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Bijlage(n):    

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

Voorgeschiedenis 

Door middel van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten d.d. 9 september 2014 en het navolgende 

besluit van Provinciale Staten van 8 december 2014 is de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en 

legesverordening provincie Utrecht 2012 vastgesteld voor het jaar 2015. Als gevolg van de invoering van de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het thans noodzakelijk per 1 juli 2015 een wijziging in de tarieventabel 

door te voeren. 

 

Essentie / samenvatting 

Op 1 juli 2015 treedt de PAS in werking. Daarmee wijzigt de vergunningverlening voor stikstof in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) ingrijpend. Het huidige provinciale beleid conform de verordening 

Veehouderijen, Stikstof en Natura 2000 (VSN) komt te vervallen. Om nog niet gedekte kosten af te dekken, is een 

nieuw legestarief voor het via de PAS verlenen van stikstof gerelateerde Nb-wet vergunningen wenselijk.  

 

Voorgesteld wordt om ingaande 1 juli 2015 voor het via de PAS verlenen van een stikstof gerelateerde Nb-wet 

vergunning een legestarief aan de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie 

Utrecht 2012 toe te voegen ad € 1.609,92.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

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

 

Financiële consequenties 

Het voorgestelde legestarief is tot stand gekomen door een berekening te maken van de uren die gemoeid zijn 

met de kosten voor een opleveringscontrole na vergunningverlening en rekening houdend met het provinciaal 

rekenuurtarief van € 100,62. Deze kosten zijn niet gedekt via de algemene middelen. Voor uitvoerende 
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werkzaamheden voor het verlenen van een vergunning is vaste formatie beschikbaar (ca. 4 fte). Deze kosten zijn 

derhalve al gedekt via de algemene middelen en hoeven daarom niet middels leges bij de aanvrager van de 

vergunning in rekening te worden gebracht. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Getroffen partijen kunnen bezwaar aantekenen tegen de leges. Daarnaast kunnen de leges een barrière 

opwerpen om de vergunning bij de provincie aan te vragen. Aanvragen kunnen ook via de Omgevingsvergunning 

bij gemeentes worden ingediend, waarbij de provincie alleen een  (bindende) verklaring van geen bedenkingen 

(VVGB) afgeeft. De huidige landelijke afspraak is dat er voor VVGB’s geen leges geheven worden. De 

verwachting is dat dit in de nabije toekomst (mogelijk 2016) wel gaat plaatsvinden. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

N.v.t. 

 

Effecten op duurzaamheid 

De tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht voor het jaar 2015 zal 

in principe alleen digitaal beschikbaar worden gesteld. Teneinde verspilling van papier te voorkomen wordt er 

bovendien voor gekozen bij de toezending van aanslagen op grond van deze tarieventabel niet de volledige tabel 

aan de belastingplichtige toe te zenden, maar zal worden volstaan met het in de aanslag vermelden van de van 

toepassing zijnde artikeltekst. 

 

Voorgesteld wordt de bij dit voorstel gevoegd besluit tot wijziging van de geactualiseerde tarieventabel behorend 

bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 per 1 juli 2015 vast te stellen. 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

 

Besluit van 22 juni 2015 tot wijziging van de tarieventabel  behorend bij de Precariobelasting- en 

legesverordening provincie Utrecht 2012 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 mei 2015 , afdeling SER, nummer 814FC504 ; 

 

Gelet op de artikelen 220 en 220a van de Provinciewet, artikel 3, eerste lid, van de Precariobelasting- en 

legesverordening provincie Utrecht 2012 en artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998;  

 

Overwegende dat het wenselijk is de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening 

provincie Utrecht 2012 voor het jaar 2015 ingaande 1 juli 2015 te wijzigen in verband met de invoering van de 

Programmatische Aanpak Stikstof; 

 

Besluiten:  

 

Artikel 1 

 

De tarieventabel behorend bij artikel 3, eerste lid, van de Precariobelasting- en legesverordening provincie 

Utrecht 2012 te wijzigen als volgt: 

 

Het volgende artikel wordt aan de tarieventabel toegevoegd: 

 

7.1.8       Een vergunning op grond van artikel 19d van de 

Natuurbeschermingswet 1998, afgegeven binnen het 

kader van de Programmatische  Aanpak Stikstof (PAS) 

en/of op grond van artikel 16 van de 

Natuurbeschermingswet 1998. Met uitzondering van 

vergunningen voor het uitvoeren van herstelmaatregelen 

voortkomend uit gebiedsanalyses in het kader van de 

PAS, beheerplannen Natura 2000 en herstelplannen 

Beschermde Natuurmonumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.609,92 

 

Artikel 2 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015. 

Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2015, treedt het in 

werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst. 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 


