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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Minder bureaucratie en minder regelgeving bereikt de provincie door provinciale publicaties 
digitaal aan te bieden. 
 
Minder bureaucratie 
De provincie heeft een verkoopproces: aanvragen voor drukwerk in behandeling nemen, 
facturen aanmaken, leges innen en voorraad beheer voor papieren provinciale publicaties. Dit 
verkoopproces is niet meer nodig en past niet in een tijd waarin bezuinigd moet worden en de 
provincie digitaliseert. 
De vraag naar papieren drukwerk neemt snel af: leverden aanvragen in 2006 nog € 30.000 
inkomsten uit leges op, in 2010 is dat nog € 4.500 euro. Er zijn te weinig inkomsten uit leges 
om de kosten te dekken. Door digitaal beschikbaar stellen van provinciale publicaties te 
stimuleren en downloaden te vergemakkelijken, is de verwachting is dat er nog minder 
aanvragen komen. 
 
Minder regelgeving 
Nu worden er voor het aanvragen van papieren publicaties leges geheven gebaseerd op de 
tarieven zoals vermeld in artikelen 11.1.1 tot en met 11.9 van de tarieventabel behorende bij 
de ‘Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997’. In afwijking van de ‘Algemene 
belastingverordening provincie Utrecht 1997’ kunnen GS bepaalde publicaties aan bepaalde 
groepen ontvangers gratis aanbieden. GS hebben dit besloten met het ‘Besluit gratis drukwerk 
provincie Utrecht 1985’.  
 
Nu een ieder publicaties digitaal kan downloaden en papieren publicaties nauwelijks meer 
worden opgevraagd, is het ‘Besluit gratis drukwerk provincie Utrecht 1985’ overbodig 
geworden en kan derhalve worden ingetrokken. GS hebben besloten tot intrekking van het 
besluit. 
 



U besluit over de afschaffing van de verkoop en de bijbehorende aanpassing van de 
tarieventabel behorend bij de ‘Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997’. Door 
hiertoe nu te besluiten markeert u de start van een nieuwe statenperiode. 
 

Voorgesteld wordt de tarieventabel behorend bij de ‘Algemene belastingverordening 
provincie Utrecht 1997’ aan te passen conform het ontwerp-besluit. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, H. Goedhart 
 



Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 19 september 2011, nummer 2011INT268156 tot 
wijziging van de tarieventabel behorend bij de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997 
voor het jaar 2011  
 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 april 2011, afdeling INF, nummer 2011INT268156 ; 
 
Gelet op de artikelen 220 en 220a 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: 
 
de artikelen 11.1.1 tot en met 11.9 geheel te laten vervallen. 
 

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. 
 
ARTIKEL III 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2011. 
Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 september 
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 oktober 2011. 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 19 september 
2011.

Provinciale Staten van Utrecht, 
 
Voorzitter, 
 

Griffier, 





Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 4, tweede lid, van de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997. 
 
2. Beoogd effect 

• Deregulering door intrekking van het ‘Besluit gratis drukwerk provincie Utrecht 
1985’. 

• Vermindering provinciale kosten voor verkoop. 
• Vermindering bureaucratie voor aanvragers van publicaties. 

 
3. Argumenten 
- Het gratis aanbieden van provinciale publicaties bespaart de provincie geld. Dit klinkt 
tegenstrijdig. Dat is het niet. Het in de lucht houden van een verkoopproces kost de provincie 
meer geld dan gratis verspreiden van publicaties. 
- Met dit voorstel wordt gedereguleerd. Het provinciale ‘Besluit gratis drukwerk provincie 
1985’ wordt ingetrokken en de tarieventabel van de ‘Algemene belastingverordening 
provincie Utrecht 1997’ wordt eenvoudiger en korter. 
- Het digitaal aanbieden van provinciale publicaties past in de tijd waarin communicatie en 
verspreiding van documenten steeds meer digitaal plaatsvindt. In de afgelopen vijf jaar is er 
een drastische daling geweest in het aantal aanvragen voor papieren publicaties. Daardoor 
kost het de provincie nu geld om papieren publicaties te verspreiden in plaats van dat ze de 
verspreiding kosten neutraal uitvoert. 
 
Nu een ieder publicaties digitaal kan ontvangen is een deel van de tarieventabel behorende bij 
de ‘Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997’ overbodig geworden en kan 
derhalve worden ingetrokken. 

4. Kanttekeningen 
Volledig afschaffen van papieren verspreiding kan nog niet. De wet verplicht dat burgers 
papier van de overheid dienen te ontvangen als ze daarom vragen. 
 
