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Samenvatting 
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2007 hebt u ermee ingestemd voor het jaar 2007 uit te gaan 
van een algemene loon- en prijsstijging van 3,25 %. 
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 2006 en gepubliceerd in 
het Provinciaal blad 2005 nr. 38), met ingang van 1 januari 2007 dienen te worden verhoogd met 3,25% ter 
waarborging van de kostendekkendheid. Deze verhoging is verwerkt in de bij dit statenvoorstel gevoegde 
tarieventabel. Tevens is de tarieventabel geactualiseerd.  
 
Overigens hebben de diensten aangegeven, dat de tarieven kostendekkend zijn.  
 
De effecten voor de provinciale baten zijn verwerkt in de Begroting 2007.  
 
Om rechtsgeldig te zijn moet de publicatie van de nieuwe tarieven per 1 januari 2007 voor 31 december a.s. 
in het provinciaal blad geschieden. Daarom moet de bestuurlijke afhandeling nog in 2006 plaats vinden. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 11 december 2006 tot wijziging van de tarieventabel behorend 
bij de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997: 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 7 november 2006, dienst/sector CS, nummer 2006CGC000667i; 
 
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 2007. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 

1 Provinciaal blad 53, laatstelijk gewijzigd bij besluiten van 10 december 2000, provinciaal blad 24 en 22 december 
2005, provinciaal blad 38. 
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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 

€
€

58,70
293,90

€
€

60,60
303,50

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

€
€

117,50
587,40

€
€

121,30
606,50

1.3 een woonschip: 
- per vierkante meter gemeten op de plaats van de 
 grootste lengte maal de grootste breedte 
Indien de ligtijd korter dan een jaar is wordt het bedrag  
berekend naar rato van het aantal maanden, dat het schip 
afgemeerd ligt, waarbij een deel van een maand tot een 
volle maand wordt gerekend: 
a. Overgangsregeling voor de bewoners van 
woonschepen, die voor 1 januari 2007 een ontheffing 
hebben gekregen (zie verder de toelichting) 
b. Nieuwe bewoners van woonschepen, waarvoor vanaf 
1 januari 2007 een ontheffing is verleend 

€ 11,00
per vierkante

meter per jaar.

€

€

5,00
per vierkante 

meter per jaar 
9,50

per  vierkante 
meter per jaar.

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 

 
€ 58,70 € 60,60

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 

 
€ 23,50 € 24,30

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 
 

€ 98,40
verminderd 

met een 
evenredig 

gedeelte van € 
83,00

indien voor 
hetzelfde 

vervoer een 
ontheffing van 

meer 
bestuursorgan

en  vereist is

€ Vervallen
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b. ontheffing met een geldigheidsduur van 1 tot 3 jaar 
 

€ 28,10
dan wel een 

evenredig 
gedeelte 

daarvan indien 
voor hetzelfde 

vervoer 
ontheffing van 

meer 
bestuursorga-
nen is vereist

€ Vervallen

3.1.3c Ontheffingen voor het niet gekentekende langzaam 
verkeer (afdeling 7,8 en 14 van hoofdstuk 5 
Voertuigreglement) Nieuw in 2007 € 31,00

3.1.4 Een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 € 73,00 € 75,40

3.1.5 Een ontheffing van de onder 3.1.4. bedoelde ontheffing € 23,50 € 24,30

Wegenverordening provincie Utrecht 2004 
 
3.2.1 Een ontheffing van het gestelde in artikel 5a van de 

Wegenverordening provincie Utrecht 2004 voor weg-
aansluitingen 

 
€ 537,50 € 555,00

3.2.2 Een ontheffing van het gestelde in artikel 5b en c van de 
Wegenverordening provincie Utrecht 2004 voor 
slootdempingen, verruimen van sloten en andere 
handelingen 

 

