseerd
op de meest extreme oplossingen en herberekende
standaarddeviaties

Gelijke delen 39 %

Inwonertal 31 %

Bevolkingsdichtheid 7 %

Oppervlakte 19 %

Gewogen vaarwegen 4 %

Zoals uit deze tabellen blijkt hebben de herberekeningen een niet onbe-

langrijke verschuiving tot gevolg van het onderzoekresultaat. Samenvat-

tend kan worden gekonkludeerd dat de invloed van de faktoren gelijke

delen en gewogen vaarwegen in het rapport Verdeling in Verandering zijn

overgewaardeerd, terwijl de faktoren bevolkingsdichtheid en oppervlakte

zijn onderschat. De herziene verdeelsleutel van tabel 6 bezit ons in-

ziens een minder willekeurig karakter en een theoretisch meer valide

onderbouwing dan het oorspronkelijke onderzoekresultaat. Ook deze ver-

deelsleutel is evenwel gebaseerd op het voor de onverklaarde uitgaven

opgehoogde verklaringsmodel. Zoals in het voorgaande reeds werd be-

toogd is deze konceptie in theoretisch opzicht niet konsistent, en zijn

de uitkomsten van het verklaringsmodel en de daarvan afgeleide verdeel-

12
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sleutel in belangrijke mate beinvloed door de wijze van ophoging

Een alternatieve verdeelsleutel

Door aanvullend op het bestaande verklaringsmodel een aantal analyses

uit te voeren bleek het evenwel mogelijk dit model zodanig te her-

zien dat het op lOO % van de uitgaven betrekking heeft. In dat geval

ontstaan dus geen onverklaarde resten en is de daaraan verbonden

diskutabele verdeelmethodiek niet meer nodig, waarmee een be-

langrijk subjektief element uit het onderzoek is geëlimineerd. In

tabel 7 staan de procentuele gewichten vermeld van het herziene ver-

klaringsmodel.

Tabel 7. Procentuele verdeling van uitgaven naar de invloed
van de verklarende variabelen volgens het her-
ziene verklaringsmodel (gemiddelde van 1970, 1975
en 1977)

Gelijke delen 34,5 %

Inwonertal 40,7 %

Bevolkingsdichtheid 5,8 %

Oppervlakte 14,6 %

Gewogen vaarwegen 4,4 %

Totaal lOO %

De hiermee korresponderende verdeelsleutel staat vermeld in tabel 8. De

wijze waarop deze alternatieve verdeelsleutel is afgeleid van het herziene

verklaringsmodel is analoog aan de methode die het IOO heeft gevolgd.

Ter vergelijking zijn in tabel 8 tevens de huidige verdeelsleutel ver-

meld en de verdeelsleutel volgens het rapport Verdeling in Verandering.

13
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Tabel 8. Huidige verdeelsleutel, verdeelsleutel volgens
het Rapport Verdeling in Verandering (gemiddelde
variant) en de alternatieve verdeelsleutel)

Huidige Verdeling in Alternatief
situatie Verandering

Gelijke delen 35 % 45 % 39 %

Inwonertal 40 % 30 % 30 %

Bevolkingsdichtheid - 5 % 7 %

Oppervlakte 22,5 % 13 % 20 %

(Gewogen) vaarwegen 2,5 % 7 % 4 %

De konklusies naar aanleiding van tabel 6 worden door de einduitkomsten

van de alternatieve berekeningen bevestigd. In vergelijking met het

IOO-onderzoekresultaat neemt volgens de alternatieve verdeelsleutel het

gewicht van de verdeelmaatstaven gelijke delen en gewogermvaarwegenaf,

terwijl aan de faktoren Oppervlakte en bevolkingsdichtheid een zwaarder

gewicht toekomt.

Uitwerking per provincie

Uitgaande van een totale omvang van het Provinciefonds van 1 miljard gulden

zijn in tabel 9 de uitkeringsbedragen weergegeven volgens de huidige ver-

deling, de verdeling zoals aangegeven in het rapport Verdeling in Ver-

andering en tenslotte de uitkering volgens de alternatieve verdeelsleutel.

Zoals reeds opgemarkt is het wetsontwerp Wijziging regeling Provinciefonds

gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek Verdeling in Verandering.

Doordat echter op enkele ondergeschikte punten van het onderzoekvoorstel

wordt afgeweken zijn de uitkeringsbedragen van tabel 9 volgens de verdeel-

sleutel Verdeling in Verandering niet geheel vergelijkbaar met de uit het

wetsontwerp voortvloeiende verdeling. De afwijkingen zijn echter betrekke-

lijk gering zodat tabel 9 niettemin een goed inzicht verschaft in de uit-

keringsverschillen van de onderscheiden verdeelsleutels.

14
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Tabel 9 . Uitkering Provinciefonds volgens de huidige verdeel-
sleutel, volgens Verdeling in Verandering en volgens
de alternatieve verdeelsleutel (x 1 mln. gld.)

Uitkering Provinciefonds Verschil huidige uitke-
volgens: ring en:

huidige verdeling alterna-verdeling in alternatieve
Verdeling in veran- tieve verandering sleutel

dering sleutel

1 2 3 2-1 I 3-1

Groningen 65,8 72,3 69,1 6,5 3,3

Friesland 78,1 84,3 80,1 6,2 2,0

Drenthe 64,7 67,0 65,0 2,3 0,3

Overijssel 88,2 83,7 85,5 - 4,5 - 2,7

Gelderland 112,7 99,5 105,5 - B,2 - 7,2

Utrecht 67,3 74,5 73,6 7,2 6,3

Noord-Holland 119,4 123,2 121,3 3,8 1,9

Zuid-Holland 145,8 150,6 147,1 4,8 1,

Zeeland 59,2 60,4 61,2 1,2 2,0

Noord-Brabant 122,7 107,8 114,0 - M„9 - 8,7

Limburg 76,2 76,8 77,7 0,6 1,5

Het totale herverdelende effekt volgens het onderzoekresultaat Verdeling in

Verandering bedraagt ruim 65 miljoen gulden. Acht provincies zouden volgens

deze verdeling een hogere uitkering ontvangen. Deze toename komt geheel ten

laste van de inkomsten van de overige drie provincies Overijssel, Noord-

Brabant en Gelderland. Met name Noord-Brabant en Gelderland Zouden gekOnfrOn~

teerd worden met een aanzienlijk lagere uitkering (- ll à 12 %). In verge-

lijking hiermee zijn de herverdelingseffekten van de alternatieve verdeel-

sleutel ten bedrage van 30 miljoen gulden belangrijk gematigder, en passen

in dat opzicht beter bij het karakter van de onderzoekmethode waarvan de

uitkomsten per definitie een relatieve waarde bezitten. Niettemin komt ook

volgens deze alternatieve verdeelsleutel de herverdeling geheel ten laste van

Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland en zijn de financiële gevolgen

voor de provincies Gelderland en Noord-Brabant nog steeds zeer ingrijpend.
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1. DE ONDERZOEKMETHODE VAN HET RAPPORT VERDELING IN VERANDERING

In dit hoofdstuk wordt een stapsgewijze opsomming gegeven van de belang-

rijkste bewerkingen en berekeningen die achtereenvolgens in het onderzoek

Verdeling in Verandering zijn uitgevoerd.

Waar nodig wordt in de volgende hoofdstukken steeds naar deze stappen ver-

wezen. Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting over de technische aspek-

ten van de uitgevoerde berekeningen wordt verwezen naar het IOO-rapport.

De stappen 1 t/m 7 hebben betrekking op het verklaringsmodel. De stappen

8 t/m 11 betreffen de gemengde schattingsprocedure, de stappen 12 t/m 15

handelen tenslotte over de konstruktie van de verdeelsleutel voor het Pro-

vinciefonds.
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De rijksuitkering uit het Provinciefonds vormt een groot deel van de totale

provinciale middelen. De hoogte van deze uitkering wordt bepaald op basis

van de maatstaven inwonertal, oppervlakte enz. wanneer vervolgens deze objek-

tieve omgevingsfaktoren weer zouden worden gebruikt om de interprovinciale

verschillen te verklaren, komt men in een vicieuze cirkel terecht omdat er

tussen de totale uitgaven en de totale inkomsten een onmiddellijke afhanke-

lijkheid bestaat. De relatie tussen de bestaande verdeling van de financiële

middelen en de uitgaven per taak wordt echter zwakker naarmate men de uitga-

ven in kleinere onderdelen splitst. Door in de analyse-fase de uitgaven en

taken op een gedesaggregeerd nivo te beschouwen, kan de invloed van de hoogte

der beschikbare middelen in sterke mate worden gereduceerd.

Als eerste stap in het onderzoek zijn daarom de totale provinciale netto

uitgaven ontleed in een aantal deeltaken. Hierbij zijn per provincie tien

deeltaken c.q. uitgavenkategorieën onderscheiden.

l. Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid.

Maatschappelijke zorg.

Onderwijs, sport en cultuur.

2. Verkeer en waterstaat.

3. Ruimtelijke ordening.

4. Ekonomische aangelegenheden.

5. Milieuhygiëne.

6. Gezondheidszorg.

7.

8

9. Openluchtrekreatie , landschapszorg en natuurbescherming, monumentenzorg

en oudheidkunde.

10. Onverdeelde apparaatskosten.

De som van deze tien uitgavenkategorieên vormen de totale netto uitgaven

per provincie.

Voor de in stap 1 opgesomde deeltaken zijn voor een aantal jaren regressie-

vergelijkingen geschat waarbij de uitgaven per deeltaak worden opgevat als

een funktie van de objektieve omgevingsfaktoren. Voor taak 3 (ruimtelijke

ordening) bijvoorbeeld is voor 1977 de volgende vergelijking opgesteld.
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U3 = 4,31 I + 1,204

twaarin: 03 = uitgaven per provincie aan ruimtelijke ordening, 1977

I = inwonertal per provincie (x 1000), 1977

Voor alle deeltaken en voor een aantal jaren is op deze wijze getracht een

regressie-vergelijking te vinden. De daarin opgenomen verklarende variabe-

len kunnen per vergelijking verschillen en zijn afhankelijk van de aard van

de geanalyseerde uitgavenkategorie.

De bij stap 2 gevonden regressie-koëfficiënten zijn vervolgens omgezet in

percentages. Deze percentages geven aan welk deel van de uitgaven gegene-

reerd zijn door de aanwezigheid en omvang van de objektieve omgevingsfak-

toren. In het zojuist gegeven voorbeeld van de provinciale uitgaven voor

ruimtelijke ordening werd becijferd dat deze uitgaven voor bijna 82 % ver-

klaard kunnen worden uit de provinciale inwonertallen en voor ruim 18 %

niet samenhangen met bepaalde omgevingsfaktoren.

Hierna zijn de gemiddelde provinciale uitgaven per deeltaak uitgedrukt als

percentage van de gemiddelde totale provinciale uitgaven. Aldus kan van de

onderscheiden taken het relatieve gewicht worden becijferd.

De uitgaven aan ruimtelijke ordening bijvoorbeeld besloegen in 1977 gemid~

deld 8.7 % van de totale provinciale uitgaven.

In de stappen 3 en 4 is vastgesteld wat de relatieve invloed is van de om-

gevingsfaktoren op de omvang van de uitgaven per taak, en wat de relatieve

gewichten zijn van de verschillende taken in de totale uitgaven. Indien

deze twee gewichten bekend zijn voor alle taakgebieden, kan de geaggre-

geerde invloed worden bepaald van de omgevingsfaktoren op de totale provin-

ciale uitgaven.

Deze methode kan geïllustreerd worden aan de hand van het voorbeeld over

de uitgaven voor ruimtelijke ordening.

De uitgaven aan ruimtelijke ordening kunnen voor 82 % worden verklaard

uit de provinciale verschillen in inwonertallen en bestaan voor 18 % uit

een voor alle provincies gelijk bedrag. Het gewicht van deze uitgavenkate-
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gorie in de totale uitgaven bedraagt 8,7 %. De invloed van de faktor inwo-

nertal op het totaal bedraagt op basis van de analyses voor ruimtelijke

ordening 82 % van 8,7 % = 7,1 %; de invloed van de faktor gelijke delen be-

draagt 18 % van 8,7 % = 1,6 o\°

Analoog aan deze rekenwijze zijn voor alle in de regressie-vergelijkingen

opgenomen omgevingsfaktoren de gewichten bepaald. Sommatie van deze ge-

wichten per omgevingsfaktor vormt de geagregeerde invloed van deze faktor

op de totale uitgaven.

