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Bijlage(n):    

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

Voorgeschiedenis 

De provincie geeft in het kader van de regels inzake de vermindering van stikstofdepositie van 

veehouderijen op natuurgebieden besluiten af. Het gaat om besluiten op meldingen voor nieuwe 

stallen op grond van artikel 10, lid 3 van de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 en /of 

verzoeken tot saldering op grond van artikel 8 van de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde 

Natuurmonumenten, dan wel verzoeken tot compenserende saldering voor interimuitbreiders op grond 

van artikel 37 lid 3 van de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht. Voor 

de afdoening van deze meldingen en verzoeken zijn al legestarieven vastgesteld. Deze besluiten 

worden ook gepubliceerd en dat brengt kosten met zich mee. Wij willen deze kosten in rekening 

brengen bij degene die de melding en/of het verzoek heeft ingediend en daartoe is het nodig de 

tarieventabel aan te passen.  

 

Essentie / samenvatting 

Voorgesteld wordt om voor de te maken publicatiekosten bij een verkorte procedure een legestarief 

aan de tarieventabel toe te voegen ad € 429,70. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat momenteel in de 

tarieventabel is opgenomen voor publicatie bij het verlenen van gedoogbeschikkingen en is van 

toepassing als er tijdens de behandeling van de melding of verzoek sprake is van eenmalige publicatie. 

Voorts wordt voorgesteld voor te maken kosten bij een uitgebreide procedure een legestarief aan de 

tarieventabel toe te voegen ad € 800,50. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat momenteel in de 

tarieventabel is opgenomen voor publicatie bij andere vergunningverleningsprocedures waarbij zowel 

sprake is van publicatie van het ontwerpbesluit als van het definitieve besluit. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Wijziging van de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie 

Utrecht 2012. 
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Financiële consequenties 

De voorgestelde legestarieven zijn nagenoeg gelijk aan de door de provincie te maken kosten voor 

publicatie.  

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

N.v.t. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

N.v.t. 

 

Voorgesteld wordt om met bijgaand besluit de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en 

legesverordening provincie Utrecht 2012 te wijzigen.  

Wij stellen voor twee nieuwe tarieven in te voeren voor de kosten van publicatie bij de behandeling 

van meldingen en verzoeken tot saldering in het kader van de Verordening veehouderij, stikstof en 

Natura 2000 en de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde Natuurmonumenten, dan wel 

verzoeken tot compenserende saldering voor interimuitbreiders op grond van artikel 37 lid 3 van de 

Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht 2012. 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

secretaris, H. Goedhart 
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 Ontwerp-besluit 

 

 

 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 22 april 2013 tot wijziging van de tarieventabel 

behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 maart 2013, afdeling Services, nummer 

80CC1CAC; 

 

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 volgende artikelen worden aan de tarieventabel toegevoegd: 

 

 

7.1.6    Behalve de leges als bedoeld onder 7.1.4 en 7.1.5 

wordt bij een verkorte procedure voorts in rekening 

gebracht voor te maken kosten van eenmalige 

publicatie  

 

 

 

€ 

 

 

 

429,70 

7.1.7    Behalve de leges als bedoeld onder 7.1.4 en 7.1.5 

wordt bij een uitgebreide procedure voorts in 

rekening gebracht voor te maken kosten van 

publicatie (bij afgifte van het ontwerp- en bij het 

definitieve besluit) 

 

 

 

 

€  

 

 

 

 

800,50 

 

 

 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, 
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Toelichting  

 

1. Wettelijke grondslag 

•  Artikelen 220 en 220a van de Provinciewet 

•  Artikel 3 van de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 

 

2. Beoogd effect 

Zie inleiding 

 

3. Argumenten 

Zie inleiding 

 

4. Kanttekeningen 

Geen 

 

5. Financiën 

De voorgestelde legestarieven zijn nagenoeg gelijk aan de door de provincie te maken kosten 

voor publicatie.  

 

6. Realisatie 

Na besluitvorming door Provinciale Staten zal tot publicatie van het wijzigingsbesluit worden 

overgegaan. Eerst na publicatie treden de nieuwe tarieven in werking. 

 

7. Juridisch 

Er zijn geen bijzondere juridische aspecten aan het voorstel verbonden. 

 

8. Europa 

Er zijn geen Europeesrechtelijke risico’s aan het voorstel verbonden. 

 

9. Communicatie 

Dit besluit wordt na vaststelling bekend gemaakt middels een Provinciaal Blad. Eerst na 

bekendmaking kan het nieuwe tarief worden toegepast. 

 

10. Bijlagen 

Geen 

 