€ 358,30 € 369,90

3.2.3 Een ontheffing van het gestelde in artikel 6a en b van de 
Wegenverordening provincie Utrecht 2004 voor: 

 - een bedrijfsrijuitweg 
 - een rijuitweg naar een woonhuis of onbebouwd 

agrarisch perceel 
 

€

€

537,50

358,30

€

€

555,00

369,90

3.2.4 Een ontheffing van het gestelde in de artikelen 8 en 9 van 
de Wegenverordening provincie Utrecht 2004 voor: 
- het plaatsen van borden 
- overige voorzieningen 

 

€
€

160,10
320,20

€
€

165,30
330,60

3.2.5 Een ontheffing van het gestelde in artikel 10 van de 
Wegenverordening provincie Utrecht 2004 voor: 
- een nieuw aan te leggen verkooppunt voor 

motorbrandstoffen 
- een standplaats voor het bedrijven van handel 

 

€

€

1.950,30

179,20

€

€

2.013,70

185,00

Wet en Besluit Personenvervoer 
 
Overig 
 
3.4 De afgifte van een fasediagram van twee conflicterende 

richtingen van een verkeersregelinstallatie. 
 

€ 48,40 € 50,00

WATERHUISHOUDING 
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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 
 
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 

 

€

€

€

66,50

166,50

388,60

€

€

€

68,70

171,90

401,20

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 

 
€ 208,50 € 215,30

van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar 
 

€

€

208,50
alsmede

55,70
per 1.000 m³ 

boven 10.000 
m³

€

€

215,30
alsmede

57,50
per 1.000 m³ 

boven 10.000 
m³

van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar €

€

2.435,60
alsmede

48,90
per 1.000 m³ 

boven 50.000 
m³

€

€

2.515,30
alsmede

50,50
per 1.000 m³ 

boven 50.000 
m³

van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar 
 

€

€

4.879,10
alsmede

42,10
per 1.000 m³ 

boven 100.000 
m³

€

€

5.040,30
alsmede

43,50
per 1.000 m³ 

boven 100.000 
m³

van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar 
 

€

€

11.204,90
alsmede

28,00
per 1.000 m³ 

boven 250.000 
m³

€

€

11.565,30
alsmede

28,90
per 1.000 m³ 

boven 250.000 
m³



PS2006BEM31 -8- 

 Huidig tarief Nieuw tarief 
 

van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar 
 

€

€

18.852,10
alsmede

14,70
per 1.000 m³ 

boven 500.000 
m³

€

€

18.790,30
alsmede

15,20
per 1.000 m³ 

boven 500.000 
m³

van 1.000.001 m³ en meer per jaar 
 

€

€

25.286,50
alsmede

7,40
per 1.000 m³ 

boven 
1.000.000 m³

€

€

26.390,30
alsmede

7,60
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 
 

€ 208,50 € 215,30

van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar €

€

208,50
alsmede

27,90
per 1.000 m³ 

boven 10.000 
m³

€

€

215,30
alsmede

28,80
per 1.000 m³ 

boven 10.000 
m³

van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar €

€

1.323,20
alsmede

24,50
per 1.000 m³ 

boven 50.000 
m³

€

€

1.367,30
alsmede

25,30
per 1.000 m³ 

boven 50.000 
m³

van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar 
 

€

€

2.549,10
alsmede

21,20
per 1.000 m³ 

boven 100.000 
m³

€

€

2.632,30
alsmede

21,90
per 1.000 m³ 

boven 100.000 
m³

van 250.001 m³ of meer per jaar €

€

5.716,30
alsmede

14,10
per 1.000 m³ 

boven 250.000 
m³

€

€

5.917,30
alsmede

14,60
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 
 

€

€

2.396,90

2.396,90
alsmede

€ 2.474,80

2.474,80
alsmede
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van 1.000.001 t/m 3.000.000 m³ 
 

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. 

 

€

€

€

€

€

6,80
per 1.000 m³ 

boven 100.000 
m³

8.577,80
alsmede

5,20
per 1.000 m³ 

boven 
1.000.000 m³

18.908,00
alsmede

3,70
per 1.000 m³ 

boven 
3.000.000 m³

€

€

€

€

€

7,00
per 1.000 m³ 

boven 100.000 
m³

8.774,80
alsmede

5,40
per 1.000 m³ 

boven 
1.000.000 m³

19.574,80
alsmede

3,80
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. 

