
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

DATUM 10-1-2022 

AAN Provinciale Staten 

VAN Robert Strijk 

ONDERWERP Programma Informatiesessie Groeisprong Utrecht 2040 op 12 januari 2022 

 

Op 21 december jl. ontving u onze statenbrief ‘Groeisprong Utrecht 2040 – update december 2021’(kenmerk 

2022BEM25-01). Daarin kondigden wij aan om één informatiesessie en vier werksessies te organiseren in het 

eerste kwartaal van dit jaar. De informatiesessie staat gepland op a.s. woensdagavond 12 januari. Die avond 

geven enkele ambtenaren van onze provincie u met behulp van een PowerPoint-presentatie inzicht in de 

inkomstenstromen van onze provincie. Er worden deze avond geen beleidsmatige keuzes voorgelegd. De 

geboden informatie helpt u echter wél om deze keuzen later in het traject van de Groeisprong 2040 te kunnen 

maken. 

 

In de presentatie gaan wij die avond in op de volgende zaken: 

a. De omvang, spelregels en verdelingsmaatstaven van het provinciefonds; 

b. Overige uitkeringen van het Rijk;  

c. De knoppen waar u als Provinciale Staten aan kunt draaien als het gaat om het vergroten van de 

opbrengsten;  

d. De (overige) kansen die we zien om de opbrengsten te vergroten; 

e. Actuele ontwikkelingen rondom de herverdeling van het provinciefonds en de opcenten 

Motorrijtuigenbelasting;  

f. De intenties in het recent gepubliceerde coalitieakkoord 2021 – 2025 van het kabinet Rutte-IV m.b.t. 

het uitwerken van een nieuwe financieringssystematiek voor medeoverheden voor de periode na 

2025, waarbij de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied wordt betrokken. 

 

Op de volgende pagina treft u de programma- en tijdsindeling van de informatiesessie aan.  

 

Wij hopen van harte op uw aanwezigheid!  

  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2022/26-januari/09:00/2022BEM25-01-Statenbrief-Groeisprong-Utrecht-2040-update-december-2021.pdf
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Bijlage: Programma 

Thema Wie Tijd 

Opening en welkom door de voorzitter Marianne de Widt 19:30 - 19:35  

Introductie op de informatiesessie Robert Strijk 19:35 - 19:45 

De werking van het provinciefonds 

• Financiële verhoudingswet (Fvw) 

• Algemene-, decentralisatie- en specifieke uitkering 

• Verdeelmaatstaven 

Arjan Meerkerk 19:45 – 20:10 

Gelegenheid voor vragen en/of korte peiling via Mentimeter  20:10 - 20:20 

PAUZE  20:20 - 20:30 

Provinciaal belastinggebied; opcenten MRB 

• Wettelijke grondslag provinciaal belastinggebied 

• Omvang provinciaal belastinggebied 

• Ontwikkelingen (Rutte-IV); elektrisch rijden, rekeningrijden, … 

Arjan Meerkerk 20:30 - 20:50 

Gelegenheid voor vragen en/of korte peiling via Mentimeter  20:50 - 21:00 

Financieringsmogelijkheden Rijk/Regio 

• Lobby op bestaande fondsen 

• Trends naar meer regiodeals en incidentele fondsen 

• Wat komt er met nieuwe Regeerakkoord op ons af 

Janna Groot 21:00 - 21:15 

Gelegenheid voor vragen en/of korte peiling via Mentimeter  21:15 - 21:25 

PAUZE  21:25 - 21:35 

Bekostiging van integrale ruimtelijke opgaven 

• Financieren versus bekostigen 

• Alternatieve bekostiging 

• Casuïstiek; binnen- en buitenland 

Martin van der Does 
– de Bye 

21:35 - 22:00 

Gelegenheid voor vragen en/of korte peiling via Mentimeter  22:00 – 22:15 

Korte reflectie en vervolgstappen Groeisprong 2040 Robert Strijk 22:15 – 22:25 

Afsluiting door de voorzitter Marianne de Widt 22:25 – 22:30 

   

 

  


