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Bijlage(n):

Samenvatting
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2004 hebt u ermee ingestemd voor het jaar 2005 uit te gaan
van een algemene loon- en prijsstijging van 3,5 %.
Conform de bestendige gedragslijn houdt dit in dat ook de tarieven voor de leges, behorend bij de Algemene
belastingverordening provincie Utrecht 1997 (voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2004 en gepubliceerd in
het Provinciaal blad 2003 nr. 55), met ingang van 1 januari 2005 dienen te worden verhoogd met 3,5% ter
waarborging van de kostendekkendheid. Deze verhoging is verwerkt in de bij dit statenvoorstel gevoegde
tarieventabel. Tevens is de tarieventabel geactualiseerd . Tevens zijn de tarieven onder 5.5.1. en 5.5.2 inzake
het Vuurwerkbesluit als gevolg van uw eerdere besluit in de PS-vergadering van 10 november jl. komen te
vervallen.

Overigens hebben de diensten aangegeven, dat de tarieven kostendekkend zijn.

De effecten voor de provinciale baten zijn verwerkt in de Begroting 2005.
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 Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 december 2004 tot wijziging van de tarieventabel behorend
bij de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997:

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 26 oktober 2004, dienst/sector CS, nummer 2004CGC000572i;

Gelet op de artikelen 222c en 223 van de Provinciewet;

Besluiten:

ARTIKEL I

De tarieventabel bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Algemene belastingverordening provincie Utrecht
19971 wordt ingetrokken en wordt, met uitzondering van de kolom “Huidig tarief”, vervangen door de bij dit
besluit gevoegde tarieventabel.

ARTIKEL II

Dit besluit is niet van toepassing met betrekking tot rechten, verschuldigd als gevolg van een verzoek  dat of
een aanvraag die is gedaan voor zijn inwerkingtreding.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

voorzitter,

griffier,

 
1 Provinciaal blad 53, laatstelijk gewijzigd bij besluiten van 10 december 2000, provinciaal blad 24 en 11 december
2003, provinciaal blad 43.



Tarieventabel, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene belastingverordening
provincie Utrecht 1997

Huidig tarief Nieuw tarief

ALGEMEEN BESTUUR

Het hebben onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
grond van de provincie van:
1.1 een reclamebord:

- per vier weken
- tot ten hoogste per jaar

€
€

55,40
277,--

€
€

57,30
286,70

1.2 een lichtbak:
- per vier weken
- tot ten hoogste per jaar

€
€

110,70
553,70

€
€

114,60
573,10

VERKEER EN VERVOER

Voertuigreglement/RVV, WVW 1994

3.1.1 Een ontheffing of een wijziging krachtens 148 WVW
1994 van het in artikel 10, eerste lid WVW 1994
genoemde verbod € 55,40 € 57,30

3.1.2 Indien voor de onder 3.1.1. bedoelde ontheffing ook een
RVV ontheffing nodig is voor wat betreft verboden ex
art. 5 lid 1 en art. 42 lid 2 en art. 62 voor wat betreft de
borden C9, C12, C15, G11 en G12 € 22,10 € 22,90

3.1.3 Een ontheffing of wijziging ingevolge artikel 149 WVW
1994 met betrekking tot hoofdstuk 7 van het
Voertuigreglement
a. incidentele ontheffing met een maximale

geldigheidsduur van 14 dagen

b. ontheffing met een geldigheidsduur van 1 tot 3 jaar

€

€

92,80
verminderd

met een
evenredig

gedeelte van €
78,30

indien voor
hetzelfde

vervoer een
ontheffing van

meer
bestuursorgan

en  vereist is

26,50
dan wel een

evenredig
gedeelte

daarvan indien
voor hetzelfde

vervoer
ontheffing van

meer
bestuursorga-
nen is vereist

€

€

€

96,00
verminderd

met een
evenredig

gedeelte van €
81,00

indien voor
hetzelfde

vervoer een
ontheffing van

meer be-
stuursorganen

vereist is

27,40
dan wel een

evenredig
gedeelte

daarvan indien
voor hetzelfde

vervoer
ontheffing van

meer
bestuursorga-
nen is vereist

3.1.4 Een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement
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Huidig tarief Nieuw tarief