Omdat niet voor alle deeltaken een bruikbare regressie-vergelijking kon

worden gevonden bedraagt de som van de geagregeerde procentuele invloed van

de omgevingsfaktoren geen 100 %. Het onverklaarde deel van de uitgaven be-

draagt gemiddeld ruim 21 6. In tabel 1 staan de resultaten schematisch weer-

gegeven voor een aantal jaren.

Tabel 1. Procentuele verdeling van exogene termen van verklaar-
de uitgaven en procentueel gewicht Van de onverklaar~
de uitgaven in drie jaren

1970 1975 1977

in konstante delen 23,11 22,86 23,01

naar rato van inwonertallen 35,11 34,15 34,11

naar rato van (gewogen) vaarwegen 6,06 6,93 6,11

naar rato van oppervlakte 6,78 10,76 10,27

naar mate van bevolkingsdichtheid 4,49 2,15 1,98

naar rato kliënten instell. maat- 1,59 1,19 1,23
schappelijk werk

naar mate relatieve werkloosheid 1,29 0,97 1,00

onverklaard 21,59 20,97 22,31

Totaal 100,0 100,0 100,0

De gewichten die toekomen aan de faktoren kliënten van instellingen van alge-

meen maatschappelijk werk en de mate van relatieve werkloosheid zijn klein

en bovendien alleen betrouwbaar voor 1975. De faktor kliënten maatschappelijk

werk is sterk gekorreleerd met inwonertal. Het gewicht van deze faktor is
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derhalve opgeteld bij de faktor inwonertal. Het is aannemelijk dat de

faktor relatieve werkloosheid alleen in recentere jaren een rol van be-

tekenis speelt. Het gewicht van de term relatieve werkloosheid is om

die reden opgeteld bij het gewicht van de konstante term.

Tabel 2, Gereduceerde procentuele verdeling van verklaarde
uitgaven en procentueel gewicht van de onverklaarde
uitgaven in drie jaren

1970 1975 1977

in konstante delen 24,40 23,83 24,01

naar rato van inwonertallen 36,70 35,34 35,34

naar rato van (gewogen) vaarwegen 6,06 6,93 6,11

naar rato van oppervlakte 6,78 10,76 10,27

naar mate van bevolkingsdichtheid 4,49 2,15 1,98

onverklaard 21,59 20,97 22,31

Totaal 100,0 100,0 100,0

Gezien het niet onbelangrijke deel van de uitgaven (ca. 21 %) dat in de

analyses van afzonderlijke kategorieën onverklaard bleef, kan aggregatie

van de wel statistisch verklaarde taken niet direkt tot een verklaring

van de totale uitgaven leiden. We worden nu bij de totale netto uitgaven

in feite gekonfronteerd met een nieuw verklaringsprobleem. De gekozen

oplossing van dit probleem ziet er in grote lijnen als Volgt uit.

Allereerst is voor het verklaarde deel van de uitgaven een procentuele

verdeling van de uitgaven naar verdeelmaatstaven berekend. Vervolgens

is nagegaan wat de invloed van het kiezen van enkele "extreme" oplos-

singen voor het onverklaarde deel op deze verdeling zou zijn. Op deze

wijze kunnen boven- en ondergrenzen voor de verschillende maatstaven

worden vastgesteld.

Eén extreme oplossing is om te veronderstellen dat het onverklaarde

deel van de uitgaven in het geheel niet samenhangt met exogene faktoren

als inwonertal, oppervlakte etc. Bij deze oplossing worden de onver-

klaarde uitgaven daarom opgeteld bij het konstante deel (c.q. het ge-
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lijke bedrag per provincie), dat daarmee zijn maximaal mogelijke waarde

bereikt.

De andere extreme oplossing - in wezen gebaseerd op de veronderstelling

dat de onverklaarde taken afzonderlijk weliswaar niet samenhangen met

de exogene faktoren, maar hun som wel - behelst dat het onverklaarde

deel wordt omgeslagen over de exogene faktoren inwonertal, bevolkings-

dichtheid en oppervlakte die daarmee hun maximale waarde bereiken

(exkl. de faktor vaarwegen omdat deze buiten de statistisch wel ver-

klaarde waterstaatstaak geen betekenis kan hebben).

De eindresultaten van deze twee oplossingen, toegepast op de gegevens

voor de jaren zeventig, zijn gegeven in onderstaande tabel waarin de

boven- en ondergrenzen van de gewichten van de verschillende verdeelmaat-

staven zijn vermeld.

Deze bandbreedte geeft weer binnen welke grenzen de procentuele verdeling

naar alle waarschijnlijkheid ligt.

Tabel 3. Uitersten van de gewichten van verklarende faktoren

Minima Maxima

in konstante delen 30,8 % 46,3 %

naar rato van inwonertallen 35,3 % 47,3 %

naar mate van bevolkingsdichtheden 2,0 % 5,8 %

naar rato van oppervlakten 6,8 % 13,9 %

naar rato van (gewogen) vaarwegen 6,1 % 6,9 %

In tabel 3 staan de bandbreedten vermeld van de procentuele verdeling.

Om een schatting te maken van de feitelijke gewichten die - binnen de

marge - aan de verklarende termen toekomt, is gebruik gemaakt van een

suksessieve, gemengde schattingsmethode. Teneinde de schatting te verrich-

ten dienen de in tabel 3 weergegeven procentuele gewichten in koëffi-

ciënten te worden omgezet.

Vanwege de sterke multikollineariteit tussen bevolkingsdichtheden en inwoner-

tallen wordt de invloed van de bevolkingsdichtheid echter niet via de ge-

mengde schattingsprocedure bepaald doch à priori geschat ( op basis van
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eerder uitgevoerde regressie-analyses). De invloed Van deze faktor wordt

geschat op 4 %. De omzetting van de procentuele verdeling van de overige

faktoren naar koëfficiënten alsmede de gemengde schattingsanalyse geschiedt

nu op basis van de niet door de verdeling van bevolkingsdichtheden ver-

klaarde uitgavenresiduen.

Tabel 4. koëfficiënten, berekend op basis van tabel 3, gekor-
rigeerd voor bevolkingsdichtheid

1970 1973 1975 1977

min. max. min. max. min. max. min. max.

konstante delen 8.356 12.522 13.023 19.516 17.320 25.954 22.265 33.365

inwonertal 8,16 10,91 12,31 16,46 16,13 21,56 20,42 27,31

oppervlakte 0,57 1,17 0,88 1,81 1,17 2,40 1,51 3 ,09

gewogen vaarwegen 173,7 198,7 270,8 309,6 360,1 411,8 462,9 529,4

In tabel 4 staan de à priori maximum- en minimumkoëfficiënten vermeld, waar-

mee tevens de bandbreedte is aangegeven van de feitelijke à priori koëffi-

ciënten. De berekening van de feitelijke à priorikoëfficiëntenis geschiedt

door per jaar en per koëfficiënt het gemiddelde te bepalen van de maximum-

en minimumkoëfficiënt.

Tabel 5 Gemiddelde à priori-koëfficiënten, berekend op basis
van tabel 4

1970 1973 1975 1977

konstante delen 10.439 16.270 21.637 27.815

inwonertal 9,54 14,39 18,85 23,87

oppervlakte 0,87 1,35 1,79 2,30

gewogen vaarwegen 186,20 290,20 385,95 496,15
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De koëfficiënten uit tabel 5 worden in de gemengde schattingsprocedure

gebruikt als à priori informatie. Deze informatie is op zich echter nog

onvoldoende om de analyse te kunnen uitvoeren. Naast de koëfficiënt-

waarde dient namelijk ook de daarbij behorende à priori standaarddeviatie

te worden ingevoerd. De standaarddeviaties zijn in het onderhavige geval

berekend op basis van de uitkomsten van de tabellen 4 en 5. Uit het ver-

schil tussen de gemiddelde koëfficiënt (tabel 5) en de maximum- en mini-

mumwaarde (tabel 4) is de standaarddeviatie afgeleid. De gemiddelde

à priori koëfficiënt van de faktor oppervlakte bijvoorbeeld bedraagt

voor 1970 0,87. De afstand tussen dit gemiddelde en de maximum- en minimum-

koëfficiënten bedraagt 0,30. Bij een tweezijdige overschrijdingskans

en een signifikantie nivo van 5 % bedraagt de standaarddeviatie dan 0,15.

In tabel 6 zijn de aldus berekende à priori standaarddeviaties weergegeven

behorende bij de koëfficiënten van tabel 5.

Tabel 6. à priori standaarddeviaties behorende bij de koëffi-
ciënten uit tabel 5

1970 1973 1975 1977

konstante delen 1.042 1.623 2.159 2.775

inwonertal 0,69 1,04 1,36 1,72

oppervlakte 0,15 0,23 0,31 0,40

gewogen vaarwegen 6,25 9,70 12,93 16,63

De koëfficiënten en standaarddeviaties uit de tabellen 5 en 6 zijn als

à priori informatie gebruikt in de gemengde schattingsmethode. In het

eerste deel van tabel 7 staat de à priori informatie nogmaals weerge-

geven. In het tweede deel zijn de uitkomsten van de kleinste kwadraten-

methode vermeld. Deze uitkomsten zijn verkregen door de totale provin-

ciale netto uitgaven rechtstreeks te korreleren met de omgevingsfaktoren.

In het derde deel van de tabel staan tenslotte de einduitkomsten ver-

meld van de gemengde schattingsmethode. Het eindresultaat van de gemengde

schattingsmethode is in beginsel een kompromis tussen de à priori-waarde

en de kleinste kwadratenschatting.

De standaarddeviaties van de parameters staan tussen haakjes vermeld.
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Tabel 7. Einduitkomsten van de à priori informatie, de klein-
ste kwadratenschattingen en de gemengde schattingen

1970 1973 1975 1977

_2 konstante delen 10.439 16.270 21.637 27.815
ä (1.042) (1.623) (2.159) (2.775)

ä inwonertal 9,54 14,39 18,85 23,87
ä (0,69) (1,04) (1,36) (1,72)
H
_H oppervlakte 0,87 1,35 1,79 2,30
ä (0,15) (0,23) (0,31) (0,40)

-v-l
ä* gewogen vaarwegen 186,20 290,20 385,95 496,15
m (6,25) (7,70) (12,93) (16,63)

è konstante delen 8.536 15.457 16.875 25.208
B (1.518) (1.931) (3.222) (9.113)
m
ë inwonertal 10,45 15,60 18,26 24,32
g C (0,71) (0,88) (1,45) (4,08)
x m
w g`oppervlakte 1,36 1,35 3,79 3,95
ä 3 (0,46) (0,58) (0,98) (2,77)
c u
É 2 gewogen vaarwegen 90,28 193,62 241,76 101,13
g 8 (52,12) (65,24) (108,11) (304,8)

8 konstante delen 10.129 15.758 21.563 27.618
g (701) (979) (1.526) (1.982)

-v-l
3 inwonertal 9.685 14.689 18.547 23.492
É (0,46) (0,61) (1,06) (1,25)
o
m oppervlakte 0,899 1,349 1,875 2,397
ä (0,14) (0,21) (0,29) (0,37)
m
ä gewogen vaarwegen 185,33 288,67 384,07 493,05
5 (6,19) (9,61) (12,89) (16,55)
o

De regressie-koêfficiënten voor de faktoren gelijke delen, inwonertal, opper-

vlakteeflivaarwegenberekendop basis vandegemengdeschattingsmethode(deel 3

tabel 7), zijn vervolgens weer omgerekend naar gewichten. In tabel 8 staan

de resulterende procentuele verdelingen weergegeven. Het gewicht van de

faktor bevolkingsdichtheid is zoals reeds opgemerkt niet via de gemengde

schattingsmethode bepaald, doch a priori op 4 % geschat (zie ook stap 8).
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Tabel 8. Procentuele verdeling van de netto provinciale uit-
gaven naar de invloed van verklarende faktoren

1970 1973 1975 1977

konstante delen 37,1 37,1 38,2 38,1

inwonertal 41,8 42,1 40,5 40,6

bevolkingsdichtheid 4,0 4,0 4,0 4,0

oppervlakte 10,7 10,3 10,8 10,8

gewogen vaarwegen 6,4 6,4 6,5 6,5

100 % 100 % 100 % 100 %

In tabel 9 staat in de eerste kolom weergegeven de gemiddelde verdeling

over de jaren 1970, 1973, 1975 en 1977. (Gemiddelde cijfers van tabel 8).

