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Geachte voorzitter,
In onze brief van 24 mei 2022 hebben wij geïnformeerd over de ontwikkelingen uit het nieuwe
regeerakkoord voor de financieringssystematiek van provincies en de stand van zaken van de
actualisatie van het verdeelmodel provinciefonds.
In die brief hebben wij ook aangekondigd dat op 17 juni 2022 er een ambtelijke technische briefing is
georganiseerd. Naast een brede toelichting op de provinciale belastinggebieden zal in deze met name
worden ingegaan op de voornemens uit het nieuwe coalitieakkoord van het Rijk over de financiering
van decentrale overheden. Eén van de belangrijke onderdelen hieruit is het verkennen van een nieuw
belastinggebied voor provincies.
De presentatie doen wij u hierbij toekomen. Ook hebben wij het ‘Rapport herziening belastinggebied’
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bijgevoegd, dat als basis van deze
presentatie heeft gediend. Dit rapport hebben wij u overigens ook eerder, namelijk op 15 juni 2021 ter
informatie toegezonden.
Op basis van deze stukken willen wij met u een verkennende bespreking voeren over een nieuw
belastinggebied. Wij geven u in overweging om dit in de Statencommissie Bestuur van 1 juli a.s. te
doen. Graag vernemen wij uw reacties op (onder meer) de volgende vragen. Gedeputeerde Staten
kunnen deze dan meenemen in de verdere besprekingen in provinciaal (IPO) verband voor de nadere
uitwerking in deze verkennende fase.
Vragen
 Welke aanvullende toetsingscriteria voor een nieuw belastinggebied ziet u?
 Heeft u suggesties voor alternatieve vormen van belastingen?
 Onderkent u aanvullende voor- of nadelen bij het hanteren van één nieuw belastinggebied of
het hanteren van een belastingmix?
Vervolg
Uw reacties zullen wij inbrengen bij het IPO, dat op dit moment verkennende gesprekken met het Rijk
voert over de invoering van nieuwe belastinggebieden. Verder zijn we in afwachting van de
Contourennota van het Kabinet, met een nadere toelichting op de hoofdlijnen uit haar Coalitieakkoord.
Wij zullen deze nota ook met uw Staten delen voor een volgende verkennende bespreking.

Besluitvorming door het Rijk over welke mogelijkheden provincies krijgen voor een nieuw
belastinggebied verwachten we niet eerder dan begin volgend jaar. In dat kader verwachten wij dat wij
in het najaar ook uw standpunten op te halen, zodat die ook tijdig ingebracht kunnen worden in
interprovinciaal verband.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:
1. Presentatie bijeenkomst PS 17 juni 2022
2. Rapport herziening belastinggebied
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