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 € 68,80 € 71,20
3.1.5 Een ontheffing van de onder 3.1.3.a en 3.1.4. bedoelde

ontheffingen € 22,10 € 22,90

Wegenverordening provincie Utrecht 1987

3.2.1 Een ontheffing van het gestelde in artikel 7a van de
Wegenverordening provincie Utrecht 1987 voor weg-
aansluitingen € 506,70 € 524,40

3.2.2 Een ontheffing van het gestelde in artikel 7b en c van de
Wegenverordening provincie Utrecht 1987 voor
slootdempingen, verruimen van sloten en andere
handelingen

€ 337,80 € 349,60

3.2.3 Een ontheffing van het gestelde in artikel 8a en b van de
Wegenverordening provincie Utrecht 1987 voor:
- een bedrijfsrijuitweg
- een rijuitweg naar een woonhuis of onbebouwd

agrarisch perceel

€

€

506,70

337,80

€

€

524,40

349,60

3.2.4 Een ontheffing van het gestelde in de artikelen 10 en 11
van de Wegenverordening provincie Utrecht 1987 voor:
- het plaatsen van borden
- overige voorzieningen

€
€

150,90
301,80

€
€

156,20
312,40

3.2.5 Een ontheffing van het gestelde in artikel 12 van de
Wegenverordening provincie Utrecht 1987 voor:
- een nieuw aan te leggen verkooppunt voor

motorbrandstoffen
- een standplaats voor het bedrijven van handel

€

€

1.838,40

168,90

€

€

1.902,70

174,80

Wet en Besluit Personenvervoer

3.3.1 Voor een aanvraag om vergunning voor het verrichten
van interlokaal openbaar vervoer € 664,50 € 687,80

3.3.2 Voor het wijzigen van een vergunning voor het
verrichten van interlokaal openbaar vervoer € 553,70 € 573,10

Overig

3.4 De afgifte van een fasediagram van twee conflicterende
richtingen van een verkeersregelinstallatie. € 45,60 € 47,20

WATERHUISHOUDING

Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992

4.1 Een vergunning als bedoeld in artikel 20 lid 1 voor:

a. het uitvoeren van een gestuurde boring

b. het plaatsen van een beschoeiing of een ander werk

€

€

62,70

156,90

€

€

64,90

162,40
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Huidig tarief Nieuw tarief

c. het hebben, maken of veranderen van een ligplaats of
 enige andere voorziening bestemd voor het meren

van schepen

Een wijziging van de onder c. vermelde vergunning (niet
tengevolge van een andere tenaamstelling), 50% van het
onder c. genoemde bedrag

€ 366,30 € 379,10

Grondwaterwet

4.2.1 Een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de
Grondwaterwet, voor zover deze niet betreft een
grondwateronttrekking t.b.v. bodemcultures of het
drooghouden van een bouwput voor bouw en
waterbouwkundige werken (bronbemaling) bij een
hoeveelheid te onttrekken of te infiltreren water (naar
boven afgerond op 1.000 m³)

van  1 t/m 10.000 m³ per jaar € 196,50 € 203,40

van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar €

€

196,50
alsmede

52,50
per 1.000 m³

boven 10.000
m³

€

€

203,40
alsmede

54,30
per 1.000 m³

boven 10.000
m³

van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar €

€

2.295,80
alsmede

46,10
per 1.000 m³

boven 50.000
m³

€

€

2.376,20
alsmede

47,70
per 1.000 m³

boven 50.000
m³

van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar €

€

4.599,10
alsmede

39,70
per 1.000 m³

boven 100.000
m³

€

€

4.760,10
alsmede

41,10
per 1.000 m³

boven 100.000
m³

van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar €

€

10.561,90
alsmede

26,40
per 1.000 m³

boven 250.000
m³

€

€

10.931,60
alsmede

27,30
per 1.000 m³

boven 250.000
m³

van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar €

€

17.770,30
alsmede

13,80
per 1.000 m³

boven 500.000
m³

€

€

18.392,30
alsmede

14,30
per 1.000 m³

boven 500.000
m³

van 1.000.001 m³ en meer per jaar € 23.835,60 € 24.669,80
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€
alsmede

