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2013BEM23 

Memorandum 

 
Datum : 25 februari 2013 

Aan : Leden van de commissie BEM 

Van : Gedeputeerde Van Lunteren  Tel.:  

Onderwerp : Beantwoording van uw vragen inzake provinciale heffingen 

 

Bij de behandeling van statenvoorstel tot wijziging van Precariobelasting- en 

legesverordening provincie Utrecht 2012, alsmede vaststelling van de tarieventabel behorend 

bij deze verordening voor het jaar 2013 in de vergadering van de commissie BEM van 29 

oktober 2012 zijn door uw commissie de navolgende vragen gesteld: 

1. Is het mogelijk de efficiency t.a.v. de kleinere heffingen, zoals de precariobelasting en 

ontgrondingenheffing te verbeteren in de vorm van praktische verbeteringen;  

2. Kan worden nagegaan of artikel 10.1 van de Precariobelasting- en legesverordening 

provincie Utrecht 2012 kan vervallen? 

 

1. Mogelijkheid verbetering efficiency 

 

In 2011 is gelet op het belang van correcte toepassing van de wettelijke bepalingen en het 

vastleggen van de verantwoordelijkheden inzake de provinciale belastingen en heffingen een 

project gestart teneinde hierin een kwaliteitsslag te maken. 

De maatregelen die naar aanleiding van dit project zijn genomen, hebben geleid tot een 

grotere efficiency bij het instellen, opleggen en innen van de provinciale heffingen. Het gaat 

hier om de volgende heffingen: 

- precariobelasting; 

- leges; 

- Ontgrondingenheffing; 

- Grondwaterheffing; 

- Nazorgheffing. 

 

Met het project is onder meer het navolgende gerealiseerd: 

- actualisatie van de verordeningen op grond waarvan de heffingen worden opgelegd; 

- ontwikkeling van een rekenmodel waarmee jaarlijks kan worden gecontroleerd of de 

legestarieven voldoen aan de voorwaarde van maximaal kostendekkendheid; 

- het duidelijk vastleggen van de verantwoordelijkheden m.b.t. de uitvoering van de 

taken inzake het opleggen van de heffingen; 

- het vastleggen van de diverse taken in de vorm van procesbeschrijvingen; 

- het creëren van standaardaanslagen en –brieven voor het opleggen van leges; 

- het beter inzichtelijk maken van aanslagen van heffingen binnen de administratie. 

 

Gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat de verbetering van de efficiency m.b.t. de 

kleinere heffingen reeds heeft plaatsgevonden. 

 

2. Mogelijkheid laten vervallen artikel 10.1 

 

Artikel 10 lid 1 van de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 luidt 

als volgt: 
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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. 

 

In het verlengde hiervan dienen ook artikel 10 lid 2 en 3 te worden genoemd: 

 

Lid 2 

Indien het verzoek of de aanvraag gedeeltelijk wordt ingetrokken nadat reeds met de 

behandeling is begonnen of indien het verzoek of de aanvraag gedeeltelijk wordt afgewezen, 

wordt 12,5% van de leges teruggegeven 

 

Lid 3 

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%. 

 

Rekening houdend met de bepalingen in artikel 220a, 232e en 229 van de Provinciewet is het 

mogelijk de teruggaaf van 25% van de leges bij intrekking of afwijzing van een aanvraag 

(respectievelijk 12,5% o.g.v. lid 2 en 50% o.g.v. lid 3) te beëindigen. Het advies is echter om 

deze mogelijk wel in stand te laten.  

 

Reden hiervoor is dat de mogelijkheid van teruggaaf wordt geboden omdat bij afwijzing of 

intrekking van de aanvraag doorgaans niet de gehele toekenningsprocedure wordt doorlopen. 

De kosten die de provincie maakt bij een intrekking of afwijzing van een aanvraag liggen 

daardoor doorgaans lager dan bij een volledige toekenning van een aanvraag of verzoek. 

 