Wordt rekening gehouden met de uitersten waarbinnen de gewichten van de

uitgaven-verklarende faktoren liggen, dan kunnen ook de uitersten worden

vastgesteld waarbinnen de gewichten van de verdeelmaatstaven voor de Provin-

ciefonds-uitkering zullen moeten liggen. Deze uitersten beschrijven ener-

zijds een redelijk te achten onzekerheidsmarge en geven anderzijds._ als

keerzijde daarvan - aan dat de gewichten van de maatstaven in redelijkheid

ook niet buiten deze grenzen zouden moeten vallen.

Tabel 9. Procentuele verdeling van de netto provinciale uit-
gaven en de uitersten waarbinnen de gewichten van de
verklarende faktoren liggen

gemiddelde eerste tweede
~uiterste uiterste

konstante delen 38 46 30

inwonertallen 41 36 45

bevolkingsdichtheid 4 2 6

oppervlakte 11 10 13

gewogen vaarwegen 6 6 6

100 % 100 100 %

25



Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

STAP 14

Het eerste uiterste geeft de verdeling weer wanneer bij het verklarings-

model gekozen wordt voor de variant waarbij het onverklaarde deel bij de

konstante faktor wordt geteld. Bij het tweede uiterste wordt gekozen voor

de variant waarbij het onverklaarde deel proportioneel wordt omgeslagen

(exklusief de faktor vaarwegen).

Van de in tabel 9 weergegeven verdeling van de totale netto provinciale

uitgaven in de jaren zeventig is het mogelijk een verdeelsleutel voor de

algemene uitkering uit het Provinciefonds af te leiden. Hierbij moet

echter nog in aanmerking worden genomen dat de netto uitgaven praktisch

geheel uit twee inkomstenbronnen werden bekostigd, te weten: de uitkering

uit het Provinciefonds (circa 85 %) en de kompensatie-uitkering voor het

feitelijk ontbreken van een provinciaal belastinggebied (cirka 15 %).

De kompensatie-uitkering wordt gekenmerkt door een geheel eigen verdeling

over de provincies, - die in latere jaren - voortvloeit uit de opbrengst

motorrijtuigenbelasting. In termen van de exogene faktoren die ter ver~

klaring van de provinciale uitgavennivo's zijn gevonden, is de kompensatie-

uitkering praktisch volledig verdeeld naar rato van de provinciale inwoner-

tallen. Ter bepaling van een verdeelsleutel van de Provincie-uitkering die

zodanig is dat de individuele provincies in staat worden gesteld uit beide

inkomstenbronnen - Provinciefonds en kompensatie-uitkering - de benodigde

netto-uitgaven te financieren, moet dan ook, uitgaande van het kriterium

dat de verdeelsleutel ten nauwst dient samen te hangen met de feitelijk

gedane uitgaven, met de eigen verdeling van de kompensatie-uitkering reke-

ning worden gehouden. (Hierbij wordt de kompensatie-uitkering als het ware

beschouwd als een onderdeel van de fondsuitkering met een aparte verdeel-

sleutel).

In onderstaande tabel is eerst de verdeling van de netto totale uitgaven

weergegeven, die overeenkomt met de benodigde verdeling van het totaal

van de algemene middelen (gemiddelde variant tabel 9). Vervolgens is de

feitelijke verdeling van de kompensatie~uitkering vermeld en tenslotte de

dan resterende (benodigde) verdeling van de Provinciefonds-uitkering.
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STAP 1 5

Tabel 10. Procentuele verdeling van de netto provinciale uit-
gaven, de verdeling van de kompensatie-uitkering
en de daaruit afgeleide verdeling van de Provincie-
fondsuitkering

Uitgaven Algemene dekkingsmiddelen

Verdeling van Verdeling van Afgeleide verde-
de netto totale de kompensatie- ling van de Provin-
uitgaven uitkering (15%) ciefondsuitkering

(85 %)

konstante delen 38 % - 3 % 45 %

inwonertallen 41 % 103 % 30 %

bevolkingsdichtheid 4 % - 5 %

oppervlakten 11 % - 13 %

gewogen vaarwegen 6 % - 7 %

Wordt bij de afgeleide verdeling van de Provinciefondsuitkering wederom reke-

ning gehouden met de uitersten waarbinnen de gewichten liggen, dan ontstaat

de volgende verdeling.

Tabel 11. Procentuele verdeling van de afgeleide Provincie-
fondsuitkering en de marges van de gewichten

afgeleide eerste tweede
uitkering uiterste uiterste

konstante delen 45 % 54 % 35 %

inwonertallen 30 % 24 % 35 %

bevolkingsdichtheid 5 % 2 % 7 %

oppervlakte 13 % 12 % 15 %

gewogen vaarwegen 7 % 7 % 7 %

De resultaten zoals deze staan vermeld in de eerste kolom van tabel 11

vormen het uitgangspunt waarop het wetsontwerp wijziging Regeling

Provinciefonds (16975) is gebaseerd.
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2. DE ONDERZOEKMETHODIEK NADER BESCHOUWD

Zoals in de inleiding reeds opgemerkt hebben wij in een eerder stadium

enige kritische kanttekeningen geplaatst bij de onderzoekmethode. De

aard van deze opmerkingen was nogal abstrakt en leidde tot de algemene

konklusie dat het onderzoek een aantal subjektieve en diskutabele ele-

menten bevatte. Hierbij kon echter niet worden aangegeven in welke mate

de berekende verdeelsleutel hierdoor in konkreto zou zijn beïnvloed.

Aanvullend op dit kommentaar wordt in dit hoofdstuk evenwel uitvoerig in-

gegaan op een tweetal zeer konkrete punten, waarbij tevens de invloed op

de verdeelsleutel is gekwantificeerd.

Het gaat hierbij om de wijze waarop de cirka 21 % onverklaarde uitgaven

in het verklaringsmodel zijn verwerkt en om de wijze waarop de à priori

standaarddeviaties zijn berekend.

Per onderdeel is aangegeven waar naar onze mening de methodiek aanvechtbaar

is, hoe deze kan worden verbeterd, en wat de konsequenties daarvan zijn.

Het nummer in de kop van de paragrafen verwijst naar de overeenkomstige

stap in hoofdstuk 1.
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Ad 7 Omslag onverklaarde uitgaven.

Het verklaringsmodel en de daaraan ontleende procentuele gewichten van de

omgevingsfaktoren hebben betrekking op ca. 79 % van de totale netto uit-

gaven. Ruim 21 % van de uitgaven bleef onverklaard. In de door het IOO

gevolgde onderzoekmethode wordt de verdeelsleutel voor het Provinciefonds

afgeleid van het verklaringsmodel. Deze verdeelsleutel dient zodanig te

zijn dat de individuele provincies in staat worden gesteld uit de provin-

Ciefondsuitkering de benodigde netto uitgaven te financieren. Voorts

geldt als kriterium dat de verdeelsleutel ten nauwste dient samen te hangen

met de in het verleden gedane feitelijke uitgaven. Gezien deze uitgangs-

punten is het noodzakelijk dat het verklaringsmodel op 100 % van de uit-

gaven betrekking heeft. De nog resterende onverklaarde uitgaven (ca. 21 %)

vormden aldus een nog op te lossen verklaringsprobleem. Dit probleem werd

door het IOO opgelost door het verklaringsmodel langs twee verschillende

wegen naar 100 % te tillen. Tenslotte werd als eindresultaat het gemiddel-

de van beide uitkomsten genomen.

Strikt theoretisch is het naar onze mening echter niet toegestaan de

onverklaarde uitgaven te versleutelen in de regressie-resultaten. Via

regressie-analyses is juist aangetoond dat de bedoelde uitgaven katego-

rieënnietin een lineair verband staan met de beschouwde variabelen.

Worden niettemin de oorspronkelijke regressie-resultaten zodanig aangepast

dat ook de onverklaarde uitgaven als het ware door het model "verklaard"

worden, dan verliest het model als beschrijving van de oorzakelijke rela-

laties zijn betekenis. De verkregen koêfficiênten kunnen niet eenduidig

geïnterpreteerd worden, zodat de vergelijkingen geen bruikbaar inzicht

verschaffen in de funktionele samenhang der beschouwde verschijnselen.

0De ophoging van het oorspronkelijke verklaringsmodel voor de 21 6 over-

klaarde uitgaven kan rekenkundig gezien op oneindig veel verschillende

manieren geschieden. In het IOO-rapport beperkt men zich echter tot een

tweetal mogelijkheden. Daarbij is als selektiekriterium gekozen voor het
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uitgangspunt om de invloed na te gaan van enige extreme oplossingen.

Daartoe zijn de volgende berekeningen uitgevoerd.

1. Het gewicht van de konstante faktor wordt zodanig opgehoogd dat

het onverklaarde deel hierin verdiskonteerd wordt.

2. Het onverklaarde deel wordt proportioneel omgeslagen over de ge-

wichten van de verklarende faktoren (exklusief de faktor vaarwegen).

Aldus ontstaan twee varianten welke naar het oordeel van het IOO de ex-

treme waarden van de gewichten weergeven. Deze minimum- en maximum-

gewichten zouden aangeven binnen welke grenzen de gewichten van de om-

gevingsfaktoren zich bewegen (zie tabel 3, stap 7).

Wordt afgezien van de theoretische bezwaren om via een aanpassing van

de regressie-resultaten de onverklaarde uitgaven toch door het model

te laten verklaren, dan kan nog een opmerking worden gemaakt over de

stelling dat langs deze methodiek de extremewaardenvan de gewichten

zou worden verkregen.

In het eerste uiterste wordt het onverklaarde deel geteld bij de kon-

stante faktor. Het is duidelijk dat deze faktor hierdoor inderdaad

een extreme - in casu de maximale - waarde Verkrijgd. De overige fak-

toren blijven onaangetast waarmee tevens hun minimum is aangegeven.

Deze oplossing wordt door het IOO aanvaardbaar geacht op grond van de

overweging dat de komponenten van het statistisch onverklaarde deel niet

samenhangen met de exogene faktoren als inwonertal, oppervlakte etcetera.

Bij deze oplossing worden de onverklaarde uitgaven daarom opgeteld

bij het konstante deel.

In de filosofie van het onderzoek wordt de regressie-konstante echter

geïnterpreteerd als een exogene faktor. Gelijk de exogene faktor inwoner-

tal in de regressie-analyses staat voor de verdeelmaatstaf inwonertal,

zo wordt de konstante geacht te staan voor de verdeelmaatstaf gelijke

delen. Telling van het onverklaarde deel bij de konstante, omdat geen

verband kon worden gevonden met de exogene faktoren, is derhalve strij-

dig met de uitgangspunten van het onderzoek. Ook met de faktor gelijke

delen kon immers geen samenhang worden vastgesteld.
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Ter bepaling van de theoretisch maximale waarde van de konstante is de

gevolgde handelwijze niettemin aanvaardbaar. Hierbij wordt dan echter

niet alleen verondersteld dat het onverklaarde deel niet samenhangt

met de overige verklarende faktoren, maar bovendien dat het onverklaarde

deel wel signifikant samenhangt met de konstante doch dat deze samenhang

empirisch niet kon worden aangetoond.

Met andere woorden: indien voor alle thans onverklaard gebleven uitgaven

wel een samenhang zou zijn gevonden met de exogene variabelen - waarbij

bovendien het verklarend gewicht Van de regressiekonstante steeds na-

dert tot 100 % - dan zal het geagregeerde gewicht van de konstante in het

verklaringsmodel toenemen met het gewicht van de huidige onverklaarde uit-

gaven. Het gesommeerde gewicht van de onverklaarde uitgaven en de konstan-

te uit het feitelijke verklaringsmodel geeft aldus weer het theoretisch

maximale gewicht van de faktor gelijke delen, voor het hypothetische geval

dat het verklaringsmodel op lOO % van de uitgaven betrekking zou hebben

gehad.

De theoretisch maximale waarde van de overige faktoren kan vervolgens wor-

den bepaald door analoog aan deze redenering het onverklaarde deel achter-

eenvolgens op te tellen bij alle exogene faktoren. De faktor vaarwegen dient

daarbij echter buiten beschouwing te blijven. Het IOO merkt hierover te-

recht op dat het theoretisch onjuist is te veronderstellen dat de komponen-

ten van de onverklaarde uitgaven - die niet liggen op het terrein van de

natte waterstaat - enigermate door het in onderhoud en beheer hebben van

vaarwegen zouden kunnen worden beinvloed.