7,00
per 1.000 m³

boven
1.000.000 m³

€
alsmede

7,20
per 1.000 m³

boven
1.000.000 m³

4.2.2 Een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de
Grondwaterwet, voor zover deze betreft een
grondwateronttrekking t.b.v. bodemcultures
(beregeningen) bij een hoeveelheid te onttrekken water
(naar boven afgerond op 1.000 m³)

van 1 t/m 10.000 m³ per jaar € 196,50 € 203,40

van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar €

€

196,50
alsmede

26,30
per 1.000 m³

boven 10.000
m³

€

€

203,40
alsmede

27,20
per 1.000 m³

boven 10.000
m³

van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar €

€

1.247,20
alsmede

23,10
per 1.000 m³

boven 50.000
m³

€

€

1.290,90
alsmede

23,90
per 1.000 m³

boven 50.000
m³

van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar €

€

2.402,80
alsmede

20,00
per 1.000 m³

boven 100.000
m³

€

€

2.486,90
alsmede

20,70
per 1.000 m³

boven 100.000
m³

van 250.001 m³ of meer per jaar €

€

5.388,30
alsmede

13,30
per 1.000 m³

boven 250.000
m³

€

€

5.576,90
alsmede

13,80
per 1.000 m³

boven 250.000
m³

4.2.3 Een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de
Grondwaterwet, voor zover deze betreft het drooghouden
van een bouwput voor bouw- en waterbouwkundige
werken, bij een maximum hoeveelheid te onttrekken
water (naar boven afgerond op 1.000 m³)

van 1 t/m 100.000 m³

van 100.001 t/m 1.000.000 m³

van 1.000.001 t/m 3.000.000 m³

€

€

€

€

€

2.259,30

2.259,30
alsmede

6,40
per 1.000 m³

boven 100.000
m³

8.085,60
alsmede

4,90

€

€

€

€

2.338,40

2.338,40
alsmede

6,60
per 1.000 m³

boven 100.000
m³

8.368,60
alsmede

5,10
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van 3.000.001 m³ of meer

Een en ander met dien verstande dat bij de berekening
van de maximum hoeveelheid te onttrekken water de
hoeveelheid water die via negatieve putten in de bodem
moet worden teruggebracht niet als te onttrekken water
wordt aangemerkt.

€

€

per 1.000 m³
boven

1.000.000 m³

17.823,00
alsmede

3,50
per 1.000 m³

boven
3.000.000 m³

€

€

per 1.000 m³
boven

1.000.000 m³

18.446,80
alsmede

3,60
per 1.000 m³

boven
3.000.000 m³

4.2.4 Een vergunning als onder 4.2.1. t/m 4.2.3 bedoeld indien
deze leidt tot vergroting van de hoeveelheid te
onttrekken of te infiltreren water. een bedrag

gelijk aan het
verschil tussen
het bedrag dat
verschuldigd
is voor de
vergrote
hoeveelheid en
het reeds
betaalde
bedrag

een bedrag
gelijk aan het
verschil tussen
het bedrag dat
verschuldigd
is voor de
vergrote
hoeveelheid en
het reeds
betaalde
bedrag

4.2.5 Het wijzigen van een vergunning als onder 4.2.1. t/m
4.2.3. bedoeld anders dan in het onder 4.2.4. genoemde
geval. € 98,20 €  101,60

4.2.6 Behalve de leges bedoeld onder 4.2.1. t/m 4.2.5. wordt
voorts in rekening gebracht voor te maken kosten voor
publicaties zoals deze wettelijk zijn voorgeschreven. € 1.661,70 € 1.719,90

4.2.7 Een aanvraag voor de afgifte van onttrekkingsgegevens
uit het Grondwater Onttrekkingenregister provincie
Utrecht. € Vervallen € Vervallen

