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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Bij de wijziging van de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie 
Utrecht 2012 per 1 januari 2012, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 30 augustus 2011 en 
Provinciale Staten op 31 oktober 2011, is in verband met het wegvallen van het artikel 5.3.2 de 
nummering van de artikelen inzake de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangepast 
van 5.3.3 tot en met 5.3.15 in 5.3.2 tot en met 5.3.14. 
Abusievelijk is verzuimd om de aan de artikelnummering gekoppelde verwijzingen in de per 1 januari 
2012 genummerde artikelen 5.3.4 en 5.3.7 conform aan te passen.  
 
Voorts is bij de tussentijdse wijziging van de tarieventabel per 1 juli 2011, zoals vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten op 17 mei 2011 en Provinciale Staten op 27 juni 2011, onder meer artikel 6.1.1 
van de tarieventabel vervangen door artikel 6.1. Hierdoor wordt per 1 juli 2011 geen legestarief meer 
opgelegd voor de ontheffing van een verbod, als bedoeld in artikel 2 van de Verordening bescherming 
natuur en landschap provincie Utrecht 1996 voor opschriften enz. 
Hierbij is echter verzuimd de tekst van artikel 5.3.14 (in 2011 nog genummerd 5.3.15) inzake 
handelsreclame conform aan te passen. 
 
Voorgesteld wordt om met bijgaand besluit de beide verzuimen te repareren. 
 
Het besluit zal na vaststelling per omgaand worden bekend gemaakt, zodat het besluit daarmee in 
werking treedt. 
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, H. Goedhart 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 maart 2012 tot wijziging van de tarieventabel voor 
het jaar 2012behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012  
 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 12 maart 2012; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 januari 2012, afdeling Financiën, nummer 
80A13D23; 
 
Gelet op de artikelen 220 en 220a van de Provinciewet en artikel 3, eerste lid  van de 
Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012; 
 
Besluiten:  
 
� ARTIKEL I 
 
De tarieventabel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Precariobelasting- en legesverordening 
provincie Utrecht 2012, te wijzigen als volgt: 
 

1. De tekst van artikel 5.3.4 zal als volgt luiden: 
 
5.3.4 Schetsplan 10% van het tarief 

dat zou 
voortvloeien uit 
onderdeel 5.3.5, 

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

2. De tekst van artikel 5.3.7 zal als volgt luiden: 
 
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 5.3.4 verrekend 
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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 5.3.5 

3. De tekst van artikel 5.3.14 zal als volgt luiden: 
 
5.3.14 Handelsreclame 

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 
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

100,00

� ARTIKEL II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad 
waarin het wordt geplaatst. 
 
Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


