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6 VVD Vincent Janssen FAC Begroting 2023 10 - Algemene vraag De provincie hoeft nu niet te lenen. De verwachting is dat in de 

komende jaren wel geleend moet worden. Hoe werkt de rentelasten 
door richting Hart vd Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg

Zodra de provincie besluit om intern rente door te rekenen, zal dat ook effect hebben 
op de grondexploitaties (grex) Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. Dit 
kostenverhogende effect wordt dan in de jaarlijkse herziening van de grex-en 
opgenomen. Begin 2023 stelt PS de nieuwe treasury strategie vast. Bij de vorige 
strategie werd nog uitgegaan van een rente van nul procent. In de treasurystrategie 
zullen we ook ingaan op de rentetoerekening aan kapitaalgoederen, gronden en 
grondexploitaties.

Strijk Eric Philips

8 VVD Vincent Janssen FAC Begroting 2023 10 - Algemene vraag Tot wanneer loopt de regeling voor elektrische auto’s bij het bepalen 
van de MRB en is het effect van de provinciefonds hierin 
meegenomen? Er is nu rekening gehouden met een hogere opbrengst 
bij de MRB. Is hier nu een risico in meegenomen?

Onder de huidige wetgeving van het Rijk geldt dat elektrische auto’s geheel, en 
zuinige auto’s, gedeeltelijk, zijn vrijgesteld van het betalen van motorrijtuigenbelasting 
en daarmee dus ook voor de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Deze 
afspraak geldt tot en met 2024. Vanaf 2025 wordt de korting beperkt tot 25% en vanaf 
2026 is er geen korting meer. Uiterlijk in 2024 vindt besluitvorming door het Rijk plaats 
over de vraag of de huidige vrijstelling wordt verlengd. Voor nu gaan we er in de 
Begroting van uit dat de zuinige auto’s weer onder de heffing worden gebracht van de 
motorrijtuigenbelasting en daarmee dus ook provinciale opcenten gaan betalen.
Het kan echter ook zijn dat wordt besloten om de vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s wordt verlengd.
Dit zal dan ook betekenen dat we (via het IPO) in gesprek gaan met het Rijk om de 
huidige compensatie voor gederfde opcenten aan de provincies te verlengen. In maart 
2022 heeft het kabinet namelijk besloten provincies met terugwerkende kracht te 
compenseren voor deze gederfde inkomsten aan opcenten en dit is verwerkt in de 
meicirculaire van 2022. Een consistente gedragslijn zou alsdan dus ook zijn dat het 
kabinet hiervoor compenseert. Mocht het kabinet de vrijstelling van MRB voor 
elektrische auto's doorzetten en niet compenseren, dan leidt dit lagere baten bij de 
provincie. Dit zou alsdan leiden tot lagere baten.
Een toename van de belastingcapaciteit (namelijk, meer auto’s onder de heffing) heeft 
ook effect op de vereveningssystematiek tussen provincies in het provinciefonds. De 
mate waarin dit effect optreedt is bij ons echter niet bekend en niet doorgerekend. Er 
is dus inderdaad sprake van een risico in de prognose van de baten. 

Strijk Rosalinde Bosschermuller

9 ChristenUnie Harry Wolting FAC Begroting 2023 5 9 - Bestuur Waar is de post reserves onder bestuur uit opgebouwd? Betreft dit alle 
reserves en is dit dus in mindering gebracht op andere programma's?

Het bedrag van € 124,3 miljoen betreft het totaal van de stortingen vanuit de 
programma's en algemene middelen. Dit geldt ook voor het de onttrekking uit de 
reserves van € 178,1 miljoen onder de overige inkomsten. De bedragen komen uit het 
overzicht van baten en lasten opgenomen op pagina 22 van de begroting.

Strijk Eric Philips

41 VVD Vincent Jansen FAC Begroting 2023  10 - Algemene vraag In 2022 is er onderzoek van universiteit naar KPI's geweest. Wordt er 
nog opvolging gegeven aan het rapport?

In zijn algemeenheid leidde het onderzoek van studenten van de opleiding Bestuurs- 
en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht tot de aanbeveling 
indicatoren aan te scherpen en in de teksten duidelijker het beoogde doel van een 
activiteit te omschrijven. Dit heeft bijvoorbeeld bij het programma economie geleid tot 
het voorstel een aantal indicatoren te vervengen. Ook is er bij het schrijven van de 
teksten geprobeerd invulling te geven aan de aanbeverlingen. Wij zijn benieuwd of uw 
staten de verbeteringen herkend.

Strijk
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