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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Voorgeschiedenis
In 2011 is middels het project Herziening werkproces provinciale belastingen een kwaliteitsslag gemaakt ten
aanzien van de provinciale belastingen en heffingen. Hierbij is geconcludeerd dat de kwaliteit van de
heffingsverordeningen en de toepassing ervan beter kan worden gegarandeerd als deze jaarlijks worden
gecontroleerd.
Essentie / samenvatting
Genoemde jaarlijkse controle heeft thans geleid tot voorliggend voorstel.
Hiermee wordt de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012
per 1 januari 2014 geactualiseerd. Ook heeft aan de hand van een hiertoe in 2011 ontwikkeld rekenmodel
controle plaatsgevonden van het voldoen aan de voorwaarde van maximaal kostendekkendheid zoals dit is
bepaald in artikel 225 van de Provinciewet.
Daarnaast wordt voorgesteld de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 per 1 januari 2014 te
wijzigen. Gebleken is namelijk dat in artikel 3 lid 1 onder b van de Grondwaterheffingsverordening provincie
Utrecht wordt verwezen naar artikel 4.4 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009 als zijnde het artikel
waarin is bepaald welke grondwateronttrekkingen uitgezonderd zijn van een vergunningplicht. De bepaling over
uitzondering van vergunningplicht is in de Waterverordening echter niet opgenomen in artikel 4.4, maar artikel
4.3. Om deze reden dient de verwijzing in artikel 3 lid 1 onder b van de Grondwaterheffingsverordening te worden
aangepast.
Actualisatie van de Precariobelasting- en heffingsverordening provincie Utrecht 2012, de Heffingsverordening
ontgrondingen provincie Utrecht 2002 en de Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 is per 1 januari
2014 niet noodzakelijk gebleken.
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Meetbaar / beoogd beleidseffect
Actuele provinciale heffingsverordeningen per 1 januari 2014
Financiële consequenties
De raming van verwachte inkomsten van provinciale belastingen en heffingen zijn opgenomen in de paragraaf
Provinciale belastingen en heffingen in de programmabegroting 2014.
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
N.v.t.
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
N.v.t.
Voorgesteld wordt de bij dit voorstel gevoegde besluiten tot vaststelling van de aangepaste tarieventabel
behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 per 1 januari 2014 en wijziging
van de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

PS2013BEM10 - 2

Ontwerp-besluit
Besluit van 4 november 2013 tot vaststelling van de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en
legesverordening provincie Utrecht 2012
Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 september 2013, afdeling SER, nummer 80E40504 ;
Gelet op de artikelen 143, 145, 222c en 223 van de Provinciewet;
Overwegende dat het wenselijk is aan de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 een
geactualiseerde tarieventabel te koppelen voor het jaar 2014;
Besluiten:


ARTIKEL 1

De tarieventabel behorend bij artikel 3, eerste lid, van de Precariobelasting- en legesverordening provincie
Utrecht 2012 wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde tarieventabel.


ARTIKEL 2

Op een belastbaar feit dat is ontstaan voor inwerkingtreding van dit besluit blijft de tarieventabel behorend bij
artikel 3, eerste lid, van de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012, zoals deze luidde op
31 december 2013, van toepassing.


ARTIKEL 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2013, treedt het
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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De tarieventabel behorend bij artikel 1
Tarieventabel behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Precariobelasting- en legesverordening provincie
Utrecht 2012, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 november 2012
Tarief
ALGEMEEN BESTUUR
1.1

voor te maken kosten van publicatie van een op
aanvraag verleende gedoogbeschikking

1.2

€

429,70

€

32,30

Een beschikking van een provinciaal bestuursorgaan op
een aanvraag om een vergunning, verklaring van geen
bezwaar, toestemming, ontheffing of vrijstelling of een
andere beschikking krachtens een provinciale
verordening, provinciaal reglement of enig ander wettelijk
voorschrift anders dan in deze tabel reeds is genoemd

1.3

Wijziging of verlenging van een vergunning, verklaring
van geen bezwaar, toestemming, ontheffing of vrijstelling
of beschikking krachtens een provinciale verordening,
provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift
bedoeld in artikel 1.2 van deze tarieventabel

50% van het tarief
dat geldt voor artikel
1.2

1.4

Het hebben op voor de openbare dienst bestemd water
van de provincie Utrecht van 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 de bewoners van
woonschepen

€

9,90
per vierkante meter
per jaar

VERKEER EN VERVOER
Regeling voertuigen, 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

3.1.2

€

63,10

€

25,30

€

32,30

€

78,40

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

3.1.3

Een ontheffing ingevolge artikel 149 WVW 1994 voor het
niet gekentekende langzaam verkeer (afdeling 7, 8 en 14
van hoofdstuk 5 Regeling voertuigen)

3.1.4

Een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
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Wegenverordening provincie Utrecht 2010
3.2.1

Een ontheffing van het gestelde in artikel 5 lid 1 onder a
van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 voor
wegaansluitingen

3.2.2

€

577,40

€

384,80

€

577,40

€

384,80

Een ontheffing van het gestelde in artikel 5 lid 1 onder b
en c van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010
voor slootdempingen, verruimen van sloten en andere
handelingen

3.2.3

Een ontheffing van het gestelde in artikel 6a en b van de
Wegenverordening provincie Utrecht 2010 voor:
-

een bedrijfsrijuitweg

-

een rijuitweg naar een woonhuis of onbebouwd
agrarisch perceel

3.2.4

Een ontheffing van het gestelde in de artikelen 8 en 9 van
de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 voor:

3.2.5

-

het plaatsen van borden

€

172,00

-

overige voorzieningen

€

343,90

€

2.095,00

€

192,50

€

52,00

Een ontheffing van het gestelde in artikel 10 van de
Wegenverordening provincie Utrecht 2010 voor:
-

een nieuw aan te leggen verkooppunt voor

-

een standplaats voor het bedrijven van handel

motorbrandstoffen
Overig
3.4

De afgifte van een fasediagram van twee conflicterende
richtingen van een verkeersregelinstallatie

Wet Luchtvaart 2009
Luchtvaartverordening provincie Utrecht 2010
3.5.1

Een ontheffing of besluit in het kader van de
Luchtvaartverordening provincie Utrecht 2010

Nihil

VAARWEGEN
Waterverordening provincie Utrecht 2009
4.1

Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.7 voor:
a. het uitvoeren van een gestuurde boring

€

71,50

b. het plaatsen van een beschoeiing of een ander werk

€

178,90

€

417,40

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

WATERHUISHOUDING
Waterwet
4.2.1

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub a van
de Waterwet bij een hoeveelheid te onttrekken of te
infiltreren water (naar boven afgerond op 1.000 m³)
van 150.001 t/m 250.000 m³ per jaar

€

12.031,90 alsmede
€ 30,10 per 1.000 m³
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boven 150.000 m³
van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar

€

12.031,90 alsmede
€ 30,10 per 1.000 m³
boven 250.000 m³

van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar

€

19.548,40 alsmede
€ 15,80per 1.000 m³
boven 500.000 m³

van 1.000.001 m³ en meer per jaar

€

27.455,00 alsmede
€ 7,90 per 1.000 m³
boven 1.000.000 m³

4.2.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b van
de Waterwet voor zover deze betreft
grondwateronttrekking en/of –infiltratie t.b.v. de openbare
drinkwatervoorziening (naar boven afgerond op 1.000
m³)
van 1 t/m 10.000 m³ per jaar

€

224,00

van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar

€

224,00 alsmede
€ 58,80 per 1.000 m³
boven 10.000 m³

van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar

€

2.616,70 alsmede
€ 52,50 per 1.000 m³
boven 50.000 m³

van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar

€

5.243,60 alsmede
€ 45,20 per 1.000 m³
boven 100.000 m³

van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar

€

12.031,90 alsmede
€ 30,10 per 1.000 m³
boven 250.000 m³

van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar

€

19.548,40 alsmede
€ 15,80 per 1.000 m³
boven 500.000 m³

van 1.000.001 m³ en meer per jaar

€

27.455,00 alsmede €
7,90 per 1.000 m³
boven 1.000.000 m³

4.2.3

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b van
de Waterwet voor zover deze betreft een
grondwateronttrekking en/of –infiltratie t.b.v. een
bodemenergiesysteem

4.2.4

Nihil

Een vergunning als onder 4.2.1 en 4.2.2 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
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bedrag
4.2.5

1. Het wijzigen van een vergunning als onder
4.2.1 en 4.2.2 bedoeld anders dan in het onder
4.2.4 genoemde geval

€

111,80

€

3.500,00

€

800,50

€

9.145,30

€

800,50

2. Het wijzigen van een vergunning als onder
4.2.3 bedoeld
4.2.6

Behalve de leges bedoeld onder 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 en
4.2.5 wordt voorts in rekening gebracht voor te maken
kosten van publicaties zoals die wettelijk zijn
voorgeschreven

4.2.7

Indien aan een aanvraag de beoordeling van een
milieueffectrapportage ten grondslag ligt, worden de
rechten onder 4.2.1 t/m 4.2.3 of voor het wijzigen van
een vergunning als bedoeld onder 4.2.4 verhoogd met

4.2.8

Behalve leges als bedoeld onder 4.2.7 wordt voorts in
rekening gebracht voor te maken kosten van publicaties
zoals die wettelijk zijn voorgeschreven

Waterverordening provincie Utrecht 2009
4.3.1

Een melding voor het onttrekken van grondwater
bij een inrichting waarvoor de verplichting inzake
registratie niet geldt

Nihil

MILIEUBEHEER
Provinciale milieuverordening Utrecht 2013
5.1.1
5.1.2

Een gedoogbeschikking betreffende activiteiten in de zin
van de Provinciale milieuverordening Utrecht 2013

Nihil

Een ontheffing voor een activiteit in een stiltegebied

Nihil

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
5.2.1

Een gedoogbeschikking met betrekking tot een inrichting
in de zin van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

5.2.2

Nihil

Het in behandeling nemen van een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project

de som van de
verschuldigde leges
voor de verschillende
activiteiten of
handelingen waaruit
het project geheel of
gedeeltelijk bestaat
en waarop de
aanvraag betrekking
heeft en de
verschuldigde leges
voor de extra toetsen
die in verband met
de aanvraag moeten
worden uitgevoerd,
berekend naar de
tarieven en
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overeenkomstig het
bepaalde in deze
rubriek. In afwijking
van de vorige volzin
kan ook per activiteit,
handeling of andere
grondslag een
legesbedrag worden
gevorderd
5.2.3

Bouwkosten
Onder ‘bouwkosten’ wordt in dit hoofdstuk verstaan de
aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld
in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve
voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV
1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief
omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2631,
uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is
vervangen of gewijzigd.

5.2.4

Schetsplan

10% van het tarief
dat zou voortvloeien
uit onderdeel 5.3.5,
indien sprake zou
zijn van een
aanvraag tot het
verkrijgen van een
vergunning voor het
bouwen van een
bouwwerk als
bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a,
Wabo

5.2.5

Bouwen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor het
bouwen van een bouwwerk:
-

Indien de bouwkosten € 20.000 bedragen of minder

€

200,00 vast tarief
plus 2,50 % over de
bouwkosten

-

Indien de bouwkosten meer dan € 20.000 bedragen,
doch niet meer dan € 50.000

€

700,00 vast tarief
plus 2,25 % van de
bouwkosten boven
de € 20.000

-

Indien de bouwkosten meer dan € 50.000 bedragen,
doch niet meer dan € 100.000

€

1.450,00 vast tarief
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plus 2,00 % van de
bouwkosten boven
de € 50.000
-

Indien de bouwkosten meer dan € 100.000
bedragen, doch niet meer dan € 400.000

€

2.450,00 vast tarief
plus 1,90 % van de
bouwkosten boven
de € 100.000

-

Indien de bouwkosten meer dan € 400.000
bedragen, doch niet meer dan € 1.000.000

€

8.150,00 vast tarief
plus 1,80 % van de
bouwkosten boven
de € 400.000

-

Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000
bedragen, doch niet meer dan € 5.000.000

€

18.950,00 vast tarief
plus 1,70 % van de
bouwkosten boven
de € 1.000.000

-

Indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000
bedragen, doch niet meer dan € 25.000.000

€

88.950,00 vast tarief
plus 0,25 % van de
bouwkosten boven
de € 5.000.000

-

Indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000
bedragen

€

138.950,00 vast
tarief

5.2.6

Extra welstandstoets
Het tarief voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor
het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, Wabo wordt verhoogd in verband met
een extra toetsing van welstandscriteria indien zich
tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen
voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe
welstandstoets noodzakelijk is, met

de kosten van de
welstandscommissie
volgens de op dat
moment geldende
tarieven-structuur
van Welstand en
Monumenten Midden
Nederland (WMMN)

5.2.7

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor een
op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan in
behandeling wordt genomen, worden de leges die zijn
geheven voor het in behandeling nemen van een
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aanvraag tot beoordeling van een schetsplan als bedoeld
in onderdeel 5.3.4 verrekend met de leges voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een vergunning voor het bouwen van
het bouwwerk als bedoeld in onder 5.3.5
5.2.8

Omgevingsvergunning in twee fasen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een
omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel
2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de:
a.

eerste fase

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven
in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor
de aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan;
b.

tweede fase

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven
in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor
de aanvraag voor de tweede fase wordt gedaan.
5.2.9

Planologisch strijdig gebruik
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder c, Wabo

5.2.10

€

350,00

€

250,00

Slopen bouwwerk
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo voor het
slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een
bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit is bepaald

5.2.11

Uitweg/inrit
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het
maken, hebben, veranderen of veranderen van het
gebruik van een uitweg

zie artikel 3.2.3 van
de tarieventabel
behorend bij artikel 3,
eerste lid, van de
Precariobelasting- en
legesverordening
provincie Utrecht
2012

5.2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo voor het
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een
bestemmingsplan, beheersverordening of
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voorbereidingsbesluit is bepaald
5.2.13

€

250,00

Kappen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het
vellen of doen vellen van houtopstand

5.2.14

Nihil

Handelsreclame
a.

