Informatiesessie Provinciale Staten
Ontwikkeling belastinggebied en andere baten
17 juni 2022
Afdeling Financiën

Programma 13.00-14.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding
Batenzijde provinciale begroting
Leges
Motorrijtuigenbelasting (MRB)
Provinciefonds
Voornemens uit coalitieakkoord Rijk
- accres provinciefonds
- invoering betalen naar gebruik (BnG)
- invoering nieuw/alternatief belastinggebied provincies
7. Vervolgproces / vragen

1. Inleiding
Aanleiding deze informatiesessie:
- Technische toelichting actuele ontwikkelingen
- Input voor bestuurlijke bespreking in Statencommissie Bestuur van 1 juli
Specifiek aandacht voor ontwikkelingen:
- Wijzigingen legesverordening
- Stand van zaken herijking provinciefonds
- Voornemens Rijk voor nieuwe financiering o.m. nieuw belastinggebied provincies

2. Batenzijde provinciale begroting 2022

3. Leges betekenis en historie
Algemeen:
• Leges zijn vergoedingen voor kosten die de overheid maakt ten behoeve van de dienstverlening
aan individuele burgers en het bedrijfsleven
• Tarief mag geen belemmering zijn gebruik diensten én geen winst maken
Tijdlijn Leges 2018 tot en met 2023:
2018
• Natuurleges
• Verhogen
kostendekkingsgraad

2019
• Tussenevaluatie
• Besluit volledige evaluatie
in 2021

2021
• Wabo BRIKS taken per 11-2021
• Evaluatie uitgevoerd

2022
• Voorstel per 1-7-2022
aanpassing Natuurleges
o.a. n.a.v. evaluatie

2023
• Invoering Omgevingswet
(voorlopig)
• Voorstel om milieuleges in
te voeren

Vanaf 2018
• In 2018 natuurleges ingevoerd naar aanleiding van Zerobased operatie uit 2016/2017
• Overige legestarieven verhoogd vanwege lage kostendekkingsgraad
• Tussenevaluatie in juli 2019
• In 2019 PS besloten houden volledige evaluatie in 2021

3. Leges ontwikkelingen evaluatie
Vanaf 2021
• Leges voor WABO Briks taken
BRIKS-taken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving voor Bouwen, Reclame, Inritten,
Kappen en Slopen
Evaluatie 2021
• 4 februari 2022 informatiesessie met PS uitkomsten evaluatie en invoering Omgevingswet
• Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023
• Op dit moment PS voorstel om vooruitlopend aan OW per 1 juli 2022 al aantal wijzigingen door te
voeren (met name binnen categorie Natuur):
Aangepast tarief wijziging geldigheidsduur
Géén leges bij wijziging tenaamstelling
Aanpassing vrijstellingsartikel
Tarief ingevoerd voor PAS meldingen

3. Leges ontwikkeling invoering Omgevingswet
Omgevingswet (ws per 1 januari 2023)
• Huidige verordeningen aanpassen aan systematiek Omgevingswet
• Nieuw is mogelijkheid om milieuleges in te voeren, waren sinds 1998 vrijgesteld
• Zeeland en overige provincies voorstander invoeren milieuleges, trekken samen op met overige
provincies
• Leges dienen ter compensatie van kosten invoering en structurele kosten Omgevingswet
• Geen compensatie van het Rijk

4. MRB huidige situatie
Meerjarig overzicht opcenten provincies
Provincie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Noord-Holland

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

Utrecht

72,6

72,6

72,6

72,6

73,6

74,9

77,5

Limburg

77,9

77,9

77,9

77,9

77,9

77,9

79,1

Noord-Brabant

76,1

76,1

76,1

76,1

78,0

78,4

79,6

Overijssel

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

Flevoland

77,4

78,2

79,0

79,8

80,6

81,4

82,2

Zeeland

82,3

82,3

82,3

89,1

89,1

89,1

82,3

Fryslân

68,8

69,4

70,0

71,1

87,0

87,0

87,0

Gelderland

88,7

89,2

89,2

89,2

87,2

89,5

90,6

Zuid-Holland

92,0

91,4

90,4

90,4

90,4

90,4

91,8

Drenthe

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

Groningen

88,9

88,6

89,3

90,4

91,8

93,3

94,5

Gemiddeld tarief

80,4

80,5

80,5

81,4

83,0

83,5

83,7

4. Voorbeelden opcenten per auto
Peugeot 108 1.0 Vti:

VW Golf 1.0 TSI station:

835kg MRB tarief € 244 p/j waarvan € 89 opcenten Zeeland

1.217 kg MRB tarief € 608 p/j waarvan € 228 opcenten Zeeland

Skoda Octavia 1.6 TDI station: 1.180 kg MRB tarief € 1.272 p/j waarvan € 228 opcenten Zeeland

Toyota RAV4 2.5 Hybrid: 1.665 kg MRB tarief € 1.084 p/j waarvan € 420 opcenten Zeeland
• Uitgangspunt benzine uitvoering
• Diesel of LPG toeslagen komen volledig ten gunste van het Rijk

4. Ontwikkelingen opcenten
Ontwikkelingen Provinciale opcenten
• Vrijstelling elektrische en korting plug in hybride vervalt per 2026
• Gederfde inkomsten elektrische auto’s gecompenseerd door Rijk op basis van advies ROB
• Voor Zeeland totaal € 9,5 miljoen (over 2022-2024) te ontvangen
• Meicirculaire 2022 bevat definitieve cijfers
• Coalitie Rijk wil rekeningrijden invoeren; dwz betalen naar gebruik ipv bezit

5. Provinciefonds (1)
Algemeen:
• Provincies ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het provinciefonds (PF) ter dekking uitgaven
• De omvang per provincie hangt af van de kenmerken van die provincie
• De Rijksoverheid kijkt bij de verdeling over de provincies onder meer naar (verdeelmaatstaven):
• aantal inwoners;
• oppervlakte van de provincie;
• kilometers weglengte;
• grootte van de watergebieden
Hierop wordt in mindering gebracht:
1. Belastingcapaciteit opcenten MRB, tegen een fictief tarief van 65,9 opcenten. Zeeland heft in
2022 82,3 opcenten. Een verhoging van het aantal opcenten leidt niet tot extra korting via PF.
2. OEM korting: Verondersteld rendement uit eigen vermogen (verkoop energiemaatschappij of
dividendinkomsten), zogenaamde OEM korting

5. Provinciefonds (2)
Huidige OEM (overige eigen middelen) korting:
• Korting ingevoerd bij herijking in 2012
• Zeeland wordt relatief veel gekort voor dividend Delta
• Vaste korting jaarlijks € 10,3 miljoen (35% van € 28,6 miljoen ontvangen Delta dividend uit 2008)
• Delta keert al vanaf 2015 geen dividend uit
• Zolang huidige verdeelmodel geldt, ontvangt Zeeland sinds 2018 jaarlijks € 6,7 miljoen
compensatie van de overige provincies

5. Provinciefonds (3)
Ontwikkelingen:
• Stand van zaken herijking (verdeelmodel, omvang blijft ongewijzigd met deze herijking)
• Proberen oplossen geconstateerde knelpunten / weeffouten huidig model
• Webinar voor statenleden op 31 mei jl.
• Waarschijnlijk uitkomsten najaar 2022
• Mogelijke herverdeeleffecten (positief en negatief) tussen provincies: kans of risico!
• Invoering begroting 2024 (of mogelijk toch nog 2023 bij weinig herverdeeleffecten)
• Of en op welke wijze er een OEM-korting in het model komt nog niet duidelijk
• Toekomstig PZEM dividend kan mogelijk invloed hebben op uitkomsten herijkt verdeelmodel en
daarmee tot herverdeeleffecten

