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Opening en welkom

Door voorzitter Marianne de Widt
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Introductie

Door gedeputeerde Robert Strijk
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Arjan Meerkerk | Concernadviseur Financiën

DE WERKING VAN HET 

PROVINCIEFONDS



Uit de Begroting 2022
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Provinciefonds – wettelijk kader

Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Regelt de financiële betrekkingen tussen het Rijk, provincies en 
gemeenten.

Artikel 3:

Er is een provinciefonds en een gemeentefonds. De fondsen zijn 
begrotingsfondsen.

Onze Ministers beheren de begroting van de fondsen.

• Beheren = minister van BZK

• Begroting = minister van Financiën
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Fondsbeheerders



Omvang provinciefonds (2021)

* Fluctueert jaarlijks
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Provinciefonds

totaal (alle provincies) Algemene uitkering

€ 2,4 mrd 

(Utrecht: ruim € 230 mln.)

Decentralisatie uitkeringen

€ 0,1 mrd 

(Utrecht: circa € 11 mln.)*

€ 2,5 mrd



Verschillende uitkeringen van het Rijk

1. Algemene uitkering

• Algemene middelen van de provincie (vrij besteedbaar)

2. Decentralisatie- (en integratie)uitkeringen

• DU: geen overgangstermijn vastgesteld;

• IU: binnen een bepaalde termijn opnemen in algemene uitkering.
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3. Specifieke uitkeringen (SPUK’s)
• Maken géén onderdeel uit van het provinciefonds;

• Uitkeringen voor een specifiek doel (doeluitkeringen);

• Niet vrij besteedbaar; verantwoordingsinformatie over besteding 

middelen via de SiSa-bijlage in de jaarrekening.



Inzicht in uitkeringsvormen (Utrecht)

Algemene uitkering (AU)

•

Decentralisatie uitkering 
(DU)

• Monumentenzorg

• Drugsafvaldumping

• PUEV

• U NED

• …

Specifieke uitkering (SPUK)

• Verkeer en Vervoer (was 
een DU)

• KTA MIRT

• Snelfietsroutes

• Verkeersmaatregelen

• MAAS-pilots

• N-wegen

• Bodemdaling Veenweiden

• Flexibele inzet woningbouw

• MIT-regeling

• MKB deals

• …
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Informatievoorziening

1. Provincies ontvangen 3x per jaar informatie van BZK over de 

(hoogte van de) provinciefondsuitkeringen via de circulaires:

• Mei 2021            : dit vormt voor ons de basis voor de Begroting 2022

• September 2021: dit vormt voor ons de basis voor de Kadernota 2023

• December 2021 : afronding lopend begrotingsjaar, verwerking in jaarrekening

2. De omvang van het provinciefonds (algemene uitkering) beweegt 

“trap-op-trap-af” mee met deel van de Rijksuitgaven
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Hoe wordt het geld verdeeld?
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1. Algemene Uitkering
a. Verdeling via een verdeelmodel

b. Het huidige model is van toepassing sinds de meicirculaire 2017 

c. De Fvw geeft vereisten waaraan het verdeelmodel minimaal moet voldoen (art. 8)

2. Decentralisatie uitkeringen 
a. Staan afzonderlijk vermeld in de opeenvolgende circulaires                                                      

Voorbeeld: ‘‘De provincie Utrecht ontvangt in 2021 eenmalig € 8,121 miljoen voor 

een pakket van maatregelen dat bijdraagt aan een goede bereikbaarheid van het 

Utrecht Science Park (…)’

b. Geen verdeelvraagstukken

Algemene uitkering

€ 2,4 mrd

Decentralisatie 

uitkeringen

€ 0,1 mrd



Werking verdeelmodel provinciefonds

1. Provincie specifiek vast bedrag (‘‘eigenheid’’ provincie)

2. Verdeelmaatstaven, met een bedrag per maatstaf

3. Hierover wordt de uitkeringsfactor toegepast (‘‘trap-op-trap-af’’)

4. Hierop wordt in mindering gebracht:
a. Belastingcapaciteit opcenten MRB, tegen een fictief tarief van 65,9 opcenten. De provincie 