5. Financiën 
De legesinkomsten in verband met de verkoop van provinciale publicaties wisselt jaarlijks, omdat deze 
vraagafhankelijk is. Ter illustratie van dit voorstel is het jaar 2010 als voorbeeld genomen. 
De totale legesopbrengst ivm verkoop provinciale publicaties 2010 bedraagt                   €   4.434 
De kosten voor het in stand houden van het verkoopproces bedroegen over 2010            € 21.843 
 
Het verlies dat hierop over 2010 is geleden bedraagt derhalve                                           € 17.409 
 
Jaarlijks begroten we zowel aan kosten als opbrengsten € 22.689. In plaats van de leges te verhogen 
stellen we voor, mede gezien het verlies 2010, om de provinciale publicaties gratis aan te bieden en 
het verkoopsysteem af te schaffen. Met dit besluit vallen de kosten en opbrengsten ad € 22.689 weg. 
De formatieve bezuiniging die we hiermee bereiken, is reeds afgeboekt in het kader van 
Formatiescan I. 
 



6. Realisatie 
Per 1 oktober 2011 gaat de functie over. 
 
7. Bijlagen 
 
1. Gewijzigde tarieventabel behorende bij de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 
1997.



Bijlage 

Onderstaand is een schematisch overzicht van de tarieven voor 1 juli 2011 afgezet tegen de 
situatie met ingang van 1 juli 2011: 
 
Drukwerken e.d.* 
11.1.1 Jaarabonnement op het provinciaal blad, inclusief 

verzendkosten ad € 10,00 Vervallen Vervallen
11.1.2 Afzonderlijke nummers van een provinciaal blad 

excl. verzendkosten: 
- per bladzijde van A4-formaat 
- per nummer met een minimum van 

Vervallen
Vervallen

Vervallen
Vervallen

11.2 Jaarabonnement op de vergaderstukken van  
openbare vergaderingen van 
- Provinciale Staten 
- de commissie Bestuur, Europa en Middelen 
- de commissie Ruimte, Groen en Water 
- de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 
- de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur 

€
€
€
€
€

210,00
210,00
210,00
210,00
210,00

Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen

11.3.1 Een exemplaar van de provinciale begroting met 
toelichting en bijlagen, excl. verzendkosten:  

 - per bladzijde van A4-formaat zwart-wit 
 - per bladzijde van A4-formaat in kleur                    
 - luxe kaft 

€
€
€

0,05
0,25
1,50

Vervallen
Vervallen
Vervallen

11.3.2 Een exemplaar van de provinciale jaar- of 
productenrekening met toelichting en bescheiden, 
excl. verzendkosten: 

 - per bladzijde van A4-formaat zwart-wit 
 - per bladzijde van A4-formaat in kleur                    
 - luxe kaft 

€
€
€

0,05
0,25
1,50

Vervallen
Vervallen
Vervallen

11.3.3 Jaarabonnement op de notulen van het behandelde 
in een vergadering van provinciale staten, inclusief 
register en inclusief € 10,00 verzendkosten. € 50,00 Vervallen

11.3.4 Afzonderlijke nummers van het onder 11.3.3. 
genoemde, excl. verzendkosten: 
- per bladzijde van A4-formaat 
- per nummer met een minimum van 

€
€

0,05
5,00

Vervallen
Vervallen

11.4 De levering van een rapport excl. verzendkosten: 
- per bladzijde van A4-formaat zwart-wit (met of 
zonder afbeeldingen) 
- per bladzijde van A4-formaat kleur (met of 
zonder afbeeldingen) 
- per bladzijde van A3-formaat zwart-wit (met of 
zonder afbeeldingen) 
- per bladzijde van A3-formaat kleur (met of 
zonder afbeeldingen) 
- op CD-rom 

 - transparant schutblad 
- in ordner 
- met luxe kaft 

€

€

€

€
€
€
€
€

0,05

0,25

0,10

0,25
5,00
0,25
5,00
1,50

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen

11.5 De levering van een tekening of een kaart in kleur, 
excl. verzendkosten: 
- op formaat A4 € 1,50 Vervallen



- op formaat A3 € 2,00 Vervallen
Voor andere formaten: een evenredig tarief 
11.6 Levering Provinciaal Coördinatie Plan Provincie 

Utrecht, excl. verzendkosten: 
- band met hoofdwerk (eenmalig) 
- abonnement op de aanvullingen, per bladzijde 

€
€

13,00
0,05

Vervallen
Vervallen

11.7 Levering Register van hulpverlenende instanties, 
excl. verzendkosten: 
- band met hoofdwerk  (eenmalig) 
- abonnement op de aanvullingen, per bladzijde 

Vervallen
Vervallen

Vervallen
Vervallen

11.8 Levering bijlage Register van hulpverlenende 
instanties, excl. verzendkosten: 

 - Band met hoofdwerk (eenmalig) 
 - Abonnement op de aanvullingen (A4-formaat), 

per bladzijde 

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen
11.9 Levering Reglementen en verordeningen provincie 

Utrecht, excl. verzendkosten: 
 - Band met hoofdwerk (eenmalig) 
 - Abonnement op de aanvullingen (A4-formaat), 

per bladzijde 

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen


