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1. Opening, mededelingen en verslag 

 

a. (mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

a. Provinciaal belastinggebied: ontwikkelingen in context financieringssystematiek en 

in context Betalen naar Gebruik 

 

Aangezien de ontwikkeling in het provinciaal belastinggebied zowel voor de BAC Mobiliteit 

(in context Betalen naar Gebruik (BNG)) als voor de BAC Financiën (in context 

financieringssystematiek) relevant is en de besluitvorming over de vormgeving van 

BNG/MRB+ aanstaande is, is een gecombineerde korte vergadering ingepland tussen deze 

twee BAC’s ten behoeve van een ‘richtinggevende bespreking van de opties voor een 

redeneerlijn en een keuze te maken voor een te hanteren optie in de verdere stappen.’ 

 

De bestuurders hebben herbevestigd dat de onderhandelingen met het rijk rondom BNG in 

samenhang moet worden gezien met de onderhandeling rondom de nieuwe 

financieringssystematiek. De bestuurders komen tot het volgende: 

1. Binnen de financieringssystematiek en de herijking van het provinciaal 

belastinggebied wordt de inkomstenstabiliteit en de onafhankelijk van provinciale 

inkomsten van rijksbeleid gewaarborgd;  

2. Tot de invoering van de nieuwe financieringssystematiek, wordt het huidige 

systeem gehandhaafd, waarbij de 1,7 miljard aan huidige MRB-inkomsten de 

ondergrens is. 

3. Provincies worden als een serieuze partner in de ontwikkeling van het fiscale 

instrumentarium voor mobiliteit erkend en een slimme tarifering (invloed op 

tijd/plaats/gebiedstype) wordt -gegarandeerd- mogelijk gemaakt. 

4. Mits aan het bovenstaande wordt voldaan meegaan met platte heffing en 

mogelijkheid cordon heffing voor mede overheden. 

 

 Overleg van BAC Financiën  

 Op 3 november 2022  

    

 
Conceptverslag 

 

   

 Vergaderdatum en -tijd 

Locatie 

donderdag 3 november 2022, 11.30-13.30 
via Teams 

 Aanwezigen - E. van Hijum (OV), voorzitter; H. Schrikkema (Gr), secretaris 

- Leden BAC Financien: J. de Bat (Zl), H. Hofstra (Fl), A. Roest (Li), M. van 
Gruijthijsen (NB), IJ. Rijzebol (Gr), R. Strijk (Ut), J. Baljeu (ZH),  
R. Kocken (NH), J. Markink (Gld), N. Vedelaar (Dr) 

- IPO: Hester Menninga, Peter Herreman, Bert Jansen, Hergen Vorenkamp, 

Maarten Bolhuis 

 Afwezigen F. Douwstra (Fr) 
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Conceptverslag 

Overleg van BAC Financiën 

Vergaderdatum en -tijd: via Teams 

 

 

b. Technische toelichting door Cebeon op haar rapport ‘Herijking Provinciefonds’  

 

Vanwege een aantal knelpunten in het huidige verdeelmodel Provinciefonds heeft BZK aan 

onderzoeksbureau Cebeon in 2021 de opdracht gegeven een voorstel te doen voor een 

nieuw verdeelmodel. Recent is het onderzoeksrapport met voorstel voor een aangepast 

verdeelmodel door Cebeon opgeleverd. Cebeon heeft in dit overleg een technische 

toelichting op het rapport geleverd, waarna er gelegenheid was tot het stellen van 

technische vragen die door Cebeon beantwoord zijn. Het bestuurlijk-strategische gesprek 

wordt nader gevoerd in de BAC-vergadering van 10 november aanstaande, waarin 

ondermeer het vervolgproces wordt besproken. 

3. Rondvraag en sluiting   

 

 

Vergaderdata 2022 

 

Maand  Overleg Hoofden 
Financiën 

 AAC   BAC   

November     3/11 (12.00-13.30) 
10/11 (10-12) 

 
Fysiek 

December 25/11 (10-12) Fysiek 24/11 (14.00-16.00) 
7/12 (10-12) 

 19/12 (16-17)  

(versie 9 december; let op: overleggen van HOFIN en AAC FIN van november/december zijn gewijzigd) 

 

Vergaderdata 2023 

 

Maand  Overleg HOFIN  AAC Financiën  BAC Financiën  

Januari      12-01 (13.30-15.30)  

Februari       

Maart 03-03 (10-12)   15-03 (12.30-14.30) Fysiek   

April      06-04 (10.00-12.00) Fysiek 

Mei 12-05 (10-12)   31-05 (12.30-14.30)    

Juni      22-06 (15.00-17.00)  

Juli       

Augustus       

September 08-09 (10-12)   21-09 (15.00-17.00) Fysiek   

Oktober      12-10 (12.30-14.30) Fysiek 

November 10-11 (10-12)   23-11 (12.30-14.30)    

December      21-12 (12.30-14.30)  

Aangepast nav eerdere versie 