In tabel 12 staan de maximale gewichten vermeld, berekend door het onverklaar-

de deel op te tellen bij de gewichten van achtereenvolgens de faktoren kon-

stante delen, inwonertal, bevolkingsdichtheden en oppervlakte. De minimum-

gewichten worden door het IOO bepaald door de laagste waarde van de ge-

wichten te nemen uit tabel 2 , stap. 6. Dit minimum wordt vervolgens als ex-

treme waarde voor de gehele periode aangemerkt. De uiterste gewichten voor de

faktor vaarwegen zijn in navolging van het IOO eveneens ontleend aan tabel 2.
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Tabel 12 Uitersten van de gewichten van verklarende faktoren

Minima Maxima

in konstante delen 23,8 % 46,3 %

naar rato van inwonertallen 35,3 % 58,3 %

naar mate van bevolkingsdichtheden 2,0 % 26,1 %

naar rato van oppervlakten 6,8 % 32,6 %

naar rato van (gewogen) Vaarwegen 6,1 % 6,9 %

Vergelijking van tabel 12 met tabel 3 leert dat de in tabel 3 gepresenteer-

de cijfers niet steeds de uitersten zijn. Het minimum van de faktor kon-

stante delen in tabel 12 is belangrijk lager, de maxima voor inwonertal,

bevolkingsdichtheden en oppervlakte zijn aanzienlijk hoger. Voor het onein-

dig aantal mogelijkheden om het onverklaarde deel over de regressieresulta-

ten te verdelen staan de meest extreme oplossingen vermeld in tabel 12. Daar-

mee is ook duidelijk dat het proportioneel omslaan van de onverklaarde uit-

gaven niet resulteert in een extreme oplossing, zodat deze mogelijkheid niet

voldoet aan het gestelde selektiekriterium.

De keuze voor een proportionele verdeling wordt door het IOO nader beargu-

menteerd met de veronderstelling dat de onverklaarde taken afzonderlijk

weliswaar niet samenhangen met de exogene faktoren, maar hun som wel.

Deze hypothese kan evenwel getoetst worden. Op dezelfde wijze als in stap

2 voor de afzonderlijke taken een regressievergelijking werd geschat, kan

dit ook voor de gesommeerde onverklaarde taken geschieden. Hierbij moeten

dan overeenkomstig de gemaakte hypothese de gesommeerde onverklaarde netto'

uitgaven gekorreleerd worden met de omgevingsfaktoren gelijke delen, inwo-

nertallen, bevolkingsdichtheid en oppervlakte. Wanneer deze analyse inder-

daad de veronderstelde samenhang uitwijst dan kan bovendien getoetst worden

of de verklarende invloed proportioneel verdeeld is.

Voor enige peiljaren hebben wij bij wijze van experiment deze analyse uitge-

voerd. In geen enkel geval leverde dit ook maar bij benadering een signifi-

kante vergelijking op. Omdat de uitgaven van sommige individuele taken per

provincie van jaar op jaar nogal ver uiteenlopen, kunnen de regressie~
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resultaten door incidentele uitgaven zijn beïnvloed. Dit soort versto-

ringen kunnen worden geminimaliseerd door niet de uitgaven van de af-

zonderlijke jaren te analyseren, maar door het periodegemiddelde te be-

zien. De analyse is daarom tevens uitgevoerd op de gemiddelden van de

jaren 1971 t/m 1977. Op pagina34 staan de resultaten vermeld. Zoals uit

dit overzicht blijkt is geen enkele koëfficiënt statistisch signifikant.

Van enige plausibele samenhang is geen sprake. De konklusie luidt dan

ook dat de hypothese moet worden verworpen waarmee andermaal is aange-

toond dat een proportionele omslag geen aanvaardbare oplossing is.
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Ad 8 Berekening maximum- en minimumkoëfficiënten

In stap 8 worden de procentuele minima en maxima van tabel 3 omgerekend
naar à priori koëfficiênten. Analoog aan deze bewerkingen zijn in tabel
13 de gekorrigeerde minima en maxima van tabel 12 omgerekend naar à priori
koëfficiënten.

Tabel 13. Koëfficiënten, berekend op basis van tabel 12, qekor_
rigeerd voor bevolkingsdichtheid

1970 1973 1975 1977

min. max. min. max. min. max. min. max.

konstante delen 6.457 12.522 10.063 19.516 13.384 25.954 17.205 33.3(

inwonertal 8,16 13,45 12,31 20,29 16,13 26,57 20,42 33,6

oppervlakte 0,57 2,74 0,88 4,25 1,17 5,63 1,51 7,2

gewogen vaarwegen 173,7 198,7 27,08 309,6 360,1 411,8 462,9 529fi

De bandbreedte van de herberekende koëfficiënten uit tabel 13

zijn over het algemeen aanzienlijk ruimer dan die uit tabel 3.
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Ad 9 Berekening gemiddelde koëfficiënten

In stap 9 staan de gemiddelden weergegeven van de koêfficiênten uit tabel 4.

Deze gemiddelde koëfficiënten worden vervolgens in de gemengde schattings-

procedure gebruikt als à priori koëfficiënten. Overeenkomstig deze werkwijze

zijn in tabel 14 de gemiddelden weergegeven van de koëfficiênten uit tabel

13.

Tabel 14. Gemiddelde à priori-koêfficiênten, berekend op basis
van tabel 13

1970 1973 1975 1977

konstante delen 9.490 14.790 19.669 25.285

inwonertal 10,81 16,30 21,35 27,04

oppervlakte 1,66 2,57 3,40 4,38

gewogen vaarwegen 186,20 290,20 385,95 496,15

Vergelijking tussen de tabellen 14 en 5 laat zien dat er aanzienlijke ver~

schillen ontstaan wanneer bij de berekeningen wordt uitgegaan van de juiste

extremen. Het blijkt dan dat het gewicht van de faktor konstante delen ruim

9 % afneemt, inwonertal stijgt met 13,3 % terwijl het gewicht van de faktor

oppervlakte bijna verdubbelt.
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Ad 10 Berekening standaarddeviaties

Naast de à priori koëfficiënten dienen voor de uitvoering van de gemengde

schattingsprocedure ook de daarbij behorende standaarddeviaties te worden

berekend. (Met behulp van de standaarddeviatie kan bij een bepaald betrouw-

baarheidsnivo de minimum- en maximumwaarde van de koêfficiënt worden bepaald.)

De standaarddeviatie is een maatstaf voor de spreiding rondom de gemiddelde

waarde van de koëfficiënt. Regressie-koëfficiênten worden geschat op basis

van steekproefgegevens of cijferreeksen. Indien de analyses op een andere

steekproef of op een cijferreeks uit een andere periode worden uitgevoerd,

dan worden vanwege de verschillende storingstermen ook andere koëfficiênten

gevonden. Bij verschillende statistische metingen worden verschillende ko-

efficiênten gevonden. Van de totale populatie koëfficiënten kan langs theo-

retische weg de standaarddeviatie worden geschat. Uit de verhouding tussen

de regressie-koëfficiënt en de standaarddeviatie kan worden afgeleid of het

specifieke regressie-resultaat signifikant is. In de praktijk wordt meestal

gewerkt met een betrouwbaarheidsgrens van 95 %, hetgeen wil zeggen dat bij

een tweezijdige overschrijdingskans de standaarddeviatie bij benadering

niet groter mag zijn dan de helft van de koëfficiënt. In dat geval bevindt

de gevonden regressie-koëfficiënt zich met een kans van 95 % binnen de

grenzen van de populatie- of universele koëfficiênt.
1)De standaarddeviatie kan worden geschat met behulp van de volgende formule :

(lJ

waarin: sd kBi) = standaarddeviatie van de koëfficiênt bi

aii = het element ii uit de inverse van het produkt van de ma-

trix van verklarende variabelen en de getransponeerde

matrix

n I aantal waarnemingen

k = aantal verklarende variabelen

W 2 residuele kwadraatsom.

1) zie hiervoor o.a. Econometric Methods, Johnston

37



Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

Hieruit blijkt dat de standaarddeviatie berekend wordt op basis van de reek-

sen van de verklarende variabelen en op basis van de residuen.

De spreiding en de verdeling van de spreiding rondom de gemiddelde koëffi-

ciënt kan grafisch worden weergegeven met de kromme van Gauss.

Grafiek 1. Voorstelling van de kromme van Gauss.
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De oppervlakte onder de kromme geeft de totale populatie koëfficiënten weer.
1Punt b geeft de gemiddelde koëfficiënt aan. Tussen z en z bevindt zich 95,4 %

van de totale populatie (de nummerieke waarden van de lijnstukken zb en bz

zijn gelijk aan twee maal de omvang van de standaarddeviatie).

In het rapport Verdeling in Verandering wordt als gevolg van de toedeling

deronverklaardeuitgaven een maximum- en een minimumkoëfficiënt berekend.

In grafiek 2a worden deze beide koëfficiënten afzonderlijk in beeld gebracht

waarbij tevens de theoretische verdeling van de spreiding is aangegeven met

behulp van de kromme van Gauss.

In grafiek 2b staat de koëfficiënt b weergegeven. Deze koëfficiênt is het

rekenkundig gemiddelde van de koëfficiënten bmin en bmax, en wordt door het

IOO bij de verdere berekeningen als uitgangspunt genomen. Voorts wordt door

het IOO verondersteld dat 95 % van de spreiding rondom b zich bevind tussen

de grenzen bmin en bmax, waardoor de standaarddeviatie van b gelijk is aan

de helft van de nummerieke waarde van het lijnstuk bmin b (of b bmax). Bij

deze benaderingswijze kunnen echter een aantal zwaarwegende kanttekeningen

worden geplaatst. De gevolgde berekeningsmethodiek resulteert statistisch

gezien niet in een juiste schatting van de standaarddeviaties. Wanneer de

koêfficiënten bmin en bmax worden gemiddeld dan is volgens de statistische

theorie de standaarddeviatie van de gemiddelde koêfficiënt b ook gelijk aan

het gemiddelde van de standaarddeviaties van bmin en bmax. De vorm van de

daarbij behorende kromme van Gaussis identiek aan die van de oorspronkelijke

38



Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

Grafiek 2. Voorstelling van de kromme van Gauss bii
verschillende koëfficiënten en standaarddeviaties.

b bmaar.bmin.

39



Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland ff

koëfficiênten bmin en bmax. Een en ander is geïllustreerd in grafiek 2c.

Zoals uit deze grafiek kan worden afgeleid bedraagt de feitelijke standaard-

deviatie van b de helft van het lijnstuk zb. De aldus berekende standaard-

deviatie is in dit voorbeeld aanzienlijk groter dan die volgens de IOO-

berekening (grafiek 2b). Konsistent met grafiek 2c moet de waarde van de

standaarddeviatie berekend worden volgens de formule op pagina 37

Berekening volgens stap 10 en grafiek 2b leidt in het geval lijnstuk bmin

bmax < zz tot een ernstige onderschatting van de standaarddeviatie.

In tabel 15 staan de door het IOO berekende standaarddeviaties nogmaals

vermeld (zie tabel 6, stap 10). In het tweede deel van de tabel staan de

feitelijke standaarddeviaties, herberekend volgens formule 1. In het derde

deel tenslotte staan de standaarddeviaties behorend bij de herberekende ko-

efficiënten waarbij is uitgegaan van de werkelijke extremen (zie tabel 14).

Deze standaarddeviaties zijn eveneens berekend volgens formule 1.

Tabel 15. Oorspronkelijke standaarddeviaties, behorende bij
de koëfficiënten van tabel 5 (deel 1), herberekende
standaarddeviaties tabel 5 (deel 2) en de standaard-
deviaties behorende bij tabel 14 (deel 3)

1970 1973 1975 1977

1. konstante delen 1.042 1.623 2.159 2.775

inwonertal 0,69 1,04 1,36 1,72

oppervlakte 0,15 0,23 0,31 0,40

gewogen vaarwegen 6,25 9,70 12,93 16,63

2. konstante delen 2.079 2.347 4.719 6.420

inwonertal 0,97 1,06 2,13 2,87

oppervlakte 0,63 0,71 1,43 1,95

gewogen vaarwegen 71,39 79,31 158,36 214,72

3. konstante delen 4.520 7.003 9.816 13.076

inwonertal 2,11 3,18 4,43 5,85

oppervlakte 1,36 2,11 2,98 3,98

gewogen vaarwegen 155,22 236,65 329,39 437,29
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Ad 15 Berekening van de verdeelsleutel

In de voorgaande paragrafen zijn de extreme oplossingen voor de onver-
klaarde uitgaven besproken en is de berekeningswijze van de standaard-
deviaties nader bekeken. Voor beide vraagstukken zijn vervolgens naar
aanleiding van degemaakteopmerkingen enige herberekeningen uitgevoerd.
In deze paragraaf wordt bezien wat de konsequenties voor de verdeel-
sleutel zijn van de herberekende extremen en standaarddeviaties.

