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1. Opening, mededelingen en verslag 

 

a. (mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda 

 

o AEF heeft hun rapport Provinciale opgaven’ opgeleverd t.a.v. de grote 

transitieopgaven. Dit rapport geeft een mooi overzicht van de uit te voeren 

taken, zoals die uit de gesprekken met de provincies is gekomen. Verder komt 

uit het rapport dat de complexiteit hem voornamelijk zit in het feit dat de 

opgaven tegelijkertijd gerealiseerd moeten worden en in de coördinatie 

daarvan. Het rapport wordt de volgende AAC- en BAC-vergadering ter 

bespreking gebracht. 

 

o Tot 30 september staat een internetconsultatie open vanwege de aanpassing 

van het belastinggebied van de waterschappen, in het bijzonder het onderdeel   

watersysteemheffing. De Unie van Waterschappen heeft het IPO gevraagd om 

deze wetswijziging te ondersteunen. Afgesproken is dat de leden van de BAC 

meer toelichting over de consultatie per mail ontvangen, zodat zij hierop 

inhoudelijk kunnen reageren. 

 

o Op 10 oktober 2022 vindt er weer een bestuurlijk benen-op-tafel-sessie plaats 

met de koepels om te sparren over de financiële thema’s die momenteel binnen 

de organisaties spelen. De BAC vindt het wenselijk om voorafgaand aan deze 

sessie helder te krijgen hoe de provincies de taken rondom de transities voor de 

komende jaren begroot hebben in begrotingsjaar 2026 om daarmee vast te 

stellen of de extra rijksbijdrage van € 100 miljoen de nood voldoende lenigt. Dit 

zal geïnventariseerd worden via de AAC. 

 

b. Vaststellen verslag overleg BAC Financiën van 19 mei 2022 

 

o Het verslag is vastgesteld. 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

a. Rapportage AEF Belastinggebieden en presentatie nieuwe financieringssytematiek 

 

 Overleg van de BAC Financiën   

 Op 29 september 2022  

    

 
Conceptverslag 

 

   

 Vergaderdatum en -tijd 

Locatie 

donderdag 29 september 2022, 12.30-14.30 
Provinciehuis Utrecht, Austerlitzzaal 

 Aanwezigen - R. Strijk (Ut), voorzitter; H. Schrikkema (Gr), secretaris 

- J. de Bat (Zl), H. Hofstra (Fl), A. Roest (Li), M. van Gruijthijsen (NB),  
IJ. Rijzebol (Gr), F. Douwstra (Fr), J. Baljeu (ZH), R. Kocken (NH),  
J. Markink (Gld), N. Vedelaar (Dr) 

IPO:  Hester Menninga, Bert Jansen, Maarten Bolhuis, Hergen Vorenkamp 

 Verhinderd - E. van Hijum (Ov) 

   



 

Pagina 2 van 2 

Conceptverslag 

Overleg van de BAC Financiën 

Vergaderdatum en -tijd: Provinciehuis Utrecht, Austerlitzzaal 

 

o De BAC Financiën wordt meegenomen in de presentatie over de nieuwe 

financieringssystematiek voor provincies, met daarin de samenhang tussen het 

(verbreden van het) belastinggebied en het provinciefonds. Tevens worden de 

mogelijk alternatieve belastingsoorten behandeld, mede op basis van het AEF-

rapport.  

o Afgesproken is dat de BAC-leden hun GS-en in deze discussie meenemen en dat 

het IPO met een voorstel voor een Statenbrief komt met hierin de stand van 

(proces)zaken vermeld, die de GS’en aan hun PS’en kunnen voorleggen.  

o Het IPO-bureau probeert een technische briefing in te plannen voor Statenleden 

waarin de presentatie wordt gegeven die ook aan de BAC is voorgelegd, via 

statenleden.nu. 

o He IPO-bureau zal een extra AAC/BAC inplannen na 19 oktober (geplande 

verschijningsdatum Cebeon-rapport), waarin het nieuwe verdeelmodel van het 

provinciefonds ter technische bespreking wordt gebracht. 

3. Rondvraag en sluiting   

 

Vergaderdata 2022 

 

Maand  Overleg 

Hoofden 

Financiën 

 AAC   BAC   

September 30/9 (10-12)  22/09 (16-17.30)  29/9 (12.30-14.30) Fysiek 

Oktober   12/10 (10-12) Fysiek   

November     10/11 (10-12) Fysiek 

December 25/11 (10-12) Fysiek 7/12 (10-12)  19/12 (16-17)  

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