4.2.8 Indien aan een aanvraag de beoordeling van een
milieueffectrapport ten grondslag ligt, worden de rechten
onder 4.2.1., 4.2.2. of 4.2.3. of voor het wijzigen van een
vergunning als bedoeld onder 4.2.4. verhoogd met € 8.025,30 € 8.306,20

4.2.9 Behalve leges als bedoeld onder 4.2.8. worden voor de
beoordeling van een milieueffectrapport voorts in
rekening gebracht de te maken kosten voor publicaties
zoals deze wettelijk zijn voorgeschreven:
- als volstaan kan worden met publicatie in de

Staatscourant en één plaatselijk blad
- voor elke volgende publicatie

€
€

1.661,70
535,00

€
€

1.719,90
553,70

MILIEUBEHEER
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Provinciale milieuverordening Utrecht 1995

5.1.1.1 Een gedoogbeschikking betreffende activiteiten in de zin
van de Provinciale milieuverordening Utrecht 1995 € 902,60 € 934,20

5.1.1.2 Behalve de leges als genoemd onder 5.1.1.1. wordt
voorts in rekening gebracht voor te maken kosten van
publicatie van de afgifte van een gedoogbeschikking € 201,70 € 208,80

Wet Geluidhinder

Hogere grenswaarden

5.2.1 Vaststelling hogere grenswaarden als bedoeld in de
artikelen 46 t/m 51 en 65 t/m 68, 82a, alsmede 83 e.v.
van de Wet Geluidhinder en het op artikel 105 van de
Wet Geluidhinder gebaseerde Besluit geluidhinder
Spoorwegen

1. t.b.v. bouw van woningen en andere
geluidgevoelige bestemmingen (ziekenhuizen,
scholen etc.) en aanleg van een nieuwe weg

met een maximum van

€

€

€

59,80
alsmede

29,80
per woning

en/of andere
geluidgevoelig
e bestemming

13.843,50

€

€

€

61,90
alsmede

30,80
per woning

en/of andere
geluidgevoelig
e bestemming

14.328,00

2. in geval van reconstructie van wegen als bedoeld in
artikel 100a van de Wet Geluidhinder, de aanleg of
wijzing van een spoorweg als bedoeld in het op
artikel 105 van de Wet Geluidhinder gebaseerde
Besluit geluidhinder spoorwegen

met een maximum van

€

€

€

298,50
alsmede

29,80
per woning

en/of andere
geluidgevoelig
e bestemming

4.983,60

€

€

€

308,90
alsmede

30,80
per woning

en/of andere
geluidgevoelig
e bestemming

5.158,00

3. ten behoeve van het stedelijk gebied of een gedeelte
daarvan als bedoeld in artikel 82a van de Wet
Geluidhinder € 2.711,10 € 2.806,00

4. ten behoeve van reeds aanwezige of in aanbouw
zijnde woningen, in die gevallen waarin door
wijziging van industriële activiteiten de eerder
vastgestelde waarde ingevolge artikel 65, 66 en72,
de geluidsbelasting toeneemt €

€

298,30
alsmede

29,80
per woning

en/of andere

€

€

308,70
alsmede

30,80
per woning

en/of andere
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met een maximum van €

geluidgevoeli-
ge

bestemming

13.843,50 €

geluidgevoeli-
ge

bestemming

14.328,00

Wet Milieubeheer

5.3.1 Een gedoogbeschikking met betrekking tot een inrichting
in de zin van de Wet Milieubeheer € 1.353,90 € 1.401,30

5.3.2 Behalve de leges als genoemd onder 5.3.1. wordt voorts
in rekening gebracht voor te maken kosten van publicatie
van de afgifte van een gedoogbeschikking € 201,70 € 208,80

Ontgrondingenwet

5.4.1 Een vergunning als bedoeld in art. 3 van de
Ontgrondingenwet:
1. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen,

gemeten in profiel van ontgraving t/m 2.000 m³ € 254,60 € 263,50

2. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen,
gemeten in profiel van ontgraving t/m 2.000 m³  van:
- 2.001 t/m 5.000 m³ € 506,40 € 524,10