In de eerste plaats is uitsluitend gekeken naar de invloed van de her-
berekende standaarddeviaties op het IOO-onderzoekresultaat. Daartoe
is de gemengde schattingsprocedure andermaal uitgevoerd met als
à priori informatie de koëfficiënten van het IOO-verklaringsmodel
(zie tabel 5, stap 9). De daarbij behorende standaarddeviaties zijn
echter niet ontleend aan het rapport Verdeling in Verandering, doch
zijn berekend volgens de formule op pagina 37. De daaropvolgende bereke-
ningen zijn weer geheel overeenkomstig de stappen 11 t/m 15 (hoofd-
stuk l).

De uitkomsten van de gemengde schattingen staan vermeld in tabel 16.

Omgerekend in procentuele gewichten en gekorrigeerd voor de kompen-

satie-uitkering resulteert dan de volgende verdeelsleutel voor het

Provinciefonds.

Tabel 17. Verdeelsleutel voor het Provinciefonds, gebaseerd
op de herberekende standaarddeviaties (gemiddelde
variant)

Verdeling in verandering Herberekening

Gelijke delen 45 % 41 %

Inwonertal 30 % 30 %

Bevolkingsdichtheid 5 % 7 %

Oppervlakte 13 % 17 %

Gewogen vaarwegen 7 % 5 %
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Tabel 16. A priori informatie, kleinste kwadratenschatting
en gemengde schattingen (de standaarddeviaties
staan tussen haakjes vermeld)

à priori kleinste kwadra- gemengde schat-
informatie tenschatting ting (4de

koëfficiënten iteratie)

Gelijke delen 10.439 8.536 9.319
(2.079) (1.426) (1.108)

Inwonertal 9,54 10,45 10,04
O (0,97) (0,67) (0,55)
g; Oppervlakte 0,87 1,36 1,18
H (0,63) (0,43) (0,33)

Gewogen vaarwegen 186,20 90,28 123,73
(71,39) (48,95) (40,47)

R2 0,986 0,983

Gelijke delen 16.270 15.457 15.684
(2.347) (1.931) (1.359)

Inwonertal 14,39 15,60 14,95
m (1,06) (0,88) (0,66)
5; Oppervlakte 1,35 1,35 1,40

r* Gewogen vaarwegen 290,20 193,62 241,22
(79,31) (65,24) (49,65)

R2 0,989 0,986

Gelijke delen 21.637 16.875 19.265
(4.719) (3.222) (2.508)

Inwonertal 18,85 18,26 18,46
(2,13) (1,45) (1,20)

g] Oppervlakte 1,79 3,79 2,94
m (1,43) (0.98) (0,75)
7 Gewogen vaarwegen 385 ,95 241,76 269,17

(158,36) (108,11) ( 89,79)
R2 0,980 0,977

Gelijke delen 27.815 25.207 25.946
(6.420) (3.107) (2.714)

Inwonertal 23,85 24,22 23,97
F (2,87) (1,39) (1,25)
g Oppervlakte 2,30 3,95 3,67
H (1,95) (0,95) (0,81)

Gewogen vaarwegen 496,15 101,13 171,66
(214,72) (103,91) (94,37)

R2 0,988 0,987
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Zoals uit dit vergelijkend overzicht blijkt heeft herberekening van de

standaarddeviaties volgens de gangbare ekonometrische theorie een niet

onbelangrijke verschuiving tot gevolg van het onderzoekresultaat.

Wanneer ook de meest extreme oplossingen in beschouwing worden genomen,

dan dienen de koëfficiënten en standdaarddeviaties van de tabellen 14

en 15 (deel 3) als à priori informatie te worden gebruikt. In tabel 18

staan de uitkomsten van de gemengde schattingen vermeld. De daarmee

korresponderende verdeelsleutel is als volgt.

Tabel 19. Verdeelsleutel voor het Provinciefonds, gebaseerd
op de meest extreme oplossingen en de herberekende
standaarddeviaties

Verdeling in verandering Herberekening

Gelijke delen 45 % 39 %

Inwonertal 30 % 31 %

Bevolkingsdichtheid 5 % 7 %

Oppervlakte 13 % 19 %

Gewogen vaarwegen 7 % 4 %

Samenvattend kan worden gekonkludeerd dat de invloed van de faktoren ge-

lijke delen en gewogen vaarwegen in het rapport Verdeling en Verandering

zijn overgewaardeerd, terwijl de faktoren bevolkingsdichtheid en opper-

vlakte zijn onderschat.

Deze konklusie is gebaseerd op de hiervoor uiteengezette herberekeningen

waarbij:

- van het oneindig aantal mogelijkheden om de onverklaarde uitgaven om

te slaan is uitgegaan van de meest extreme oplossingen, waardoor het

resultaat ons inziens een minder willekeurig karakter bezit;

- de berekeningen van de à priori standaarddeviaties zijn geschied

overeenkomstig de door de ekonometrische literatuur voorgeschreven

wijze. De herberekende verdeelsleutel bezit daardoor ons inziens een

theoretisch meer valide onderbouwing.
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Tabel 18. A priori informatie, kleinste kwadratenschatting en
gemengde schattingen (de standaarddeviaties staan
tussen haakjes vermeld)

à priori kleinste kwadra- gemengde schat-
informatie tenschatting ting (4de

koëfficiënten iteratie)

Gelijke delen 9.490 8.536 8.482
(4.520) (1.426) (1.316)

Inwonertal 10,81 10,45 10,41
(2,11) (0,67) (0,62)

2 Oppervlakte 1,66 1,36 1,37
a (1,36) (0,43) (0,39)

Gewogen vaarwegen 186,20 90,28 97,42
(155,22) (48,95) (45,92)

R2 0,985 0,986

Gelijke delen 14.790 15.457 15.136
(7.003) (1.931) (1.817)

Inwonertal 16,30 15,60 15,55
(3,18) (0,88) (0,83)

Q Oppervlakte 2,57 1,35 1,44
2 (2,11) (0,58) (0,55)

Gewogen vaarwegen 290,20 193,62 200,88
(236,65) (65,24) (65,25)

R 2 0,989 0,989

Gelijke delen 19.669 16.875 17.055
(9.816) (3.222) (2.971)

Inwonertal 21,35 18,26 18,50
(4,43) (1,45) (1,36)

g Oppervlakte 3,40) 3,79 3,65
2 (2,98) (0,98) (0,90)

Gewogen vaarwegen 385,95 241,76 243,47
(329,39) (108,11) (101,57)

R2 0,980 0,980

Gelijke delen 25.285 25.207 24.984
(13.076) (3.107) (2.970)

Inwonertal 27,04 24,32 24,32
(5,85 (1,39) (1,34)

R Oppervlakte 4,38 3,95 3,97
2 (3,98) (0,95) (0,90)

Gewogen vaarwegen 496,15 101,13 117,43
(437,29) (103,9) (100,37)

R2 0,988 0,988
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3. EEN ALTERNATIEVE VERDEELSLEUTEL

De totale provinciale uitgaven zijn in het rapport Verdeling in Ver-

andering gedesaggregeerd geanalyseerd. Daartoe zijn in beginsel 10 deel-

taken onderscheiden waarbij een aantal van deze taken soms nog verder zijn

opgesplitst in afzonderlijke uitgavenkategorieën. In totaliteit werden 23

uitgavenkategoriëen geanalyseerd, welke achtereenvolgens staan opgesomd

in tabel 20.

Tabel 20. Totale provinciale uitgaven, onderscheiden naar 23 uitgaven-
kategorieên.

kategorie kategorie

l. Algemeen bestuur en openbare orde. 12. Openbare gezondheid.

2. Personeelskosten waterstaat (exkl. 13. Kliëntgerichte gezondheidszorg.
landwegen) . .14. Overige gezondheidszorg.

3. Niet- l a aatskostenpersone e app r 15. Totale uitgaven volksgezondheid.
waterstaat.

4. Waterbeheersing en waterwegen. 16' Maatschappelijke zorg'
17. Kulturele raden.5. Verkeer en vervoer.

6. Landwegen. 18. Overig kultuur.

7. Totale waterstaats- en milieu- 19' Openluchtrekreatle'
uitgaven, excl. landwegen (2+3+4+ 20. Monumentenzorg en oudheindkunde.
5+10 .) 21. Landschapszorg.

8. R ' t l"k d n'n .ulm e l] e Or e l g 22. Onverdeelde apparaatskosten (exkl.
9. Economische aangelegenheden. huisvesting griffie).

10. Milieubeheer. 23. Huisvesting griffie en overig.

11. Raden voor de volksgezondheid.

In tabel21 staat een overzicht vermeld van de verklaarde en onverklaarde

uitgavenkategorieën, alsmede het procentuele gewicht in de totale provin-

ciale uitgaven.
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Tabel 21. Procentuele gewichten van onverklaarde en verklaarde uit-
gavenkategorieên.

Kategorie procentuele gewichten

1970 1975 1977

Onverklaard:

1. 2,32 2,22 2,05

6. 10,55 7,92 7,43

9. 2,39 2,56 2,55

17. 0,76 1,32 1,34

20. 2,41 3,25 3,78
23. 3,16 3,70 5,16

Totaal 21,59 20,97 22,31

Verklaard:

7. (2 2 t/m 5 + 10) 23,57 22,86 22,87

8. 6,03 8,70 8,67

15. (I 11 t/m 14) 6,98 3,03 2,78

16. 3,74 2,80 2,89

18. 11,74 12,69 11,96

19. 3,48 3,18 2,69

21. 1,67 2,28 2,21

22. 21,16 23,48 23,61

Totaal 78,4 79,02 77,68

Algeheel totaal 99,99 99,99 99,99

Hoewel blijkens tabel 21 een aantal afzonderlijke uitgavenkategorieên geen

(of geen bevredigende) relatie vertoonde met de verklarende variabelen, be-

staat de theoretische mogelijkheid dat hun som - of delen daarvan - wel

samenhangt met een of meer objektieve omgevingsfaktoren.
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Deze werkwijze wordt in het rapport Verdeling in Verandering in een aan-

tal gevallen ook gevolgd. Zo kon bijvoorbeeld de deeltaak Milieuhygiëne

afzonderlijk beschouwd niet goed worden verklaard. Samengevoegd met de

uitgaven voor Verkeer en Waterstaat kon evenwel een statistisch bevredi-

gend verband worden gevonden. Ook binnen de afzonderlijke taken zelf

kon soms voor een bepaald onderdeel van de uitgaven geen goede verklaring

worden gevonden terwijl dit voor de totale taak wel mogelijk was.

De heterogeniteit van de gesommeerdaonverklaarde uitgaven is niet wezen-

lijk anders dan de heterogeniteit binnen de in het rapport Verdeling in

Verandering gegroepeerde en geanalyseerde uitgavenkategorieën. In de

IOO-studie wordt er evenwel van uitgegaan dat door aggregatie het taken-

pakket in zekere mate homogener wordt en dat een veelheid van specifieke

omstandigheden tot uitdrukking kunnen komen in een aantal globale en

algemeen werkende faktoren. In dit licht bezien is een nadere analyse van

de totale onverklaarde uitgaven konsistent met de IOO-onderzoekmethode.
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De onverklaarde uitgaven nader beschouwd

Landwegen

De uitgaven voor de dienst Verkeer en Waterstaat zijn samengesteld uit de

kategorieên 2 t/m 6. Vanwege de onderlinge verwevenheid tussen de dienst

Verkeer en Waterstaat en de dienst Milieuhygiêne (uitgavenkategorie 10)

worden de uitgaven van deze twee beleidsvelden door het IOO tesamen ge-

analyseerd. In het verklaringsmodel zijn voor deze uitgaven de volgende

vergelijkingen opgenomen:

Tabel 22, Regressieresultaten IOO, totale netto uitgaven voor Verkeer
en waterstaat (exklusief landwegen) en Milieuhygiêne.

