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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding / Samenvatting 
Op 7 februari 2011 hebben uw staten besloten tot vaststelling van de Landschapsverordening 
provincie Utrecht 2011. Daarbij is voorts besloten om de bestaande Verordening bescherming natuur 
en landschap provincie Utrecht 1996 per de datum van inwerkingtreding van de 
Landschapsverordening in te trekken. 
 
Per de datum van bekendmaking van de Landschapsverordening, zijnde 26 maart 2011, is deze 
verordening in werking getreden en de Verordening bescherming natuur en landschap provincie 
Utrecht 1996 ingetrokken. In verband hiermee dient de tarieventabel behorend bij de Algemene 
belastingverordening provincie Utrecht 1997 conform te worden aangepast. 
In dit statenvoorstel is daartoe een wijzigingsbesluit opgenomen. 
 
De effecten voor de provinciale baten zijn verwerkt in de Begroting 2011. 
 
Dit besluit dient na vaststelling per omgaande bekend te worden gemaakt in het Provinciaal Blad, 
zodat het in werking kan treden.  
 
Financiële consequenties 
De gevolgen van de wijzigingen en aanpassingen van de tarieventabel zijn verwerkt in de 
Programmabegroting 2011. 
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Ontwerp-besluit 
 
Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 27 juni 2011 tot wijziging van de tarieventabel 
behorend bij de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997 voor het jaar 2011 
 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 mei 2011, afdeling Financiën, nummer 
8090F0BA;  
 
Gelet op de artikelen 220, 220a en 225 van de Provinciewet en artikel 3, eerste lid, van de Algemene 
belastingverordening provincie Utrecht 1997; 
 
Besluiten:  
 
ARTIKEL I 
 
De tarieventabel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene belastingverordening provincie 
Utrecht 1997, te wijzigen als volgt: 
 
1. de kop boven de artikelen 6.1.1 tot en met 6.1.5 wordt gewijzigd van Verordening bescherming 

natuur en landschap provincie Utrecht 1996 in Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 
2. de onderdelen 6.1.1 tot en met 6.1.5 worden vernummerd naar 6.1 tot en met 6.4 
3. de tekst van deze artikelen zal als volgt luiden: 
 
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) € 615,00 
 2. artikel 13 (woonschepen) € 773,60 
 3. artikel 17 (andere vaartuigen) € 235,80 
 4. artikel 20 (aanlegplaatsen) € 943,50 
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

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 

€ 83,40

ARTIKEL II 
 
Op een belastbaar feit dat is ontstaan voor inwerkingtreding van dit besluit blijft de tarieventabel 
behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997, 
zoals deze luidde op 30 juni 2011, van toepassing. 
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ARTIKEL III 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2011. 
Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 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 juli 2011. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 27 juni 2011. 
 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 
Hoogte legestarieven 
Voor de voornoemde legestarieven zijn de bestaande legestarieven voor het verlenen van 
gelijksoortige ontheffingen in het kader van de vervallen Verordening natuur en landschap provincie 
Utrecht 1996 als basis genomen. 
 
Voormalige legestarieven ogv Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996 
Ter informatie onderstaand het overzicht van de legestarieven zoals deze voorheen op grond van de 
Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996 werden toegepast: 
 
Verordening bescherming natuur en landschap provincie 
Utrecht 1996 
6.1.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 8 van de 

Verordening bescherming natuur en landschap 
provincie Utrecht 1996 en een wijziging van zo’n 
ontheffing (behalve in de tenaamstelling), met 
betrekking tot het verbod, bedoeld in 
- artikel 2 (opschriften enz.) 
- artikel 5 (stortplaatsen enz.) 
- artikel 5, eerste lid, onder b (stort van grond 

enz.): 50% van het hiervoor bedoelde tarief voor 
stortplaatsen enz. 

- artikel 7c (woonschepen) 
- artikel 7h (andere vaartuigen) 
- artikel 7i, eerste lid (verblijf bij een rietkraag 

enz.) 
- artikel 7i, tweede lid (schade aan rietkraag enz.) 
- artikelen 7g en 7j, eerste lid (aanlegplaatsen) 
- artikelen 7g en 7j, tweede lid 

(aanlegvoorzieningen) 
- artikel 7k (toelaten van overtredingen) 

€
€

€
€

€
€
€

€
€

1.114,30
1.134,50

773,60
235,80

88,50
88,50

943,50

118,00
88,50

6.1.2 Een verlenging van de onder 6.1.1. 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. 

6.1.3 Behalve de leges bedoeld onder 6.1.1. wordt voorts 
in rekening gebracht een bedrag voor te maken 
kosten van publicaties, zoals die wettelijk zijn 
voorgeschreven. € 770,70

6.1.4 Geen rechten als bedoeld in onderdeel  6.1.1 tot en 
met 6.1.3 worden geheven ter zake van de 
instandhouding, het herstel of de ontwikkeling van 
de in artikel 1a, eerste lid, van de verordening 
bedoelde waarden binnen het kader van het plan en 
de programma’s, bedoeld in het tweede en derde lid 
van dat artikel, tenzij de betreffende handeling 
wordt verricht krachtens een wettelijke of 
privaatrechtelijke verplichting. 

6.1.5 Een verlenging van de ontheffing van het verbod 
bedoeld in artikel 7c bij een ongewijzigde situatie 
ten opzichte van de laatst verleende ontheffing of 
een overschrijving (wijziging tenaamstelling) bij 
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het wisselen van eigenaar van het woonschip € 83,40 

Uit voorgaand overzicht blijkt dat de nieuwe tarieventabel in het kader van de Landschapsverordening 
provincie Utrecht 2011 (Lsv) veel minder onderwerpen kent dan de tarieventabel gebaseerd op de 
Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996 (Vnl). Dit is als volgt te 
verklaren: 
• voor opschriften e.d. bestaat geen ontheffingsmogelijkheid meer, deze mogelijkheid is met de 

invordering van de Lsv komen te vervallen; 
• de bepaling in artikel 5, eerste lid onder b, van de Vnl is niet meer opgenomen in de Lsv, omdat er 

geen onderscheid meer gemaakt wordt ten aanzien van het materiaal dat gebruikt wordt voor het 
storten, dempen of ophogen; 

• de verboden in artikel 7i van de Vnl  (rietkragen) zijn in de Lsv niet meer opgenomen; 
• aanlegplaatsen en aanlegvoorzieningen zijn samengevoegd. 

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