- 5.001 t/m 10.000 m³ (naar boven afgerond op
1.000 m³)

€

€

506,40
alsmede

73,20
per 1.000 m³
boven 5.000

m³

€

€

524,10
alsmede

75,80
per 1.000 m³
boven 5.000

m³

- 10.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond op
1.000 m³)

€

€

872,30
alsmede

98,50
per 1.000 m³

boven 10.000
m³

€

€

902,80
alsmede

101,90
per 1.000 m³

boven 10.000
m³

- 50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond op
1.000 m³)

€

€

4.824,40
alsmede

178,50
per 1.000 m³

boven 50.000
m³

€

€

4.993,30
alsmede

184,70
per 1.000 m³

boven 50.000
m³

- 100.001 t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond
op 20.000 m³)

€

€

13.757,10
alsmede

1.070,90
per 20.000 m³

boven 100.000
m³

€

€

14.238,60
alsmede

1.108,40
per 20.000 m³

boven 100.000
m³

- 1.000.001 m³ en meer (naar boven afgerond op
200.000 m³)

€

€

61.945,40
alsmede

5.354,60
per 200.000

€

€

64.113,50
alsmede

5.542,00
per 200.000
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m³ boven
1.000.000 m³

m³ boven
1.000.000 m³

5.4.2 Het wijzigen van een vergunning als onder 5.4.1.
bedoeld indien deze (mede) leidt tot vergroting van de
hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel
van ontgraving.

Een bedrag
gelijk aan het
verschil tussen
het met
toepassing van
het bepaalde
onder 5.6.1.
verschuldigde
bedrag voor de
vergrote
hoeveelheid en
het reeds
betaalde
bedrag

Een bedrag
gelijk aan het
verschil tussen
het met
toepassing van
het bepaalde
onder 5.6.1.
verschuldigde
bedrag voor de
vergrote
hoeveelheid en
het reeds
betaalde
bedrag

5.4.3 Het wijzigen van een vergunning als onder 5.4.1.
bedoeld, anders dan in het onder 5.4.1. genoemde geval. € 254,60 € 263,50

5.4.4 Behalve de leges bedoeld onder 5.4.1. t/m 5.4.3. wordt
voorts in rekening gebracht een bedrag voor te maken
kosten van publicaties, zoals deze wettelijk zijn
voorgeschreven:
- voor publicaties als bedoeld in afdeling 3.4. van de

A.w.b.
- voor publicaties als bedoeld in afdeling 3.5. van de

A.w.b.
Wanneer artikel 6 van hoofdstuk 8 van de
Aanpassingswet uniforme openbare
voorbereidingsprocedure A.w.b. in werking treedt
vervallen het gestelde en het bedrag na het tweede
gedachtenstreepje en wordt het bedrag na het eerste
gedachtenstreepje vervangen door:

€

€

282,50

1.694,50

€

€

€

350,00

1.694,50

700,00
Vuurwerkbesluit

5.5.1 Een toestemming als bedoeld in artikel 3.3.2 van het
Vuurwerkbesluit € 535,05 € Vervallen

5.5.2 Behalve de leges, bedoeld in 5.5.1, wordt voorts in
rekening gebracht een bedrag voor te maken kosten voor
publicaties, zoals die wettelijk zijn voorgeschreven. € 386,00 € vervallen



PS2004BEM32 -12-

RECREATIE EN NATUUR

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)

€
€

€
€
€
€
€
€
€

977,90
995,60

678,80
207,--
77,60
77,60
828,--

103,50
77,60

€
€

€
€
€
€
€
€
€

1.012,10
1.030,40

702,60
214,20
80,30
80,30
857,--

107,10
80,30

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.
Wanneer de Wet uniforme openbare
voorbereidingsprocedure Awb in werking treedt wordt
dit bedrag vervangen door:

€ 443,10 €

€

350,00

700,00

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 het
wisselen van eigenaar van het woonschip € 73,20 €                 75,80

