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Komende week presenteert het
demissionaire kabinet de begroting
2022, waarover u woensdag en
donderdag zult debatteren. Vanuit
de provincies geven wij u vast
enkele punten mee.

Provincies spelen een sleutelpositie in de ruimte in realiseren grote opgaven
Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. In de fysieke leefomgeving speelt van alles: van het
bouwen van 900.000 woningen, het opwekken van 35 Twh duurzame energie, stikstofreductie, de transitie naar
een meer duurzame landbouw tot en met economische innovatie. Deze opgaven kunnen bovendien niet los van
elkaar worden uitgevoerd. De provincies nemen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de transities in
onze fysieke leefomgeving. De provincies zorgen voor realisatie op gebiedsniveau, samen met andere overheden
en partners in de gebieden. En werken samen aan één coalitie voor Nederland en aan de noodzakelijke
transities in onze fysieke leefomgeving.

Randvoorwaarden nodig van het Rijk
Daarvoor moet het Rijk heldere kaders stellen én toereikende financiële middelen ter beschikking stellen. Wij
vinden het noodzakelijk dat de bekostiging voor het realiseren van het Klimaatakkoord nog adequaat geregeld is
in deze begroting. Het betreft de bekostiging van de RES-gelden (€ 70 miljoen voor 2022) én de rest van de
benodigde 450 mln die nodig is voor de uitvoering van het klimaatakkoord zoals becijferd door de ROB (voor de
provincies gaat dit om ca € 37,5 miljoen/jaar tot 2024). Ook wachten de provincies nog op de compensatie voor
de gederfde opcenten voor de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s. De derving is door de ROB
becijferd op totaal € 372 miljoen voor de periode 2021-2024; wij hebben de afgelopen periode herhaaldelijk bij
het kabinet aangedrongen op compensatie van deze gederfde opcenten, tot nu toe zonder enig resultaat. Als bji
de begroting blijkt dat er extra gaat worden ingezet op elektrisch vervoer, dan zal de inkomstenderving van de
provincies nog verder stijgen. Ook daarvoor is compensatie via het provinciefonds noodzakelijk.

Opschalingskorting bevriezen, of beter helemaal afschaffen
Daarnaast vragen wij ook, nu dat de bevriezing van de opschalingskorting zoals die (in elk geval voor 2022) geldt
voor de gemeenten, ook voor de provincies gaat gelden. De korting loopt in de periode 2022-2025 op met €10
miljoen per jaar. Beter wordt de gehele opschalingskorting afgeschaft. Er is immers geen beleidsmatige grond
aanwezig voor handhaving van deze korting, aangezien het aantal provincies niet is verminderd en ook niet zal
verminderen. Wij pleiten daarom voor definitieve afschaffing van de opschalingskorting, evenals de VNG. Het
pleidooi van minister Ollongren (BZK) in het beleidsdebat met leden van de Eerste Kamer op 11 mei 2021 voor
afschaffing van de korting onderschrijven wij uiteraard volledig.