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen
van een aanvraag tot het verstrekken van een
vergunning als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, onder
h, Wabo voor het op of aan een onroerende zaak
maken of voeren van handelsreclame met behulp
van een opschrift, aankondiging of afbeelding in
welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor
het publiek toegankelijke plaats

b.

€

100,00

€

100,00

€

290,20

€

577,00

artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het als
eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker
van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat
op of aan die onroerende zaak handelsreclame
wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een
opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm
dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek
toegankelijke plaats

Ontgrondingenwet
5.3.1

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
2. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen,
gemeten in profiel van ontgraving van:
- 2.001 t/m 5.000 m³
- 5.001 t/m 10.000 m³ (naar boven afgerond op
1.000 m³)

€

577,00
alsmede

€

83,40
per 1.000 m³ boven
5.000 m³

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

€

994,00
alsmede

€

112,20
per 1.000 m³ boven
10.000 m³

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

€

5.497,60
alsmede

€

203,30
per 1.000 m³ boven
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50.000 m³
- 100.001 t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond
op 20.000 m³)

€

15.676,90

€

1.220,40

alsmede
per 20.000 m³ boven
100.000 m³
- 1.000.001 m³ en meer (naar boven afgerond op
200.000 m³)

€

70.589,60

€

6.101,80

alsmede
per 200.000 m³
boven 1.000.000 m³
5.3.2

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
5.4.1. verschuldigde
bedrag voor de
vergrote hoeveelheid
en het reeds
betaalde bedrag

5.3.3

Het wijzigen van een vergunning als onder 5.4.1.
bedoeld, anders dan in het onder 5.4.1. genoemde geval.

5.3.4

€

290,20

€

800,50

Behalve de leges bedoeld onder 5.4.1 tot en met 5.4.3
wordt voorts in rekening gebracht een bedrag voor te
maken kosten van publicaties, zoals deze wettelijk zijn
voorgeschreven

Wet bodembescherming
5.4.1

Een beslissing in het kader van een melding op grond
van artikel 41 Wet bodembescherming

5.4.2

Een beslissing op een melding van het voornemen tot
uitvoering van een uniforme sanering

5.4.3

Nihil
Nihil

Een besluit over ernst en spoed van een geval als
bedoeld in artikel 37 juncto artikel 29 Wet
bodembescherming

Nihil

5.4.4

Een besluit over een saneringsplan

Nihil

5.4.5

Een besluit over een evaluatierapport

Nihil

5.4.6

Een beslissing naar aanleiding van een
monitoringsrapportage in verband met een sanering

5.4.7

Een besluit over een nazorgplan in verband met een
beschikking

5.4.8

Nihil
Nihil

Een beslissing naar aanleiding van een nieuw geval van
bodemverontreiniging

Nihil
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Wet milieubeheer
5.5.1

Een vergunning voor het oprichten, veranderen, van
werking doen veranderen of in werking hebben van een
inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet
milieubeheer

5.5.2

Nihil

Een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel
10.30 lid 1 Wet milieubeheer, zijnde het ontdoen van
afvalwater of andere afvalstoffen door deze in een
voorziening voor de inzameling en het transport van
afvalwater te brengen (artikel 10.63 Wet milieubeheer)

Nihil

Vuurwerkbesluit
5.6.1

Een vergunning, toestemming voor of melding van
opslag of ontbranding van vuurwerk in het kader van het
Vuurwerkbesluit

Nihil

Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999
5.7.1

De beoordeling van een veiligheidsrapport in het
kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 in
relatie tot een gehele vergunningaanvraag van een
inrichting

Nihil

RECREATIE EN NATUUR
Landschapsverordening provincie Utrecht 2011
6.1

Een ontheffing als bedoeld in artikel 33 van de
Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 en een
wijziging van zo’n ontheffing (behalve in de
tenaamstelling), met betrekking tot een verbod, bedoeld
in

6.2

1. artikel 9 (storten, dempen en ophogen)

€

615,00

2. artikel 13 (woonschepen)

€

750,00

3. artikel 17 (andere vaartuigen)

€

750,00

4. artikel 20 (aanlegplaatsen)

€

750,00

€

800,50

Behalve de leges bedoeld onder 6.1 wordt voorts in
rekening gebracht een bedrag voor te maken kosten van
publicaties, zoals die wettelijk zijn voorgeschreven

6.3

Een verlenging van de onder 6.1 onder 1, 3 of 4
bedoelde ontheffingen, bij een ongewijzigde situatie ten
opzicht van de laatst verleende ontheffing of een
overschrijving (wijziging tenaamstelling)

50% van de bij die
onderdelen
genoemde bedragen

6.4

Een verlenging van de onder 6.1 onder 2 bedoelde
ontheffing bij een ongewijzigde situatie ten opzichte van
de laatst verleende ontheffing of een overschrijving
(wijziging tenaamstelling) bij het wisselen van eigenaar
van het woonschip

6.5

€

325,50

Geen rechten als bedoeld in artikel 6.1 tot en met 6.3
worden geheven ter zake van de instandhouding, het
herstel of de ontwikkeling van de in artikel 33 lid 2 van de
Landschapsverordening bedoelde waarden binnen het
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kader van het plan en de beleidsregels, bedoeld in artikel
37 van de verordening, tenzij de betreffende handeling
wordt verricht krachtens een wettelijke of
privaatrechtelijke verplichting
Natuurbeschermingswet
7.1.1

Een vergunning van artikel 16 en 19d van de
Natuurbeschermingswet

Nihil

7.1.2

Het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 7.1.1

Nihil

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

7.1.4

Nihil

Een melding op grond van artikel 10, lid 3 van de
Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 en/of
een verzoek tot saldering op grond van artikel 8 van de
Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde
Natuurmonumenten

7.1.5

€

950,00

€

1.525,00

€

429,70

€

800,50

Een verzoek tot compenserende saldering voor de
interim-uitbreiders op grond van artikel 37 lid 3 van de
Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000
provincie Utrecht 2012

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

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)

Flora- en Faunawet
7.2.1

Een besluit als bedoeld in de artikelen 67 en 68 van de
Flora- en Faunawet

Nihil

WELZIJN
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden
8.5.1
Een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet
hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden.

€

157,70
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Toelichting

1.

Wettelijke grondslag

Artikel 143, 145, 222c, 223 en 225 van de Provinciewet
2.

Beoogd effect

Actualisatie van de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012
3.

Argumenten

Per 1 januari 2014 dient de bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 behorende
tarieventabel te worden vastgesteld, zoals vermeld in artikel 3 lid 1 van de verordening.
De tarieventabel is in nauwe samenwerking met de betrokken afdelingen volledig geactualiseerd.
Daarnaast heeft aan de hand van een hiertoe in 2011 ontwikkeld rekenmodel controle plaatsgevonden van het
voldoen aan de voorwaarde van maximaal kostendekkendheid zoals dit is bepaald in artikel 225 van de
Provinciewet.
De tarieven voor de precariobelasting en leges worden in principe jaarlijks aangepast conform de te verwachten
loon- en prijsstijging en aan de actualiteit, tenzij hierover afwijkend wordt besloten door Provinciale Staten.
Bevriezen tarieven per 1 januari 2014
Aan de hand van het hiervoor genoemde rekenmodel wordt per tarief geïnventariseerd of wordt voldaan aan de
voorwaarde van maximaal kostendekkendheid, dus dat de feitelijke kosten voor het verstrekken van een dienst
het op te leggen legestarief niet te boven gaan.
Na toepassing van dit rekenmodel is gebleken dat voor nagenoeg alle tarieven geldt dat deze de feitelijke kosten
niet te boven gaan en dat derhalve wordt voldaan aan de voorwaarde van maximaal kostendekkendheid.
In enkele gevallen is gebleken dat het legestarief hoger ligt dan de werkelijke kosten voor het verstrekken van de
dienst. Het gaat hier om de tarieven met artikelnummer 4.2.1, 4.2.6, 4.2.8, 5.4.4, 6.2 en 7.1.7.
Echter, gelet op de van toepassing zijnde jurisprudentie inzake kruissubsidiëring binnen de gehele tarieventabel
kunnen deze tarieven zonder meer in stand blijven.
Nu uit de berekeningen blijkt dat over het algemeen de legestarieven lager liggen dan de feitelijke kosten die met
het verlenen van de verschillende diensten worden gemaakt, is er ruimte om de tarieven in de toekomst te
verhogen. Voorgesteld wordt echter om per 1 januari 2014 in principe van verhoging van de tarieven af te zien.
Hiermee wordt afgezien van de mogelijkheid de tarieven conform de verwachte loon- en prijsstijging te verhogen.
Het is echter wel conform het Coalitieakkoord 2011-2015 waarin het voorkomen van lastenverzwaring voor de
inwoners van de provincie één van de uitgangspunten is.
Aanpassing tarieventabel anders dan trendmatig
-

Artikel 1.1: voor de afhandeling van het milieugedeelte van een omgevingsvergunning en de publicatie
daarvan brengt de provincie geen kosten in rekening. Ook voor het afhandelen van gedoogbeschikkingen
brengen we geen kosten in rekening. Wat wel in rekening dient te worden gebracht, zijn de kosten voor de
publicatie van gedoogbeschikkingen. Dit is echter alleen indien deze gedoogbeschikking op aanvraag
verleend wordt. Het kan echter ook zijn dat een gedoogbeschikking ambtshalve wordt verleend. Deze situatie
doet zich voor als handhavend moet worden opgetreden omdat in een bepaalde situatie geen
gedoogbeschikking is verleend. Aangezien handhavend optreden in de meeste gedoogsituaties juridisch niet
haalbaar, politiek onwenselijk of praktisch onuitvoerbaar is, wordt er voor gekozen om voor deze situaties
een ambtshalve gedoogbeschikking te verlenen. Voor ambtshalve verleende gedoogbeschikkingen is het in
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rekening brengen van publicatiekosten niet mogelijk. Om dit onderscheid duidelijker weer te geven is de tekst
van artikel 1.1 aangepast.
-

Artikel 5.1.1: met de vaststelling van de Provinciale milieuverordening Utrecht 2013 door uw Staten op 4
februari 2013 is de Provinciale milieuverordening Utrecht 1995 ingetrokken. Conform dit besluit is de tekst
van artikel 5.1.1 en de boven dat artikel vermelde titel gewijzigd.

-

Artikel 5.2.1: bij de vaststelling van de tarieventabel per 1 januari 2013 hebben uw Staten besloten de
tarieven voor de vaststelling van hogere grenswaarden in het kader van de Wet Geluidhinder te laten
vervallen aangezien de provincie in deze geen bevoegdheden meer heeft. Gelet op het feit dat de Wet
Geluidhinder op termijn zal vervallen dan wel onderdeel gaat uitmaken van de Wet milieubeheer of de
Omgevingswet stellen wij voor het artikel 5.2.1 per 1 januari 2014 te verwijderen uit de tarieventabel.

-

Artikelen 5.3.1 tot en met 5.8.1: in verband met het vervallen van artikel 5.2.1 zijn de volgende artikelen
omgenummerd:

-

o

artikelen 5.3.1 tot en met 5.3.14 worden 5.2.1 tot en met 5.2.14;

o

artikelen 5.4.1 tot en met 5.4.4 worden 5.3.1 tot en met 5.3.4;

o

artikelen 5.5.1 tot en met 5.5.8 worden 5.4.1 tot en met 5.4.8;

o

artikelen 5.6.1 tot en met 5.6.2 worden 5.5.1 tot en met 5.5.2;

o

artikel 5.7.1 wordt 5.6.1;

o

artikel 5.8.1 wordt 5.7.1.

Artikel 5.2.10 (voorheen 5.3.10): per 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden en de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht gewijzigd. Op grond van het Bouwbesluit 2012 volstaat per 1 april
2012 een sloopmelding voor het slopen van een bouwwerk en is er geen omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen meer vereist. Bij een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012 volstaat
in de meeste gevallen een ontvangstbevestiging. Legesheffing is hierbij niet mogelijk, ook niet als het
bevoegd gezag nadere voorschriften oplegt voor het slopen. Er is hier namelijk geen sprake meer van
dienstverlening. Voor de situatie dat een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit
bepaalt dat een omgevingsvergunning voor het slopen nodig is, blijft het heffen van leges gehandhaafd. De
tekst van artikel 5.2.10 (voorheen 5.3.10) is in verband hiermee aangepast.

-

Artikelen 8.5.1.1 en 8.5.1.2: de Wet Ambulancevervoer is per 1 januari 2013 vervallen. In de Tijdelijke Wet
Ambulancezorg die hiervoor in de plaats is gekomen is bepaald dat de bevoegdheid voor
vergunningverlening en besluitvorming in deze bij het Rijk is neergelegd. Om deze reden stellen wij voor
deze twee artikelen uit de tarieventabel te verwijderen.

-

Artikel 8.5.2: in verband met het vervallen van de artikelen 8.5.1.1 en 8.5.1.2 is artikel 8.5.2 (leges in het
kader van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) omgenummerd naar 8.5.1.

In de bijlage aan te treffen een schematisch overzicht van de wijzigingen in de tarieventabel per 1 januari 2014
ten opzichte van de tarieventabel van 2013.
4.