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (1)
Accres provinciefonds

Op 15 december 2021 nieuwe coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”
gepresenteerd. Over het accres gemeente-/provinciefonds is het volgende besloten:
• Het accres 2022 t/m 2025 wordt volgens reguliere systematiek berekend (samen trap-op-trap af),
maar met een aantal uitzonderingen (vanwege aparte fondsen hiervoor):
• De stikstof- en klimaatfondsen
• Het Nationaal Groeifonds
• Het extra budget voor ontsluiting van nieuwe woningen in het Mobiliteitsfonds
• Voor 2026 en verder is het accres vastgesteld op € 1 miljard bovenop het al geraamde cumulatief
accres in 2026, dus geen reguliere accressystematiek meer.
• Het accres 2026 wordt nog bijgesteld voor ontwikkelingen in de lonen en prijzen.
• Hiervoor wordt het accres gesplitst in een volume en een LPO-deel. Dit LPO-deel wordt
vervolgens bijgesteld op basis van nieuwe CPB-cijfers en grondslagmutaties

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (2)
Accres provinciefonds

Volgens de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord ziet dit er als volgt uit:
Correctie is € 1,2 miljard voor accres en € 0,7 miljard opschalingskorting op fondsen vanaf 2026
(ook wel financieel ravijn vanaf 2026 genoemd).

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (3)
Accres provinciefonds

Dit laat het volgende meerjarige plaatje zien van de ontwikkeling van het accres:

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (4)
Accres provinciefonds

Gevolgen:
- Geen trap-op-trap-af systematiek meer via accres vanaf 2026 (volgende kabinetsperiode!).
- Voor stabielere financiering medeoverheden en autonomie te vergroten wordt er de komende
jaren een nieuwe financieringssystematiek voor na 2025 uitgewerkt.
- Een mogelijkheid hierbij is een nieuw / eigen belastinggebied, waarbij ook alternatieven voor OZB
en MRB in de beschouwing worden betrokken.
- Bal wordt dus bij provincies neergelegd om extra baten te genereren.
- In de provinciale begroting 2023 dient ook een sluitend meerjarenperspectief t/m 2026
opgenomen te worden.
- Vooralsnog uitgaan van huidige gepresenteerde cijfers huidig systeem/circulaires.
- Risico voor jaarschijf 2026: ambities stopzetten of her prioriteren. Aandachtspunt voor nieuwe
college-/statenperiode.

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (5)
Betalen naar Gebruik

In 2030 voornemen Betalen naar Gebruik (BnG):
- Basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting (MRB).
- Tarief afhankelijk van verreden aantal kilometers.
- Heffing is niet tijd- en plaatsgebonden: vlak kilometertarief (Koepels zijn hierop tegen).
- Zowel elektrische (nu nog vrijgesteld) als fossiele (bestel)auto’s gaan meebetalen.
Gevolgen:
- Huidige provinciale opcenten zijn onderdeel van MRB. Dus wijziging heeft gevolgen voor
provinciale inkomsten.
- Bij invoering van BnG kunnen de provinciale inkomsten meer fluctueren, in tegenstelling tot de
gewenste stabiliteit.
- Opbrengsten MRB(plus, dus met provinciale opcenten) hebben ook invloed op verdeling
algemene uitkering provinciefonds, kans op nieuwe herverdeeleffecten tussen provincies.

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (6)
Nieuw alternatief belastinggebied

- Onderzoek naar alternatieven huidige provinciale belastinggebied:
Rapport uit 2021 ‘Herziening provinciaal belastinggebied’ (BZK, 15 april 2021)
Ook ter info aan Provinciale Staten aangeboden in commissie Bestuur van 9 juli 2021
Dit rapport is nogmaals meegestuurd met de presentatie.

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (7)
Nieuw alternatief belastinggebied

Nodig vanwege open huishouding en toenemende onbalans als gevolg van (medebewinds)taken.

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (8)
Nieuw alternatief belastinggebied
Rapport uit 2021 ‘Herziening provinciaal belastinggebied’ (BZK, 15 april 2021)
Geformuleerde toetsingscriteria voor nieuwe belastingen:
Noodzakelijke

Overige:

Vraag: heeft u gewenste aanvullende toetsingscriteria?