Regressiekoëfficiënten (standaarddeviaties)

1970 1975 1977

Inwonertal 2,022 3,546 3,902
(0,741) (1,16) (0,901)

Gewogen lengte 176,79 407,95 474,46
vaarwegen (57,40) (91,47) (72,11)

Gelijke delen 2470 4499 7468
(942,75) (1556,75) (1236,42)

R2 0,80 0,87 0,93

De in het verklaringsmodel als totaliteit opgenomen provinciale taken voor

verkeer, waterstaat en milieuhygiëne, bestaan onder andere uit de volgende

deelsektoren:

1. Toezicht op en inrichting van waterschappen.

. Waterkering, oppervlaktewater- en grondwaterbeheer.

. Aanleg, onderhoud en verkeersregeling waterwegen.

. Aanleg, onderhoud en verkeersregeling landwegen.

. Indijking en droogmaking.

2

3

4

5. Ontgrondingen.

6

7 . Bescherming waterstaatswerken in buitengewone omstandigheden.
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8. Bevordering van het openbaar vervoer.

9. Luchtverontreiniging.

10. Kwaliteitsbeheer oppervlaktewateren, grondwerken en bodem.

11. Geluidshinder.

12. Zuiveringswerken.

13. Milieubeheer algemeen.

De specifieke omstandigheden die op elk afzonderlijk deelterrein van de

samengevatte aktiviteiten een rol spelen, blijken te kunnen worden terug-

gebracht tot de globale exogene faktor bevolkingsomvang (die op zich een

veelheid van achterliggende processen tot uitdrukking zal brengen) en de

specifieke omstandigheid van het al of niet in beheer hebben van vaarwe-
Ugen _

Hoewel de uitgaven voor landwegen deel uitmaken van de totale uitgaven voor

Verkeer en Waterstaat, wordt deze katergorie door het IOO buiten beschou-

wing gelaten (de regressieresultaten uit tabe122 zijn exklusief landwegen).

Omdat er sprake is van een geheel eigen verklarings- en financieringsvraag-

stuk worden de uitgaven voor landwegen afzonderlijk geanalyseerd.

Het eigen karakter van het financieringsvraagstuk wordt met name bepaald door

de specifieke uitkeringen die de provincies ontvangen voor het onderhoud en

beheer van wegen (WUW-gelden). Het eigen verklaringsvraagstuk wordt vooral

veroorzaakt door de mate waarin de verschillende provincies wegen in eigen

beheer hebben, alsmede door de verschillen in onderhoudskosten per wegdeel

(draagkracht van de grond).

Uit de afzonderlijke analyse van de uitgaven voor landwegen blijkt dat de

variatie rond het gemiddelde zodanig groot is dat voor de interprovinciale

verschillen geen verklaring kan worden gevonden op grond van algemene of

meer specifieke omgevingsfaktoren3i

De uitgaven voor landwegen blijven aldus in de IOO-studie onverklaard en wor-

den - als onderdeel van de totale onverklaarde uitgaven - volgens een bepaal-

de verdeelmethodiek verwerkt in het verklaringsmodel (zie stap 7).

1). Verdeling in Verandering pag. 234.

2). Verdeling in Verandering pag. 106.

3) Verdeling in Verandering pag. 127 e.v.
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Een nog niet onderzochte mogelijkheid om de uitgaven voor landwegen in

het verklaringsmodel op te nemen wordt geboden door de kategorie niet af

te splitsen, doch integraal te analyseren met het taakgebied waarvan het

deel uitmaakt.

De overwegingen die geleid hebben tot afsplitsing van de uitgavenkatego-

rie landwegen waren:

- de specifieke financieringsstruktuur;

- de specifieke verklaringsgronden.

De analytische problemen als gevolg van de specifieke financieringsstruk-

tuur kunnen bevredigend worden ondervangen door uitsluitend de netto-

uitgaven te analyseren (netto-uitgaven = totale uitgaven - Rijksbijdrage).

Overigens kan worden opgemerkt dat een groot aantal vergelijkingen uit het

verklaringsmodel zijn gebaseerd op de netto-uitgaven.

Ten aanzien van de specifieke verklaringsgronden nemen de uitgaven voor

landwegen geen unieke plaats in. In de verklaring van bijvoorbeeld de in-

terprovinciale verschillen voor openbaar vervoer (deelsektor 8) overheer-

sen de specifieke omstandigheden (regionale luchthavens, veerdiensten) en

het eigen provinciale beleid. Bovendien wordt deze deelsektor eveneens ge-

karakteriseerd door een eigen financieringsstruktuur en is de variatie

rond het gemiddelde zeer grootlz

Ook de uitgaven voor niet-personele apparaatskosten waterstaat (uitgavenkate-

gorie 3, tabel 20 ) vertonen in een afzonderlijke analyse geen samenhang met

de globale omgevingsfaktoren. Specifieke faktoren hebben ook hier waarschijn-

lijk de overhand. Nochthans vormden deze omstandigheden voor het IOO geen

aanleidingcmlde betreffende deelsektoren buiten de analyses voor het inte-

grale taakgebied te houden.

Deze konsequentie wordt overigens vanuit de theoretische onderzoekmetho-`

de ook niet dwingend opgelegd. De beperkende eis dat alle afzonderlijke uit-

gaven van het te analyseren beleidsonderdeel ook individueel beschouwd een

signifikante samenhang zouden moeten vertonen met de verklarende variabelen

die voor het integrale taakgebied gelden, ligt niet in de door het IOO ge-

hanteerde methode besloten.

l) Verdeling in Verandering, pag. 126.
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Een bepaalde uitgavekategorie afzonderen van het bredere taakgebied kan

niettemin zinvol zijn indien daardoor in totaliteit een betere en meer

funktionele verklaring kan worden gevonden. Indien de afsplitsing evenwel

leidt tot het geheel onverklaard blijven van de betreffende uitgave is de

werkwijze niet altijd zinvol. Dit geldt temeer indien de aldus ontstane

onverklaarde uitgaven in een later stadium alsnog in het verklaringsmodel

worden opgenomen.

Samenvattend komen wij tot de konklusie dat er geen termen aanwezig

zijn om de uitgaven voor landwegen à priori buiten de analyses van de

totale uitgaven voor Verkeer en Waterstaat en Milieuhygiëne te houden.

Op de volgende pagina's staan de regressie-resultaten weergegeven van de

alternatieve analyses voor Verkeer en Waterstaat en Milieuhygiëne, inklu-

sief de uitgaven voor landwegen.

Zoals uit de tabellen voor 1970, 1975 en 1977 blijkt, zijn alle variabelen

signifikant op het 95 % - betrouwbaarheidsnivo. Slechts de variabele voor

de faktor vaarwegen ligt voor het jaar 1970 iets daaronder (betrouwbaarheids-

nivo 90 %). wanneer de analyse wordt uitgevoerd over de gemiddelde waarne-

mingen van de jaren 1970, 1975 en 1977, dan blijken de regressie-uitkomsten

vrijwel identiek aan de gemiddelde uitkomsten van de afzonderlijke regressies,

en zijn alle parameters signifikant op het 95 % - betrouwbaarheidsnivo. In

vergelijking met de oorspronkelijke resultaten (tabel 22) neemt de R2 af met

gemiddeld 11 %. Hier staat tegenover dat de uitgavenkategorie waarop de ver-

klaring betrekking heeft toeneemt met ruim 27 %.

Doordat de oorspronkelijke regressies op een kleinere uitgavenkategorie be-

trekking hebben,zijn de alternatieve specifikaties hiermee niet zonder meer

vergelijkbaar. Teneinde te kunnen bepalen welke vergelijkingen bij voorkeur

opgenomen moeten worden in het verklaringsmodel, kan als kriterium worden

genomen de mate waarin de interprovinciale uitgavenverschillen worden ver-

klaard. (R2)

Deze maatstaf kan eenvoudig worden berekend door met behulp van de gevonden

vergelijkingen een simulatie te maken van de uitgaven, en deze te vergelijken

met de werkelijk gedane uitgaven.

De simulatie met de oorspronkelijke vergelijkingen moet nog worden aangevuld

met een simulatie van de uitgaven voor landwegen, omdat deze kategorie niet
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in de betreffende vergelijkingen is opgenomen maar een onderdeel vormt

van de totale onverklaarde uitgaven. De aanvullende simulatie voor land-

wegen moet dus geschieden overeenkomstig de wijze waarop de totale on-

verklaarde uitgaven zijn verdeeld (het gemiddelde van een verdeling in

elf gelijke delen en een verdeling waarbij de gewichten van de exogene

faktoren proportioneel worden verhoogd voor het gewicht van de onver-

klaarde uitgavenkategorie).

Wanneer de simulatie van de oorspronkelijke regressie-vergelijkingen te-

samen met de gesimuleerde uitgaven voor landwegen worden vergeleken met

de feitelijke uitgaven voor Verkeer en waterstaat en Milieuhygiëne, dan

resulteert gemiddeld voor 1970, 1974 en 1977 een R2 van 0,74.

Vergelijking tussen de gesimuleerde uitgaven volgens de alternatieve

specifikaties geeft een gemiddelde R2 van 0,77.

Hieruit kan gekonkludeerd worden dat de alternatieve vergelijkingen een

betere passing vertonen waardoor opname in het verklaringsmodel een reële

optie is. Daarenboven pleit voor de alternatieve specifikaties dat hier-

door geen onverklaarde resten ontstaan met alle implikaties van dien.

Onderwijs, sport en kultuur.

In het rapport Verdeling in Verandering wordt ten aanzien van deze uitgaven-

kategorie onder andere opgemerkt:

Ten einde de ontwikkeling en de interprovinciale variatie van de overdrachts-

uitgaven op het gebied van onderwijs, sport en cultuur te bezien, zijn we

genoodzaakt een betrekkelijk groot aantal van provincie tot provincie ver-

schillende uitgaven bij elkaar te nemen. Het takenpakket bestaat uit een

groot aantal kleinere en in feite betrekkelijk heterogene elementen. Door

aggregatie wordt het takenpakket in zekere mate homogener, omdat incidente-

le, kleinere uitgaven elkaar kunnen compenseren. Men kan na aggregatie rede-

lijk goed van een functioneel samengevatte hoeveelheid overdrachtsuitgaven -

specifiek en in het algemeen ten behoeve van "sociaal-culturele en educa-

tieve" activiteiten - spreken.

Vatten we het beleidsterrein van onderwijs, sport en cultuur dus in een be-

trekkelijk groot geheel samen, daarbinnen kunnen toch ook enkele onderschei-
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dingen worden aangebracht. Gezien het wat verschillende karakter van de

bijdragen aan op dit gebied werkzame raden enerzijds en rechtstreekse

tegemoetkomingen in feitelijke voorzieningen anderzijds, zullen we de

subsidiëring van de raden uit het geheel isoleren. Omdat niet in alle

provincies de op dit terrein werkzame raden precies dezelfde taak hebben,

nemen we ter compensatie van taakverschillen de culturele, jeugd- en sport-

raden tezamen". l)

In tabel 23 staan de resultaten weergegeven van de analyses, zoals deze in

het IOO-verklaringsmodel zijn opgenomen.

Tabel 23 Analyse-resultaten van de bruto uitgaven voor onderwijs,
sport en kultuur, verdeeld naar uitgaven voor kulturele-,X)jeugd- en sportraden en overige uitgaven

Regressiekoêfficiënten (standaarddeviaties)

1970 1975

Overige uitgaven

Oppervlakte 0,28 1,27
(0,304) (0,676)

Inwonertal 1,45 2,24
(0,406) (0,896)

Gelijke delen 504,59 1614,68
(970,365) (2182)

R2 0,69 0,65

Uitgaven voor kulturele-, geen verklaring door exogene faktoren
jeugd en sportraden

x) voor 1977 is in het verklaringsmodel geen vergelijking opgenomen.

Van de afzonderlijk geanalyseerde uitgaven voor onderwijs, sport en kultuur

kon voor de interprovinciale uitgavenverschillen voor de raden geen verkla-

ring worden gevonden. Voor de kategorie Overige Uitgaven is voor de jaren

1970 en 1975 wel een vergelijking opgenomen in het verklaringsmodel. Van de-

1) Verdeling in Verandering, pag. 304 en 305.
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ze vergelijkingen liggen echter niet alle geschatte koêfficiênten op een

bevredigend signifikantienivo.

Met name het betrouwbaarheidsnivo van de parameter voor gelijke delen is

betrekkelijk laag (66 % voor 1970 en 74 % voor 1975).

Gezien deze povere resultaten rijst de vraag of het gemaakte onderscheid

tussen de uitgaven voor de aden en de overige uitgaven wel zinvol is.

