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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Gelet op het belang van correcte toepassing van de wettelijke bepalingen en vastleggen van 
verantwoordelijkheden  inzake de provinciale belastingen en heffingen is in 2010 besloten hierin een 
kwaliteitsslag te maken. 
Allereerst is op eigen initiatief en door interne inzet een quick scan uitgevoerd. In vervolg hierop is 
een project gestart met als doel in 2011 de in de quick scan gesignaleerde onvolkomenheden van de 
nodige maatregelen te voorzien. Belangrijkste winst daarbij is dat risico’s ten aanzien van het 
opleggen van belastingen en leges en bij een eventueel bezwaar en beroep worden verkleind. Ook 
leiden de maatregelen tot een grotere efficiency.  
 
Bij de uitvoering van de quick scan en het navolgende project is gebleken dat het wenselijk is de thans 
bestaande verordeningen inzake provinciale heffingen en belastingen te actualiseren. 
Daarnaast is geconcludeerd dat de kwaliteit van de verordeningen en de toepassing ervan beter kan 
worden gegarandeerd als deze jaarlijks worden gecontroleerd en vervolgens gebundeld worden 
vastgesteld voor het nieuwe jaar. 
 



Algemene belastingverordening en bijbehorende tarieventabel 
Gebleken is dat de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997 is verouderd en dringend 
actualisatie behoeft. Gelet op het aantal wijzigingen in de verordening is ervoor gekozen een geheel 
nieuwe verordening op te stellen, zijnde de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 
2012. Zoals uit de titel van de verordening blijkt, bevat deze verordening bepalingen ten aanzien van 
de heffing en invordering van leges en precariobelasting. 
Bij dit statenvoorstel is het ontwerpbesluit tot vaststelling van de Precariobelasting- en 
legesverordening provincie Utrecht 2012 en daarmee de intrekking van de Algemene 
belastingverordening provincie Utrecht 1997 opgenomen (bijlage 1). 
 
Met deze nieuwe Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 dient ook een 
bijbehorende tarieventabel te worden vastgesteld, zoals vermeld in artikel 3 lid 1 van de verordening. 
De tarieventabel is in nauwe samenwerking met de betrokken afdelingen volledig geactualiseerd.  
Daarnaast is een rekenmodel ontwikkeld ter controle van de voorwaarde van maximaal 
kostendekkendheid, zoals dit is bepaald in artikel 225 van de Provinciewet. 
 
Voor een uitgebreide toelichting op de actualisatie van de tarieventabel (ten opzichte van de 
tarieventabel behorend bij de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997 voor het jaar 
2011), alsmede de toepassing van het ontwikkelde rekenmodel voor de legestarieven en de uitkomsten 
hiervan verwijzen wij u naar de toelichting bij het ontwerpbesluit inzake de tarieventabel welke is 
opgenomen in dit voorstel (bijlage 2). 
 
Grondwaterheffingsverordening 2012 
Ontwikkelingen in wetgeving (de komst van de Waterwet) en jurisprudentie maken actualisatie van de 
bestaande verordening noodzakelijk. Deze is het laatst gewijzigd in 2003. Vóór invoering van de 
Waterwet was de grondwaterheffing gebaseerd op de Grondwaterwet. 
De grondwaterheffing biedt de provincie de mogelijkheid om maatregelen te financieren, die de 
nadelige gevolgen van grondwateronttrekkingen en infiltraties voorkomen of tegengaan. Ook kunnen 
vanuit de opbrengst van de heffing onderzoeken inzake het grondwaterbeleid, de kosten van het 
grondwaterregister en bepaalde schadevergoedingen worden gefinancierd. 
 
Inhoudelijk is de Verordening grondwaterheffing niet gewijzigd door deze actualisatie. Bestaande 
regelingen zijn gehandhaafd; slechts de benodigde juridische aanpassingen zijn doorgevoerd. Ook het 
heffingstarief is gelijk gebleven. Het ontwerpbesluit betreffende de Grondwaterheffingsverordening 
provincie Utrecht 2012 is met toelichting bij die voorstel gevoegd in bijlage 3. 
 
Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 
Uit controle is gebleken dat de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 op enkele 
punten dient te worden geconformeerd aan de Ontgrondingenwet. Hiertoe is bij dit voorstel een 
wijzigingsbesluit gevoegd (bijlage 4). 
 
Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 
Uit controle is gebleken dat de Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 op enkele punten 
dient te worden geconformeerd aan de Wet milieubeheer en actualisatie behoeft. Hiertoe is bij dit 
voorstel een wijzigingsbesluit gevoegd (bijlage 5). 
 
De verordeningen die middels dit besluit worden vastgesteld, alsmede de tarieventabel behorend bij de 
Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012, dienen voor 1 januari 2012 bekend te 
worden gemaakt in het Provinciaal Blad, zodat deze tijdig in werking kunnen treden. In verband 
daarmee moet de bestuurlijke behandeling nog in 2011 plaatsvinden. 
 
Financiële consequenties 
De raming van verwachte inkomsten van provinciale belastingen en heffingen zijn opgenomen in de 
paragraaf Provinciale belastingen en heffingen in de programmabegroting 2012. 



Voorstel 
Op basis van het vorenstaande stellen wij u voor in te stemmen met de bijgevoegde ontwerpbesluiten. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
voorzitter, Dhr. R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Dhr. H. Goedhart 
 



Ontwerp-besluit I 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011 (nummer PS2011BEM.) tot het 
vaststellen van de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 2012 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2011, afdeling Financiën, nummer 
80912DC7;  
 
Overwegende dat de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997 actualisatie en 
uitbreiding behoeft teneinde een betere grondslag te vormen voor het heffen van leges en 
precariobelasting; 
 
Gelet op de artikelen 220 tot en met 232e van de Provinciewet, artikel 9 tot en met 31 van de 
Invorderingswet 1990 en artikel 63 van de Algemene wet rijksbelastingen; 
 
Besluiten:  
 
Vast te stellen de navolgende regeling: 
 

Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 
 

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit 
1. Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het 

provinciebestuur verstrekte diensten als bedoeld in deze verordening en de bijbehorende 
tarieventabel. 

2. Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor 
de openbare dienst bestemde grond van de provincie. 

 
Artikel 2 Belastingplicht 
1. Leges worden geheven van de aanvrager of verzoeker van de dienst, dan wel degene ten behoeve 

van wie de dienst wordt verstrekt. 
3. Precariobelasting wordt geheven van degene van wie dan wel ten behoeve van wie voorwerpen 

onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie worden 
aangetroffen. 

 
Artikel 3  Heffingsmaatstaven en tarieven 
1. Leges en precariobelasting worden geheven naar de heffingsmaatstaven en tarieven zoals 

opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de berekening van de leges en precariobelasting wordt een gedeelte van de in de 

tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend. 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
1. Geen leges zijn verschuldigd met betrekking tot diensten die krachtens enig wettelijk voorschrift 

moeten worden verstrekt. 
2. Gedeputeerde Staten kunnen algemene regels stellen voor het kosteloos verstrekken van diensten. 



3. Geen precariobelasting is verschuldigd voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor 
de openbare dienst bestemde grond van de provincie 

a. die uitgaande van wettelijke voorschriften moeten worden gedoogd; 
b. waarvoor een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen. 

 
Artikel 5 Wijze van heffing 
Leges en precariobelasting worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel schriftelijke 
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur. Een 
schriftelijke kennisgeving is gedagtekend.  
 
Artikel 6 Tijdstip van betaling 
1. De leges moeten worden betaald: 

a. bij een mondelinge kennisgeving: op het moment dat zij wordt gedaan; 
b. bij een schriftelijke kennisgeving welke wordt uitgereikt: op het moment dat zij wordt 

uitgereikt; 
c. bij een schriftelijke kennisgeving welke wordt verzonden: binnen vier weken na de 

dagtekening van de kennisgeving. 
2. De precariobelasting moet worden betaald binnen vier weken na de dagtekening van de 

schriftelijke kennisgeving. 
 
Artikel 7 Betaling in termijnen 
Indien de leges of precariobelasting meer bedragen dan € 200,- kunnen Gedeputeerde Staten betaling 
in termijnen toestaan. Het aantal termijnen is maximaal vijf en de periode tussen de vervaldagen van 
de afzonderlijke termijnen is maximaal acht weken. 
 
Artikel 8 Verrekening 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om aan een belastingschuldige uit te betalen bedragen ter zake van 
leges of precariobelasting aan te wenden ter verrekening van nog van deze belastingschuldige te innen 
bedragen ter zake van leges of precariobelasting. De belastingschuldige wordt middels een 
schriftelijke kennisgeving van de verrekening op de hoogte gesteld. 
 
Artikel 9 Uitstel van betaling 
Gedeputeerde Staten kunnen onder door hen te stellen voorwaarden bij beschikking uitstel van 
betaling verlenen. Zij kunnen het uitstel, ook al is dit voor een bepaalde termijn verleend, te allen tijde 
door opzegging middels een beschikking onmiddellijk doen eindigen.  
 
Artikel 10 Teruggaaf 
1. Indien het verzoek of de aanvraag wordt ingetrokken nadat reeds met de behandeling is begonnen 

of indien het verzoek of de aanvraag wordt afgewezen, wordt 25% van de leges teruggegeven. 
2. Indien bij wettelijk voorschrift kennisgeving van de ontwerp-beslissing op het verzoek of de 

aanvraag is voorgeschreven en de kennisgeving heeft nog niet plaatsgevonden, is het in het eerste 
lid bedoelde percentage 50%. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde teruggave is niet van toepassing met betrekking tot reeds 
gemaakte kosten van kennisgeving. 

4. Met een afwijzing als bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld een weigering om een 
beslissing te nemen en het krachtens wettelijk voorschrift ontstaan van een afwijzende 
beschikking als gevolg van overschrijding van een termijn, anders dan voor de mogelijkheid van 
bezwaar en beroep, tenzij de overschrijding is te wijten aan nalatigheid van de belastingschuldige. 



5. Een aanvraag om teruggaaf moet bij de inspecteur der provinciale belastingen worden ingediend 
binnen zes weken nadat de omstandigheid, welke de aanspraak op teruggaaf deed ontstaan, zich 
heeft voorgedaan. 

 
Artikel 11 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de leges en precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 12 Dwanginvordering en invorderingsrente 
1. Bij de nalatigheid in de betaling van leges en precariobelasting vindt de invordering plaats met 

toepassing van de artikelen 11 tot en met 19 van de Invorderingswet 1990. 
2. Bij de invordering van leges en precariobelasting vinden de artikelen 28 tot en met 31 van de 

Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 13 Hardheidsclausule 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd voor bepaalde gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van 
overwegende aard, welke zich bij de toepassing van deze belastingverordening mochten voordoen. 
 
Artikel 14 Inwerkingtreding  en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. 
2. Op de in lid 1 genoemde datum wordt de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997, 

oorspronkelijk vastgesteld op 10 december 1997 en laatstelijk aangepast per 1 januari 2010, 
ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 
januari 2012 hebben voorgedaan. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 
2012’. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011. 
 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 



Ontwerp-besluit II 
 
Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011 (nummer PS2010BEM..) tot 
vaststelling van de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening 
provincie Utrecht 2012 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2011, afdeling Financiën, nummer 
80912DC7;  
 
Gelet op de artikelen 143, 145, 222c en 223 van de Provinciewet; 
 
Overwegende dat het wenselijk is aan de vast te stellen Precariobelasting- en legesverordening 
provincie Utrecht 2012 een geactualiseerde tarieventabel te koppelen voor het jaar 2012; 
 
Besluiten:  
 
ARTIKEL I 
 
De tarieventabel behorend bij artikel 3, eerste lid van de Algemene belastingverordening provincie 
Utrecht 1997 wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde tarieventabel behorend bij artikel 3, 
eerste lid van de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012. 
 
ARTIKEL II 
 
Op een belastbaar feit dat is ontstaan voor inwerkingtreding van deze verordening blijft de 
tarieventabel behorend bij artikel 3, eerste lid van de Algemene belastingverordening provincie 
Utrecht 1997, zoals deze luidde op 31 december 2011, van toepassing. 
 
