
 

 

 

MEMORANDUM 

 

DATUM 10-3-2022 

AAN Provinciale Staten 

VAN Robert Strijk 

DOORKIESNUMMER 030-2583514 

ONDERWERP 
Werksessie ‘Utrechtse inzet voor toekomstig provinciaal belastinggebied’, als onderdeel 
van de Groeisprong Utrecht 2040 op woensdag 16 maart 2022 

Geachte Statenleden, 

 

Op woensdag 16 maart 2022 staat er van 13.00 – 15.00 uur een werksessie gepland in het kader van de 

Groeisprong Utrecht 2040. U wordt tijdens deze sessie gevraagd om uw mening te geven en met elkaar in 

gesprek te gaan over de Utrechtse inzet voor het toekomstig provinciaal belastinggebied. 

 

Voorafgaande aan deze sessie zijn reeds eerder onderstaande stukken met uw Staten gedeeld die behulpzaam 

zijn in de afweging om te komen tot een Utrechtse inzet voor het toekomstig provinciaal belastinggebied: 

1. Het op 15 april 2021 gepubliceerde rapport ‘Herziening provinciaal belastinggebied’ van het ministerie 

van BZK dat als bijlage bij onze Statenbrief van juli 2021 is toegevoegd; 

2. Memorandum van 22 februari 2022 van gedeputeerde Strijk met daarin een voorstel voor de voorkeur 

van het college voor de Utrechtse inzet voor het toekomstig provinciaal belastinggebied.  

 

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit: 

 

Thema Wie Tijd 

Opening en welkom door de voorzitter Voorzitter 13:00 – 13:05 

Introductie op de bijeenkomst Robert Strijk 13:05 – 13:10 

Toelichting op het rapport ‘Herziening provinciaal 
belastinggebied’ inclusief een schets van de bredere context 
waarin dit proces zich bevindt met het Rijk, de verschillende 
ministeries en de rol daarin van het IPO en de provincie Utrecht.  

Arjan Meerkerk 13:10 – 13:40 

Toelichting op het reeds verstuurde voorstel voor voorkeur van 
Utrechtse inzet qua toekomstig provinciaal belastinggebied: 

1. De provincie Utrecht streeft naar het uitbreiden van het 
provinciaal belastinggebied; 

2. De opcenten op de Motorrijtuigenbelasting is niet het 
gewenste belastinggebied; 

3. De provincie Utrecht heeft een voorkeur voor een 
provinciale onroerendezaakbelasting (OZB); 

4. Daarbij heeft de provincie Utrecht ook de voorkeur dat 
de provinciale OZB een brede grondslag heeft en 
daarmee wordt betaald door eigenaren van woningen 
en niet-woningen (bedrijven). 

Robert Strijk 13:40 – 13:50 

Onderling gesprek voor de Utrechtse inzet qua voorkeur(en) 
voor het toekomstig provinciaal belastinggebied. Dat standpunt 
zal ingebracht worden in de gesprekken met het Rijk en in IPO-
verband.  

Statenleden en 
Robert Strijk 

13:50 – 14:50 

Korte reflectie en vervolgstappen Robert Strijk 14:50 – 14:55 

Afsluiting door de voorzitter Voorzitter 14:55 – 15:00 

 

We nodigen u van harte uit om deze werksessie bij te wonen en daar uw input te geven, om zo met elkaar tot een 

standpuntbepaling te komen van de Utrechtse inzet.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Robert Strijk 

Gedeputeerde Financiën 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/15-september/09:00/2021BEM149-03-2-Rapport-herziening-provinciaal-belastinggebied.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/15-september/09:00/2-6-SB-Herijking-provinciefonds-en-herziening-provinciaal-belastinggebied-2021BEM149
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Amendement/Memorandum-provinciaal-belastinggebied.pdf