Utrecht heft 74,9 opcenten in 2021 

b. Verondersteld rendement uit eigen vermogen (verkoop energiemaatschappij)
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Bijna € 0,5 mrd 

(Utrecht: € 41 mln.)Algemene uitkering

€ 2,4 mrd



Verdeelmaatstaven
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Maatstaf Bedrag Berekeningswijze

Inwoners + 166,74 Aantal inwoners

Inwoners landelijk 

gebied

+ 64,47 Het aandeel inwoners dat in een sterk landelijk gebied woont 

(gebied met een dichtheid van minder dan 1.000 adressen p/km²) . 

Aandeel 

binnenwater

+ 3,05 Het aantal hectaren binnenwater in de provincie gedeeld door het 

totaal aantal hectaren in de provincie. Dit getal wordt 

vermenigvuldigd met het aantal inwoners van de provincie.

Oeverlengte + 436,77 De totale lengte in hectometers van de oevers van het binnenwater 

in de provincie.

Miljoenen inwoners - 17,82 Hoe meer inwoners, hoe lager de uitkering per inwoner. 

Aantal inwoners² / 1 miljoen

Inwoners 

vervoerregio

- 91,35 Het aantal inwoners van de provincie dat woont in een vervoerregio 

die rechtstreeks door het Rijk wordt gefinancierd (NH en ZH).

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-490.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-490.html


Uitstapje - vervoerregio

De provincies Noord- en Zuid-

Holland hebben een aparte 

vervoerregio. Deze ontvangen een 

korting op algemene uitkering. 

Logica: in algemene uitkering zitten 

middelen voor Verkeer en Vervoer. 

Echter, die taken (en kosten) 

worden door de vervoerregio 

gedragen. Daarom in mindering 

brengen bij betreffende provincies.
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Verdeelmaatstaven
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Hoe verhoudt Utrecht zich tot de andere provincies op basis van de huidige maatstaven?



Aandachtspunten

1. Fluctuatie van de ramingen van de algemene uitkering

2. Decentralisatie uitkeringen worden als opbrengst verantwoord bij 

de algemene middelen. Het lastenbudget wordt begroot in het 

betreffende beleidsprogramma.  
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Ontwikkelingen

1. Lopende herijking verdeelmaatstaven provinciefonds

• In opdracht van fondsbeheerders

• Gewenste ingangsdatum 1-1-2023, uiterlijk begin 2022 besluit

• Herverdelen van de bestaande middelen, de taart wordt niet groter

• Invloed provincie Utrecht in proces beperkt

• Onze inzet:
• Meer criteria/maatstaven, die minder statisch van aard zijn. Meer dynamisch, rekening houden met 

groei of krimp. Kosten georiënteerd en oog houden voor maatschappelijke uitkomsten.

• Vooral een koppeling naar grootste kostenpost verkeer en vervoer via bijvoorbeeld ontwikkeling 

reizigersaantallen OV

2. Onderzoek naar alternatieven huidig belastinggebied
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Vragen

Gelegenheid tot het stellen (en beantwoorden) van vragen, eventueel 

met inzet van Mentimeter.
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Pauze
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Arjan Meerkerk | Concernadviseur Financiën

PROVINCIAAL BELASTINGGEBIED: 

OPCENTEN OP DE MRB



Regeerakkoord Rutte-IV
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“In de komende jaren wordt een nieuwe 

financieringssystematiek voor de periode na 2025 

uitgewerkt, waarbij de mogelijkheid voor een groter 

eigen belastinggebied wordt betrokken.”

“We introduceren in 2030 een systeem van Betalen 

naar Gebruik voor alle automobiliteit en stellen in 

deze kabinetsperiode wetgeving vast. Basis voor 

het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan 

het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks 

verreden aantal kilometers.”

Eerdere Statenbrief

over deze 

ontwikkelingen (juli 

2021).

http://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-van-GS-naar-PS/Statenbrief-herijking-provinciefonds-en-herziening-provinciaal-belastinggebied.pdf


Wettelijke grondslag

Het provinciaal belastinggebied is vastgelegd in de Provinciewet, 
hoofdstuk XV, artikel 220 t/m 232. Dit bestaat uit:

- Provinciale opcenten (artikel 222);

- Precariobelasting (artikel 222c);

- Provinciale heffingen:
- Leges;

- Ontgrondingenheffing;

- Grondwaterheffing.