WELZIJN

Wet op de lijkbezorging

8.5.1 Vergunning als bedoeld in artikel 46, derde lid, van de
Wet op de lijkbezorging. € 86,90 € 89,90
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Wet Ambulancevervoer

8.5.2.1 Het verlenen van een vergunning als bedoeld in art. 2,
eerste lid onder a, van de Wet Ambulancevervoer. € 35,60 € 36,80

8.5.2.2 Een besluit van gedeputeerde staten voortvloeiende uit
de onder 8.5.2.1. bedoelde vergunning. € 35,60 € 36,80

Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden

8.5.3 Een ontheffing als bedoeld in art. 5 van de Wet hygiëne
en veiligheid zwemgelegenheden. € 138,40 € 143,20

OVERIG

Overige stukken

10.1 Een beschikking van een provinciaal bestuursorgaan ter
zake van een krachtens enig wettelijk voorschrift vereiste
vergunning, verklaring van geen bezwaar, toestemming,
ontheffing of vrijstelling, voor zover in deze tabel niet
afzonderlijk genoemd, alsmede een wijziging daarvan:
- voor de eerste bladzijde
- voor elke volgende bladzijde

€
€

36,20
18,10

€
€

37,50
18,70

10.2 Indien om administratieve redenen wordt overgegaan tot
de afgifte van meer dan een afzonderlijke vergunning,
verklaring van geen bezwaar, toestemming, ontheffing of
vrijstelling van gelijksoortige aard, wordt het onder 10.1.
gestelde tarief slechts eenmaal geheven; de overige
vergunningen, toestemmingen en ontheffingen of
vrijstellingen per bladzijde € 3,60 € 3,70

10.3 Standaard voorwaarden bij een beschikking als bedoeld
onder 10.1 en 10.2. € 3,60 € 3,70

HUISHOUDELIJKE ZAKEN

Drukwerken e.d.

11.1 Jaarabonnement op het provinciaal blad, incl.
verzendkosten € 91,40 € 94,60

11.2 Afzonderlijke nummers van een provinciaal blad excl.
verzendkosten:
- per bladzijde van A4-formaat
- per nummer met een minimum van

€
€

0,10
1,60

€
€

0,10
1,70

11.3.1 Een exemplaar van de provinciale begroting met
toelichting en bijlagen, excl. verzendkosten. € 26,20 € 27,10

11.3.2 Een exemplaar van de provinciale rekening met
toelichting en bescheiden, excl. verzendkosten. € 26,20 € 27,10

11.3.3 Jaarabonnement op de notulen van het behandelde in een
vergadering van provinciale staten, inclusief register en
incl. verzendkosten. € 83,10 € 86,00
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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

€
€

0,10
7,00

€
€

0,10
7,20

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
- in ordner
- met luxe kaft

€ 0,10 €

€

€

€

€
€
€

0,10

0,50

0,15

0,60

4,50
4,70
1,50

11.5 De levering van een tekening of een kaart in kleur, excl.
verzendkosten:
- op formaat A4
- op formaat A3

€
€

1,30
1,70

€
€

1,40
1,80

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

€
€

11,10
0,10

€
€

11,50
0,10

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

€
€

52,00
0,10

€
€

53,80
0,10

11.8 Levering bijlage Register van hulpverlenende instanties,
excl. verzendkosten:
- Band met hoofdwerk (eenmalig)
- Abonnement op de aanvullingen (A4-formaat), per

bladzijde

€

€

43,50

0,10

€

€

45,00

0,10

11.9 Levering Reglementen en verordeningen provincie
Utrecht, excl. verzendkosten:
- Band met hoofdwerk (eenmalig)
- Abonnement op de aanvullingen (A4-formaat), per

bladzijde

€

€

38,70

0,10

€

€

40,10

0,10

Archiefbescheiden

12.1 Het doen van nasporingen in het provinciaal archief –
voor zover dit nog niet is overgegaan naar het
rijksarchief – door of met behulp van een ambtenaar der
provincie, voor elk half uur of een gedeelte daarvan. € 23,00 € 23,80