ARTIKEL III 
 
Deze tarieventabel, behorend bij artikel 3, eerste lid van de Precariobelasting- en legesverordening 
2012, treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. 
Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2011, 
treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin 
het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2012. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011. 
 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 
Voorzitter, 
 

Griffier, 



Tarieventabel behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Precariobelasting- en legesverordening 
provincie Utrecht 2012, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 30 
oktober 2011  
 

Tarief 

ALGEMEEN BESTUUR
1.1 voor te maken kosten van publicatie bij de afgifte  

van gedoogbeschikkingen € 429,70
1.2 Een beschikking van een provinciaal 

bestuursorgaan op een aanvraag om een 
vergunning, verklaring van geen bezwaar, 
toestemming, ontheffing of vrijstelling of een 
andere beschikking krachtens een provinciale 
verordening, provinciaal reglement of enig ander 
wettelijk voorschrift anders dan in deze tabel reeds 
is genoemd € 32,30

1.3 Wijziging of verlenging van een vergunning, 
verklaring van geen bezwaar, toestemming, 
ontheffing of vrijstelling of beschikking krachtens 
een provinciale verordening, provinciaal reglement 
of enig ander wettelijk voorschrift bedoeld in artikel 
1.2 van deze tarieventabel 50% van het tarief 

dat geldt voor 
artikel 1.2

1.4 Het hebben op voor de openbare dienst bestemd 
water van de provincie Utrecht van een woonschip:
- per vierkante meter gemeten op de plaats van de 
grootste lengte maal de grootste breedte. 
Indien de ligtijd korter dan een jaar is, wordt het 
bedrag  berekend naar rato van het aantal maanden, 
dat het schip afgemeerd ligt, waarbij een deel van 
een maand tot een volle maand wordt gerekend de 
bewoners van woonschepen 

 
€ 9,90

per  vierkante 
meter per jaar

VERKEER EN VERVOER 
Regeling voertuigen, WVW 1994 
3.1.1 Een ontheffing of een wijziging krachtens 148 

WVW 1994 van het in artikel 10, eerste lid WVW 
1994 genoemde verbod € 63,10

3.1.2 Indien voor de onder 3.1.1. bedoelde ontheffing ook 
een RVV ontheffing nodig is voor wat betreft 
verboden ex art. 5 lid 1 en art. 42 lid 2 en art. 62 
voor wat betreft de borden C9, C12, C15, G11 en 
G12 € 25,30

3.1.3 Een ontheffing ingevolge artikel 149 WVW 1994 



voor het niet gekentekende langzaam verkeer 
(afdeling 7, 8 en 14 van hoofdstuk 5 Regeling 
voertuigen) € 32,30

3.1.4 Een ontheffing ingevolge artikel 87 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 € 78,40

Wegenverordening provincie Utrecht 2010
3.2.1 Een ontheffing van het gestelde in artikel 5 lid 1 

onder a van de Wegenverordening provincie 
Utrecht 2010 voor wegaansluitingen € 577,40

3.2.2 Een ontheffing van het gestelde in artikel 5 lid 1 
onder b en c van de Wegenverordening provincie 
Utrecht 2010 voor slootdempingen, verruimen van 
sloten en andere handelingen € 384,80

3.2.3 Een ontheffing van het gestelde in artikel 6a en b 
van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 
voor: 

 - een bedrijfsrijuitweg 
 - een rijuitweg naar een woonhuis of onbebouwd 

agrarisch perceel 

€

€

577,40

384,80
3.2.4 Een ontheffing van het gestelde in de artikelen 8 en 

9 van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 
voor: 
- het plaatsen van borden 
- overige voorzieningen 

€
€

172,00
343,90

3.2.5 Een ontheffing van het gestelde in artikel 10 van de 
Wegenverordening provincie Utrecht 2010 voor: 
- een nieuw aan te leggen verkooppunt voor 

motorbrandstoffen 
- een standplaats voor het bedrijven van handel 

€
€

2.095,00
192,50

Overig
3.4 De afgifte van een fasediagram van twee 

conflicterende richtingen van een 
verkeersregelinstallatie € 52,00

Wet Luchtvaart 2009 
Luchtvaartverordening provincie Utrecht 2010 
3.5.1 Een ontheffing of besluit in het kader van de  
 Luchtvaartverordening provincie Utrecht 2010 Nihil
VAARWEGEN
Waterverordening provincie Utrecht 2009 
4.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.8 voor: 

a.  het uitvoeren van een gestuurde boring 
b. het plaatsen van een beschoeiing of een ander 
werk 
c.  het hebben, maken of veranderen van een 
ligplaats of enige andere voorziening bestemd voor 
het meren van schepen 

Een wijziging van de onder c. vermelde vergunning 

€

€

€

71,50

178,90

417,40



(niet tengevolge van een andere tenaamstelling) 50% van het onder 
c. genoemde 

bedrag
WATERHUISHOUDING 
Waterwet
4.2.1 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub 

a van de Waterwet bij een hoeveelheid te 
onttrekken of te infiltreren water (naar boven 
afgerond op 1.000 m³) 
van 150.001 t/m 250.000 m³ per jaar € 12.031,90 alsmede 

€ 30,10 per 1.000 
m³ boven 

150.000 m³
van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar 

 
€ 12.031,90 alsmede

€ 30,10 per 1.000 
m³ boven 

250.000 m³
van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar € 19.548,40

alsmede
€ 15,80

per 1.000 m³ 
boven 

500.000 m³
van 1.000.001 m³  en meer per jaar 

 
€ 27.455,00

alsmede
€ 7,90

per 1.000 m³ 
boven 1.000.000 

m³
4.2.2 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub 

b van de Waterwet voor zover deze betreft 
grondwateronttrekking en/of –infiltratie t.b.v. de 
openbare drinkwatervoorziening (naar boven 
afgerond op 1.000 m³) 
van 1 t/m 10.000 m³ per jaar € 224,00
van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar  € 224,00 alsmede 

€ 58,80 per 1.000 
m³ boven 

10.000 m³
van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar € 2.616,70 alsmede 

€ 52,50 per 1.000 
m³ boven 

50.000 m³
van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar € 5.243,60 alsmede 

€ 45,20 per 1.000 
m³ boven 

100.000 m³
van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar € 12.031,90 alsmede 



€ 30,10 per 1.000 
m³ boven 

250.000 m³
van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar € 19.548,40 alsmede 

€ 15,80 per 1.000 
m³ boven 

500.000 m³
van 1.000.001 m³ en meer per jaar € 27.455,00 alsmede 

€ 7,90 per 1.000 
m³ boven 

1.000.000 m³
4.2.3 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub 

b van de Waterwet voor zover deze betreft een 
grondwateronttrekking en/of –infiltratie t.b.v. een 
bodemenergiesysteem Nihil

4.2.4 Een vergunning als onder 4.2.1 en 4.2.2 bedoeld 
indien deze leidt tot vergroting van de hoeveelheid 
te onttrekken of te infiltreren water 
 

een bedrag gelijk 
aan het verschil 

tussen het bedrag 
dat verschuldigd 

is voor de vergrote 
hoeveelheid en het 

reeds betaalde 
bedrag

4.2.5 1. Het wijzigen van een vergunning als onder 
 4.2.1 en 4.2.2 bedoeld anders dan in het onder   
 4.2.4 genoemde geval 

2. Het wijzigen van een vergunning als onder 
 4.2.3 bedoeld 

€

€

111,80

3.500,00
4.2.6 Behalve de leges bedoeld onder 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 

en 4.2.5 wordt voorts in rekening gebracht voor te 
maken kosten van publicaties zoals die wettelijk 
zijn voorgeschreven € 800,50

4.2.7 Indien aan een aanvraag de beoordeling van een 
milieueffectrapportage ten grondslag ligt, worden 
de rechten onder 4.2.1 t/m 4.2.3 of voor het 
wijzigen van een vergunning als bedoeld onder 
4.2.4 verhoogd met  € 9.145,30

4.2.8 Behalve leges als bedoeld onder 4.2.7 wordt voorts 
in rekening gebracht voor te maken kosten van 
publicaties zoals die wettelijk zijn voorgeschreven 

 

€ 800,50
Waterverordening provincie Utrecht 2009 
4.3.1 Een melding voor het onttrekken van grondwater 

bij een inrichting waarvoor de verplichting inzake 
registratie niet geldt 

Nihil

MILIEUBEHEER
Provinciale milieuverordening Utrecht 1995 



5.1.1 Een gedoogbeschikking betreffende activiteiten in 
de zin van de Provinciale milieuverordening 
Utrecht 1995 Nihil

5.1.2 Een ontheffing voor een activiteit in een 
stiltegebied Nihil

Wet Geluidhinder 
Hogere grenswaarden 
5.2.1 Vaststelling hogere grenswaarden als bedoeld in de 

artikelen 46 t/m 51 en 65 t/m 68, 82a, alsmede 83 
e.v. van de Wet Geluidhinder en het op artikel 105 
van de Wet Geluidhinder gebaseerde Besluit 
geluidhinder Spoorwegen  
1. t.b.v. bouw van woningen en andere 

geluidgevoelige bestemmingen (ziekenhuizen, 
scholen etc.) en aanleg van een nieuwe weg Nihil

2. in geval van reconstructie van wegen als 
bedoeld in artikel 100a van de Wet 
Geluidhinder, de aanleg of wijzing van een 
spoorweg als bedoeld in het op artikel 105 van 
de Wet Geluidhinder gebaseerde Besluit 
geluidhinder spoorwegen Nihil

3. ten behoeve van het stedelijk gebied of een 
gedeelte daarvan als bedoeld in artikel 82a van 
de Wet Geluidhinder Nihil

4. ten behoeve van reeds aanwezige of in 
aanbouw zijnde woningen, in die gevallen 
waarin door wijziging van industriële 
activiteiten de eerder vastgestelde waarde 
ingevolge artikel 65, 66 en72, de 
geluidsbelasting toeneemt Nihil

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
5.3.1 Een gedoogbeschikking met betrekking tot een 

inrichting in de zin van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht Nihil

5.3.2 Het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project  de som van de 

verschuldigde 
leges voor de 
verschillende 
activiteiten of 

handelingen 
waaruit het project 

geheel of 
gedeeltelijk 

bestaat en waarop 
de aanvraag 

betrekking heeft 
en de 



verschuldigde 
leges voor de 

extra toetsen die 
in verband met de 
aanvraag moeten 

worden 
uitgevoerd, 

berekend naar de 
tarieven en 

overeenkomstig 
het bepaalde in 
deze rubriek. In 

afwijking van de 
vorige volzin kan 
ook per activiteit, 

handeling of 
andere grondslag 
een legesbedrag 

worden gevorderd
5.3.3 Bouwkosten 

Onder ‘bouwkosten’ wordt in dit hoofdstuk 
verstaan de aannemingssom (exclusief 
omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste 
lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de 
uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het 
uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, 
een raming van de bouwkosten (exclusief 
omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 
2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk 
is vervangen of gewijzigd. 

5.3.4 Schetsplan 10% van het tarief 
dat zou 

voortvloeien uit 
onderdeel 5.3.6, 

indien sprake zou 
zijn van een 

aanvraag tot het 
verkrijgen van een 

vergunning voor 
het bouwen van 

een bouwwerk als 
bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, 
onder a, Wabo

5.3.5 Bouwen 
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 

van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 



onder a, Wabo voor het bouwen van een 
bouwwerk: 
- Indien de bouwkosten € 20.000 bedragen of 
 minder  

 
€ 200,00 vast tarief 

plus 2,50 % over 
de bouwkosten

- Indien de bouwkosten meer dan € 20.000 
 bedragen, doch niet meer dan € 50.000 

 
€ 700,00 vast tarief 

plus 2,25 % van de 
bouwkosten boven 

de € 20.000
- Indien de bouwkosten meer dan € 50.000 

bedragen, doch niet meer dan € 100.000 
 

€ 1.450,00 vast tarief 
plus 2,00 % van de 
bouwkosten boven 

de € 50.000
- Indien de bouwkosten meer dan € 100.000 

bedragen, doch niet meer dan € 400.000 
 

€ 2.450,00 vast tarief 
plus 1,90 % van de 
bouwkosten boven 

de € 100.000
- Indien de bouwkosten meer dan € 400.000 

bedragen, doch niet meer dan € 1.000.000 
 

€ 8.150,00 vast tarief 
plus 1,80 % van de 
bouwkosten boven 

de € 400.000
- Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 

bedragen, doch niet meer dan € 5.000.000 
 

€ 18.950,00 vast 
tarief plus 1,70 % 

van de bouwkosten 
boven de 

€ 1.000.000
- Indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000 

bedragen, doch niet meer dan € 25.000.000 € 88.950,00 vast 
tarief plus 0,25 % 

van de bouwkosten 
boven de 

€ 5.000.000
- Indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000 

bedragen 
 

€ 138.950,00 vast  
tarief  

5.3.6 Extra welstandstoets 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning 
voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo wordt 
verhoogd in verband met een extra toetsing van 
welstandscriteria indien zich tijdens de beoordeling 



van de aanvraag wijzigingen voordoen in het 
bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets 
noodzakelijk is, met de kosten van de 

welstands-
commissie 

volgens de op dat 
moment geldende 
tarieven-structuur 
van Welstand en 

Monumenten 
Midden Nederland 

(WMMN)
5.3.7 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een 

vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo 
voor een op basis van een schetsplan uitgewerkt 
bouwplan in behandeling wordt genomen, worden 
de leges die zijn geheven voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot beoordeling van een 
schetsplan als bedoeld in onderdeel 5.3.5 verrekend 
met de leges voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning voor het bouwen van het bouwwerk als 
bedoeld in onder 5.3.6    

5.3.8 Omgevingsvergunning in twee fasen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in 
artikel 2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de: 
a. eerste fase 
het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in deze tarieventabel voor de 
vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de 
eerste fase wordt gedaan; 
b. tweede fase 
het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in deze tarieventabel voor de 
vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de 
tweede fase wordt gedaan. 