Kanttekeningen

Het besluit inzake vaststelling van de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening
provincie Utrecht 2012 voor het jaar 2014 dient voor 1 januari 2014 te worden bekendgemaakt in een Provinciaal
Blad zodat deze tijdig in werking kan treden.
5.

Financiën

De raming van verwachte inkomsten van de leges en precariobelasting is opgenomen in de paragraaf Provinciale
belastingen en heffingen in de programmabegroting 2014.
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6.

Realisatie

Na vaststelling en publicatie van de tarieventabel voor het jaar 2014 zal deze met ingang van 1 januari 2014
worden toegepast.
7.

Juridisch

Er zijn geen bijzondere juridische aspecten verbonden aan dit besluit.
8.

Europa

N.v.t.
9.

Communicatie

Na vaststelling van de geactualiseerde tarieventabel volgt publicatie in het Provinciaal Blad en op de website van
de provincie Utrecht.
10.

Bijlagen

Artikelsgewijze toelichting van de wijzigingen in de tarieventabel ten opzichte van de tarieventabel voor het jaar
2013.
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Bijlage: Artikelsgewijze toelichting van de wijzigingen in de tarieventabel
Gewijzigd per

Tarief 2013

1-1-2014

ALGEMEEN BESTUUR
1.1

voor te maken kosten van publicatie bij de afgifte van
gedoogbeschikkingen

1.2

Omschrijving artikel
€

429,70

€

32,30

aangepast

Een beschikking van een provinciaal bestuursorgaan op
een aanvraag om een vergunning, verklaring van geen
bezwaar, toestemming, ontheffing of vrijstelling of een
andere beschikking krachtens een provinciale
verordening, provinciaal reglement of enig ander wettelijk
voorschrift anders dan in deze tabel reeds is genoemd

1.3

Wijziging of verlenging van een vergunning, verklaring
van geen bezwaar, toestemming, ontheffing of vrijstelling
of beschikking krachtens een provinciale verordening,
provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift
bedoeld in artikel 1.2 van deze tarieventabel

50% van het tarief
dat geldt voor artikel
1.2

1.4

Het hebben op voor de openbare dienst bestemd water
van de provincie Utrecht van 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 de bewoners van
woonschepen

€

9,90
per vierkante meter
per jaar

VERKEER EN VERVOER
Regeling voertuigen, 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

3.1.2

€

63,10

€

25,30

€

32,30

€

78,40

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

3.1.3

Een ontheffing ingevolge artikel 149 WVW 1994 voor het
niet gekentekende langzaam verkeer (afdeling 7, 8 en 14
van hoofdstuk 5 Regeling voertuigen)

3.1.4

Een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Wegenverordening provincie Utrecht 2010
3.2.1

Een ontheffing van het gestelde in artikel 5 lid 1 onder a
van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 voor
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wegaansluitingen
3.2.2

€

577,40

€

384,80

€

577,40

€

384,80

Een ontheffing van het gestelde in artikel 5 lid 1 onder b
en c van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010
voor slootdempingen, verruimen van sloten en andere
handelingen

3.2.3

Een ontheffing van het gestelde in artikel 6a en b van de
Wegenverordening provincie Utrecht 2010 voor:
-

een bedrijfsrijuitweg

-

een rijuitweg naar een woonhuis of onbebouwd
agrarisch perceel

3.2.4

Een ontheffing van het gestelde in de artikelen 8 en 9 van
de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 voor:

3.2.5

-

het plaatsen van borden

€

172,00

-

overige voorzieningen

€

343,90

€

2.095,00

€

192,50

€

52,00

Een ontheffing van het gestelde in artikel 10 van de
Wegenverordening provincie Utrecht 2010 voor:
-

een nieuw aan te leggen verkooppunt voor

-

een standplaats voor het bedrijven van handel

motorbrandstoffen
Overig
3.4

De afgifte van een fasediagram van twee conflicterende
richtingen van een verkeersregelinstallatie

Wet Luchtvaart 2009
Luchtvaartverordening provincie Utrecht 2010
3.5.1

Een ontheffing of besluit in het kader van de
Luchtvaartverordening provincie Utrecht 2010

Nihil

VAARWEGEN
Waterverordening provincie Utrecht 2009
4.1

Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.7 voor:
a. het uitvoeren van een gestuurde boring

€

71,50

b. het plaatsen van een beschoeiing of een ander werk

€

178,90

€

417,40

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

WATERHUISHOUDING
Waterwet
4.2.1

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub a van
de Waterwet bij een hoeveelheid te onttrekken of te
infiltreren water (naar boven afgerond op 1.000 m³)
van 150.001 t/m 250.000 m³ per jaar

€

12.031,90 alsmede
€ 30,10 per 1.000 m³
boven 150.000 m³

van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar

€

12.031,90 alsmede
€ 30,10 per 1.000 m³
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boven 250.000 m³
van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar

€

19.548,40 alsmede
€ 15,80 per 1.000 m³
boven 500.000 m³

van 1.000.001 m³ en meer per jaar

€

27.455,00 alsmede
€ 7,90 per 1.000 m³
boven 1.000.000 m³

4.2.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b van
de Waterwet voor zover deze betreft
grondwateronttrekking en/of –infiltratie t.b.v. de openbare
drinkwatervoorziening (naar boven afgerond op 1.000
m³)
van 1 t/m 10.000 m³ per jaar

€

van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar

€

224,00
224,00 alsmede
€ 58,80 per 1.000 m³
boven 10.000 m³

van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar

€

2.616,70 alsmede
€ 52,50 per 1.000 m³
boven 50.000 m³

van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar

€

5.243,60 alsmede
€ 45,20 per 1.000 m³
boven 100.000 m³

van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar

€

12.031,90 alsmede
€ 30,10 per 1.000 m³
boven 250.000 m³

van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar

€

19.548,40 alsmede
€ 15,80 per 1.000 m³
boven 500.000 m³

van 1.000.001 m³ en meer per jaar

€

27.455,00 alsmede
€ 7,90 per 1.000 m³
boven 1.000.000 m³

4.2.3

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b van
de Waterwet voor zover deze betreft een
grondwateronttrekking en/of –infiltratie t.b.v. een
bodemenergiesysteem

4.2.4

Nihil

Een vergunning als onder 4.2.1 en 4.2.2 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

4.2.5

1. Het wijzigen van een vergunning als onder
4.2.1 en 4.2.2 bedoeld anders dan in het onder
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4.2.4 genoemde geval

€

111,80

€

3.500,00

€

800,50

€

9.145,30

€

800,50

2. Het wijzigen van een vergunning als onder
4.2.3 bedoeld
4.2.6

Behalve de leges bedoeld onder 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 en
4.2.5 wordt voorts in rekening gebracht voor te maken
kosten van publicaties zoals die wettelijk zijn
voorgeschreven

4.2.7

Indien aan een aanvraag de beoordeling van een
milieueffectrapportage ten grondslag ligt, worden de
rechten onder 4.2.1 t/m 4.2.3 of voor het wijzigen van
een vergunning als bedoeld onder 4.2.4 verhoogd met

4.2.8

Behalve leges als bedoeld onder 4.2.7 wordt voorts in
rekening gebracht voor te maken kosten van publicaties
zoals die wettelijk zijn voorgeschreven

Waterverordening provincie Utrecht 2009
4.3.1

Een melding voor het onttrekken van grondwater
bij een inrichting waarvoor de verplichting inzake
registratie niet geldt

Nihil

MILIEUBEHEER
Provinciale milieuverordening Utrecht 1995
5.1.1
5.1.2

Titel gewijzigd

Een gedoogbeschikking betreffende activiteiten in de zin

Omschrijving artikel

van de Provinciale milieuverordening Utrecht 1995

Nihil

Een ontheffing voor een activiteit in een stiltegebied

Nihil

aangepast

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

2.