Opgemerkt zij dat de provinciale opcenten een algemene dekkingsbron 
zijn, en dus niet specifiek ingezet hoeven te worden voor (auto)mobiliteit.
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Omvang inkomsten belastinggebied
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Provinciaal belastinggebied: opcenten MRB

De ontwikkeling van de omvang van de inkomsten uit de provinciale 

opcenten wordt bepaald door twee factoren:

1. De prijs (hoogte van de opcenten);

2. Het aantal voertuigen (belastingcapaciteit). 
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Provinciaal belastinggebied: opcenten MRB

Ad 1) de prijs = tarief van de opcenten

• Provinciale opcenten zijn een percentage op de hoofdsom 

• De hoofdsom is vastgesteld door het Rijk

• Het provinciale tarief is gemaximeerd door het Rijk (artikel 222, lid 2 

en 4) en bedraagt momenteel 116,8 opcenten

• De ontwikkeling van het provinciale tarief is een politieke keuze

• De hoogte van het tarief heeft geen effect op de uitkering uit het 

provinciefonds. 

10-1-2022 25



Provinciaal belastinggebied: opcenten MRB
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Voorbeeld tariefsverhoging per auto
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Provinciaal belastinggebied: opcenten MRB

Ad 2) Het aantal voertuigen (belastingcapaciteit)

• De omvang van het belastinggebied wordt bepaald door het aantal 

voertuigen

• Voor het van toepassing zijnde tarief aan opcenten is relevant:

– In welke gewichtsklasse vallen de voertuigen;

– Welk type voertuig is het (personenauto’s, campers of motoren);

– Wat is de emissiebron (benzine, diesel, hybride, gas, elektrisch, waterstof). 
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Omvang belastinggebied Utrecht
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• Momenteel bijna 730.000 voertuigen, waarvan circa 125.000 (17%) 
geregistreerd bij grootwagenparkhouders (GWH’s) met type ‘aansprakelijken’ 

• Jaarlijks wordt in de meicirculaire van het provinciefonds een groeipercentage 
gepresenteerd dat wordt toegepast in de meerjarige doorrekening van de 
begroting. In de laatste meicirculaire was dat 0,7%. Dat komt overeen met een 
jaarlijkse toename van circa 5.250 voertuigen. 



Provinciaal belastinggebied: opcenten MRB

De ontwikkeling van het aantal voertuigen wordt met name bepaald 

door:

1. Groei aantal woningen = huishoudens;

2. Gemiddeld autobezit per huishouden.

In de uitwerking van de Groeisprong 2040 zullen we op deze 

variabelen enkele doorrekeningen presenteren. Daarbij zij opgemerkt 

dat de keuze waar woningen worden gebouwd een relatie heeft met 

het gemiddelde autobezit. 
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Autobezit varieert per gemeente

Het CBS houdt het autobezit 

per huishouden bij. Dit 

varieert per gemeente en is 

ook inzichtelijk op wijkniveau.

Ter illustratie gemeente 

Utrecht.
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Provinciaal belastinggebied: opcenten MRB

Elektrische voertuigen

• De vrijstelling van het heffen van opcenten MRB van elektrische voertuigen 
(EV’s) is een beleidskeuze van het Rijk om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit 
is onderdeel van een pakket van maatregelen dat telkens een tijdshorizon heeft 
van 5 jaar. De huidige maatregelen lopen t/m 2025, waarbij nu is voorzien dat in 
dat jaar de korting nog 75% bedraagt. Vanuit 2026 komt de korting geheel te 
vervallen. 

• In 2024 wordt het pakket maatregelen geëvalueerd, en bezien of een eventuele 
verlenging dan van toepassing is. Vanwege deze onzekerheid is in de 
meerjarenbegroting van de provincie nog geen rekening gehouden met een 
extra opbrengst als de huidige vrijgestelde auto’s onder de heffing van de 
opcenten komen te vallen. 