5.3.9 Planologisch strijdig gebruik 
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo € 350,00

5.3.10 Slopen bouwwerk 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder g, Wabo voor het slopen van een bouwwerk 
in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 



beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald, dan wel als bedoeld in artikel 2.2, eerste 
lid, onderdeel a, Wabo voor het slopen van een 
bouwwerk voor zover daarvoor krachtens 
provinciale of gemeentelijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist € 250,00

5.3.11 Uitweg/inrit 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder e, Wabo voor het maken, hebben,veranderen 
of veranderen van het gebruik van een uitweg zie artikel 3.2.3 

van de 
tarieventabel 
behorend bij 

artikel 3, eerste 
lid, van de 

Precario-belasting 
en leges-

verordening 
provincie Utrecht 

2012
5.3.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 

van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder b, Wabo voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in 
gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald € 250,00

5.3.13 Kappen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van 
houtopstand Nihil

5.3.14 Handelsreclame, anders dan bedoeld onder 
onderdeel 6.1.1 van de tarieventabel 
a. het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het verstrekken van 
een vergunning als bedoeld in artikel 2.2 eerste 
lid, onder h, Wabo voor het op of aan een 
onroerende zaak maken of voeren van 
handelsreclame met behulp van een opschrift, 
aankondiging of afbeelding in welke vorm dan 
ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek 
toegankelijke plaats 

b. artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het 
als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of 
gebruiker van een onroerende zaak toestaan of 

€ 100,00



gedogen dat op of aan die onroerende zaak 
handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met 
behulp van een opschrift, aankondiging of 
afbeelding in welke vorm dan ook, die 
zichtbaar is vanaf een voor het publiek 
toegankelijke plaats € 100,00

Ontgrondingenwet 
5.4.1 Een vergunning als bedoeld in art. 3 van de 

Ontgrondingenwet: 
1. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, 

gemeten in profiel van ontgraving t/m 2.000 m³  € 290,20
2. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, 

gemeten in profiel van ontgraving van: 
- 2.001 t/m 5.000 m³ € 577,00
- 5.001 t/m 10.000 m³ (naar boven afgerond op 

1.000 m³) 
 

€

€

577,00
alsmede

83,40
per 1.000 m³ 

boven 5.000 m³
- 10.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond 

op 1.000 m³) 
 

€

€

994,00
alsmede

112,20
per 1.000 m³ 

boven 10.000 m³
- 50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond 

op 1.000 m³) 
 

€

€

5.497,60
alsmede

203,30
per 1.000 m³ 

boven 50.000 m³
- 100.001 t/m 1.000.000 m³ (naar boven 

afgerond op 20.000 m³) 
 

€

€

15.676,90
alsmede
1.220,40

per 20.000 m³ 
boven 100.000 m³

- 1.000.001 m³ en meer (naar boven afgerond 
op 200.000 m³) 

 
€

€

70.589,60
alsmede
6.101,80

per 200.000 m³ 
boven 1.000.000 

m³
5.4.2 Het wijzigen van een vergunning als onder 5.4.1. 

bedoeld indien deze (mede) leidt tot vergroting van 
de hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten 
in profiel van ontgraving. Een bedrag gelijk 



aan het verschil 
tussen het met 

toepassing van het 
bepaalde onder 

5.4.1.
verschuldigde 

bedrag voor de 
vergrote 

hoeveelheid en het 
reeds betaalde 

bedrag
5.4.3 Het wijzigen van een vergunning als onder 5.4.1. 

bedoeld, anders dan in het onder 5.4.1. genoemde 
geval. € 290,20

5.4.4 Behalve de leges bedoeld onder 5.4.1 tot en met 
5.4.3 wordt voorts in rekening gebracht een bedrag 
voor te maken kosten van publicaties, zoals deze 
wettelijk zijn voorgeschreven € 800,50

Wet bodembescherming 
5.5.1 Een beslissing in het kader van een melding op 

grond van artikel 41 Wet bodembescherming Nihil
5.5.2 Een beslissing op een melding van het voornemen 

tot uitvoering van een uniforme sanering Nihil
5.5.3 Een besluit over ernst en spoed van een geval als 

bedoeld in artikel 37 juncto artikel 29 Wet 
bodembescherming Nihil

5.5.4 Een besluit over een saneringsplan Nihil
5.5.5 Een besluit over een evaluatierapport Nihil
5.5.6 Een beslissing naar aanleiding van een 

monitoringsrapportage in verband met een sanering Nihil
5.5.7 Een besluit over een nazorgplan in verband met een 

beschikking Nihil
5.5.8 Een beslissing naar aanleiding van een nieuw geval 

van bodemverontreiniging Nihil
Wet milieubeheer 
5.6.1 Een vergunning voor het oprichten, veranderen, van 

werking doen veranderen of in werking hebben van 
een inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8 van de 
Wet milieubeheer Nihil

5.6.2 Een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 
10.30 lid 1 Wet milieubeheer, zijnde het ontdoen 
van afvalwater of andere afvalstoffen door deze in 
een voorziening voor de inzameling en het 
transport van afvalwater te brengen (artikel 10.63 
Wet milieubeheer) Nihil

Vuurwerkbesluit 
5.7.1 Een vergunning, toestemming voor of melding van  

opslag of ontbranding van vuurwerk in het kader 



van het Vuurwerkbesluit Nihil
Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 
5.8.1 De beoordeling van een veiligheidsrapport in het  

kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 
1999 in relatie tot een gehele vergunningaanvraag 
van een inrichting Nihil

RECREATIE EN NATUUR 
Landschapsverordening provincie Utrecht 2011  
6.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 33 van de 

Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 en 
een   wijziging van zo’n ontheffing (behalve in de 
tenaamstelling), met betrekking tot een verbod, 
bedoeld in 
1. artikel 9 (storten, dempen en ophogen) 
2. artikel 13 (woonschepen) 
3. artikel 17 (andere vaartuigen) 
4. artikel 20 (aanlegplaatsen) 

€
€
€
€

615,00
750,00
750,00
750,00

6.2 Behalve de leges bedoeld onder 6.1 wordt voorts in 
rekening gebracht een bedrag voor te maken kosten 
van publicaties, zoals die wettelijk zijn 
voorgeschreven € 800,50

6.3 Een verlenging van de onder 6.1 onder 1, 3 of 4 
bedoelde ontheffingen, bij een ongewijzigde situatie 
ten opzicht van de laatst verleende ontheffing of een 
overschrijving (wijziging tenaamstelling) 50% van de bij die 

onderdelen 
genoemde 
bedragen

6.4 Een verlenging van de onder 6.1 onder 2 bedoelde 
ontheffing bij een ongewijzigde situatie ten 
opzichte van de laatst verleende ontheffing of een 
overschrijving (wijziging tenaamstelling) bij het 
wisselen van eigenaar van het woonschip € 325,50

6.5 Geen rechten als bedoeld in artikel 6.1 tot en met 
6.3 worden geheven ter zake van de 
instandhouding, het herstel of de ontwikkeling van 
de in artikel 33 lid 2 van de Landschapsverordening 
bedoelde waarden binnen het kader van het plan en 
de beleidsregels, bedoeld in artikel 37 van de 
verordening, tenzij de betreffende handeling wordt 
verricht krachtens een wettelijke of 
privaatrechtelijke verplichting 

Natuurbeschermingswet 
7.1.1 Een vergunning van artikel 16 en 19d van de 
 Natuurbeschermingswet Nihil
7.1.2 Het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 
 7.1.1 

 
Nihil

7.1.3 Behalve de leges bedoeld onder 7.1.1 en 7.1.2   



wordt voorts in rekening gebracht een bedrag voor   
 te maken kosten van publicaties, zoals die wettelijk 
 zijn voorgeschreven. Nihil
7.1.4 Een melding op grond van artikel 10, lid 3 van de 

Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 
en/of een verzoek tot saldering op grond van artikel 
8 van de Beleidsregel veehouderij, stikstof en 
beschermde Natuurmonumenten € 425,00

Flora- en Faunawet 
7.2.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 65, 67 en 68    

van de Flora- en Faunawet Nihil
WELZIJN 
Wet Ambulancevervoer 
8.5.1.1 Het verlenen van een vergunning als bedoeld in art. 

2, eerste lid onder a, van de Wet Ambulancevervoer € 40,50
8.5.1.2 Een besluit van gedeputeerde staten voortvloeiende 

uit de onder 8.5.1.1. bedoelde vergunning € 40,50
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 
8.5.2 Een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet 

hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden. € 157,70

Toelichting 
 
Inleiding 
Met dit voorstel heeft een herziening van de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997 
plaatsgevonden onder gelijktijdige wijziging van de benaming in Precariobelasting- en 
legesverordening provincie Utrecht 2012. Deze verordening wordt met ingang van 1 januari 2012 van 
kracht. Daarnaast is de tarieventabel voor de precariobelasting en leges in samenspraak met de 
betrokken afdelingen volledig geactualiseerd en is een rekenmodel ontwikkeld ter controle van de 
voorwaarde van maximale kostendekkendheid, zoals dit is bepaald in artikel 225 van de Provinciewet. 
 
In het vervolg zal aan de hand van genoemd rekenmodel jaarlijks integraal per 1 januari een controle 
op de tarieven plaatsvinden. Daarnaast worden de tarieven in principe aangepast met de te verwachten 
loon- en prijsstijging en aan de actualiteit, tenzij hierover afwijkend wordt besloten door Provinciale 
Staten. 
 
Bevriezen tarieven per 1 januari 2012 
Aan de hand van het hiervoor genoemde rekenmodel wordt per tarief geïnventariseerd of wordt 
voldaan aan de voorwaarde van maximaal kostendekkendheid, dus dat de feitelijke kosten voor het 
verstrekken van de dienst het op te leggen legestarief niet te boven gaan. 
Bij de berekening van de feitelijke kosten per product wordt in het rekenmodel rekening gehouden met 
de uren die benodigd zijn voor de totstandkoming van het product, de centrale overhead en overige 
kosten (zoals de kosten voor uitbestede werkzaamheden). 
Na toepassing van dit rekenmodel is gebleken dat voor nagenoeg alle tarieven geldt dat deze de 
feitelijke kosten niet te boven gaan en dat daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde van maximaal 
kostendekkendheid. 
In enkele gevallen is gebleken dat het legestarief hoger ligt dan de werkelijke kosten voor het 
verstrekken van de dienst. Het gaat hier om de tarieven bij artikelnummer 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.7. Door 



toepassing van het volgens relevante jurisprudentie toegestane principe van kruissubsidiëring binnen 
de betreffende categorie leges inzake grondwateronttrekkingen waarbinnen deze tarieven vallen, kan 
echter in deze gevallen het tarief zonder meer in stand blijven. 
 
Nu uit de berekeningen blijkt dat over het algemeen de legestarieven lager liggen dan de feitelijke 
kosten die met het verlenen van de betreffende dienst gemoeid zijn, is er ruimte om de tarieven in de 
toekomst te verhogen. 
Voorgesteld wordt echter om per 1 januari 2012 in principe van verhoging van de tarieven af te zien. 
Hiermee wordt afgezien van de mogelijkheid de tarieven conform de geldende loon- en prijsstijging te 
verhogen. Het is echter wel conform het Coalitieakkoord 2011-2015 waarin het voorkomen van 
lastenverzwaring voor de inwoners van de provincie één van de uitgangspunten is. 
 
Aanpassing tarieventabel anders dan trendmatig  
• De provincie Utrecht is op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in 

voorkomende gevallen van het verlenen van een gedoogbeschikking verplicht hieromtrent te 
publiceren. Middels artikel 1.1 van de tarieventabel worden de kosten voor publicatie in rekening 
gebracht bij de aanvrager van de gedoogbeschikking. Gelet op het feit dat de provincie verplicht is 
deze kosten te maken, zijn wij van mening dat de werkelijke kosten van deze publicaties bij de 
aanvrager in rekening moeten worden gebracht. Nu uit de berekening van de werkelijke kosten, 
middels eerdergenoemd rekenmodel, is gebleken dat deze € 429,70 bedragen per 
gedoogbeschikking, dient dit bedrag per 1 januari 2012 als legestarief in rekening te worden 
gebracht. 

• De tarieven precariobelasting voor het hebben onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde grond van de provincie van een reclamebord of een lichtbak, welke in de tarieventabel 
2011 was vermeld onder artikelnummer 1.2 en 1.3, komen per 1 januari 2012 te vervallen gelet op 
het feit dat is gebleken dat deze belasting in de praktijk nimmer wordt opgelegd. 

• Per 1 januari 2012 worden de artikelnummers 1.2 en 1.3 gebruikt voor legestarieven voor het 
verlenen van een beschikking op een aanvraag om een vergunning, verklaring van geen bezwaar, 
toestemming, ontheffing of vrijstelling of een andere beschikking anders dan in de tarieventabel 
elders al wordt genoemd, dan wel de wijziging van een dergelijke beschikking. Met de invoering 
van deze zogenaamde kapstokartikelen komen de voorheen hiervoor gebruikte artikelen 10.1, 10.2 
en 10.3 te vervallen. Als tarief voor artikel 1.2 wordt aangehouden een bedrag van € 32,30, zijnde 
het laagste in de tarieventabel opgenomen tarief voor het verlenen van een ontheffing of 
vergunning (niet zijnde ‘nihil’). 

• Per 1 mei 2009 is het Voertuigreglement vervallen en vervangen door de Regeling voertuigen. Om 
deze reden is de aanhef van de artikelen 3.1.1 tot en met 3.1.5 conform aangepast. Voorts is 
gebleken dat de tarieven bij 3.1.3 onder a en b en 3.1.5 in het verleden al zijn vervallen, gelet op 
het feit dat de provincie in de praktijk deze ontheffingen niet verleend. Omdat het niet wenselijk is 
een ontheffing af te geven voor het gebruik van een voertuig dat niet voldoet aan de wettelijk 
gestelde technische en functionele eisen, zal deze mogelijkheid tot ontheffing ook niet meer 
worden geboden. De hierop van toepassing zijnde legestarieven zullen derhalve in de toekomst ook 
niet meer worden ingevoerd. Daarom zijn de omschrijvingen voor de artikelen 3.1.3 onder a en b 
en 3.1.5 thans in het geheel vervallen. Gelet op deze wijziging is de nummering van artikel 3.1.3 
onder c aangepast naar 3.1.3. Bovendien is de omschrijving van dit artikel aangepast in verband 
met de invoering van de Regeling voertuigen. 

• De tekst van de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 is aangepast teneinde de onjuiste verwijzing naar de 
Wegenverordening provincie Utrecht 2010 te corrigeren. 

• In de aanhef van artikel 3.4 werd ten onrechte verwezen naar de Wet en het Besluit 
Personenvervoer. Daar dit artikel en het bijbehorende tarief feitelijk niet op deze wet en dit besluit 
zijn gebaseerd, is de verwijzing uit de aanhef verwijderd. 

• In de aanhef van artikel 4.1 is “Waterhuishouding” vervangen door “Vaarwegen”. In het verlengde 
hiervan is in de aanhef van artikel 4.2.1 de kop “Waterhuishouding” opgenomen. 

• In de aanhef van artikel 4.1 is voorts Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992 



vervangen door Waterverordening provincie Utrecht 2009, nu met de invoering van deze 
Waterverordening de Scheepvaartwegenverordening is ingetrokken. 