Artikel is uit de tabel
Vervallen

verwijderd

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

3.

Artikel is uit de tabel
Vervallen

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

4.

verwijderd
Artikel is uit de tabel

Vervallen

verwijderd

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

Artikel is uit de tabel
Vervallen

verwijderd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
5.3.1

Een gedoogbeschikking met betrekking tot een inrichting
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in de zin van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
5.3.2

Artikelnummer wijzigt
Nihil

in 5.2.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project

de som van de
verschuldigde leges
voor de verschillende
activiteiten of
handelingen waaruit
het project geheel of
gedeeltelijk bestaat
en waarop de
aanvraag betrekking
heeft en de
verschuldigde leges
voor de extra toetsen
die in verband met
de aanvraag moeten
worden uitgevoerd,
berekend naar de
tarieven en
overeenkomstig het
bepaalde in deze
rubriek. In afwijking
van de vorige volzin
kan ook per activiteit,
handeling of andere
grondslag een
legesbedrag worden Artikelnummer wijzigt
gevorderd

5.3.3

in 5.2.2

Bouwkosten
Onder ‘bouwkosten’ wordt in dit hoofdstuk verstaan de
aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld
in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve
voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV
1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief
omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2631,
uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is

Artikelnummer wijzigt

vervangen of gewijzigd.
5.3.4

Schetsplan

in 5.2.3
10% van het tarief
dat zou voortvloeien
uit onderdeel 5.3.5,
indien sprake zou
zijn van een
aanvraag tot het
verkrijgen van een
vergunning voor het
bouwen van een Artikelnummer wijzigt
bouwwerk als

in 5.2.4
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bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a,
Wabo
5.3.5

Bouwen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor het
bouwen van een bouwwerk:

Artikelnummer wijzigt
in 5.2.5

-

Indien de bouwkosten € 20.000 bedragen of minder

€

200,00 vast tarief
plus 2,50 % over de
bouwkosten

-

Indien de bouwkosten meer dan € 20.000 bedragen,
doch niet meer dan € 50.000

€

700,00 vast tarief
plus 2,25 % van de
bouwkosten boven
de € 20.000

-

Indien de bouwkosten meer dan € 50.000 bedragen,
doch niet meer dan € 100.000

€

1.450,00 vast tarief
plus 2,00 % van de
bouwkosten boven
de € 50.000

-

Indien de bouwkosten meer dan € 100.000
bedragen, doch niet meer dan € 400.000

€

2.450,00 vast tarief
plus 1,90 % van de
bouwkosten boven
de € 100.000

-

Indien de bouwkosten meer dan € 400.000
bedragen, doch niet meer dan € 1.000.000

€

8.150,00 vast tarief
plus 1,80 % van de
bouwkosten boven
de € 400.000

-

Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000
bedragen, doch niet meer dan € 5.000.000

€

18.950,00 vast tarief
plus 1,70 % van de
bouwkosten boven
de € 1.000.000

-

Indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000
bedragen, doch niet meer dan € 25.000.000

€

88.950,00 vast tarief
plus 0,25 % van de
bouwkosten boven
de € 5.000.000

-

Indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000
bedragen

€

138.950,00 vast
tarief

5.3.6

Extra welstandstoets
Het tarief voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor

Artikelnummer wijzigt
in 5.2.6
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het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, Wabo wordt verhoogd in verband met
een extra toetsing van welstandscriteria indien zich
tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen
voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe
welstandstoets noodzakelijk is, met

de kosten van de
welstandscommissie
volgens de op dat
moment geldende
tarieven-structuur
van Welstand en
Monumenten Midden
Nederland (WMMN)

5.3.7

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor een
op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan in
behandeling wordt genomen, worden de leges die zijn
geheven voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot beoordeling van een schetsplan als bedoeld
in onderdeel 5.3.4 verrekend met de leges voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een vergunning voor het bouwen van

Artikelnummer wijzigt

het bouwwerk als bedoeld in onder 5.3.5
5.3.8

in 5.2.7

Omgevingsvergunning in twee fasen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een
omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel
2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de:
c.

eerste fase

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven
in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor
de aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan;
d.

tweede fase

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven
in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor

Artikelnummer wijzigt

de aanvraag voor de tweede fase wordt gedaan.
5.3.9

in 5.2.8

Planologisch strijdig gebruik
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder c, Wabo

5.3.10

Artikelnummer wijzigt
€

350,00

in 5.2.9

Slopen bouwwerk
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo voor het

Artikelnummer wijzigt
in 5.2.10

slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een
bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit is bepaald, dan wel als bedoeld in

Omschrijving artikel
aangepast
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artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, Wabo voor het slopen
van een bouwwerk voor zover daarvoor krachtens
provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning
of ontheffing is vereist
5.3.11

€

250,00

Uitweg/inrit
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het
maken, hebben, veranderen of veranderen van het
gebruik van een uitweg

zie artikel 3.2.3 van
de tarieventabel
behorend bij artikel 3,
eerste lid, van de
Precariobelasting- en
legesverordening
provincie Utrecht Artikelnummer wijzigt
2012

5.3.12

in 5.2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo voor het
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een
bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit is bepaald

5.3.13

Artikelnummer wijzigt
€

250,00

in 5.2.12

Kappen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het

Artikelnummer wijzigt

vellen of doen vellen van houtopstand
5.3.14

Nihil

in 5.2.13

Handelsreclame
c.

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen
van een aanvraag tot het verstrekken van een
vergunning als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, onder
h, Wabo voor het op of aan een onroerende zaak
maken of voeren van handelsreclame met behulp
van een opschrift, aankondiging of afbeelding in
welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor
het publiek toegankelijke plaats

d.