 
€ 104,10 € 107,50

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. € 1.762,90 € 1.820,20

4.2.7 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 

 
€ 8.513,90 € 8.790,60

4.2.8 Behalve leges als bedoeld onder 4.2.7 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 één 

plaatselijk blad 
- voor elke volgende publicatie 

€
€

1.762,90
567,50

€
€

1.820,20
585,90
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MILIEUBEHEER 

Provinciale milieuverordening Utrecht 1995 
 
5.1.1.1 Een gedoogbeschikking betreffende activiteiten in de zin 

van de Provinciale milieuverordening Utrecht 1995 
 

€ 957,60 € 988,70

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 € 214,00 € 221,00

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 

€

€

€

63,40
alsmede

31,60
per woning 

en/of andere 
geluid-

gevoelige 
bestemming

14.686,20

€

€

€

Vervallen

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 

€

€

€

316,60 
alsmede

31,60
per woning 

en/of andere 
geluid-

gevoelige 
bestemming

5.287,00

€

€

€

Vervallen

3. ten behoeve van het stedelijk gebied of een gedeelte 
daarvan als bedoeld in artikel 82a van de Wet 
Geluidhinder 

 
€ 2.876,20 € Vervallen

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 € 316,40 € Vervallen
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met een maximum van 
 

€

€

alsmede
31,60

per woning 
en/of andere 

geluid-
gevoelige 

bestemming

14.686,20

€

€

Wet Milieubeheer 
 
5.3.1 Een gedoogbeschikking met betrekking tot een inrichting 

in de zin van de Wet Milieubeheer 
 

€ 1.436,30 € 1.483,00

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 

 
€ 214,00 € 221,00

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  
 

€ 270,10 € 278,90

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

 
€ 537,20 € 554,70

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

 

€

€

537,20
alsmede

77,70
per 1.000 m³ 
boven 5.000 

m³

€

€

554,70
alsmede

80,20
per 1.000 m³ 
boven 5.000 

m³

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

 

€

€

925,40
alsmede

104,40
per 1.000 m³ 

boven 10.000 
m³

€

€

955,50
alsmede

107,80
per 1.000 m³ 

boven 10.000 
m³

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

 

€

€

5.118,10
alsmede

189,30
per 1.000 m³ 

boven 50.000 
m³

€

€

5.284,40
alsmede

195,50
per 1.000 m³ 

boven 50.000 
m³

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

€

€

14.594,60
alsmede

1.136,10
per 20.000 m³ 

boven 100.000 
m³

€

€

15.068,90
alsmede

1.173,00
per 20.000 m³ 

boven 100.000 
m³
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- 1.000.001 m³ en meer (naar boven afgerond op 
200.000 m³) 

 

€

€

65.716,30
alsmede

5.680,60
per 200.000 

m³ boven 
1.000.000 m³

€

€

67.852,10
alsmede

5.865,20
per 200.000 

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. € 270,10 € 278,90

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. € 717,50 € 740,80

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) 

 

€
€

€
€
€
€
€
€
€

1.037,40
1.056,20

720,20
219,60
82,30
82,30

878,40
109,80
82,30

€
€

€
€
€
€
€
€
€

1.071,10
1.090,50

743,60
226,70
85,00
85,00

906,90
113,40
85,00

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. 
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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. € 717,50 € 740,80

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 

 
€ 77,70 € 80,20

Natuurbeschermingswet 
7.1.1 Een vergunning van artikel 16 en 19d van de 
 Natuurbeschermingswet € 250,00 € Vervallen
7.1.2 Het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 7.1.1 € 250,00 € Vervallen
7.1.3 Behalve de leges bedoeld onder 7.1.1 en 7.1.2 wordt 
 voorts in rekening gebracht een bedrag voor te maken 
 kosten van publicaties, zoals die wettelijk zijn 
 voorgeschreven. € 717,50 € Vervallen

WELZIJN 
 
Wet op de lijkbezorging 
 
8.5.1 Vergunning als bedoeld in artikel 46, derde lid, van de 

Wet op de lijkbezorging. 
 