• Energieopslag (KWO)-systemen slaan warmte en koude op in de bodem. Het zijn duurzame 
alternatieve energiebronnen die leiden tot een besparing op het gebruik van conventionele 
energiebronnen en de uitstoot van onder andere CO2 en NOx. Omdat voor deze systemen 
grondwater wordt onttrokken, vallen ze onder de Waterwet. Voor het behandelen van de aanvragen 
werden tot 1 oktober 2008 leges in rekening gebracht. De leges leken drempelverhogend te werken 
voor de grootschalige ontwikkeling van deze duurzame alternatieve energiebron. Er werd vanuit 
gegaan dat van het niet meer in rekening brengen van de leges een stimulerende werking uit zou 
gaan. Daarom is besloten om per 1 oktober 2008 voor een proefperiode van twee jaar de leges voor 
energieopslagsystemen af te schaffen (A-stuk 2008INT220238 d.d. 27 mei 2008). Drie jaar na dato 
concluderen wij dat het aantal aanvragen voor energieopslagsystemen op jaarbasis is toegenomen. 
Inmiddels is de provincie meer dan 100 systemen rijk (in 2008 nog niet eens de helft). De toename 
in systemen heeft er zeker mee te maken dat energieopslag inmiddels een bewezen techniek is, 
waarvan de voordelen relatief eenvoudig nastreefbaar zijn. Maar ook het afschaffen van de 
leges zal aan deze groei hebben bijgedragen. Gelet hierop stellen wij voor de afschaffing  
permanent door te voeren, conform het eerder genoemde A-stuk (artikel 4.2.3 in de tarieventabel). 
Uit de praktijk van de afgelopen drie jaar is gebleken dat er één praktisch nadeel kleeft aan de 
afschaffing van de leges. Men dient nu relatief eenvoudig een aanvraag in waarna na het 
beoordelen van de aanvraag of het definitief verlenen van de vergunning, het aangevraagde 
systeem één of meerdere malen wijzigt. In de tarieventabel 2011 is onder artikel 4.2.5 voor het 
wijzigen van een vergunning als bedoeld onder artikel 4.2.1 tot en met 4.2.3 een bedrag 
van  € 111,80 opgenomen, een niet noemenswaardig bedrag dat geen enkele belemmering opwerpt. 
Om de aanvrager te stimuleren concreet na te denken over het gewenste systeem en het indienen 
van een reële vergunningsaanvraag en lichtvaardige wijzigingen te ontmoedigen, stellen wij 
voor het legesbedrag voor het wijzigen van een vergunning inzake een grondwateronttrekking en/of 
–infiltratie ten behoeve van een bodemenergiesysteem te verhogen naar € 3.500,00. Dit bedrag 
komt overeen met de leges die tot 1 oktober 2008 in rekening werden gebracht voor een naar 
verhouding kleiner systeem.  
Deze voorgestelde wijziging zal leiden tot een onderscheid binnen artikel 4.2.5 van de 
tarieventabel: een tarief van € 111,80 voor een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 
artikel 4.2.1 en 4.2.2 (zijnde een vergunning voor een industriële onttrekking, dan wel een 
onttrekking ten behoeve van drinkwatervoorziening) en een tarief van € 3.500,00 voor de wijziging 
van een vergunning als bedoeld onder artikel 4.2.3 (ten behoeve van een bodemenergiesysteem). 

• De provincie Utrecht is op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in 
voorkomende gevallen van vergunningverlening inzake grondwateronttrekking of ontgrondingen 
en het verlenen van een ontheffing op grond van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 
de ontwerp- en definitieve beschikking hieromtrent te publiceren. Middels de artikelen 4.2.6, 4.2.8, 
5.4.4 en 6.2 van de tarieventabel worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de aanvrager 
van de vergunning of ontheffing. Gelet op het feit dat de provincie verplicht is deze kosten te 
maken, zijn wij van mening dat de werkelijke kosten van deze publicaties bij de aanvrager in 
rekening moeten worden gebracht. Uit de berekening van de gemiddelde werkelijke kosten is 
gebleken dat deze € 800,50 bedragen per vergunning of ontheffing en daarom dient dit bedrag per 1 
januari 2012 als legestarief voor publicatiekosten in rekening te worden gebracht. Daarnaast zijn de 
omschrijvingen van de betreffende artikelen geüniformeerd. 

• De aanhef van artikel 4.3.1 is gewijzigd van Grondwaterverordening provincie Utrecht 1998 in 
Waterverordening provincie Utrecht 2009 nu met de invoering van deze waterverordening de 
Grondwaterverordening is ingetrokken. 

• Teneinde zo veel mogelijk uniformiteit aan te brengen binnen de tarieventabel is de nummering 
van artikel 5.1.1.1 gewijzigd in 5.1.1 en is de beschrijving van het tarief gewijzigd van “vervallen” 
in “nihil”. De wijziging van de beschrijving van het tarief van “vervallen” in “nihil” is eveneens 
van toepassing bij artikelnummers 5.2.1 en 5.3.1. 

• Gelet op het feit dat de verschuldigde leges voor te maken kosten van publicatie bij de afgifte van 



gedoogbeschikkingen in de tarieventabel is vermeld bij artikel 1.1 kan het tarief met artikelnummer 
5.1.1.2 en 5.3.2 vervallen. 

• In verband met het vervallen van het artikel met nummer 5.3.2 zijn de hierna volgende artikelen 
5.3.3 tot en met 5.3.15 omgenummerd in 5.3.2 tot en met 5.3.14. 

• In de omschrijving van het tarief van artikel 5.4.2 wordt ten onrechte verwezen naar een onder 
5.6.1 verschuldigd bedrag. Hierbij dient te worden verwezen naar artikel 5.4.1. De omschrijving is 
conform aangepast. 

• Voorgesteld wordt om de legestarieven in het kader van de Landschapsverordening (artikel 6.1, 6.3 
en 6.4) kostendekkend te maken. Hierbij blijft het gemiddelde legestarief nagenoeg gelijk. Over het 
geheel is er echter sprake van een lastenverlichting doordat met de invoering van de 
Landschapsverordening het aantal bedrijven en burgers dat een ontheffing moet aanvragen en 
daarmee leges moet voldoen is gedaald. Bij de nieuwe berekening van de voorgestelde tarieven 
vormt het eerdergenoemde rekenmodel de basis. 

• Met de tussentijdse wijziging van de legestarieven in verband met de invoering van de 
Landschapsverordening provincie Utrecht 2011, waartoe door uw staten is besloten op 27 juni 2011 
en welke per 1 juli 2011 in werking treedt, is abusievelijk het artikel inzake de vrijstellingsbepaling 
van leges voor door de provincie goedgekeurde ontwikkelingsprojecten (voorheen artikel 6.1.4) 
vervallen. Voorgesteld wordt om per 1 januari 2012 dit artikel wederom op te nemen in de 
tarieventabel onder artikelnummer 6.5 teneinde geen drempel voor dergelijke initiatieven op te 
werpen. 

• Conform besluitvorming bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 worden met ingang van 1 
januari 2012 leges geheven voor meldingen op grond van artikel 10, lid 3 van de Verordening 
veehouderij, stikstof en Natura 2000 en/of een verzoek tot saldering op grond van artikel 8 van de 
Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde Natuurmonumenten. De leges bedragen € 425,00 
en zijn in de tarieventabel opgenomen onder artikel 7.1.4. Het tarief ligt hiermee lager dan de 
werkelijke kosten die gemoeid zijn met de werkzaamheden voor de afhandeling van deze 
meldingen en/of salderingsverzoeken. Echter, uitgaande van gemiddeld 40 salderingsverzoeken per 
jaar is het gekozen tarief voldoende om daarmee de benodigde helft van de personeelskosten voor 
de uitvoering van de werkzaamheden op te brengen. 

• Het legestarief voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 46, derde lid, van de 
Wet op de lijkbezorging, welke in de tarieventabel 2011 was vermeld onder artikelnummer 8.5.1 
komt per 1 januari 2012 te vervallen, gelet op het feit dat dit tarief in de praktijk zelden of nooit 
wordt opgelegd. In de praktijk worden dergelijke vergunningen zelden of nooit verstrekt. Mocht 
ingaande 1 januari 2012 een vergunning ingevolge artikel 45, derde lid, van de Wet op de 
lijkbezorging worden verleend, dan kan een tarief worden opgelegd conform het nieuw 
toegevoegde artikel 1.2 van de tarieventabel. 

• In verband met het vervallen van artikel 8.5.1 zijn de hierop volgende artikelen 8.5.2.1, 8.5.2.2 en 
8.5.3 omgenummerd in respectievelijk 8.5.1.1, 8.5.1.2 en 8.5.2. Hieruit voortvloeiend is de 
omschrijving bij artikel 8.5.1.2 conform aangepast. 

• De aanhef bij artikel 8.5.3 is onjuist en gewijzigd van Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen 
in Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. 

• De tarieven voor het verstrekken van archiefbescheiden of een kopie hiervan en het doen van 
nasporingen in het provinciaal archief komen per 1 januari 2012 te vervallen, gelet op het feit dat 
verzoeken hiertoe in de praktijk niet of nauwelijks worden ingediend. 



Schematisch overzicht van wijzigingen per 1 januari 2012 ten opzichte van de tarieventabel 
behorend bij artikel 3 lid 1 van de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997 voor 
het jaar 2011  
 

Omschrijving / nummering tarieventabel 2011 Tarief 2011 Gewijzigd per  
1-1-2012 

ALGEMEEN BESTUUR
1.1 voor te maken kosten van publicatie bij de afgifte  

van gedoogbeschikkingen € 230,00 Tarief verhoogd 
conform berekening 
werkelijke kosten 
naar € 429,70 

Het hebben onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde grond van de provincie van: 
1.2 een reclamebord: 
 - per vier weken 
 - tot ten hoogste per jaar 

€
€

63,10
315,80

• Tarief vervallen 
• Artikelnummer 

nu in gebruik 
voor 
zogenaamd 
kapstokartikel  

1.3 een lichtbak: 
 - per vier weken 
 - tot ten hoogste per jaar 

€
€

126,20
631,00

• Tarief vervallen 
• Artikelnummer 

nu in gebruik 
voor 
zogenaamd 
kapstokartikel 

1.4 een woonschip: 
- per vierkante meter gemeten op de plaats van de 
grootste lengte maal de grootste breedte. 
Indien de ligtijd korter dan een jaar is, wordt het 
bedrag  berekend naar rato van het aantal maanden, 
dat het schip afgemeerd ligt, waarbij een deel van 
een maand tot een volle maand wordt gerekend de 
bewoners van woonschepen 

 
€ 9,90

per vierkante 
meter per jaar 

Ongewijzigd 

VERKEER EN VERVOER 
Voertuigreglement/RVV, WVW 1994 
3.1.1 Een ontheffing of een wijziging krachtens 148 

WVW 1994 van het in artikel 10, eerste lid WVW 
1994 genoemde verbod € 63,10 Ongewijzigd  

3.1.2 Indien voor de onder 3.1.1. bedoelde ontheffing ook 
een RVV ontheffing nodig is voor wat betreft 
verboden ex art. 5 lid 1 en art. 42 lid 2 en art. 62 
voor wat betreft de borden C9, C12, C15, G11 en 
G12 € 25,30 Ongewijzigd  

3.1.3 Een ontheffing of wijziging ingevolge artikel 149 



WVW 1994 met betrekking tot hoofdstuk 7 van het 
Voertuigreglement 
a. incidentele ontheffing met een maximale 

geldigheidsduur van 14 dagen 
 

b. ontheffing met een geldigheidsduur van 1 tot 3 
jaar 

 

c. ontheffingen voor het niet gekentekende 
langzaam verkeer (afdeling 7, 8 en 14 van 
hoofdstuk 5 Voertuigreglement) €

Vervallen 

Vervallen 

32,30

Dit artikel is in zijn 
geheel verwijderd 
(zie toelichting) 
 
Dit artikel is in zijn 
geheel verwijderd 
(zie toelichting) 
 

• Nummer van dit 
artikel is 
gewijzigd van 
3.1.3.c in 3.1.3 

• Omschrijving is 
aangepast in 
verband met 
vervallen 
Voertuig-
reglement en 
invoering 
Regeling 
voertuigen 

3.1.4 Een ontheffing ingevolge artikel 87 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 € 78,40 Ongewijzigd  

3.1.5 Een ontheffing van de onder 3.1.3.a en 3.1.4. 
bedoelde ontheffingen Vervallen Dit artikel is in zijn 

geheel verwijderd 
(zie toelichting)  

 
Wegenverordening provincie Utrecht 2010
3.2.1 Een ontheffing van het gestelde in artikel 5a van de 

Wegenverordening provincie Utrecht 2010 voor 
wegaansluitingen € 577,40 Artikelnummer van 

de Wegen-
verordening 
aangepast; tarief 
ongewijzigd  

3.2.2 Een ontheffing van het gestelde in artikel 5b en c 
van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 
voor slootdempingen, verruimen van sloten en 
andere handelingen € 384,80 Artikelnummer van 

de Wegen-
verordening 
aangepast; tarief 
ongewijzigd 



3.2.3 Een ontheffing van het gestelde in artikel 6a en b 
van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 
voor: 

 - een bedrijfsrijuitweg 
 - een rijuitweg naar een woonhuis of onbebouwd 

agrarisch perceel 

€

€

577,40

384,80

Ongewijzigd 

Ongewijzigd  
3.2.4 Een ontheffing van het gestelde in de artikelen 8 en 

9 van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 
voor: 
- het plaatsen van borden 
- overige voorzieningen 

€
€

172,00
343,90

Ongewijzigd 
Ongewijzigd  

3.2.5 Een ontheffing van het gestelde in artikel 10 van de 
Wegenverordening provincie Utrecht 2010 voor: 
- een nieuw aan te leggen verkooppunt voor 

motorbrandstoffen 
- een standplaats voor het bedrijven van handel 

€
€

2.095,00
192,50

Ongewijzigd 
Ongewijzigd 

Wet en Besluit Personenvervoer
Overig
3.4 De afgifte van een fasediagram van twee 

conflicterende richtingen van een 
verkeersregelinstallatie € 52,00 • Aanhef Wet en 

