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P R O V I N C I E F L E V O L A N D Gedeputeerde Staten 

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Mevrouw G.A. Verbeet 
Postbus 20018 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

Verzenddi '^mim r 1 
Aantal bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 

1152951 
Onderwerp 

Flevolandse statenmotie compensatie motorrijtuigenbelasting 

Geachte mevrouw Verbeet, 

Met deze brief informeren wij u over inhoud van een motie betreffende de motorrijtuigenbelasting 
(MRB) die op 27 april 2011 in de Statenvergadering van Provinciale Staten van Flevoland is 
aangenomen. Een afschrift van deze motie is bijgesloten. 

Op grond van de Provinciewet heffen provincies opcenten op de MRB. De maximale hoogte daarvan 
stelt het rijk vast en daarbinnen stellen de provincies het tarief vast. Het rijk heeft de laatste jaren 
een fors aantal auto's vrijgesteld van de MRB. Omdat de opcenten tot de algemene 
dekkingsmiddelen van de provincie behoren ontneemt het rijk daarmee de provincies direct een 
deel van de algemene dekkingsmiddelen. Deze inkomstenvermindering wordt niet gecompenseerd 
en daarmee tast het rijk de autonomie van de provincies aan. Hierdoor zijn provincies minder goed 
in staat hun taken te vervullen en de belangen van de provinciale samenleving worden geschaad. 

Een afschrift van deze brief hebben we naar de leden van Provinciale Staten van de overige 
provincies en de leden van de Eerste Kamer gestuurd. 
Wij verzoeken u deze brief en bijgevoegde motie te verspreiden onder de leden van uw Kamer. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde..5taten van Flevoland, 
de secretaris, y de voorzitter. 
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MOTIE 

PROVINCIE FLEVOLAND 
Motie (artikel 79 Reglement van Orde) 
Motorrijtuigenbelasting 

Nummer motie: 
fin te vuiien dcor vagnffisr} 

Registratienr.; 
iin te vuiien door D/V) 

Naam indiener(s); 

J. van Wieren 
E. Sloot 
M.C. Bax 
J. Kramer 
E.G. Boshuijzen 
R.J. Siepel 
S. Simonse 
M.A. Rijsberman 
S.J. Kok 
A. Stuivenberg 

fractie: 

CDA 
PvdA 
PvdD 
W D 
50 plus 
CU 
SGP 
D66 
Groenlinks 
SP 

Statenvergadering d.d. 27 april 2011 

Agendapunt 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op 27 april 2011 

OvenA/egende dat 
• op grond van de Provinciewet de provincies een opslag (opcenten) heffen op de 

moton-ijtuigenbelasting (MRB); 
• het rijk hiervoor de maximale hoogte vaststelt: 
• de provincies zelf daariainnen het tarief vaststellen; 
• de opcenten behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincies; 
• het rijk de laatste jaren een fors aantal auto's heeft vrijgesteld van de moton-ijtuigenbelasting; 
• het rijk daarmee de provincies direct een deel van haar algemene dekkingsmiddelen 

ontneemt 
• deze vermindering van inkomsten niet op enige andere wijze door het rijk gecompenseerd 

wordt 
. • het rijk daarmee de autonomie van de provincies aantast 

» daardoor de provincies minder goed in staat zijn haar taken te vervullen; 
• de belangen van de provinciale samenleving daardoor geschaad worden; 



verzoeken het college 
• bij het rijk kenbaar te maken dat zij, door vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting te 

verienen, treedt in de autonomie van de provincies; 
• . dat de gedert'de inkomsten voor 100% gecompenseerd moeten worden door het rijk; 
• deze motie ter kennis te brengen aan de overige elf provinciale staten, de leden van de 

Tweede Kamer en de leden van de Eerste Kamer; 

en gaan over tot de orde van 

Datum: 27 april 2010 

Ondertekening 

Naam 

J. van Wieren 
E. Sloot 

M.C. Bax 
J. Kramer 
E.G. Boshuijzen 
R.J. Siepel 
S. Simonse 
M.A. Rijsberman 
S.J. Kok 
A. Stuivenberg 

de dag. 

Fractie 

CDA 
PvdA 

PvdD 
W D 
50 plus 
CU 
SGP 
D66 
Groenlinks 
SP 

Handteken 

^ ^ ^ ^ ^ 

C /^^^^y"?. 

2 \ 



R.J. Siepel 

M. A. Rijsberman 

J.J. van Klaveren 

Christenunie 
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