€

100,00

artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het als
eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker
van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat
op of aan die onroerende zaak handelsreclame
wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een
opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm
dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek
toegankelijke plaats

Artikelnummer wijzigt
€

100,00

in 5.2.14

Ontgrondingenwet
5.4.1

Een vergunning als bedoeld in art. 3 van de
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Ontgrondingenwet:
1. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen,
gemeten in profiel van ontgraving t/m 2.000 m³

Artikelnummer wijzigt
€

290,20

€

577,00

in 5.3.1

2. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen,
gemeten in profiel van ontgraving van:
- 2.001 t/m 5.000 m³
- 5.001 t/m 10.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000
m³)

€

577,00
alsmede

€

83,40
per 1.000 m³ boven
5.000 m³

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

€

994,00
alsmede

€

112,20
per 1.000 m³ boven
10.000 m³

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

€

5.497,60
alsmede

€

203,30
per 1.000 m³ boven
50.000 m³

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

€

15.676,90

€

1.220,40

alsmede
per 20.000 m³ boven
100.000 m³
- 1.000.001 m³ en meer (naar boven afgerond op
200.000 m³)

€

70.589,60

€

6.101,80

alsmede
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
5.4.1. verschuldigde
bedrag voor de
vergrote hoeveelheid Artikelnummer wijzigt
en het reeds

in 5.3.2
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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.

Artikelnummer wijzigt
€

5.4.4

290,20

in 5.3.3

Behalve de leges bedoeld onder 5.4.1 tot en met 5.4.3
wordt voorts in rekening gebracht een bedrag voor te
maken kosten van publicaties, zoals deze wettelijk zijn
voorgeschreven

Artikelnummer wijzigt
€

800,50

in 5.3.4

Wet bodembescherming
5.5.1

Een beslissing in het kader van een melding op grond
van artikel 41 Wet bodembescherming

5.5.2

Een beslissing op een melding van het voornemen tot

5.5.3

Een besluit over ernst en spoed van een geval als

uitvoering van een uniforme sanering

Artikelnummer wijzigt
Nihil
Nihil

bedoeld in artikel 37 juncto artikel 29 Wet
5.5.4

in 5.4.1
Artikelnummer wijzigt
in 5.4.2
Artikelnummer wijzigt

bodembescherming

Nihil

in 5.4.3

Een besluit over een saneringsplan

Nihil Artikelnummer wijzigt
in 5.4.4

5.5.5

Een besluit over een evaluatierapport

5.5.6

Een beslissing naar aanleiding van een

5.5.7

Een besluit over een nazorgplan in verband met een

5.5.8

Een beslissing naar aanleiding van een nieuw geval van

Nihil Artikelnummer wijzigt
in 5.4.5

monitoringsrapportage in verband met een sanering
beschikking
bodemverontreiniging

Artikelnummer wijzigt
Nihil

in 5.4.6
Artikelnummer wijzigt

Nihil

in 5.4.7
Artikelnummer wijzigt

Nihil

in 5.4.8

Wet milieubeheer
5.6.1
Een vergunning voor het oprichten, veranderen, van
werking doen veranderen of in werking hebben van een
inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet
milieubeheer
5.6.2

Artikelnummer wijzigt
Nihil

in 5.5.1

Een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel
10.30 lid 1 Wet milieubeheer, zijnde het ontdoen van
afvalwater of andere afvalstoffen door deze in een
voorziening voor de inzameling en het transport van
afvalwater te brengen (artikel 10.63 Wet milieubeheer)

Artikelnummer wijzigt
Nihil

in 5.5.2

Vuurwerkbesluit
5.7.1
Een vergunning, toestemming voor of melding van
opslag of ontbranding van vuurwerk in het kader van het
Vuurwerkbesluit

Artikelnummer wijzigt
Nihil

in 5.6.1

Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999
5.8.1
De beoordeling van een veiligheidsrapport in het
kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 in
relatie tot een gehele vergunningaanvraag van een
inrichting

Artikelnummer wijzigt
Nihil

in 5.7.1

RECREATIE EN NATUUR
Landschapsverordening provincie Utrecht 2011
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6.1

Een ontheffing als bedoeld in artikel 33 van de
Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 en een
wijziging van zo’n ontheffing (behalve in de
tenaamstelling), met betrekking tot een verbod, bedoeld
in

6.2

1. artikel 9 (storten, dempen en ophogen)

€

615,00

2. artikel 13 (woonschepen)

€

750,00

3. artikel 17 (andere vaartuigen)

€

750,00

4. artikel 20 (aanlegplaatsen)

€

750,00

€

800,50

Behalve de leges bedoeld onder 6.1 wordt voorts in
rekening gebracht een bedrag voor te maken kosten van
publicaties, zoals die wettelijk zijn voorgeschreven

6.3

Een verlenging van de onder 6.1 onder 1, 3 of 4
bedoelde ontheffingen, bij een ongewijzigde situatie ten
opzicht van de laatst verleende ontheffing of een
overschrijving (wijziging tenaamstelling)

50% van de bij die
onderdelen
genoemde bedragen

6.4

Een verlenging van de onder 6.1 onder 2 bedoelde
ontheffing bij een ongewijzigde situatie ten opzichte van
de laatst verleende ontheffing of een overschrijving
(wijziging tenaamstelling) bij het wisselen van eigenaar
van het woonschip

6.5

€

325,50

Geen rechten als bedoeld in artikel 6.1 tot en met 6.3
worden geheven ter zake van de instandhouding, het
herstel of de ontwikkeling van de in artikel 33 lid 2 van de
Landschapsverordening bedoelde waarden binnen het
kader van het plan en de beleidsregels, bedoeld in artikel
37 van de verordening, tenzij de betreffende handeling
wordt verricht krachtens een wettelijke of
privaatrechtelijke verplichting

Natuurbeschermingswet
7.1.1

Een vergunning van artikel 16 en 19d van de
Natuurbeschermingswet

Nihil

7.1.2

Het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 7.1.1

Nihil

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.

7.1.4

Nihil

Een melding op grond van artikel 10, lid 3 van de
Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 en/of
een verzoek tot saldering op grond van artikel 8 van de
Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde
Natuurmonumenten

7.1.5

€

950,00

€

1.525,00

Een verzoek tot compenserende saldering voor de
interim-uitbreiders op grond van artikel 37 lid 3 van de
Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000
provincie Utrecht 2012
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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

7.1.7

€

429,70

€

800,50

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)

Flora- en Faunawet
7.2.1

Een besluit als bedoeld in de artikelen 67 en 68 van de
Flora- en Faunawet

Nihil

WELZIJN
Wet Ambulancevervoer
8.5.1.1

Het verlenen van een vergunning als bedoeld in art. 2,
eerste lid onder a, van de Wet Ambulancevervoer

8.5.1.2

Artikel is uit de tabel
€

40,50

€

40,50

Een besluit van gedeputeerde staten voortvloeiende uit
de onder 8.5.1.1. bedoelde vergunning

verwijderd
Artikel is uit de tabel
verwijderd

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden
8.5.2
Een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet
hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden.