Besluit 
Personen-
vervoer laten 
vervallen 

• Tarief 
ongewijzigd 

Wet Luchtvaart 2009 
Luchtvaartverordening provincie Utrecht 2010 
3.5.1 Een ontheffing of besluit in het kader van de  
 Luchtvaartverordening provincie Utrecht 2010 
 

Nihil Ongewijzigd  

WATERHUISHOUDING
Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992 
4.1 Een vergunning als bedoeld in artikel 20 lid 1 voor:

a.  het uitvoeren van een gestuurde boring 
b. het plaatsen van een beschoeiing of een ander 
werk 
c.  het hebben, maken of veranderen van een 
ligplaats of enige andere voorziening bestemd voor 
het meren van schepen 
 
Een wijziging van de onder c. vermelde vergunning 
(niet tengevolge van een andere tenaamstelling), 
50% van het onder c. genoemde bedrag 

 

€

€

€

71,50

178,90

417,40

• Aanhef 
Waterhuis-
houding 
gewijzigd in 
Vaarwegen  

• Aanhef 
Scheepvaart-
wegenverorde-
ning gewijzigd 
in Water-
verordening 
provincie 
Utrecht 2009 

• Omschrijving 



geconformeerd 
aan inhoud 
Water-
verordening 

• Tarieven 
ongewijzigd 

Waterwet
4.2.1 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub 

a van de Waterwet bij een hoeveelheid te 
onttrekken of te infiltreren water (naar boven 
afgerond op 1.000 m³) 
van 150.001 t/m 250.000 m³ per jaar € 12.031,90

alsmede 
€ 30,10 per 
1.000 m³ boven 
150.000 m³ 

Ongewijzigd 

van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar 
 

€ 12.031,90
alsmede 
€ 30,10 per 
1.000 m³ boven 
250.000 m³ 

Ongewijzigd 

van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar € 19.548,40
alsmede 
€ 15,80
per 1.000 m³ 
boven  
500.000 m³ 

Ongewijzigd 

van 1.000.001 m³  en meer per jaar 
 

€ 27.455,00
alsmede 
€ 7,90
per 1.000 m³ 
boven 
1.000.000 m³ 

Ongewijzigd 

4.2.2 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub 
b van de Waterwet voor zover deze betreft 
grondwateronttrekking en/of –infiltratie t.b.v. de 
openbare drinkwatervoorziening (naar boven 
afgerond op 1.000 m³) 

Ongewijzigd 

van 1 t/m 10.000 m³ per jaar € 224,00 Ongewijzigd 
van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar  € 224,00 alsmede 

€ 58,80 per 
1.000 m³ boven 
10.000 m³ 

Ongewijzigd 

van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar € 2.616,70
alsmede  
€ 52,50 per 
1.000 m³ boven 
50.000 m³ 

Ongewijzigd 



van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar € 5.243,60
alsmede  
€ 45,20 per 
1.000 m³ boven 
100.000 m³ 

Ongewijzigd 

van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar € 12.031,90
alsmede  
€ 30,10 per 
1.000 m³ boven 
250.000 m³ 

Ongewijzigd 

van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar € 19.548,40
alsmede  
€ 15,80 per 
1.000 m³ boven 
500.000 m³ 

Ongewijzigd 

van 1.000.001 m³ en meer per jaar € 27.455,00
alsmede € 7,90 
per 1.000 m³ 
boven 
1.000.000 m³ 

Ongewijzigd 

4.2.3 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub 
b van de Waterwet voor zover deze betreft een 
grondwateronttrekking en/of –infiltratie t.b.v. een 
bodemenergiesysteem 

 

Nihil Ongewijzigd  
4.2.4 Een vergunning als onder 4.2.1 en 4.2.2 bedoeld 

indien deze leidt tot vergroting van de hoeveelheid 
te onttrekken of te infiltreren water 
 

een bedrag 
gelijk aan het 
verschil tussen 
het bedrag dat 
verschuldigd is 
voor de 
vergrote 
hoeveelheid en 
het reeds 
betaalde bedrag

Ongewijzigd 

4.2.5 Het wijzigen van een vergunning als onder 4.2.1 
t/m 4.2.3 bedoeld anders dan in het onder 4.2.4 
genoemde geval € 111,80 In omschrijving en 

tarief onderscheid 
aangebracht tussen 
wijziging van een 
vergunning bedoeld 
onder 4.2.1 en 4.2.2 
en onder 4.2.3; zie 
toelichting  

4.2.6 Behalve de leges bedoeld onder 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 
en 4.2.5 wordt voorts in rekening gebracht voor het 

• Tekst van het 
artikel 



maken van kosten voor publicaties zoals deze 
wettelijk zijn voorgeschreven € 1.893,70

geconformeerd 
aan overige 
artikelen inzake 
publicatiekosten 
binnen deze 
tabel 

• Tarief aangepast 
conform 
berekening 
gemiddelde 
werkelijke 
kosten naar       
€ 800,50

4.2.7 Indien aan een aanvraag de beoordeling van een 
milieueffectrapportage ten grondslag ligt, worden 
de rechten onder 4.2.1 t/m 4.2.3 of voor het 
wijzigen van een vergunning als bedoeld onder 
4.2.4 verhoogd met  € 9.145,30 Ongewijzigd  

4.2.8 Behalve leges als bedoeld onder 4.2.7 worden voor 
de beoordeling van een milieueffectrapport voorts 
in rekening gebracht de te maken kosten voor 
publicaties zoals deze wettelijk zijn 
voorgeschreven: 
- als volstaan kan worden met publicatie in de 

Staatscourant en één plaatselijk blad 
- voor elke volgende publicatie 

€
€

1.893,70
609,50

• Tekst van het 
artikel 
geconformeerd 
aan overige 
artikelen inzake 
publicatiekosten 
binnen deze 
tabel 

• Tarief aangepast 
conform 
berekening 
gemiddelde 
werkelijke 
kosten naar       
€ 800,50

Grondwaterverordening provincie Utrecht 1998 
4.3.1 Een melding voor het onttrekken van grondwater 

bij een inrichting waarvoor de verplichting inzake 
registratie niet geldt 
 

Nihil 

 

• Aanhef 
gewijzigd in 
Water-
verordening 
provincie 
Utrecht 2009 

• Tarief 
ongewijzigd 

MILIEUBEHEER



Provinciale milieuverordening Utrecht 1995 
5.1.1.1 Een gedoogbeschikking betreffende activiteiten in 

de zin van de Provinciale milieuverordening 
Utrecht 1995 Vervallen 

 

• Nummering 
artikel gewijzigd 
in 5.1.1 

• Tarief 
gewijzigd van 
“vervallen” in 
“nihil” 

5.1.1.2 Behalve de leges als genoemd onder 5.1.1.1. wordt 
 voorts in rekening gebracht voor te maken kosten 
 van publicatie van de afgifte van een 
 gedoogbeschikking    

 
Vervallen 

 

Artikel  is 
vervallen; voor 
leges publicatie bij 
gedoogbeschikking 
zie artikel 1.1 

5.1.2 Een ontheffing voor een activiteit in een 
stiltegebied Nihil 

 
Ongewijzigd 

Wet Geluidhinder 
Hogere grenswaarden 
5.2.1 Vaststelling hogere grenswaarden als bedoeld in de 

artikelen 46 t/m 51 en 65 t/m 68, 82a, alsmede 83 
e.v. van de Wet Geluidhinder en het op artikel 105 
van de Wet Geluidhinder gebaseerde Besluit 
geluidhinder Spoorwegen  
1. t.b.v. bouw van woningen en andere 

geluidgevoelige bestemmingen (ziekenhuizen, 
scholen etc.) en aanleg van een nieuwe weg Vervallen 

 

Tarief gewijzigd 
van “vervallen” in 
“nihil”  

2. in geval van reconstructie van wegen als 
bedoeld in artikel 100a van de Wet 
Geluidhinder, de aanleg of wijzing van een 
spoorweg als bedoeld in het op artikel 105 van 
de Wet Geluidhinder gebaseerde Besluit 
geluidhinder spoorwegen Vervallen 

 

Tarief gewijzigd 
van “vervallen” in 
“nihil” 

3. ten behoeve van het stedelijk gebied of een 
gedeelte daarvan als bedoeld in artikel 82a van 
de Wet Geluidhinder Vervallen 

 

Tarief gewijzigd 
van “vervallen” in 
“nihil” 

4. ten behoeve van reeds aanwezige of in 
aanbouw zijnde woningen, in die gevallen 
waarin door wijziging van industriële 
activiteiten de eerder vastgestelde waarde 



ingevolge artikel 65, 66 en72, de 
geluidsbelasting toeneemt Vervallen 

 
Tarief gewijzigd 
van “vervallen” in 
“nihil” 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
5.3.1 Een gedoogbeschikking met betrekking tot een 

inrichting in de zin van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht Vervalllen 

 

Tarief gewijzigd 
van “vervallen” in 
“nihil”  

5.3.2 Behalve de leges als genoemd onder 5.3.1 wordt 
voorts in rekening gebracht voor te maken kosten 
van publicatie van de afgifte van een 
gedoogbeschikking Vervallen 

 

Artikel  is 
vervallen; voor 
leges publicatie bij 
gedoogbeschikking 
zie artikel 1.1  

5.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor een project: de som van de verschuldigde 
leges voor de verschillende activiteiten of 
handelingen waaruit het project geheel of 
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag 
betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de 
extra toetsen die in verband met de aanvraag 
moeten worden uitgevoerd, berekend naar de 
tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze 
rubriek. In afwijking van de vorige volzin kan ook 
per activiteit, handeling of andere grondslag een 
legesbedrag worden gevorderd. 

• In verband met 
vervallen artikel 
5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

• Omschrijving 
tarief van 
linkerkolom 
verplaatst naar 
rechterkolom 

5.3.4 Bouwkosten 
Onder ‘bouwkosten’ wordt in dit hoofdstuk 
verstaan de aannemingssom (exclusief 
omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste 
lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de 
uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het 
uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, 
een raming van de bouwkosten (exclusief 
omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 
2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk 
is vervangen of gewijzigd. 

• In verband met 
vervallen artikel 
5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

 

5.3.5 Schetsplan 10% van het 
tarief dat zou 
voortvloeien uit 
onderdeel 5.3.6, 
indien sprake 
zou zijn van 

• In verband met 
vervallen artikel 
5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 



een aanvraag 
tot het 
verkrijgen van 
een vergunning 
voor het 
bouwen van 
een bouwwerk 
als bedoeld in 
artikel 2.1, 
eerste lid, onder 
a, Wabo 

• Tarief 
ongewijzigd 

 

5.3.6 Bouwen 
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 

van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder a, Wabo voor het bouwen van een 
bouwwerk: 

• In verband met 
vervallen artikel 
5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

- Indien de bouwkosten € 20.000 bedragen of 
minder    

 

€ 200,00 vast 
tarief plus  
2,50 % over de 
bouwkosten 
 

Tarief ongewijzigd 

- Indien de bouwkosten meer dan € 20.000 
 bedragen, doch niet meer dan € 50.000 

 

€ 700,00 vast 
tarief plus  
2,25 % van de 
bouwkosten 
boven de  
€ 20.000

Tarief ongewijzigd 

- Indien de bouwkosten meer dan € 50.000 
bedragen, doch niet meer dan € 100.000 

 

€ 1.450,00 vast 
tarief plus  
2,00 % van de 
bouwkosten 
boven de  
€ 50.000

Tarief ongewijzigd 

- Indien de bouwkosten meer dan € 100.000 
bedragen, doch niet meer dan € 400.000 

 

€ 2.450,00 vast 
tarief plus  
1,90 % van de 
bouwkosten 
boven de  
€ 100.000

Tarief ongewijzigd 

- Indien de bouwkosten meer dan € 400.000 
bedragen, doch niet meer dan € 1.000.000 

 

€ 8.150,00 vast 
tarief plus  
1,80 % van de 
bouwkosten 
boven de  

Tarief ongewijzigd 



€ 400.000

- Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 
bedragen, doch niet meer dan € 5.000.000 

 

€ 18.950,00 vast 
tarief plus  
1,70 % van de 
bouwkosten 
boven de  
€ 1.000.000 

 

Tarief ongewijzigd 

- Indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000 
bedragen, doch niet meer dan € 25.000.000 

 

€ 88.950,00 vast 
tarief plus  
0,25 % van de 
bouwkosten 
boven de  
€ 5.000.000 
 

Tarief ongewijzigd 

- Indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000 
bedragen € 138.950,00 vast  

tarief   

 
Tarief ongewijzigd 

5.3.7 Extra welstandstoets 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning 
voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo wordt 
verhoogd in verband met een extra toetsing van 
welstandscriteria indien zich tijdens de beoordeling 
van de aanvraag wijzigingen voordoen in het 
bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets 
noodzakelijk is, met de kosten van 

de welstands-
commissie 
volgens de op 
dat moment 
geldende 
tarieven-
structuur van 
Welstand en 
Monumenten 
Midden 
Nederland 
(WMMN) 

 

• In verband met 
vervallen artikel 
5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

5.3.8 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo 

• In verband met 
vervallen artikel 
5.3.2 de



voor een op basis van een schetsplan uitgewerkt 
bouwplan in behandeling wordt genomen, worden 
de leges die zijn geheven voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot beoordeling van een 
schetsplan als bedoeld in onderdeel 5.3.5 verrekend 
met de leges voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning voor het bouwen van het bouwwerk als 
bedoeld in onder 5.3.6    

nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

 

5.3.9 Omgevingsvergunning in twee fasen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in 
artikel 2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de: 
a. eerste fase                                                        

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in deze tarieventabel voor de 
vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de 
eerste fase wordt gedaan; 

b. tweede fase                                                      
het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in deze tarieventabel voor de 
vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de 
tweede fase wordt gedaan. 

