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Beantwoording schriftelijke vragen ex
arl.47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer Dercksen
namens de PW betreffende opcenten
MRB (d.d. 2 oktober 2013)

Toelichtinq:
ln 2013 betaalt de automobilist een kleine € 20 miljard aan belastingen. Van alle autokosten bedragen de
belastingen een kleine 40 o/o, waarmee Nederland verreweg het slechtst scoort in Europa. Per auto per jaar
wordt er € 2.141 ,00 aan belastingen betaald. Daar tegenover staan slechts € 5,2 miljard aan uitgaven door de
overheid aan infrastructuur, waarbij de uitgaven aan het spoor nog zijn inbegrepen. Daarmee is de automobilist
dé melkkoe van de overheid.
ln 2014 gaat dit kabinet de lasten voor de automobilist nog eens met € 1 miljard verhogen.
Aan opcenten strijken de provincies € 1 ,5 miljard per jaar op.

1. Vraag:
Hoeveel heeft de provincie Utrecht de afgelopen 10 jaar (2003-2013) ontvangen aan opcenten en
hoeveel heeft de provincie daarvan uitgegeven aan onderhoud en aanleg van wegen, bedoelt voor
gebruik door de automobilist?

Antwoord:
De bedragen die de provincie Utrecht de afgelopen 11 jaar (2003 - 2013) heeft ontvangen aan
opcenten MRB, kunt u terugvinden in de jaarrekening van het desbetreffende jaar:

2008 2009 20r0 2011 2012 2013Jaar 2003 2004 2005 2006 2007
Paqina 123 53 207 13 17 16 19 16 18 17 13'
Najaarsrapportage 201 3

De (provinciale) opcenten op de MRB zijn onderdeel van onze 'algemene dekkingsmiddelen' (naast de
algemene uitkering uit het provinciefonds en onze treasury-inkomsten). De algemene
dekkingsmiddelen worden ingezet om de beleidsplannen van Provinciale Staten uit te voeren. Doordat
de opcenten deel uitmaken van onze algemene dekkingsmiddelen is het niet mogelijk aan te geven
welk deel hiervan (specifiek) is uitgegeven aan onderhoud en aanleg van wegen: dekking vindt immers
plaats vanuit de algemene dekkingsmiddelen. We kunnen m.a.w. niet aangeven in hoeverre een
uitgegeven euro met dekking uit onze algemene dekkingsmiddelen, specifiek gedekt wordt uit
opcenten MRB, de algemene uitkering of onze treasurybaten (uitwisselbaar).
De bedragen die de provincie Utrecht de afgelopen 11 jaar (2003 - 2013) heeft uitgegeven aan
onderhoud en aanleg van wegen kunt u terugvinden in de programmaverantwoording in de
jaarrekening van het desbetreffende jaar:
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2011 2012 2013Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
139 79 95 62 59 59 57 1grPaqina 183 160 97
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Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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