• Uitgaande van huidige circa 30.000 auto’s resulteert dat in circa 5-6 mln. 
structurele extra opbrengsten
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Provinciaal belastinggebied: opcenten MRB

Relatie tot de provinciale P&C-cyclus:

1. Vaststelling hoogte tarief opcenten: voorstel in Kadernota en 
vaststelling via de Begroting;

2. Verwachte omvang belastinggebied inclusief groeipercentage: op 
basis van meicirculaire van het Rijk;

3. In de Begroting en de Jaarstukken wordt in de Paragraaf 
Weerstandsvermogen inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de 
onbenutte belastingcapaciteit is. Dit maakt onderdeel uit van de 
financiële weerbaarheid van de provincie (aangeduid als 
‘weerstandscapaciteit’).
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Vragen

Gelegenheid tot het stellen (en beantwoorden) van vragen, eventueel 

met inzet van Mentimeter.
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Janna Groot | Public Affairs

MIDDELEN VAN DERDEN: 

RIJK EN REGIO



Middelen van derden: Rijk en regio

Jaarlijkse middelen / lobby trajecten:

• Provinciefonds (vastgestelde verdeelsleutel en geënt op rijksbegroting = niet te belobbyen)

• MIRT/Mobiliteitsfonds, jaarlijkse lobby cyclus (zeer actieve lobby i.h.k.v. U Ned en verstedelijkingsplannen)

• Decentralisatie uitkeringen (één of meer provincies, zoals Drugsafvaldumping, K5) 

Trends naar meer regiodeals en incidentele fondsen (cofinancierings-eis):

• Woondeals;

• Regiodeals;

• Citydeals;

• Groeifonds;

• Ook veel deals zonder Rijksmiddelen!

Samenwerkingsovereenkomsten zonder noemenswaardige middelen:

• Strategisch plan verkeersveiligheid;

• Nationaal Toekomstbeeld Fiets;

• Schone Lucht Akkoord.
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Middelen van derden: Rijk en regio

Wat komt er met het nieuwe Regeerakkoord op ons af?

• Continuering Groeifonds (geen zicht op middelen);

• Continuering Regiodeals;

• Woningbouwimpuls (middelen komen uit gemeentefonds) en Volkshuisvestingsfonds, 
tevens 7,5 miljard voor 14 verstedelijkingsgebieden via mobiliteitsfonds;  

• Energie Transitiefonds (35 miljard extra middelen);

• Programma landelijk gebied (25 miljard extra middelen).

Hoe gaan we daar mee om?

• Eigen geld mee nemen (eis cofinanciering);

• Belangenbehartiging;

• Aandacht voor fondsenwerving Rijk (is nu niet belegd, CMT gaat kwartiermaker 
aanstellen). 
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Vragen

Gelegenheid tot het stellen (en beantwoorden) van vragen, eventueel 

met inzet van Mentimeter.
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Pauze
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Martin van der Does de Bye | Rebel Group

Bekostiging van integrale 
ruimtelijke opgaven



Groeisprong Provincie Utrecht - 2040: 
meer dan alleen huizen bouwen………..
En…… wie betaalt wat?



Financieren vs. bekostigen

42

Financiering: Het tijdelijk ter beschikking stellen van vermogen, bijvoorbeeld in de vorm van 

een lening. Die lening moet worden terugbetaald in de vorm van rente en aflossing. 

Financiering is nodig om de periode tussen investeringsuitgave en de inkomsten te 

overbruggen. 

Bekostiging: Om een lening af te kunnen betalen zijn inkomsten nodig. Het genereren van 

inkomsten noemen we bekostigen. Als een baathebbende (bekostiger) betaalt voor de waarde 

die het project voor hem heeft, dan resulteert dat in inkomsten voor het project. 

Bij onrendabele projecten of een gebrek aan publieke middelen is financiering geen alternatief 

voor bekostiging. Uiteindelijk moet namelijk altijd 100% van het project bekostigd worden.