• In verband met 
vervallen artikel 
5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

 

5.3.10 Planologisch strijdig gebruik 
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo € 350,00 • In verband met 

vervallen artikel 
5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

 
5.3.11 Slopen bouwwerk 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder g, Wabo voor het slopen van een bouwwerk 
in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald, dan wel als bedoeld in artikel 2.2, eerste 
lid, onderdeel a, Wabo voor het slopen van een 
bouwwerk voor zover daarvoor krachtens 
provinciale of gemeentelijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist € 250,00 • In verband met 

vervallen artikel 



5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

 
5.3.12 Uitweg/inrit 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder e, Wabo voor het maken, hebben,veranderen 
of veranderen van het gebruik van een uitweg zie artikel 3.2.3 

van de 
tarieventabel 
behorend bij 
artikel 3, eerste 
lid van de 
Algemene 
belasting-
verordening 
provincie 
Utrecht 1997 

 

• In verband met 
vervallen artikel 
5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

5.3.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
 van een aanvraag tot het verstrekken van een 
 vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
 onder b, Wabo voor het uitvoeren van een werk, 
 geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in 
 gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, 
 beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
 bepaald € 250,00 • In verband met 

vervallen artikel 
5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

5.3.14 Kappen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van  
houtopstand Nihil 

 

• In verband met 
vervallen artikel 
5.3.2 de



nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

 
5.3.15 Handelsreclame, anders dan bedoeld onder 
 onderdeel 6.1.1 van de tarieventabel 

a. het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verstrekken van 
een vergunning als bedoeld in artikel 2.2 eerste 
lid, onder h, Wabo voor het op of aan een 
onroerende zaak maken of voeren van 
handelsreclame met behulp van een opschrift, 
aankondiging of afbeelding in welke vorm dan 
ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek 
toegankelijke plaats 

 
€ 100,00

• In verband met 
vervallen artikel 
5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

b. artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het 
als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of 
gebruiker van een onroerende zaak toestaan of 
gedogen dat op of aan die onroerende zaak 
handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met 
behulp van een opschrift, aankondiging of 
afbeelding in welke vorm dan ook, die 
zichtbaar is vanaf een voor het publiek 
toegankelijke plaats € 100,00 • In verband met 

vervallen artikel 
5.3.2 de
nummering van 
de volgende 
artikelen 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

Ontgrondingenwet 
5.4.1 Een vergunning als bedoeld in art. 3 van de 

Ontgrondingenwet: 
1. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, 

gemeten in profiel van ontgraving t/m 2.000 m³  € 290,20 Ongewijzigd  
2. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, 



gemeten in profiel van ontgraving van: 
- 2.001 t/m 5.000 m³ € 577,00 Ongewijzigd 
- 5.001 t/m 10.000 m³ (naar boven afgerond op 

1.000 m³) 
 

€

€

577,00
alsmede 
83,40
per 1.000 m³ 
boven 5.000 m³

Ongewijzigd 
 

- 10.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond 
op 1.000 m³) 

 
€

€

994,00
alsmede 
112,20
per 1.000 m³ 
boven 10.000 
m³ 

 
Ongewijzigd 
 

- 50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond 
op 1.000 m³) 

 
€

€

5.497,60
alsmede 
203,30
per 1.000 m³ 
boven 50.000 
m³ 

 
Ongewijzigd 
 

- 100.001 t/m 1.000.000 m³ (naar boven 
afgerond op 20.000 m³) 
 

€

€

15.676,90
alsmede 
1.220,40
per 20.000 m³ 
boven 100.000 
m³ 

 
Ongewijzigd 
 

- 1.000.001 m³ en meer (naar boven afgerond 
op 200.000 m³) 

 
€

€

70.589,60
alsmede 
6.101,80
per 200.000 m³ 
boven 
1.000.000 m³ 

 
Ongewijzigd 
 

5.4.2 Het wijzigen van een vergunning als onder 5.4.1. 
bedoeld indien deze (mede) leidt tot vergroting van 
de hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten 
in profiel van ontgraving. 

 
Een bedrag 
gelijk aan het 
verschil tussen 
het met 
toepassing van 
het bepaalde 
onder 5.6.1. 
verschuldigde 
bedrag voor de 

 

In omschrijving 
tarief 
artikelnummer 5.6.1 
vervangen door 
5.4.1.



vergrote 
hoeveelheid en 
het reeds 
betaalde bedrag

5.4.3 Het wijzigen van een vergunning als onder 5.4.1. 
bedoeld, anders dan in het onder 5.4.1. genoemde 
geval. € 290,20 Ongewijzigd  

5.4.4 Behalve de leges bedoeld onder 5.4.1. t/m 5.4.3. 
wordt voorts in rekening gebracht een bedrag voor 
te maken kosten van publicaties, zoals deze 
wettelijk zijn voorgeschreven voor publicaties als 
bedoeld in afdeling 3.4. van de Awb. € 770,70 • Tekst van het 

artikel 
geconformeerd 
aan overige 
artikelen inzake 
publicatiekosten 
binnen deze 
tabel 

• Tarief verhoogd 
conform 
berekening 
gemiddelde 
werkelijke 
kosten naar        
€ 800,50

Wet bodembescherming 
5.5.1 Een beslissing in het kader van een melding op 

grond van artikel 41 Wet bodembescherming Nihil 
 
Ongewijzigd  

5.5.2 Een beslissing op een melding van het voornemen 
tot uitvoering van een uniforme sanering Nihil 

 
Ongewijzigd 
 

5.5.3 Een besluit over ernst en spoed van een geval als 
bedoeld in artikel 37 juncto artikel 29 Wet 
bodembescherming Nihil 

 

Ongewijzigd 
5.5.4 Een besluit over een saneringsplan Nihil Ongewijzigd 
5.5.5 Een besluit over een evaluatierapport Nihil Ongewijzigd 
5.5.6 Een beslissing naar aanleiding van een 

monitoringsrapportage in verband met een sanering Nihil 
 
Ongewijzigd 

5.5.7 Een besluit over een nazorgplan in verband met een 
beschikking Nihil 

 
Ongewijzigd 
 

5.5.8 Een beslissing naar aanleiding van een nieuw geval 
van bodemverontreiniging Nihil 

 
Ongewijzigd 

Wet milieubeheer 
5.6.1 Een vergunning voor het oprichten, veranderen, van 

werking doen veranderen of in werking hebben van 
een inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8 van de 
Wet milieubeheer Nihil 

 

Ongewijzigd  



5.6.2 Een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 
10.30 lid 1 Wet milieubeheer, zijnde het ontdoen 
van afvalwater of andere afvalstoffen door deze in 
een voorziening voor de inzameling en het 
transport van afvalwater te brengen (artikel 10.63 
Wet milieubeheer) Nihil 

 

Ongewijzigd  
Vuurwerkbesluit 
5.7.1 Een vergunning, toestemming voor of melding van  

opslag of ontbranding van vuurwerk in het kader 
van het Vuurwerkbesluit Nihil 

 

Ongewijzigd  
Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 
5.8.1 De beoordeling van een veiligheidsrapport in het  

kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 
1999 in relatie tot een gehele vergunningaanvraag 
van een inrichting Nihil 

 

Ongewijzigd  
RECREATIE EN NATUUR 
Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 
6.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 33 van de 

Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 en 
een   wijziging van zo’n ontheffing (behalve in de 
tenaamstelling), met betrekking tot een verbod, 
bedoeld in 
1. artikel 9 (storten, dempen en ophogen) 
2. artikel 13 (woonschepen) 
3. artikel 17 (andere vaartuigen) 

 4. artikel 20 (aanlegplaatsen) 

€
€
€
€

615,00
773,60
235,80
943,50

Ongewijzigd 
€ 750,00
€ 750,00
€ 750,00
(zie toelichting) 

6.2 Behalve de leges bedoeld onder 6.1 wordt voorts in 
rekening gebracht een bedrag voor te maken kosten 
van publicaties, zoals die wettelijk zijn 
voorgeschreven € 770,70 Tarief verhoogd 

conform berekening 
werkelijke kosten 
naar € 800,50 

6.3 Een verlenging van de onder 6.1 onder 1, 3 en 4 
bedoelde ontheffingen, bij een ongewijzigde situatie 
ten opzichte van de laatst verleende ontheffing of 
een overschrijving (wijziging tenaamstelling) 50% van de bij 

die onderdelen 
genoemde 
bedragen 

Omschrijving 
ongewijzigd; door 
aanpassing tarieven 
artikel 6.1 wijzigt 
feitelijk tarief mee 

6.4 Een verlenging van de onder 6.1 onder 2 bedoelde 
ontheffing bij een ongewijzigde situatie ten 
opzichte van de laatst verleende ontheffing of een 
overschrijving (wijziging tenaamstelling) bij het 
wisselen van de eigenaar van het woonschip € 83,40 € 325,50

(zie toelichting) 



Artikel 6.5 per 1-1-
2012 toegevoegd 
(zie toelichting) 

Natuurbeschermingswet 
7.1.1 Een vergunning van artikel 16 en 19d van de 
 Natuurbeschermingswet Nihil 

 
Ongewijzigd  

7.1.2 Het wijzigen van een vergunning als bedoeld in  
 7.1.1 

 
Nihil 

 
Ongewijzigd 

7.1.3 Behalve de leges bedoeld onder 7.1.1 en 7.1.2  
 wordt voorts in rekening gebracht een bedrag voor   
 te maken kosten van publicaties, zoals die wettelijk 
 zijn voorgeschreven. Nihil 

 

Ongewijzigd 
Artikel 7.1.4 per 1-
1-2012 toegevoegd 
(zie toelichting) 

Flora- en Faunawet 
7.2.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 65, 67 en 68    

van de Flora- en Faunawet Nihil 
 
Ongewijzigd  

WELZIJN 
Wet op de lijkbezorging 
8.5.1 Vergunning als bedoeld in artikel 46, derde lid, van 

de Wet op de lijkbezorging. € 99,00 Tarief vervallen 
Wet Ambulancevervoer 
8.5.2.1 Het verlenen van een vergunning als bedoeld in art. 

2, eerste lid onder a, van de Wet 
Ambulancevervoer. € 40,50 • Nummering 

aangepast i.v.m. 
vervallen artikel 
8.5.1

• Tarief 
ongewijzigd 

8.5.2.2 Een besluit van gedeputeerde staten voortvloeiende 
uit de onder 8.5.2.1. bedoelde vergunning. € 40,50 • Nummering 

aangepast i.v.m. 
vervallen artikel 
8.5.1

• Omschrijving 
tarief conform 
aangepast 

• Tarief 
ongewijzigd 

Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden 
8.5.3 Een ontheffing als bedoeld in art. 5 van de Wet 

hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden. € 157,70 • Aanhef 
aangepast 
conform juiste 
benaming 
wetgeving 

• Nummering 
aangepast i.v.m. 



vervallen artikel 
8.5.1

• Tarief 
ongewijzigd 

OVERIG 
Overige stukken 
10.1 Een beschikking van een provinciaal 

bestuursorgaan ter zake van een krachtens enig 
wettelijk voorschrift vereiste vergunning, verklaring 
van geen bezwaar, toestemming, ontheffing of 
vrijstelling, voor zover in deze tabel niet 
afzonderlijk genoemd, alsmede een wijziging 
daarvan: 
- voor de eerste bladzijde 
- voor elke volgende bladzijde 

€
€

41,20
20,00

Artikel vervallen en 
vervangen door een 
meer algemeen 
“kapstokartikel” 
met artikelnummer 
1.2 en 1.3 

10.2 Indien om administratieve redenen wordt 
overgegaan tot de afgifte van meer dan een 
afzonderlijke vergunning, verklaring van geen 
bezwaar, toestemming, ontheffing of vrijstelling 
van gelijksoortige aard, wordt het onder 10.1. 
gestelde tarief slechts eenmaal geheven; de overige 
vergunningen, toestemmingen en ontheffingen of 
vrijstellingen per bladzijde € 4,10 Artikel vervallen en 

vervangen door een 
meer algemeen 
“kaptstokartikel” 
met artikelnummer 
1.2 en 1.3 

10.3 Standaard voorwaarden bij een beschikking als 
bedoeld onder 10.1 en 10.2. 

 
€ 4,10 Artikel vervallen  

Archiefbescheiden
12.1 Het doen van nasporingen in het provinciaal archief 

– voor zover dit nog niet is overgegaan naar het 
rijksarchief – door of met behulp van een ambtenaar 
der provincie, voor elk half uur of een gedeelte 
daarvan € 25,00 Tarief vervallen  

12.2 Het legaliseren van een handtekening of een stuk Vervallen Tarief vervallen 
12.3 Het verstrekken van een afschrift of een uittreksel 

uit een tot het provinciaal archief behorend of 
daartoe bestemd stuk voor zover in deze tabel niet 
afzonderlijk genoemd € 8,00 Tarief vervallen 

12.4 De afgifte van een d.m.v. een foto verkregen kopie 
van een stuk als bedoeld onder 12.3, per bladzijde 

 
€ 0,40 Tarief vervallen 



Ontwerp-besluit III 
 
Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011 (nummer PS2011BEM…) tot 
het actualiseren van de regelgeving voor de provincie Utrecht met betrekking tot de 
grondwaterheffing  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op voorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht, 30 augustus 2011, int.nummer 80912DC7;  
 
Overwegende dat het door ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie noodzakelijk is de 
regelgeving voor de provincie Utrecht met betrekking tot de grondwaterheffing te actualiseren; 
 
Gelet op artikel 7.7 van de Waterwet en de artikelen 145 en 220 van de Provinciewet,  
 
Besluiten: 
 
Vast te stellen de volgende verordening: 
 

Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 
 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. belastingjaar: kalenderjaar;  
b. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Utrecht; 
c. grondwaterregister: grondwaterregister zoals bedoeld in artikel 7.7 eerste lid, onder c van de 

Waterwet en artikel 4.1 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009;  
d. houder van een inrichting: houder van de door gedeputeerde staten of een waterschap verleende 

vergunning, dan wel degene die de opdrachtgever is van een meldingsplichtige onttrekking; 
e. infiltreren van water: in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in 

samenhang met het onttrekken van grondwater;  
f. onttrekken van grondwater: onttrekken van grondwater door middel van een inrichting of werk, 

bestemd tot het onttrekken van grondwater;  
g. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;  
h. retourneren van water: het in hetzelfde watervoerende pakket terugbrengen van water als 

waaraan het onttrokken is, indien en voorzover het bevoegd gezag dit voorschrijft, ter compensatie 
van of vermindering van de gevolgen van het onttrekken van water;  

i. waterverordening: Waterverordening provincie Utrecht 2009; 
j. wet: de Waterwet. 
 
