
A53 VERWORPEN

Amendement dekkingsvariant opcenten

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2021, ter bespreking van de kadernota 

2022-2025

Constaterende dat:

- Het college voorstelt om bovenop de jaarlijkse indexering de provinciale opcenten vanaf 

2022 met 2 % (structureel € 2,8 miljoen) te verhogen;

Overwegende dat:

- Als gevolg van de coronacrisis inwoners van Utrecht economische tegenspoed en dalende 

koopkracht ervaren;

- De verhoging van de opcenten ten koste gaan van koopkracht van inwoners van Utrecht;

- Stimulering van de koopkracht van inwoners van Utrecht het meest directe effect heeft op de 

economie in Utrecht en daarmee de werkgelegenheid;

- Inwoners van Utrecht niet alleen geconfronteerd worden met de stijging van opcenten, maar 

ook van waterschapslasten, OZB, energieheffingen etc.;

- De provincie in 2020 gruwelijk veel geld niet heeft uitgegeven en er eerst maar eens gestuurd 

moet worden op realisatie van alle bestaande plannen voordat de autorijdende inwoners van 

de provincie Utrecht nog verder uitgeknepen worden.

Wijzigen Statenvoorstel 2021BEM108 als volgt: 

1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen met daarin de opgenomen uitgangspunten en 

overwegingen die het college hanteert bij het opstellen van de Begroting 2022 en het daarin op te 

nemen meerjarenperspectief 2023-2025: 

a. € 25,478 miljoen aan extra opbrengsten als gevolg van bijstellingen op het meerjarig 

financieel saldo dat is gepresenteerd bij de Begroting 2021, bestaande uit:

i. Actualisatie opbrengsten september-en decembercirculaire 2020 van het provinciefonds en 

de opcenten op de motorrijtuigenbelasting: € 8.304.000 € 1.004.000; 

ii. Actualisatie en toevoeging stelpost loon/prijscompensatie: -/-€ 3.686.000;

iii. Vrijval budgetten als gevolg van reeds verantwoorde lasten in de jaarrekening 2020: € 

7.895.000;

iv. Overige (presentatie) bijstellingen: € 2.965.000.

b. € 104,613 € 100,093 miljoen aan extra benodigde middelen voor nieuwe ambities 

voortkomend uit Omgevingsvisie en/of beleidsakkoord, bestaande uit voorstellen in:

i. Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling: € 9.624.000 € 8.284.000;

ii. Programma 2. Landelijk gebied: € 28.302.000 € 25.122.000;

iii. Programma 3. Bodem, water en milieu: € 8.950.000;

iv. Programma 4. Energietransitie: € 1.720.000;

v. Programma 5. Bereikbaarheid I –Algemeen: € 8.804.000;



vi. Programma 6. Bereikbaarheid II –Openbaar Vervoer: € 12.944.000;

vii. Programma 7. Cultuur en erfgoed: € 2.140.000;

viii. Programma 8. Economie: € 20.066.000

ix. Programma 9. Bestuur: € 3.685.000;

x. Overzicht Overhead: € 5.562.000;

xi. Algemene middelen: € 2.816.000.

c. € 29,394 miljoen € 52,074 miljoen aan opbrengsten uit dekkingsvoorstellen, bestaande uit:

i. Adaptief begroten (incidenteel lagere lasten)door latere indiensttreding medewerkers in 

2022: € 703.000;

ii. Adaptief begroten (incidenteel lagere lasten) door 1% extra vertragingsfactor op bestaande 

materiële budgetten in 2022: € 2.431.000;

iii. Bijstelling adaptief begroten (incidenteel hogere lasten)door het bij de Begroting 2021 

opgenomen percentage van2% vertragingsfactor op materiële budgetten te verlagen naar 1% 

voor de jaren 2023 en 2024: -/-€4.300.000;

iv. Structurele besparingsopgave (structureel lagere lasten) van 1% op de materiële 

budgetten vanaf 2023: € 7.200.000;

v. Gedeeltelijke vrijval reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen: € 22.500.000, waarbij 

structureel € 1.250.000 aan aanvullende middelen is opgenomen in het voorstel in 

programma 5. Bereikbaarheid I –Algemeen; 

vi. Verwachte extra bijdrage vanuit het Rijk voor financiering regierol Regionale Energie 