In het voorgaande werd gesteld dat de totale uitgaven voor onderwijs, sport

en kultuur bestaan uit een groot aantal betrekkelijk heterogene elementen,

doch dat door aggregatie het takenpakket in zekere mate homogener wordt.

Door het IOO worden beide deelkategorieên gezien als een funktie van inwo-

nertal en oppervlakte. Theoretische overwegingen verzetten zich dus niet

tegen een integrale analyse. Het vermoeden dat voor de verklaring van de

interprovinciale uitgavenverschillen specifieke faktoren en het eigen pro-

vinciale beleid een belangrijke rol spelen, behoeft evenmin een doorslagge-

vend bezwaar te vormen.

Deze omstandigheden gelden in wezen voor vrijwel alle afzonderlijke deelta-

ken van de in het onderzoek gegroepeerde funktionele uitgavenkategorieën.

Het is juist een van de uitgangspunten van het onderzoek dat een veelheid

van specifieke omstandigheden tot uitdrukking kunnen komen in een aantal

globale en algemeen werkende faktoren.

Wordt aldus gekeken naar de totale uitgaven voor onderwijs, sport en kul-

tuur (tabel X.l, pag. 306, Verdeling in Verandering), dan valt op dat de

variatie over de elf provincies in de loop der tijd aanmerkelijk is afge-

nomen (in 1948 bedroeg de variatiekoëfficiênt 97 %, in 1977 34 %). Daar_

naast is van een zeer snelle groei sprake geweest. De groei in de geanaly-

seerde periode 1970 - 1977 is per provincie evenwel zeer ongelijkmatig ver-

lopen. De uitgaven van de provincie Groningen bijvoorbeeld stegen in die

periode ruim 520 %, voor Limburg bedroeg de stijging 187 %. De variatie-

koêfficiênt van alle groeipercentages bedraagt ruim 25 %. Omdat deze onge-

lijke groeifluktuaties niet in dezelfde mate in de exogene variabelen tot

uitdrukking komen, kunnen de regressies voor de afzonderlijke peiljaren

hierdoor ernstig beinvloed worden, waardoor onwaarschijnlijke verschuivingen

in de parameters optreden. Door evenwel de gemiddelde uitgaven van 1970 ,
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1975 en 1977 te analyseren kan de invloed van de ongelijke groei in be-

langrijke mate worden geëlimineerd.

Op de volgende pagina staan de regressieresultaten vermeld van de totale

bruto uitgaven voor onderwijs, sport en kultuur. De analyse is uitgevoerd

op de gemiddelde Cijfers Van de jaren 1970, 1975 en 1977.

In vergelijking met de oorspronkelijke regressies blijft de R2 Ongeveer ge-

lijk. De signifikantie van de parameter voor oppervlakte stijgt echter van

een gemiddeld betrouwbaarheidsnivo van 88 % tot boven de 95 %, terwijl de

betrouwbaarheid van de koêfficiënt voor gelijke delen toeneemt van gemiddeld

70 % tot 88 %. Daarnaast hebben de alternatieve specifikaties het voordeel

dat Zij betrekking hebben op de gehele periode 1970 - 1977, en dat geen on-

verklaarde uitgaven-kategorieën ontstaan.

59



Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

HEEREfiEIE RESULTHTEH f?@mfwm ...... J??

REGRESSIEWCUEFFICIEHTEH

CDEFFICIEHT Ei l É = 1.36783 í .EÉ5342 D

CUEFFICIEHT EC É 3 f 2„±9792 í „5fi5ü$2 3

U

PS
I

\.. (x
1

,v
l

1'I
I

|n
) \J 01 _\ (J ,_.1 I
3

x'ñ 1 ,_.n \J«UHnTHHTE E4l I

DETEEHÉHHTIE-COEFFICIEHT íEE) = „667415

NULTIFLE CGRRELHTIE~CUEFFILIEHT ÉE) = „d16955

,«~„....__~,--~.__-_«.__.~_-„„.-

.-.-`-.--.-.....~~.._.,~.-.__...._,..,..._„_

LIJST VEH STHEULEH
`.~~`_.~.`~-„l-,~~~~_-_~~

H 1 = UPPERVLHKTE
ï 2 = IHHOHERTHL
H a z GELIJHE DELEN
'f = TUTHLE BRUTTU uITcHwEH UHDEHMIJSJ SPORT EH GULTUUR

60



Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

Resterende onverklaarde uitgaven

Indien de hiervoor vermelde alternatieve specifikaties in het verklarings-

model worden opgenomen dan resteren de volgende, nog niet verklaarde uit-

gaven kategorieën:

- taak 1. Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid

- taak 9. Ekonomische aangelegenheden

- taak 10. Monumentenzorg en oudheidkunde

- taak 23. Huisvesting griffie en overig

Afzonderlijk beschouwd kon voor deze uitgaven geen statistisch bevredi-

gende verklaring worden gevonden. Hoewel de afzonderlijke taken niet aan-

toonbaar samenhangen met de beschouwde exogene variabelen, bestaat de mo-

gelijkheid dat de som van de uitgaven wel een funktionele relatie vertoont
met de objektieve omgevingsfaktoren.

Het geregistreerde uitgavenbeloop voor ekonomische aangelegenheden (taak 9)

vertoont in de tijd een instabiele onderlinge variatie. Zowel in de uit-

gaven voor monumentenzorg als in de uitgaven voor de huisvesting van de

griffie, komen incidenteel zeer heftige fluktuaties voor. Dit betekent

dat de keuze voor een peiljaar, of ook voor meerdere peiljaren, van in-

vloed zal zijn op een te leggen verband met objektieve omgevingsomstandig-

heden. Verschilt een mogelijk gevonden statistisch verband van jaar tot

jaar aanmerkelijk, dan zal niet van een objektief verband mogen worden ge-

sproken, maar moet dit eerder als toevallig worden aangemerkt.

Dit probleem kan worden ondervangen door de over een langere periode ge-
1

akkumuleerde netto uitgaven te analyseren.)

De aanvullende analyses van de gesommeerde - en in eerste instantie onver-

klaard gebleven - uitgaven, zijn derhalve uitgevoerd op de gemiddelde uit-

gaven van een zevental jaren (1971 t/m 1977). De beste verklaring wordt

verkregen door een kombinatie van de variabelen oppervlakte en bevolkings-

dichtheid. Zoals uit het overzicht van de regressie -resultaten blijkt kan

1) Verdeling in Verandering pagina 192.
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bijna 2/3 van de variantie worden verklaard. In het licht van de resul-

taten die in het onderzoek Verdeling in Verandering worden aangetroffen

is dit niet onbevredigend. Voorts kan nog worden opgemerkt dat alle para-

meters signifikant zijn op het 95 %-betrouwbaarheidsnivo.

In de Voorgaande paragrafen zijn voor een aantal uitgavenkategorieën al-

ternatieve vergelijkingen opgesteld. De daarin voorkomende regressie-

koëfficiënten kunnen overeenkomstig stap 3 worden omgezet in percentages.

Deze percentages geven aan welk deel van de uitgaven gegenereerd zijn
1)door de aanwezigheid en omvang van de objektieve omgevingsfaktoren

Tabel 24 Relatieve invloed Van de exogene variabelen op
enkele uitgavenkategorieën

Verkeer, waterstaat Inwonertal Vaarwegen Gelijke delen
en Milieuhygiëne

1970 45 % 11 % 34 %

1975 43 % 18 % 40 %

1977 42 % 14 % 44 %

Onderwijs, sport Inwonertal Oppervlakte Gelijke delen
en kultuur

Gemiddelde van
1970-1975-1977 28 6 46 '6 27 6

Totale overige Bevolkings- Oppervlakte Gelijke delen
uitgaven dichtheid

Gemiddelde van 24 % 37 % 38 %
1971 t/m 1977

Het oorspronkelijke verklaringsmodel had betrekking op gemiddeld 79 % van

de totale provinciale uitgaven, waardoor voor de resterende 21 % een nieuw

verklaringsprobleem ontstond. Dit probleem werd vervolgens opgelost door

het bestaande model met behulp van een bepaalde verdeelmethodiek op te

hogen voor de onverklaarde uitgaven. Zoals in het voorgaande uitvoerig is

betoogd, is deze konceptie in theoretisch opzicht niet konsistent.

l) Zie voor berekeningswijze appendix 3, pag. 9 en verder,Verdeling in
Verandering.

63



Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

Daarenboven kunnen bij de praktische uitvoering ook

enige kritische kanttekeningen worden geplaatst (berekeningen van de

extremen).

Wanneer evenwel de alternatieve specifikaties in het verklaringsmodel

worden opgenomen, dan heeft dit herziene model betrekking op 100 % van

de uitgaven. In dat geval ontstaan dus geen onverklaarde resten en is

de daaraan verbonden verdeelproblematiek niet meer aanwezig.

Indien vervolgens op het herziene model de berekeningen worden uitge-

voerd zoals beschreven in de stappen 4, 5 en 6, dan resulteert voor de

jaren 1970, 1975 en 1977 de volgende procentuele verdeling van de

provinciale uitgaven naar de invloed van verklarende faktoren.

Tabel 25 Procentuele verdeling van de provinciale uitgaven
naar de invloed van verklarende faktoren

1970 1975 1977

Gelijke delen 35,90 33,77 33,68

Inwonertal 40,47 40,43 41,16

Bevolkingsdichtheid 6,99 5,01 5,28

Oppervlakte 12,90 15,36 15,59

Gewogen vaarwegen 3,65 5,39 4,28

De procentuele verdeling, zoals weergegeven in tabel 25 is berekend op

basis van het herziene verklaringsmodel.

Over de wijze waarop het IOO de uitkomsten van het oorspronkelijke ver-

klaringsmodel vertaald naar een verdeelsleutel voor het Provinciefonds,

wordt in het rapport Verdeling in Verandering onder andere het volgende

opgemerkt (pag. 43):

"Op grond van de analyses van afzonderlijke beleidsonderdelen (verklaringe-

model) kunnen we tot twee belangrijke inzichten komen. Ten eerste kunnen

we vaststellen welke exogene faktoren over het geheel genomen van invloed

zijn op de interprovinciale uitgavenverschillen. Ten tweede komen we tot

een schatting (inklusief onzekerheidsmarge) van de gewichten die daarbij

waarschijnlijk aan de invloed van de exogene faktoren toekomen. Deze
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kennis zou uit een direkte analyse van de totale uitgaven niet zijn

ontstaan, omdat we daarbij ten zeerste zouden worden gehinderd door de

invloed van de bestaande verdeling van de algemene middelen. Uiteraard

is die invloed nu niet geheel afwezig, maar we kunnen er als het ware

enigszins "doorheen kijken". Met de vaststelling van de exogene fakto-

ren en de waarschijnlijke gewichten daarvan, formuleren we een "hypo-

these" die op zich weer statistisch kan worden getoetst. Omdat nu de

randvoorwaarde geldt dat de gewichten van de exogenen binnen een be-

paalde marge moeten liggen, is een bijzondere schattingsmethode nodig,

die bij herhaling ("iteratief") de juiste gewichten bepaalt. De dan

gevonden statistische verklaring wordt weer getoetst met gebruikelijke

statistische toetsen en verworpen of geaccepteerdf

Het IOO heeft als bijzondere schattingsmethode gekozen voor de gemengde

schattingsprocedure Van Teil-Goldberger. In de gemengde schattingsme-

thode wordt naast de set van waarnemingen uit het verleden, ook gebruik

gemaakt van à priori-informatie. Met de inbreng van à priori-informatie

wordt bedoeld de situatie dat de onderzoeker reeds een zeker inzicht

heeft in de waarde van de modelkoëfficiënten nog voordat de schattings-

ronde begint, en deze inzichten vervolgens inkorporeert in het model.

Deze à priori-kennis wordt in de gemengde schattingsmethode gekombi-

neerd met de gewone kleinste kwadratenschattingen . Het resultaat van

de analyse levert in beginsel een koëfficiënt op, welke een gewogen ge-

middelde is van de à priori koëfficiënt en de kleinste kwadratenschat-

ting. De weging geschiedt op basis van de respektievelijke standaard-

deviaties. Zoals reeds is opgemerkt is voor de schatting van de ver-

deelsleutel gebruik gemaakt van de gemengde schattingsmethode, waarbij

de uitkomst van het verklaringsmodel is ingebracht als à priori-informatie.