Artikel 2. Grondwaterheffing, grondslag en belastbaar feit 
1. Onder de naam "grondwaterheffing" wordt bij wijze van provinciale belasting een heffing 

ingesteld op het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 7.7 van de Waterwet.  
2. De heffing geschiedt naar de in het belastingjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in 

kubieke meters, vanaf de aanvang van de start van de onttrekking.   
3. In aanvulling op het voorgaande lid wordt, als grondwater wordt geïnfiltreerd of geretourneerd, de 

helft van het aantal geïnfiltreerde of geretourneerde kubieke meters water in mindering gebracht 
op het aantal kubieke meters onttrokken grondwater.   



Artikel 3. Vrijstelling  
1. Vrijgesteld van heffing zijn: 

a. Onttrekkingen die zijn vrijgesteld van heffing, zoals gesteld in artikel 7.1 van het 
Waterbesluit.  

b. Onttrekkingen die zijn uitgezonderd van de vergunningplicht krachtens artikel 4.4 van de 
Waterverordening provincie Utrecht 2009 of een verordening van het waterschap.  

2. Naast de in lid 1 genoemde onttrekkingen zijn de eerste 12.000 kubieke meters onttrokken 
grondwater per belastingjaar vrijgesteld.  

Artikel 4. Heffingsplicht 
Indien en voor zover onttrekkingen van grondwater niet vallen onder de vrijstelling uit artikel 3 van 
deze verordening, is de houder van een inrichting heffingsplichtig.  
 
Artikel 5. Tarief 
Het tarief bedraagt € 0,0153 per kubieke meter onttrokken grondwater, zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 2 tweede en derde lid van deze verordening.   
 
Artikel 6. Wijze van heffing, tijdstip van betalen, uitstel 
1. De heffing geschiedt per belastingjaar bij wege van aanslag. De opgave, bedoeld in artikel 6.11 lid 

4 van het Waterbesluit is tevens aangifte.  
2. De ambtenaar als bedoeld in artikel 227a, lid 2 onder b van de Provinciewet verstrekt op verzoek 

of uit eigen beweging een aangiftebiljet aan de heffingsplichtige.
3. Gedeputeerde staten bepalen wanneer een aanslag invorderbaar is en in hoeveel termijnen, met 

dien verstande dat het aantal termijnen maximaal vijf en de periode tussen de vervaldagen van de 
afzonderlijke termijnen maximaal 8 weken is. 

4. Gedeputeerde Staten kunnen onder door hen te stellen voorwaarden bij beschikking uitstel van 
betaling verlenen. Zij kunnen het uitstel, ook al is dit voor een bepaalde termijn verleend, te allen 
tijde door opzegging middels een  beschikking onmiddellijk doen eindigen.  

 
Artikel 7.  Kwijtschelding 
Bij de invordering van de grondwaterheffing wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 8. Dwanginvordering en invorderingsrente 
1. Bij de nalatigheid in de betaling van de heffing vindt de invordering plaats met toepassing van de 

artikelen 11 tot en met 19 van de Invorderingswet 1990. 
2. Bij de invordering van de heffing vinden de artikelen 28 tot en met 31 van de Invorderingswet 

1990 overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 9. Hardheidsclausule 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd voor bepaalde gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van 
overwegende aard, welke zich bij de toepassing van deze heffingsverordening mochten voordoen. 

 
Artikel 10. Inwerkingtreding en overgangsbepaling 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.  
2. Op de in lid 1 genoemde datum wordt de Verordening grondwaterheffing provincie Utrecht 1999 

ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 
januari 2012 hebben voorgedaan. 

 

Artikel  11. Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als: Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 
2012.



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011. 
 
Provinciale staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 



Toelichting 
 
Artikel 7.7 Waterwet bepaalt dat Provinciale Staten bij wijze van belasting een heffing mogen 
instellen wegens het onttrekken van grondwater. De grondwaterheffing biedt de provincie de 
mogelijkheid om maatregelen te financieren, die de nadelige gevolgen van grondwateronttrekkingen 
en infiltraties voorkomen of tegengaan. Ook kunnen vanuit de opbrengst van de heffing onderzoeken 
inzake het grondwaterbeleid, de kosten van het grondwaterregister en bepaalde schadevergoedingen 
worden gefinancierd. Met deze nieuwe Grondwaterheffingsverordening Provincie Utrecht wordt deze 
provinciale financieringsbron geactualiseerd. 
 
Met de komst van de Waterwet is de juridische grondslag van de verordening gewijzigd. Voor 
invoering van de Waterwet was de grondwaterheffing gebaseerd op de Grondwaterwet. Inhoudelijk 
heeft deze wijziging in grondslag het grondwaterheffingsbeleid niet veranderd.  
 
De in IPO-verband vastgestelde modelverordening voor de grondwaterheffing heeft als uitgangspunt 
gediend voor de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht. Slechts op die punten waar 
afwijking van deze verordening gerechtvaardigd is, is gekozen voor eigen (afwijkende) regelgeving. 
Hiermee wordt beoogd zoveel mogelijk eenheid in de provinciale regelgeving te behouden, waardoor 
de kenbaarheid en de leesbaarheid van de regels naar buiten toe wordt bevorderd. 
 
Artikelgewijze toelichting 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In artikel 1 zijn de begripsbepalingen opgenomen.  
Opgemerkt kan worden dat een aantal begrippen zijn toegevoegd, zoals het definiëren van de houder 
van een inrichting. Hiermee is aansluiting gezocht bij de ontwikkeling in de jurisprudentie. In een 
arrest van 16 januari 2009 heeft de Hoge Raad bepaald dat als houder in de zin van artikel 48 lid 3 van 
de Grondwaterwet (nieuw artikel 7.7 lid 2 Waterwet) en de provinciale heffingsverordening moest 
worden aangemerkt “degene die ten tijde van het onttrekken van grondwater door middel van een 
inrichting de feitelijke macht over de  inrichting heeft”. De Hoge Raad koppelt houderschap daarmee 
onlosmakelijk aan feitelijke macht. Dit is inmiddels door diverse rechtbanken overgenomen. Hieruit 
volgt dat in principe de bronbemaler als houder van de inrichting zou moeten worden aangemerkt 
omdat deze de feitelijke macht heeft ten tijde van de grondwateronttrekking. Een ontwikkeling die ons 
niet voor staat, niet bedoeld is en als onbillijk wordt ervaren. Als uitgangspunt voor het opleggen van 
de heffing geldt het veroorzakersprincipe (de verdroger betaalt). Door het begrip te definiëren komt 
aan deze onwenselijke uitleg een einde. Ook een wijziging van de Wet belasting op milieugrondslag, 
met onder meer een vergelijkbare definitie, is aanstaande.  
 
Artikel 2 Grondwaterheffing, grondslag en belastbaar feit 
In het eerste lid is invulling gegeven aan artikel 7.7 van de Waterwet. Uitdrukkelijk is bepaald dat de 
heffing per belastingjaar plaatsvindt en dat deze gerekend wordt over de totale hoeveelheid gemeten 
kubieke meters in dat jaar. Deze hoeveelheid wordt (veelal) bepaald aan de hand van de gegevens uit 
het grondwaterregister zoals dat in artikel 4.1 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009 is 
beschreven. 
Het derde lid van dit artikel bepaalt dat de helft van het in een belastingjaar geïnfiltreerde of 
geretourneerde aantal kubieke meters water in mindering mag worden gebracht op de hoeveelheid 
onttrokken water. Zoals uit de definitie van retourneren blijkt, moet er bij geretourneerd water wel 
uitdrukkelijk sprake zijn van retournering indien en voor zover voorgeschreven door het bevoegd 
gezag. Wij beogen hiermee te stimuleren dat de milieubelastende onttrekkingsactiviteit 
gecompenseerd wordt door het onttrokken water te retourneren. De bestaande regeling is hiermee 
voortgezet.  
 



Artikel 3 Vrijstelling 
In dit artikel worden een aantal vrijstellingen vastgesteld in relatie tot de grondwaterheffing. 
De eerste groep van vrijstellingen op grond van dit artikel betreft de grondwateronttrekkingen zoals 
die zijn genoemd in artikel 7.1 van het Waterbesluit. Dit zijn grondwateronttrekkingen in verband met 
bodemenergiesystemen, sanering van grondwater en ten behoeve van landijsbanen. Ook is daarmee 
een vrijstelling opgenomen voor onttrekkingen door of vanwege overheidslichamen in het kader van 
de uitoefening van hun wettelijke taken. 
 
De in sub b genoemde vrijstelling bepaalt dat grondwateronttrekkingen die niet vergunningplichtig 
zijn op grond van de Waterverordening provincie Utrecht 2009 of een verordening van het 
waterschap, niet heffingsplichtig zijn. Dit was al zo in de Verordening grondwaterheffing provincie 
Utrecht 1999 en wordt in deze nieuwe verordening gecontinueerd.  
 
De vrijgestelde 12.000 kubieke meter zoals deze in sub c zijn opgenomen betreffen de zogeheten 
heffingsvrije voet. De hoogte van de heffingsvrije voet is gekoppeld aan de registratieplicht. De 
heffingsvrije voet is aangepast aan de actuele hoogte van de registratieplicht (12.000 kubieke meter) 
zoals vastgelegd in de Waterverordening provincie Utrecht. 
 
Artikel 4 Heffingsplicht 
Bepaald is dat de houder van een inrichting de heffingsplichtige is. Alleen een houder van een 
inrichting die valt onder de vrijstelling uit artikel 3 van deze verordening is niet heffingsplichtig. Een 
uitgebreidere beschouwing op dit begrip, in combinatie met houder van een inrichting, is hiervoor in 
de toelichting bij artikel 1 over begripsbepalingen aan de orde geweest.  
 
Artikel 5 Tarief 
Het tarief blijft ongewijzigd en bedraagt € 0,0153 per kubieke meter onttrokken grondwater. 

Artikel 6 Wijze van heffing en tijdstip van betalen 
In deze bepaling is vastgelegd dat het bij de grondwaterheffing gaat om een provinciale belasting bij 
wege van aanslag. 
Om vast te kunnen stellen hoe hoog de aanslag moet zijn, zal de ambtenaar van de provincie die is 
belast met de uitvoering van de grondwaterheffingsverordening, aan heffingsplichtigen op verzoek, of 
in sommige gevallen uit eigen beweging een aangiftebiljet verstrekken. 
Aan heffingsplichtigen die het aangiftebiljet niet (tijdig) ingevuld retour sturen aan de genoemde 
ambtenaar, kan een ambtshalve aanslag worden opgelegd. Deze bevoegdheid staat niet zozeer hier 
omschreven, maar vloeit voort uit de toepasselijkheid van artikel 11 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. 
 
Artikel 7 Kwijtschelding 
Op grond van artikel 26 van de Invorderingswet 1990 kunnen provinciale regels worden gesteld 
inzake het kwijtschelden van de grondwaterheffing. Provinciale Staten kunnen echter bepalen dat geen 
kwijtschelding kan worden verleend. In de  Verordening Grondwaterheffing Provincie Utrecht 1999 
was dit al bepaald. 
Opgemerkt moet daarbij worden dat in lid 5 van artikel 232e van de Provinciewet is bepaald dat het 
college van Gedeputeerde Staten wel kan bepalen dat een, weliswaar niet kwijtgescholden, belasting 
oninbaar is. Daartoe moet het college dan wel per geval een besluit nemen. 
 
Artikel 8 Dwanginvordering en invorderingsrente 
Indien een heffingsplichtige een aanslag tot betaling van de grondwaterheffing niet binnen de gestelde 
termijn voldoet, dan wordt deze schriftelijk gemaand alsnog tot betaling over te gaan en vervolgens in 
gebreke gesteld. Mocht, ondanks aanmaning en in gebreke stelling, de aanslag nog altijd niet zijn 
betaald, dan wordt de vordering ter incasso aangeboden aan een belastingdeurwaarder. 
Bovenstaande is conform de wettelijke bepalingen in de artikelen 11 tot en met 19 van de 
Invorderingswet 1990. 



Bij overschrijding van de betalingstermijn van de aanslag wordt aan de heffingsplichtige 
invorderingsrente in rekening gebracht conform de wettelijke bepalingen in de artikelen 28 tot en met 
31 van de Invorderingswet 1990. 
 
Artikel 9 Hardheidsclausule 
In artikel 63 van de Algemene wet rijksbelastingen is bepaald dat onze minister bevoegd is voor 
bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende 
aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten voordoen. 
In aanvulling hierop is in artikel 227a lid 2 onder a van de Provinciewet bepaald dat de bevoegdheden 
van onze minister, zoals benoemd in de Algemene wet rijksbelastingen, op provinciaal niveau gelden 
voor het college van Gedeputeerde Staten. 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsbepaling 
De Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht treedt in werking met ingang van 1 januari 
2012.
Verder wordt bepaald dat in gevallen waarin de belastingplicht is ontstaat vóór inwerkingtreding van 
onderhavige heffingsverordening, de Verordening grondwaterheffing provincie Utrecht 1999 van 
toepassing blijft. 
 