Artikelnummer wijzigt
€

157,70

in 8.5.1
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Ontwerp-besluit

Besluit van 4 november 2013 tot wijziging van de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012
Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 september 2013, afdeling SER, nummer 80E40504 ;
Gelet op de artikelen 7.7 van de Waterwet en 145 en 220 van de Provinciewet;
Overwegende dat het wenselijk is de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 te wijzigen, omdat
uit controle is gebleken dat de verordening actualisatie behoeft;
Besluiten:


ARTIKEL 1

Artikel 3, eerste lid, onder b, komt te luiden als volgt:
b.

Onttrekkingen die zijn uitgezonderd van de vergunningplicht krachtens artikel 4.3 van de Waterverordening
provincie Utrecht 2009 of een verordening van het waterschap.



ARTIKEL 2

Op een belastbaar feit dat is ontstaan voor inwerkingtreding van dit besluit blijft de
Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012, zoals deze luidde op 31 december 2013, van toepassing.


ARTIKEL 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2013, treedt het
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

Artikel 7.7 van de Waterwet en de artikelen 145 en 220 van de Provinciewet
2.

Beoogd effect

Het actualiseren van de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012
3.

Argumenten

Gebleken is dat in artikel 3 lid 1 onder b van de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht wordt verwezen
naar artikel 4.4 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009 als zijnde het artikel waarin is bepaald welke
grondwateronttrekkingen uitgezonderd zijn van een vergunningplicht. De bepaling over uitzondering van
vergunningplicht is in de Waterverordening echter niet opgenomen in artikel 4.4, maar artikel 4.3.
Om deze reden dient de verwijzing in artikel 3 lid 1 onder b van de Grondwaterheffingsverordening te worden
aangepast.
4.

Kanttekeningen

Het besluit tot wijziging van de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 dient voor 1 januari 2014
te worden bekendgemaakt in een Provinciaal Blad zodat deze tijdig in werking kan treden.
5.

Financiën

De raming van verwachte inkomsten inzake de grondwaterheffing is opgenomen in de paragraaf Provinciale
belastingen en heffingen in de programmabegroting 2014.
6.

Realisatie

Na vaststelling en publicatie van de gewijzigde Grondwaterheffingsverordening zal deze met ingang van 1 januari
2014 worden toegepast.
7.

Juridisch

Er zijn geen bijzondere juridische aspecten verbonden aan dit besluit.
8.

Europa

N.v.t.
9.

Communicatie

De wijziging van de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 per 1 januari 2014 dient voor 1 januari
2014 te worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
10.

Bijlagen

Hierbij gevoegd de volledige tekst van de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 zoals deze per
1 januari 2014 komt te luiden.
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Bijlage: Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 ingaande 1 januari 2014

Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.

belastingjaar: kalenderjaar;

b.

gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Utrecht;

c.

grondwaterregister: grondwaterregister zoals bedoeld in artikel 7.7 eerste lid, onder c van de Waterwet en
artikel 4.1 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009;

d.

houder van een inrichting: houder van de door gedeputeerde staten of een waterschap verleende
vergunning, dan wel degene die de opdrachtgever is van een meldingsplichtige onttrekking;

e.

infiltreren van water: in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met
het onttrekken van grondwater;

f.

onttrekken van grondwater: onttrekken van grondwater door middel van een inrichting of werk, bestemd tot
het onttrekken van grondwater;

g.

onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;

h.

retourneren van water: het in hetzelfde watervoerende pakket terugbrengen van water als waaraan het
onttrokken is, indien en voorzover het bevoegd gezag dit voorschrijft, ter compensatie van of vermindering
van de gevolgen van het onttrekken van water;

i.

waterverordening: Waterverordening provincie Utrecht 2009;

j.

wet: de Waterwet.

Artikel 2. Grondwaterheffing, grondslag en belastbaar feit
1.

Onder de naam "grondwaterheffing" wordt bij wijze van provinciale belasting een heffing ingesteld op het
onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 7.7 van de Waterwet.

2.

De heffing geschiedt naar de in het belastingjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke
meters, vanaf de aanvang van de start van de onttrekking.

3.

In aanvulling op het voorgaande lid wordt, als grondwater wordt geïnfiltreerd of geretourneerd, de helft van
het aantal geïnfiltreerde of geretourneerde kubieke meters water in mindering gebracht op het aantal kubieke
meters onttrokken grondwater.

Artikel 3. Vrijstelling

1. Vrijgesteld van heffing zijn:
a.

Onttrekkingen die zijn vrijgesteld van heffing, zoals gesteld in artikel 7.1 van het Waterbesluit.

b.

Onttrekkingen die zijn uitgezonderd van de vergunningplicht krachtens artikel 4.3 van de
Waterverordening provincie Utrecht 2009 of een verordening van het waterschap.

2. Naast de in lid 1 genoemde onttrekkingen zijn de eerste 12.000 kubieke meters onttrokken grondwater per
belastingjaar vrijgesteld.
Artikel 4. Heffingsplicht
Indien en voor zover onttrekkingen van grondwater niet vallen onder de vrijstelling uit artikel 3 van deze
verordening, is de houder van een inrichting heffingsplichtig.
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Artikel 5. Tarief
Het tarief bedraagt € 0,0153 per kubieke meter onttrokken grondwater, zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 2
tweede en derde lid van deze verordening.
Artikel 6. Wijze van heffing, tijdstip van betalen, uitstel
1.

De heffing geschiedt per belastingjaar bij wege van aanslag. De opgave, bedoeld in artikel 6.11 lid 4 van het
Waterbesluit is tevens aangifte.

2.

De ambtenaar als bedoeld in artikel 227a, lid 2 onder b van de Provinciewet verstrekt op verzoek of uit eigen
beweging een aangiftebiljet aan de heffingsplichtige.

3.

Gedeputeerde staten bepalen wanneer een aanslag invorderbaar is en in hoeveel termijnen, met dien
verstande dat het aantal termijnen maximaal vijf en de periode tussen de vervaldagen van de afzonderlijke
termijnen maximaal 8 weken is.

4.

Gedeputeerde Staten kunnen onder door hen te stellen voorwaarden bij beschikking uitstel van betaling
verlenen. Zij kunnen het uitstel, ook al is dit voor een bepaalde termijn verleend, te allen tijde door opzegging
middels een beschikking onmiddellijk doen eindigen.

Artikel 7. Kwijtschelding
Bij de invordering van de grondwaterheffing wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 8. Dwanginvordering en invorderingsrente
1.

Bij de nalatigheid in de betaling van de heffing vindt de invordering plaats met toepassing van de artikelen 11
tot en met 19 van de Invorderingswet 1990.

2.

Bij de invordering van de heffing vinden de artikelen 28 tot en met 31 van de Invorderingswet 1990
overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Hardheidsclausule
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd voor bepaalde gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van
overwegende aard, welke zich bij de toepassing van deze heffingsverordening mochten voordoen.
Artikel 10. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

2.

Op de in lid 1 genoemde datum wordt de Verordening grondwaterheffing provincie Utrecht 1999 ingetrokken,
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2012 hebben
voorgedaan.

Artikel 11. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012.

PS2013BEM10 - 33