Vanwege de sterke multikolineariteit tussen inwonertallen en bevolkings-

dichtheid, kunnen deze grootheden niet tezamen in de gemengde schattingen

worden opgenomen. Het verdelende gewicht van de faktor bevolkings-

dichtheid is door het IOO derhalve à priori vastgesteld op 4 %. De ge-

mengde schattingen zijn vervolgens uitgevoerd op de niet door de ver-

deling van bevolkingsdichtheden verklaarde uitgavenresiduen. Dat wil

zeggen dat de analyses zijn uitgevoerd op de totale provinciale netto

uitgaven, verminderd met een aantal malen de bevolkingsdichtheid. Deze
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korrektiefaktor (overeenkomend met een verdelend gewicht van 4 %) komt

voor de verschillende jaren overeen met de volgende koëfficiënten:

- voor 1970 ; 2,626

- voor 1973 : 3,977

- voor 1975 ; 5,216

- voor 1977 ; 6,611

Om langs dezelfde werkwijze een nieuwe verdeelsleutel af te leiden

op basis van het herziene verklaringsmodel, dienen eerst de procentuele

verdelingen van tabel 25 te worden omgezet in modelkoëfficiënten, en

moeten de daarbij behorende standaarddeviaties worden berekend met be-

hulp van formule 1, pag. 37.

De faktor bevolkingsdichtheid heeft in het herziene verklaringsmodel een

zwaarder gewicht dan in het oorspronkelijke model. Gelet op de omvang van

dit verschil, kan de à priori bepaalde invloed van bevolkingsdichtheden

worden herschat op 6 %. De daarmee overeenkomende koëfficiënten bedragen

achtereenvolgens:

~ voor 1970 ; 3,936

- voor 1973 ; 5,961

- voor 1975 : 7,818

- voor 1977 : 9,912

De koëfficiënten en standaarddeviaties van het herziene verklaringsmodel

hebben na de korrektie voor bevolkingsdichtheid de volgende waarde:

Tabel 26 à priori koëfficiënten en standaarddeviaties () ten
behoeve van de gemengde schattingsprocedure, op
basis van het herziene verklaringsmodel

1970 1973 1975 1977

Gelijke delen 9.750 14.744 19.009 24.371
(1.788) (2.016) (4.151) (4.757)

Inwonertal 9.34 14,09 18,45 23.79
(0,83) (0,91) (1,87) (2,13)

Oppervlakte 1,08 1,84 2,66 3,47
(0,54) (0,61) (1,26) (1,45)

Gewogen vaarwegen 104,67 202,02 320,39 327,04
(61,41) (68,12) (139,29) (159,10)
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Afhankelijk van het te kiezen betrouwbaarheidsnivo, kunnen de maximum-

en minimum-koëfficiënten van tabel 26 berekend worden door een aantal

malen de standaarddeviaties bij de koëfficiënten op te tellen respek-

tievelijk af te trekken. De laatste stap die met behulp van de à priori

informatie moet worden gemaakt is de gemengde schattingsprocedure van

Teil-Goldberger (zie stap 11).

De uitkomsten van deze procedure staan vermeld in tabel 27 (Zie Volgende
pagina).

De resultaten van de gemengde schattingen zijn statistisch bevredigend.

De verklaarde variantie (R2) is hoog, terwijl alle parameters signifikant

zijn op het 95 % betrouwbaarheidsnivo. De regressiekoëfficiënten kunnen

vervolgens weer worden omgerekend naar gewichten. In tabel 28 staan de

resulterende procentuele verdelingen weergegeven. Het gewicht van de

faktor bevolkingsdichtheid is zoals reeds opgemekrt niet via de gemengde

schattingsmethode bepaald, doch à priori op 6 % geschat.

Tabel 28 Procentuele verdeling van de netto provinciale
uitgaven naar de invloed van verklarende faktoren

1970 1973 1975 1977

Gelijke delen 32,90 34,40 31,21 33,28

Inwonertal 42,11 41,55 38,92 39,95

Bevolkingsdichtheid 6,00 6,00 6,00 6,00

Oppervlakte 15,60 13,44 19,65 18,71

Gewogen vaarwegen 3,38 4,61 4,23 2,07

100 % 100 % 100 % 100 %

Deze verdeling betreft de totale netto provinciale uitgaven in de jaren

zeventig. Hierbij moet echter nog in aanmerking worden genomen dat de

netto uitgaven praktisch geheel uit twee inkomstenbronnen werden bekos-
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Tabel 27 A priori informatie, kleinste kwadratenschatting en
gemengde schattingen (de standaarddeviaties staan
tussen haakjes vermeld)

à priori kleinste kwadraten gemengde schat-
informatie schatting ting

koëfficiënten (4de iteratie)

Gelijke delen 9.750 7.985 8.949
(1.788) (1.447) (1.020)

Inwonertal 9,34 9,98 9,75
(0,83) (0,68) (0,51)

O Oppervlakte 1,08 1,53 1,31
2; (0,54) (0,44) (0,30)
H Gewogen vaarwegen 104,67 90,12 96,54

(61,41) (49,69) (37,67)
R2 0,984 0,983

Gelijke delen 14.744 14.584 14.554
(2.016) (1.884) (1.215)

Inwonertal 14,09 14,89 14,50
(0,91) (0,85) (0,59)

m Oppervlakte 1,84 1,63 1,75
5 (0,61) (0,57) (0,36)
H Gewogen vaarwegen 202,02 192,80 204,60

(68,12) (63,67) (44,74)
R2 0,988 0,988

Gelijke delen 19.009 15.699 17.598
(4.151) (3.249) (2.345)

Inwonertal 18,45 17,34 17,80
(1,87) (1,47) (1,13)

m Oppervlakte 2,66 4,16 3,40
3 (1,26) (0,99) (0,70)
H Gewogen vaarwegen 320,39 240,54 250,23

(139,29) (109,02) (84,73)
R2 0,979 0,976

Gelijke delen 24.371 23.654 24.054
(4.757) (3.222) (2.437)

Inwonertal 23,79 23,21 23,14
(2,13) (1,43) (1,15)

F Oppervlakte 3,47 4,44 4,15
5 (1,45) (0,98) (0,73)
H Gewogen vaarwegen 327,04 94,35 157,75

(159,10) (106,87) (86,52)
R2 0,986 0,986

68



Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

tigd, te weten:

de uitkering uit het Provinciefonds (cirka 85 %) en de kompensatie-uit-

kering voor het feitelijk ontbreken van een provinciaal belastinggebied

(cirka 15 %). De kompensatie-uitkering wordt gekenmerkt door een geheel

eigen verdeling over de provincies, - die in latere jaren - voortvloeit

uit de opbrengst motorrijtuigenbelasting. In termen van de exogene

faktoren is de kompensatie-uitkering praktisch volledig verdeeld naar rato

van de provinciale inwonertallen. Ter bepaling van de verdeelsleutel voor

het Provinciefonds die zodanig is dat de individuele provincies in staat

zijn uit beide inkomstenbronnen de benodigde uitgaven te financieren,

moet dan ook rekening worden gehouden met de eigen verdeling van de kom-

pensatie-uitkering (zie stap 14). In onderstaande tabel is eerst de ver-

deling van de totale netto uitgaven weergegeven, die overeenkomt met

de benodigde verdeling van het totaal van de algemene middelen (gemiddelde

van tabel 28). Vervolgens is de feitelijke verdeling van de kompensatie-

uitkering vermeld en tenslotte de dan resterende verdeling van de Provin_

ciefonds-uitkering.

Tabel 29 Procentuele verdeling van de netto provinciale uit-
gaven en de verdeling van de kompensatie-uitkering
en de daaruit afgeleide verdeling van de Provincie-
fondsuitkering

Uitgaven Algemene dekkingsmiddelen

Verdeling van
de netto totale

Verdeling van de
kompensatie-uit-

Afgeleide ver-
deling van de

uitgaven kering (15 %) Provinciefonds-
uitkering (85 %)

Gelijke delen 32,95 % - 3 % 39,29 %

Inwonertallen 40,63 % 103 % 29,63 %

Bevolkingsdichtheid 6,0 % 7,06 %

Oppervlakte 16,85 % 19,82 %

Gewogen vaarwegen 3,57 % 4,2 %

Uitgaande van de bestaande verdeling van de kompensatie-uitkering - ofwel

in de huidige situatie van een provinciale belastingheffing tot dit bedrag-
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is de verdeling van de Provinciefondsuitkering die ten nauwste aan-

sluit bij de feitelijke verschillen in uitgavennivo's vervat in de

volgende verdeelsleutel.

Tabel 30 Verdeelsleutel voor het Provinciefonds

Gelijke delen 39 %

Inwonertal 30 %

Bevolkingsdichtheid 7 %

Oppervlakte 20 %

Gewogen vaarwegen 4 %

100 %

Deze verdeelsleutel is vergelijkbaar met de door het IOO berekende sleutel

(tabel 11, stap 15) waarop het wetsontwerp Wijziging Regeling Provincie-

fonds is gebaseerd. De maximum- en minimumgewichten van de IGO-sleutel

zijn het gevolg van de gekozen oplossingen voor de onverklaarde uitgaven.

Doordat in het herziene verklaringsmodel geen onverklaarde uitgaven res-

teren bezit de daarop gebaseerde verdeelsleutel ook geen daarmee verge-

lijkbare minimum- en maximumgewichten.

Uitwerking per provincie

Uitgaande van een totale omvang van het Provinciefonds van 1 miljard gulden

zijn in tabel 31 de uitkeringsbedragen weergegeven volgens de huidige ver-

deling, de verdeling zoals aangegeven in het rapport Verdeling in Ver-

andering en tenslotte de uitkering volgens de alternatieve verdeelsleutel

(tabel 30). Zoals reeds opgemerkt is het wetsontwerp wijziging regeling

Provinciefonds gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek Verdeling in

Verandering . Doordat echter op enkele ondergeschikte punten van het onder-

zoekvoorstel wordt afgeweken,zijn de uitkeringsbedragen van tabel 31 vol-

gens de verdeelsleutel Verdeling in Verandering niet geheel vergelijkbaar

met de uit het wetsontwerp voortvloeiende verdeling. De afwijkingen zijn

echter betrekkelijk gering zodat tabel 31 niettemin een goed inzicht ver-
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schaft in de uitkeringsverschillen van de onderscheiden verdeelsleutels.

Tabel 31. Uitkering Provinciefonds volgens de huidige verdeel-
sleutel, volgens Verdeling in Verandering en volgens
de alternatieve verdeelsleutel (x 1 mln. gld.)

Uitkering Provinciefonds Verschil huidige uitke-
volgens: ring en:

huidige verdeling alterna-verdeling in alternatieve
Verdeling in veran- tieve Verandering sleutel

dering sleutel

1 2 3 2-1 3-1

Groningen 65,8 72,3 69,1 6,5 3,3

Friesland 78,1 84,3 80,1 6,2 2,0

Drenthe 64,7 67,0 65,0 2,3 0,3

Overijssel 88,2 83,7 85,5 - 4,5 - 2,7

Gelderland 112,7 99,5 105,5 - B,2 - 7,2

Utrecht 67,3 74,5 73,6 7,2 6,3

Noord-Holland 119,4 123,2 121,3 3,8 1,9

Zuid-Holland 145,8 150,6 147,1 4,8 1,3

Zeeland 59,2 60,4 61,2 1,2 2,0

Noord-Brabant 122,7 107,8 114,0 - M,9 - 8,7

Limburg 76,2 76,8 77,7 0,6 1,5

Het totale herverdelende effekt volgens het onderzoekresultaat Verdeling in

Verandering bedraagt ruim 65 miljoen gulden. Acht provincies zouden volgens

deze verdeling een hogere uitkering ontvangen. Deze toename komt geheel ten

laste van de inkomsten van de overige drie provincies Overijssel, Noord-

Brabant en Gelderland. Met name Noord-Brabant en Gelderland zouden gekonfron-

teerd worden met een aanzienlijk lagere uitkering (- 11 à 12 %). In verge-

lijking hiermee zijn de herverdelingseffekten van de alternatieve verdeel-

sleutel ten bedrage van 30 miljoen gulden belangrijk gematigder, en passen

in dat opzicht beter bij het karakter van de onderzoekmethode waarvan de

uitkomsten per definitie een relatieve waarde bezitten. Niettemin komt ook

volgens deze alternatieve verdeelsleutel de herverdeling geheel ten laste van

Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland en zijn de financiële gevolgen

voor de provincies Gelderland en Noord-Brabant nog steeds zeer ingrijpend.
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