Artikel 11 Citeertitel 
In dit artikel wordt de titel van de verordening vastgelegd, te weten Grondwaterheffingsverordening 
provincie Utrecht 2012. 
 



Ontwerp-besluit IV 
 
Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011 (nummer PS2011…) tot 
wijziging van de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002  
 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 31 oktober 2011; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2011, afdeling Financiën, nummer 
80912DC7;  
 
Gelet op de artikelen 220 van de Provinciewet en artikel 21f  van de Ontgrondingenwet; 
 
Overwegende dat het wenselijk is de Heffingsverordening ontgrondingen Utrecht 2002 te wijzigen, 
omdat uit controle is gebleken dat de verordening actualisatie behoeft. 
 
Besluiten:  
 
ARTIKEL I 
De Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. 
Artikel 2 komt te luiden als volgt: 
Onder de naam “ontgrondingenheffing” wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van: 

a. kosten met betrekking tot schadevergoedingen ingevolge artikel 26 van de Ontgrondingenwet; 
b. kosten met betrekking tot het onderzoek naar het verband tussen een ontgronding en schade 

aan onroerende zaken en de bepaling van de omvang van de schade. 
 
B. 
In artikel 11, derde lid, wordt “€ 227,- ” vervangen door € 250,00. 
 
ARTIKEL II 
Op een belastbaar feit dat is ontstaan voor inwerkingtreding van dit besluit blijft de 
Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002, zoals deze luidde op 31 december 2011, 
van toepassing. 
 
ARTIKEL III 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. 
Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2011, 
treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin 
het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2012. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 



Toelichting 
 
Aanpassing artikel 2 Aard van de heffing 
De tekst van artikel 2 van de heffingsverordening is geconformeerd aan de tekst van artikel 21f lid 1 
van de Ontgrondingenwet. 
 
Aanpassing artikel 11 Teruggaaf 
De tekst van artikel 11 van de heffingsverordening is geconformeerd aan de tekst van artikel 21f lid 9 
van de Ontgrondingenwet. 
 
Met deze wijzigingen luidt de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 met ingang 
van 1 januari 2012 als volgt: 
 

Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Ontgrondingenwet; 
b. vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet; 
c. machtiging: machtiging als bedoeld in artikel 12 van de wet; 
d. hoeveelheid stoffen: de ingevolge de vergunning of machtiging te winnen hoeveelheid vaste 

stoffen in kubieke meter, gemeten in profiel van ontgraving. 
 
Artikel 2. Aard van de heffing. 
Onder de naam "ontgrondingenheffing" wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van: 
a. kosten met betrekking tot schadevergoedingen ingevolge artikel 26 van de Ontgrondingenwet; 
b. kosten met betrekking tot het onderzoek naar het verband tussen een ontgronding en schade aan 

onroerende zaken en de bepaling van de omvang van de schade. 
 
Artikel 3. Belastingplicht 
De ontgrondingenheffing wordt geheven van houders van vergunningen of machtigingen. 
 
Artikel 4. Grondslag van de heffing 
De ontgrondingenheffing wordt geheven over de hoeveelheid stoffen waarvoor vergunning of 
machtiging, dan wel een wijziging van een vergunning of machtiging is verleend. 
 
Artikel 5. Vrijstelling 
Vrijgesteld van de heffing zijn: 
a. hoeveelheden van minder dan 10.000 kubieke meter ingevolge de vergunning of machtiging te 

winnen stoffen; 
b. hoeveelheden ten aanzien waarvan eerder is geheven. 
 
Artikel 6. Tarief 
De ontgrondingenheffing bedraagt euro 0,04 per m3 stoffen. 
 
Artikel 7. Wijze van heffing 
De ontgrondingenheffing wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld 
De belastingschuld ontstaat op het tijdstip waarop de vergunning of machtiging is verleend. 



Artikel 9. Tijdstip van betaling 
De verschuldigde ontgrondingenheffing wordt betaald binnen vier weken na de dagtekening van het 
aanslagbiljet dan wel na de bekendmaking van het besluit tot verlening van de vergunning of 
machtiging, indien die later plaatsvindt. 
 
Artikel 10. Betaling in termijnen en uitstel van betaling 
1. Gedeputeerde staten kunnen betaling in termijnen toestaan. Het aantal termijnen is maximaal vijf 

en de periode tussen de vervaldagen van de afzonderlijke termijnen is maximaal acht weken. 
2. Gedeputeerde staten kunnen uitstel van betaling toestaan. Zij kunnen het uitstel, ook al is dit voor 

een bepaalde termijn verleend, te allen tijde door opzegging onmiddellijk doen eindigen. 
 
Artikel 11. Teruggaaf 
1. Indien een vergunning of machtiging wordt vernietigd of ingetrokken dan wel wordt gewijzigd in 

die zin dat de toegestane te winnen hoeveelheid stoffen wordt verminderd, vindt op verzoek van 
de heffingplichtige teruggaaf van de heffing plaats voor zover de vergunning of machtiging is 
vernietigd of ingetrokken dan wel de hoeveelheid stoffen voor de winning waarvan vergunning of 
machtiging is verleend, is verminderd. 

2. Geen teruggaaf geschiedt over de hoeveelheid stoffen die reeds gewonnen is. 
3. Teruggaaf blijft achterwege indien het bedrag dat moet worden teruggeven minder bedraagt dan  

€ 250,00.

Artikel 12. Kwijtschelding 
Bij de invordering van de heffing wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 13. Overgangsrecht 
De Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 1997 (1) wordt ingetrokken met ingang van 
de dag waarop de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 in werking treedt, met 
dien verstande, dat de eerst genoemde verordening van toepassing blijft op aanvragen die voor die 
datum zijn ingediend. 
 
Artikel 14. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de 
datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst (2). 
 
Artikel 15. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002. 



Ontwerp-besluit V 
 
Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011 (nummer PS2011…) tot 
wijziging van de Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2011, afdeling Financiën, nummer 
80912DC7;  
 
Gelet op de artikelen 220 van de Provinciewet en artikel 15.44 van de Wet milieubeheer; 
 
Overwegende dat het wenselijk is de Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 te wijzigen 
nu bij controle is gebleken dat deze verordening actualisatie behoeft; 
 
Besluiten:  
 
ARTIKEL I 
De Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. 

Artikel 2 komt te luiden als volgt: 
 
Onder de naam “nazorgheffing” wordt bij wijze van een directe provinciale belasting een heffing 
ingesteld als bedoeld in artikel 15.44 van de wet ter bestrijding van kosten die gemoeid zijn met: 
a. de in artikel 8.49 van de wet bedoelde zorg voor de in de provincie gelegen stortplaatsen; 
b. de dekking van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 176 van Boek 6 van het Burgerlijk 

Wetboek. 
 
B. 

In artikel 5, eerste lid, wordt “vermogen” vervangen door doelvermogen. 
 
C. 

Artikel 5, tweede lid, komt te luiden als volgt: 
 
Het doelvermogen wordt berekend op basis van het Rekenmodel IPO Nazorg Stortplaatsen (RINAS), 
zoals deze geldt op het moment van vaststelling van het doelvermogen. 
 
D. 

Aan artikel 5 wordt het volgende lid toegevoegd:  
 
3. Indien het doelvermogen is bereikt, zal het opleggen van de nazorgheffing tot nader orde worden 

opgeschort. 
 



E. 

De Bijlage Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 vervalt. 
 
ARTIKEL II 
 
Op een belastbaar feit dat is ontstaan voor inwerkingtreding van dit besluit blijft de Verordening 
nazorgheffing provincie Utrecht 1999, zoals deze luidde op 31 december 2011, van toepassing. 
 
ARTIKEL III 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. 
Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2011, 
treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin 
het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2012. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011. 
 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 
Voorzitter,  
 
Griffier, 
 



Toelichting 
 
Aanpassing artikel 2 Aard van de heffing 
Momenteel is op grond van de omschrijving in artikel 2 de nazorgheffing alleen bestemd voor het 
bestrijden van kosten gemoeid met de in artikel 8.49 Wm bedoelde zorg voor de in de provincie 
Utrecht gelegen stortplaatsen. 
Echter, op grond van artikel 15.44 Wm lid 2 is het eveneens mogelijk de heffing aan te wenden voor 
kosten die gemoeid zijn met de dekking van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 176 van Boek 6 
van het Burgerlijk Wetboek. 
Gelet op het feit dat een dergelijke aansprakelijkheid na de sluiting van een stortplaats bij de provincie 
Utrecht zal liggen wordt door de uitbreiding van de omschrijving van artikel 2, indien nodig, aan de 
provincie de mogelijkheid geboden de geïnde nazorgheffing eveneens aan te wenden voor de kosten 
gemoeid met de dekking van die aansprakelijkheid. 
 
Aanpassing artikel 5 Berekening van de heffing / vervallen bijlage Verordening nazorgheffing 
Lid 1 
Het woord “vermogen” is gewijzigd in “doelvermogen” gelet op het feit dat de nazorgheffing is 
bestemd om te komen tot een in dit artikel genoemd doelvermogen. 
De hoogte van het doelvermogen, zoals momenteel vermeld in de verordening, is laatstelijk in 2006 
vastgesteld. In 2011 zal een begin worden gemaakt met het opnieuw vaststellen van dit doelvermogen 
aan de hand van de nieuwste versie van het Rekenmodel IPO Nazorg Stortplaatsen (RINAS). Mocht 
hieruit blijken dat aanpassing van het doelvermogen noodzakelijk is, dan zal deze wijziging in 
principe per 1 januari 2013 worden ingevoerd, tenzij dringende redenen een voortijdige aanpassing 
noodzakelijk maken. 
 
Lid 2 
De omschrijving van dit lid en het bijvoegen van het rekenmodel maken het noodzakelijk de 
verordening telkenmale aan te passen als er sprake is van een wijziging of invoering van een (nieuw) 
rekenmodel. Bovendien is gebleken dat het bijvoegen van het rekenmodel bij deze verordening de 
feitelijke berekening van het doelvermogen niet inzichtelijker maakt. 
Met de tekstuele aanpassing van dit lid zal te allen tijde het geldende rekenmodel van toepassing 
worden geacht. 
 
Lid 3 
Middels dit lid wordt vastgelegd dat de nazorgheffing tot nader orde wordt opgeschort als het met de 
verordening vastgestelde doelvermogen is bereikt. Hiermee sluit de verordening aan bij artikel 15.45 
Wm. 
 
Met deze wijzigingen luidt de Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 met ingang van 1 
januari 2012 als volgt: 
 

Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 
 
ARTIKEL 1. Begripsomschrijvingen 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. storten van afvalstoffen: op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan niet in verpakking, 

om deze stoffen daar te laten; 
b. stortplaats: inrichting waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort, dan wel het 

gedeelte van de inrichting, waar afvalstoffen worden gestort, indien in de inrichting niet 
uitsluitend afvalstoffen worden gestort; 



c. gesloten stortplaats: stortplaats ten aanzien waarvan de in artikel 8.47 derde lid, van de Wet 
milieubeheer, bedoelde verklaring is afgegeven; 

d. bedrijfsgebonden stortplaats: stortplaats waar uitsluitend afvalstoffen worden gestort die afkomstig 
zijn van binnen de inrichting waartoe de stortplaats behoort; 

e. niet-bedrijfsgebonden stortplaats: stortplaats niet zijnde bedrijfsgebonden stortplaats of stortplaats 
waar uitsluitend baggerspecie wordt gestort. 

f. ton: gewichtseenheid van 1.000 kg.  
 
ARTIKEL 2. Aard van de heffing 
 
Onder de naam "nazorgheffing" wordt bij wijze van een directe provinciale belasting een heffing 
ingesteld als bedoeld in artikel 15.44 van de wet ter bestrijding van de kosten gemoeid met: 
de in artikel 8.49 van de wet bedoelde zorg voor de in de provincie gelegen stortplaatsen; 
de dekking van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 176 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
ARTIKEL 3. Belastingplicht 
 
De nazorgheffing wordt geheven van degene die een stortplaats drijft, uitgezonderd stortplaatsen als 
bedoeld in artikel 15.43 van de wet.  
 
ARTIKEL 4. Grondslag van de heffing 
 
De nazorgheffing wordt geheven per stortplaats.  
 
ARTIKEL 5. Berekening van de heffing 
 
1. Het doelvermogen dat op het moment van afgifte van de in artikel 8.47 derde lid van de wet 

bedoelde verklaring moet zijn opgebracht, is euro 7.225.037,-. 
2. Het doelvermogen wordt berekend op basis van het Rekenmodel IPO Nazorg Stortplaatsen 

(RINAS), zoals deze geldt op het moment van vaststelling van het doelvermogen. 
3. Indien het doelvermogen is bereikt, zal het opleggen van de nazorgheffing tot nader orde worden 

opgeschort. 
 
ARTIKEL 6. Belastingtijdvak 
 
Het belastingtijdvak is de periode tussen de ingebruikneming van de stortplaats en de afgifte van de in 
artikel 8.47, derde lid, van de wet afgegeven verklaring.  
 
ARTIKEL 7. Wijze van heffing 
 
De nazorgheffing wordt bij wege van aanslag geheven.  
 
ARTIKEL 8. Tijdstip van betaling 
 
De verschuldigde nazorgheffing wordt betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het 
aanslagbiljet.  
 



ARTIKEL 9. Nadere regels 
 
Gedeputeerde staten zijn bevoegd ,na overleg met de belastingplichtigen, nadere regels te stellen met 
betrekking tot de heffing en invordering van de nazorgheffing.  
 
ARTIKEL 10. Kwijtschelding 
 
Bij de invordering van de heffing wordt geen kwijtschelding verleend.  
 
ARTIKEL 11. Inwerkingtreding en citeertitel 
 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 april 1999. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999. 
 