12.2 Het legaliseren van een handtekening of een stuk. € 3,00 € 3,10

12.3 Het verstrekken van een afschrift of een uittreksel uit een
tot het provinciaal archief behorend of daartoe bestemd
stuk voor zover in deze tabel niet afzonderlijk genoemd. € 7,10 € 7,30

12.4 De afgifte van een d.m.v. een foto verkregen kopie van
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een stuk als bedoeld onder 12.3, per bladzijde. € 0,40 € 0,40

Leveringen krachtens burgerlijk recht

13.1 Jaarabonnement op de Knipselkrant van de provincie 
Utrecht, incl. verzendkosten. € 324,00 € Vervallen
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 Toelichting

Aan provinciale staten

1. Inleiding

In 1997 heeft een volledige herziening van de Legesverordening provincie Utrecht 1987
plaatsgevonden onder gelijktijdige wijziging van de benaming in Algemene belastingverordening
provincie Utrecht 1997, die met ingang van 1 januari 1998 van kracht is geworden. Tevens is toen
de kostendekkendheid van de tarieven aangepast (Provinciaal blad 1997, nr. 53).
Daarna is de tarieventabel jaarlijks integraal per 1 januari aangepast met de te verwachten loon-
en prijsstijging en aan de actualiteit, te weten:
Per 1 januari 1999 Provinciaal blad 1998, nr. 41.
Per 1 januari 2000 Provinciaal blad 1999, nr. 34
Per 1 januari 2001 Provinciaal blad 2000, nr. 30
Per 1 januari 2002 Provinciaal blad 2001, nr. 24
Per 15 oktober 2002 Provinciaal blad 2002, nr. 33
Per 1 januari 2003 Provinciaal blad 2003, nr. 43
De laatste wijziging heeft plaatsgehad per 1 januari 2004 Provinciaal blad 2003, nr. 55.

2. Aanleiding tot het wijzigen van de tarieventabel met ingang van 1 januari 2004

Thans dienen de tarieven per 1 januari 2005 te worden aangepast voor wat betreft de te
verwachten loon- en prijsstijging 2005. Daarnaast stellen wij u voor de tarieventabel op een paar
onderdelen aan te passen c.q. te laten vervallen.
Bijgaand wordt u een ontwerpbesluit met bijbehorende tarieventabel voorgelegd, dat hierna wordt
toegelicht.

3. Aanpassing tarieven wegens loon- en prijsstijging

In de Programmabegroting 2004 is voor 2005 rekening gehouden met een algemene loon- en
prijsstijging van 3,5 %. Met dit percentage is ook  de tarieventabel 2004, waarvan de bedragen in
de bijgevoegde tabel onder de kolom “Huidig tarief” staan, verhoogd. De met 3,5 % verhoogde
tarieven staan dan onder de kolom “Nieuw tarief”, waarbij de bedragen zijn afgerond op
veelheden van tien eurocent.

4. Aanpassing tarieventabel anders dan trendmatig

Publicatiekosten (tabelnrs. 5.4.4. en 6.1.3)

In afwachting van de inwerkingtreding van de Wet en de Aanpassingswet uniforme openbare
voorbereidingsprocedure Awb zijn de tarieven anders dan trendmatig gewijzigd.

Vuurwerkbesluit (tabelnrs. 5.5.1. en 5.5.2.)

Deze tarieven komen ingaande 1 januari 2005 te vervallen als gevolg van uw besluit in de PS-
vergadering van 10 november jl.

Drukwerken e.d. (tabelnr. 11.4)

Dit tabelnummer is uitgebreid met actuele ontwikkelingen.

Leveringen krachtens burgerlijk recht (tabelnr. 13.1)

De knipselkrant is komen te vervallen, waardoor dit tabelnummer niet meer van toepassing is.
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5. Financiële gevolgen
De gevolgen van vorenstaande wijzigingen en aanpassingen van de tarieventabel zijn verwerkt in
de Programmabegroting 2005.

Voorstel

Op basis van het vorenstaande stellen wij u voor in te stemmen met het bijgevoegde
ontwerpbesluit.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

voorzitter, Mr. B. Staal

secretaris, H.H. Sietsma