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (9)
Nieuw alternatief belastinggebied
Rapport uit 2021 ‘Herziening provinciaal belastinggebied’ (BZK, 15 april 2021)
6 geschikt geachte opties als alternatief voor huidig belastinggebied
Ingezetenenheffing

heffing per stemgerechtigde inwoner of huishouden

Vestigingsheffing

heffing per gevestigd bedrijf

Voertuigbelasting

heffing per voertuig (eigenaren)

Provinciale onroerende zaakbelasting

heffing o.b.v. WOZ-waarde van de onroerende zaak

Toeristenbelasting

heffing per slaapplek in geregistreerde verblijfslocatie

Opcenten kilometerheffing (MRB plus)

opslag op kilometerheffing

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (10)
Nieuw alternatief belastinggebied

Rapport uit 2021 ‘Herziening provinciaal belastinggebied’ (BZK, 15 april 2021)
Tabel met 6 geschikt geachte opties als alternatief voor huidig belastinggebied

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (11)
Nieuw alternatief belastinggebied
Rapport uit 2021 ‘Herziening provinciaal belastinggebied’ (BZK, 15 april 2021)
Tabel met 6 geschikt geachte opties als alternatief voor huidig belastinggebied
Vragen: ziet u nog andere opties, heeft u nog reacties op de gepresenteerde tabel?

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (12)
Nieuw alternatief belastinggebied

Kanttekeningen / ontwikkelingen:
- Nog geen inzicht in invoeringskosten en heffingskosten bij uitvoering nieuw belastinggebied
- Afhankelijkheid van Rijk / wetgever: lobby via o.m. IPO
- Eén alternatief belastinggebied of belastingmix (meerdere)
Voordelen

Nadelen

Eén alternatief

vormgeving eenvoudiger
lagere perceptiekosten

één type belastingplichtige, niet alle profijt hebbenden
kwetsbaarder met één grondslag

Belastingmix

spreiding type bel.plichtingen
minder kwetsbaar grondslagen

onderlinge vergelijkbaarheid provincies moeilijker
voldoet eigen invulling mix aan Fin.verhoudingswet?

Vraag: ziet u nog andere voor- of nadelen?

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (13)
Nieuw alternatief belastinggebied

Rekenvoorbeelden
Wat is ter vervanging nodig aan huidige opbrengsten bij een nieuw belastinggebied?
In IPO verband vergelijking gemaakt op basis van opbrengsten 2020 voor drie alternatieve
belastinggebieden.
Attentie:
nog geen rekening gehouden met nog te verdisconteren invoerings- en innings-/heffingskosten!
nog geen rekening gehouden met eventuele wettelijke voorschriften voor grondslagen!
nog geen rekening gehouden met eventuele mogelijkheden van tariefdifferentiatie!
Kortom: zeer grove indicatie van bedrag per jaar

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (14)
Nieuw alternatief belastinggebied

Rekenvoorbeeld
1.
Ingezetenenheffing
en vestigingsheffing

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (15)
Nieuw alternatief belastinggebied

Rekenvoorbeeld
2.
Provinciale OZB

6. Voornemens nieuw coalitieakkoord Rijk (16)
Nieuw alternatief belastinggebied

Rekenvoorbeeld
3.
Voertuigbelasting

7. Vervolgproces / vragen
Vervolgproces:
Statencommissie Bestuur 1 juli a.s.
- Verkennende politieke bespreking van deze presentatie
- Hierbij ook betrekken brief van IPO en GS van 24 mei 2022
Later:
- Contourennota Rijk, verwacht voor zomerreces, verkennende bespreking in een volgende commissie
- Reacties provincies via IPO inbrengen en bespreken met Rijk dit najaar
- Nadere uitwerking Contourennota dit najaar
- Al met al moet de wijziging van wetgeving er toe resulteren dat nieuwe stelsel uiterlijk 2030 ingaat
Vragen?

