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Bijlage(n):    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding / Samenvatting 
Gebleken is dat bij de wijziging van de tarieventabel behorend bij de Algemene belastingverordening 
provincie Utrecht 1997 per 1 januari 2010, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 18 augustus 
2009 en Provinciale Staten op 26 oktober 2009, abusievelijk is verzuimd het besluit van Provinciale 
Staten van 20 april 2009 te verwerken waarmee onder meer werd besloten in het kader van de 
verminderde verspreiding van papieren vergaderstukken een wijziging door te voeren in de 
tarieventabel. Het hierbij gevoegde statenvoorstel heeft als doel dit verzuim te repareren. 
 
De effecten voor de provinciale baten zijn verwerkt in de Begroting 2010. 
 
Dit besluit dient na vaststelling per omgaande bekend te worden gemaakt in het Provinciaal Blad, 
zodat het in werking kan treden.  
 
Financiële consequenties 
De gevolgen van de wijzigingen en aanpassingen van de tarieventabel zijn verwerkt in de 
Programmabegroting 2010. 
 

Voorgesteld wordt de tarieventabel behorend bij de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 
1997 voor het jaar 2010 conform bijgevoegd ontwerpbesluit te wijzigen.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
voorzitter, Dhr. R.C. Robbertsen 
 
secretaris, Dhr. Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 25 januari 2010 (nummer PS2010BEM01) tot 
wijziging van de tarieventabel behorend bij de Algemene belastingverordening provincie 
Utrecht 1997 voor het jaar 2010 
 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 december 2009, afdeling Financiën, nummer 
2009INT252209;  
 
Gelet op de artikelen 220 en 220a van de Provinciewet en artikel 3, eerste lid, van de Algemene 
belastingverordening provincie Utrecht 1997; 
 
Besluiten:  
 
ARTIKEL I 
 
De tarieventabel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene belastingverordening provincie 
Utrecht 1997, te wijzigen als volgt: 
 
1. de onderdelen 11.1 en 11.2 worden vernummerd naar 11.1.1 en 11.1.2 
2. er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 
 
11.2 Jaarabonnement op de vergaderstukken van de openbare vergaderingen van  
- Provinciale Staten :€ 210,00 

- de commissie Bestuur, Europa en Middelen :€ 210,00 

- de commissie Ruimte, Groen en Water:  :€ 210,00 

- de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie: :€ 210,00 

- de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur:  :€ 210,00 

 
ARTIKEL II 
 
Op een belastbaar feit dat is ontstaan voor inwerkingtreding van dit besluit blijft de tarieventabel 
behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997, 
zoals deze luidde op 31 december 2009, van toepassing. 
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ARTIKEL III 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. 
Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009, 
treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin 
het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2010. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 25 januari 2010. 
 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter. 
 

Griffier. 
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Toelichting 

Op 20 april 2009 is door Provinciale Staten besloten dat het verspreiden van papieren vergaderstukken 
zoveel mogelijk moet worden vervangen door digitale verspreiding, maar dat het daarbij mogelijk 
moet blijven een abonnement te nemen op de papieren vergaderstukken van de openbare 
vergaderingen tegen betaling van een bedrag van € 210,00 per jaar per abonnement. 
De hierbij horende wijziging in de tarieventabel behorend bij de Algemene belastingverordening 
provincie Utrecht 1997 is echter abusievelijk niet verwerkt in de tarieventabel per 1 januari 2010 zoals 
deze op 26 oktober 2009 door Provinciale Staten is vastgesteld. 

De gevolgen van vorenstaande aanpassingen van de tarieventabel is verwerkt in de 
Programmabegroting 2010. 
 