Ladder van Bekostiging als principe voor eerlijke 
toedeling kosten



Huidige Baten Provincie

€ 

236

€ 

139

€ 40

EXPLOITATIEBATEN 

NAAR SOORT 2022

Provinciefonds 236 mln (57%)

MRB 139 mln (34%) 

Bijdragen derden 40 mln (9%)

→ Er is (veel) meer geld nodig!! 



Instrumenten Provincie: 

Nu: met name MRB en Provinciefonds

Optie: bijdrage Rijk en Regionale partners

Optie: EU-financiering

Alternatieve bekostiging:

Kan het anders?

Buitenlandse ervaringen

Denklijnen voor vergroting van de middelen



Alternatieve Bekostiging

Principe: de baathebbende partij(en) betaalt mee

Drie aspecten:
1. Extra middelen: welke opties zijn denkbaar en wat is de 

opbrengstpotentie?
2. Organisatie: welke partij staat aan de lat voor de toepassing?

3. Haalbaarheid en Toepasbaarheid: o.a. Rechtmatigheid, 

Doelmatigheid, Draagvlak PLUS wat is nodig om de opties te 

verzilveren (wet- en regelgeving)?

Nadere analyse: Studiegroep Alternatieve Bekostiging 

o.l.v. SG I&W (2020, interdepartementaal en G4)

Case studies in Nederland, ervaringen met name in 

buitenland



Case: Baathebbers betere bereikbaarheid/OV-systeem

47

* Betreft de meest voor de hand liggende bekostigingsbron, deze zijn niet uitputtend weergegeven.



Vijf instrumenten nader onderzocht

Case: Verbetering OV-bereikbaarheid Zuidelijke Randstad
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Bedragen NCW (periode 2025-2050)

Resultaten voor vijf instrumenten



50

Omschrijving Rechtmatig Doelmatig Uitvoerbaar Profijt-

beginsel

Maatschappelijk Bestuurlijk Noodzakelijk besluit / Complexiteit

Vaste afdracht nieuwbouw -/+ + 0 +  0/- - Aanpassing Omgevingswet

Interactie met kostenverhaal

Impact Anterieure Overeenkomsten gemeente-

ontwikkelaar

Ingezetenenheffing 0 + 0 +  - - Aanpassing Gemeente-/Provinciewet, samenhang 

herziening belastingstelsel

Verhoging OZB + 0 + +  0/- 0/- Aanpassing Financiële Verhoudingswet (geen 

korting Gemeentefonds)

Cordonheffing - + 0/+ 0/+ 0/- - Wetgeving noodzakelijk

Bestuurlijk/politiek (zeer) complex

Regeerakkoord gaat uit van rekening rijden

Tariefdifferentiatie OV + + + +  - - Concessieverleners moeten hiertoe bereid zijn. 

OV-reizigers extra laten betalen gevoelig

Haalbaarheid en Uitvoerbaarheid: 
Het gaat niet vanzelf!



Voorbeelden buitenland OV

Crossrail 2 in London

Bijna 60% als dekking voor realisatie:
• 15% uit exploitatiebijdrage
• 9% uit koppeling met 

gebiedsontwikkeling
• 17% uit heffing op vastgoed 
• 15% uit bijdrage van inwoners met 

tariefdifferentiatie

Versement Transport Parijs

• Bereikbaarheidsheffing/belasting. De 
heffing is daarbij gekoppeld aan 
bedrijven/werkgevers.:

• lokale werkgeverspremie op de bruto 
loonsom van de bedrijven die gevestigd 
zijn in de ‘périmètre de transport urbain’.

• Opbrengsten ge-oormerkt voor bijdrage 
aan investering/ exploitatie OV



Vragen

Ziet u perspectief in het nader verkennen van de 

mogelijkheden voor de bekostiging of heeft u voorkeur voor 

het maximaliseren van de bestaande instrumenten van de 

Provincie?

Welke instrument spreekt u het meeste aan?



Vragen

Gelegenheid tot het stellen (en beantwoorden) van vragen, eventueel 

met inzet van Mentimeter.
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Ter afronding

Reflectie en vervolgstappen door gedeputeerde Robert Strijk
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Afsluiting

Afsluiting door de voorzitter Marianne de Widt
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