€ 92,10 € 95,10

Wet Ambulancevervoer 
 
8.5.2.1 Het verlenen van een vergunning als bedoeld in art. 2, 

eerste lid onder a, van de Wet Ambulancevervoer. 
 

€ 37,70 € 38,90

8.5.2.2 Een besluit van gedeputeerde staten voortvloeiende uit 
de onder 8.5.2.1. bedoelde vergunning. 

 
€ 37,70 € 38,90

Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden 
 
8.5.3 Een ontheffing als bedoeld in art. 5 van de Wet hygiëne 

en veiligheid zwemgelegenheden. 
 

€ 146,80 € 151.60

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: 
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 Huidig tarief Nieuw tarief 
 

- voor de eerste bladzijde 
- voor elke volgende bladzijde 

 

€
€

38,40
18,70

€
€

39,60
19,30

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 

 
€ 3,80 € 3,90

10.3 Standaard voorwaarden bij een beschikking als bedoeld 
onder 10.1 en 10.2. 

 
€ 3,80 € 3,90

HUISHOUDELIJKE ZAKEN 
 
Drukwerken e.d. 
 
11.1 Jaarabonnement op het provinciaal blad, incl. 

verzendkosten 
 

€ 97,00 € 100,20

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

 

€
€

0,10
1,70

€
€

0,10
1,80

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

 
€ 27,80 € 28,70

11.3.2 Een exemplaar van de provinciale rekening met 
toelichting en bescheiden, excl. verzendkosten. 

 
€ 27,80 € 28,70

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

 
€ 88,20 € 91,10

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
7,40

€
€

0,10
7,60

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

0,50

0,15

0,60

4,60
4,80
1,50

€

€

€

€

€
€
€

0,10

0,50

0,15

0,60

4,70
5,00
1,60

11.5 De levering van een tekening of een kaart in kleur, excl. 
verzendkosten: 
- op formaat A4 € 1,40 € 1,50
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 Huidig tarief Nieuw tarief 
 

- op formaat A3 
 

€ 1,80 € 1,90

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 

 

€
€

11,80
0,10

€
€

12,20
0,10

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

 

€
€

55,10
0,10

€
€

56,90
0,10

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

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

bladzijde 
 

€

€

46,10

0,10

€

€

47,60

0,10

11.9 Levering Reglementen en verordeningen provincie 
Utrecht, excl. verzendkosten: 

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

bladzijde 
 

€

€

41,10

0,10

€

€

42,40

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. 

 
€ 24,40 € 25,20

12.2 Het legaliseren van een handtekening of een stuk. 
 

€ 3,20 € 3,30

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. € 7,50 € 7,70

12.4 De afgifte van een d.m.v. een foto verkregen kopie van 
een stuk als bedoeld onder 12.3, per bladzijde. € 0,40 € 0,40
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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 
Per 1 januari 2004 Provinciaal blad 2003, nr. 55 
Per 1 januari 2005 Provinciaal blad 2004, nr. 32 
De laatste wijziging heeft plaatsgehad per 1 januari 2006, Provinciaal blad 2005, nr. 38. 
 

2. Aanleiding tot het wijzigen van de tarieventabel met ingang van 1 januari 2007 
 
Thans dienen de tarieven per 1 januari 2007 te worden aangepast voor wat betreft de te 
verwachten loon- en prijsstijging 2007. 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 2007 is voor 2007 rekening gehouden met een algemene loon- en 
prijsstijging van 3,25 %. De tarieventabel 2006, waarvan de bedragen in de bijgevoegde tabel 
onder de kolom “Huidig tarief” staan, is verleden jaar met een percentage van 2,50 % verhoogd. 
De met 3,25 % verhoogde tarieven staan dan onder de kolom “Nieuw tarief”, waarbij de bedragen 
–op een paar uitzonderingen na- zijn afgerond op veelheden van tien eurocent naar boven of 
beneden. 
 

