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Toelichtinq:
Op 4 juli jl. is er in de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel Schatkistbankieren. Helaas zijn de
amendementen die o.m. meer ruimte zouden moeten creëren voor het onderling lenen tussen provincies en
gemeenten daarbij verworpen. Minstens zo zorgelijk vindt het CDA dat een motie over de streekfondsen geen
meerderheid heeft gekregen. Ook in Utrecht is een deel van de tegoeden gestald op een streekrekening (vaak
samen met private partijen), waarbij een deel van de rente wordt afgestaan aan het streekfonds ter financiering
van investeringen/beheer van landschap en natuur. ln onze provincie zijn er vier Streekfondsen: Streekfonds
Arkemheen Eemland, Stichting Streekfonds de Utrechtse Waarden, Binnenveldfonds en Streekfonds Utrechtse
Heuvelrug. De minister bleek niet bereid om de uitzonderingsbepaling in de wet in te zetten voor de
streekfondsen. Dit betekent een klap voor de natuur- en landschapsontwikkeling in de provincies op publiek-
private basis. Het groenfonds, de provinciale landschappen en het IPO zijn hierover allemaal zeer verbolgen.

1. Wat zijn de directe en indirecte consequenties van dit wetsvoorstel voor de streekfondsen in de
provincie Utrecht?

Antwoord:
De streekfondsen verkrijgen inkomsten uit subsidies, donaties, schenkingen, legaten en dergelijke.
Deze mogelijkheden worden niet belemmerd door het wetsvoorstel. Daarnaast bestaat een
mogelijkheid om via een faciliteit van de Rabobank te sparen op een zogenaamde streekrekening
waarop aan de deelnemers een relatief aantrekkelijke rente wordt vergoed en waarboven de
Rabobank over de uitbetaalde rente op deze streekrekeningen 5% rechtstreeks aan het streekfonds
doneert. Van de streekrekening wordt gebruik gemaakt door particulieren, bedrijven en lokale
overheden. Particulieren en bedrijven kunnen dit gewoon voortzetten, alleen lokale overheden mogen
dit niet meer doen ten gevolge van het wetsvoorstel.
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De consequenties voor de streekfondsen zijn dus aan te duiden met het wegvallen van de donaties
van de Rabobank over de tegoeden van lokale overheden op de streekrekeningen. Qua orde van
grootte spreken we hier over wegvallende inkomsten van € 750,- per jaar per € 1 .000.000,- aan saldo
dat door overheden op deze rekening zou worden aangehouden. (Het maximum bedrag dat een
overheid op een streekrekening mocht aanhouden bedroeg overigens € 5.000.000,-).
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