Infrastructuur vanaf 2024: € 430.000.

vii. Structurele besparing bestaande uit voorstellen in 

programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling € 680.000

programma 7 Cultuur en erfgoed € 3.400.000

programma 9 Bestuur € 3.000.000

overhead € 8.400.000

algemene dekkingsmiddelen € 6.800.000

d.          Voor het resterende nog te dekken begrotingssaldo à € 46,114 miljoen kennis te nemen van 

de drie gepresenteerde dekkingsvarianten en te kiezen voor variant 2, bestaande uit:

i.€ 2,8 miljoen aan opbrengsten per jaardoor een eenmalige, extra verhoging van 2% van de 

opcenten op de motorrijtuigenbelasting per 2022, welke gedurende vier jaar cumuleert tot € 

11,2 miljoen meeropbrengsten;

ii.€ 34,914miljoenaan onttrekkingen aan de saldireserve. 

d. Het resterende nog te dekken begrotingssaldo te onttrekken aan de saldireserve



2. De te hanteren indexatiepercentages bij het opstellen van de Begroting 2022 vast te stellen 

op:

a. Geprognosticeerde loonstijging: 1,2%

b. Prijscompensatie: 1,4%

c. Consumentenprijsindex: 1,5%

d. En deze toe te passen op de aangegeven onderwerpen, zoals in de tabel in paragraaf 4.3.2 

Toe te passen indexatiecijfers in de Kadernota is weergegeven, met uitzondering van opcenten. 

3. GS de opdracht te geven om:

a. In de Kadernota 2023-2026 uitgewerkte voorstellen te presenteren die invullinggeven aan 

de voorgestelde structurele besparingsopgave vanaf 2022 van jaarlijks € 0,6 miljoen en vanaf 

2023 van jaarlijks € 1,8 miljoen op de materiële budgetten.

Vincent Janssen, VVD



Dekkingsvoorstel provinciale opcenten op niveau 2020, dekking voor 2022:

Voorstel Programma Bedrag x € 1.000,-

Niet verhogen opcenten (2%) Alg.dekkingsmiddelen -2800

Niet indexeren opcenten 2022 

(1,5%)

Alg.dekkingsmiddelen -2100

Terugdraaien indexering opcenten 

2021 (1,7%)

Alg.dekkingsmiddelen -2400

Geen uitbreiding coördinatiepunt 

omgevingsbeleid

1 Ruimtelijke ontwikkeling 115

Geen coördinatieposten 

gemeentelijke ruimtelijke visies

1 Ruimtelijke ontwikkeling 220

Verlagen budget PARK 1 Ruimtelijke ontwikkeling 170

Schrappen programma Biodiversiteit 

in Stad en Dorp

2 Landelijk gebied 750

Stoppen sportbeleid 2 Landelijk gebied 45

Stoppen met inzet profiel eeuwig 

jong, versterken cultuurhuizen en 

inzet kunstbende

7 Cultuur en erfgoed 750

Stoppen met inzet 

cultuurparticipatie

7 Cultuur en erfgoed 100

Jaarlijkse feedback Utrechters 

schrappen

9 Bestuur 50

Staat van Utrecht vervangen door 

openbare CBS-data

9 Bestuur 200

Verlagen begrotingspost Europa 9 Bestuur 500

Schrappen innovatiebudget directie Overhead 600

Verlagen algemeen 

bedrijfvoeringsbudget

Overhead 500

Aframen vacatureruimte 

bedrijfsvoering

Overhead 1000

Verlagen post onvoorzien tot € 0,1 

miljoen

Alg. dekkingsmiddelen 1700

Structurele besparing op materiële 

budgetten per 2022

Alle 600

Totaal 0






