
Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe 
Mevrouw Drs. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
27 januari 2022  
 
Betreft: Provinciale tekorten en verhogen motorrijtuigenbelasting 
 
Geachte Voorzitter, 
 
Op 26 januari 2022 was er een vergadering van de vaste Kamercommissie voor 
Binnenlandse Zaken. In het onderliggende document voor deze vergadering wordt 
het volgende gesteld: “De algemene uitkering van het gemeente- en provinciefonds 
wordt verhoogd met 3,4 miljard euro”.  
 
Het geld is vooral bedoeld voor de tekorten bij de gemeenten. Zoals voor het 
Openbaar Bestuur en voor de WMO & Jeugdzorg. Daarnaast wordt gesteld dat het 
resterend deel zal worden gebruikt “om de financiële tekorten bij gemeenten en 
provincies te verminderen.” 
 
In de vergadering stelde het Drentse VVD kamerlid Mark Strolenberg, dat de 
motorrijtuigenbelasting (MRTB) mogelijk per 2025 verhoogd zal moeten worden  
vanwege de verwachte tekorten bij de provincies. 
 
JA21 is uitermate verbaasd over deze stellingen. Er is immers geen sprake van een 
komend financieel tekort. Niet bij de provincie Drenthe en ook niet bij de andere 
provincies. Integendeel, er is sprake van structurele overbegroting.     
 
JA21 is bezorgd over deze Haagse geluiden over tekorten. Daarnaast achten wij het 
niet juist dat een kamerlid zich uitspreekt over het mogelijk verhogen van de Drentse 
wegenbelasting.  
 
Daarom vragen wij u:  
 

1. Is GS op de hoogte van het feit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken 
financiële tekorten bij provincies voorziet?  

a. Zo ja, herkent GS zich in het geschetste financiële toekomstperspectief 
van de provincies? Zo nee, waarom niet? 

b. Zo ja, welke input en toekomstscenario’s heeft het college van GS 
aangedragen omtrent haar financiële positie bij de Regering?  
 



2. Is GS het met JA21 eens dat de provincie Drenthe een uiterst solide 
begrotingspositie heeft; haar wettelijke taken correct uitvoert en dat de 
provincie Drenthe een structureel robuuste financiële positie heeft? 

a. Zo ja, bent u het met JA21 eens dat een toekomstige 
belastingverhoging onnodig is? 

b. Bent u met JA21 eens dat een toekomstige belastingverhoging van de 
MRTB niet aan de orde is en dat een nog strikter en zakelijker beleid er 
voor kan zorgen dat juist een verlaging van de MRTB aan de orde kan 
komen? 
 

3. Is het college van GS het eens met JA21 dat het niet aan Tweede Kamerleden 
of leden van de Regering is om zich te bemoeien met het interne provinciale 
financiële beleid?  

a. Bent u bereid de financieel/bestuurlijke positie van Drenthe te 
verdedigen wanneer er mogelijk Haagse druk komt om provinciale 
belastingen te verhogen?  

 
     
 
Bij voorbaat dank voor uw reactie, 
 
Thomas Blinde,  
Fractievoorzitter JA21 