Aanpassing tarieventabel anders dan trendmatig  

Algemeen bestuur (1.3)
Voorgesteld wordt het tarief van tabelnummer 1.3 voor woonschepen te verlagen naar € 9,50 om het te 
laten aansluiten bij het tarief van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, dat de grootste 
eigenaar/verhuurder van ligplaatsen binnen de provincie Utrecht is. Dit tarief is tot stand gekomen in 
civiele procedure. 
Tevens wordt voorgesteld om de heffing voor de huidige bewoners als gewenningsperiode stapsgewijs 
in te voeren en wel met de volgende tarieven per vierkante meter: 
2007  € 5,- 
2008  € 6,50 
2009  € 8,- 
2010  € 9,50 
Voor nieuwe bewoners geldt gelijk het volle tarief van € 9,50 
 
Het invoeren van de heffing in 2006 is bedoeld geweest als één van de voorstellen voor kostendragers 
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vanuit het project woonschepenknelpunten. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens om naast 
de reeds beschikbaar gestelde budgetten ook andere kostendragers voor het Uitvoeringsprogramma 
beëindiging knelpunten Notitie Woonschepenbeleid 2001-2012 te gebruiken. In de financiële 
ramingen is deze kostendrager voor de saneringsmaatregelen reeds opgenomen. De geraamde 
opbrengsten tot en met 2016 worden voor het programma gereserveerd. Overigens is in 2006 nog niet 
begonnen met heffen. 
Omdat de huidige bewoners niet eerder met deze heffing te maken hebben gehad lijkt een gefaseerde 
invoering billijk, waarbij communicatie een grote rol speelt. 
 
Voertuigreglement/RVV, WVW 1994 (3.1.3)
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft besloten, dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 
vanaf 1 januari 2006 het centrale orgaan is voor het verlenen van ontheffingen zoals genoemd onder 
3.1.3. Het betreft de ontheffingen voor voertuigen met een kenteken. Daarom stellen wij u voor om de 
onder 3.1.3 genoemde leges te laten vervallen. 
 
Tevens stellen wij u voor om leges in te voeren voor het verlenen van ontheffingen voor langzaam 
verkeer zonder kenteken. 
Dit wordt dan ingevoerd onder nummer 3.1.3.c. 
 
Grondwaterwet (4.2.1 t/m 4.2.3)
De legesbedragen onder deze nummers zijn in principe met 3,25% verhoogd. In de loop van de jaren 
is er door allerlei oorzaken enige inconsistentie ontstaan tussen de verschillen bedragen en dat is met 
dit voorstel rechtgetrokken. 
 
Wet geluidhinder (5.2.1)
Dit onderdeel is als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad komen te vervallen. De derving van 
inkomsten (€ 50.000) is in de Voorjaarsnota 2005 gerepareerd. 
 
Natuurbeschermingswet (7.1.1 t/m 7.1.3)
Wij stellen u voor de tarieven genoemd onder de nummers 7.1.1 tot en met 7.1.3 te laten vervallen. 
Bij het invoeren van deze leges in 2006 is per abuis geen rekening gehouden met het feit dat de 
provincie voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet over de periode van 2005 tot en met  
2007 een budget heeft gekregen.  De nieuwe natuurbeschermingswet 1998 is in oktober 2005 
ingegaan.  Voor de uitvoering van deze wet zijn tussen rijk en provincies( IPO) afspraken gemaakt 
over de kosten van de uitvoering.  Binnen dit budget zijn ook de kosten opgenomen voor een goede 
vergunningverlening voor  beschermde natuurmonumenten (artikel 16) en voor europeesrechtelijke 
gebieden (artikel 19d).  Het is dus niet nodig deze kosten ter afhandeling van aanvragen nog eens op 
de aanvrager te verhalen.  Voorzover leges al zijn geheven in 2006 zullen deze worden terugbetaald. 

4. Financiële gevolgen 
De gevolgen van vorenstaande wijzigingen en aanpassingen van de tarieventabel zijn verwerkt in 
de Programmabegroting 2007. 
 
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 
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