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Fractie # Vraag/input Antwoord/reactie 
VVD 1 T.a.v. het onderdeel WABO-leges 5.1.13a 

en 5.1.13b handelsreclame: 

• hoeveel bedrijven hebben in 2021 
deze leges betaald? Wat was het 
gemiddelde over de afgelopen 
jaren? 

• Wat is per jaar de gemiddelde 
opbrengst? Met hoeveel opbrengst 
is in de begroting gerekend? 

• Welk type bedrijven vraagt deze 
vergunningen aan? Kunt u iets 
zeggen over de omvang? Soort 
bedrijf? Aantal vergunningen per 
bedrijf? 

In het jaar 2021 zijn geen leges opgelegd 
voor aanvragen obv legesartikel 5.1.13a of 
5.1.13b handelsreclame. 
Terugkijkend vanaf 2015 zijn er in het 
geheel geen leges opgelegd obv artikel 
5.1.13a of 5.1.13b. 
 
De gemiddelde opbrengst aan leges obv dit 
artikel is derhalve € 0. 
Bij de begroting wordt de opbrengst 
berekend aan de hand van het gemiddeld 
aantal ontvangen aanvragen in de drie 
volledige afgeronde jaren voorafgaand. Voor 
2023 wordt derhalve uitgegaan van het 
gemiddelde van het aantal aanvragen over 
de jaren 2019 tot en met 2021. In deze jaren 
is gemiddeld 0x leges opgelegd obv 
genoemd artikel en de verwachte opbrengst 
is daarmee € 0. 
 
Nu er door de jaren heen geen leges zijn 
opgelegd obv dit artikel is geen inzicht te 
geven over het soort bedrijven dat deze 
aanvraag zou kunnen indienen 

 2 T.a.v. het onderdeel Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 
inzake provinciale wegen 2.2.4.1 / 2.2.5 
standplaatsen  

• hoeveel bedrijven hebben in 2021 
deze leges betaald? Wat was het 
gemiddelde over de afgelopen 
jaren? 

• Wat is per jaar de gemiddelde 
opbrengst? Met hoeveel opbrengst 
is in de begroting gerekend? 

• Welk type bedrijven vraagt deze 
vergunningen aan? Kunt u iets 
zeggen over de omvang? Soort 
bedrijf? Aantal vergunningen per 
bedrijf? 

In het jaar 2021 zijn geen leges opgelegd 
voor aanvragen obv legesartikel 2.2.4.1 of 
2.2.5b (standplaatsen voor het drijven van 
handel of bedrijf). 
Terugkijkend vanaf 2015 zijn er in totaal 
leges opgelegd voor 4 aanvragen obv artikel 
2.2.4.1. Gemiddeld komt dit over 7 jaar dus 
afgerond neer op 1 aanvraag per jaar. 
Terugkijkend vanaf 2015 zijn er geen leges 
opgelegd obv artikel 2.2.5b. Gemiddeld 
komt dit dus neer op 0 aanvragen per jaar 
over de laatste 7 volle kalenderjaren. 
 
Uitgaand van een aantal aanvragen per jaar 
obv artikel 2.2.4.1 van 1 komt de opbrengst 
naar het tarief van 2023 uit op € 206,30. 
Echter, voor de begroting 2023 hanteren wij 
het gemiddeld aantal aanvragen over de 
laatste drie volle kalenderjaren 2019 tot en 
met 2021. In deze jaren zijn 2 aanvragen 
behandeld. Dit komt eveneens neer op 1 
aanvraag gemiddeld per jaar. In de 
begroting is derhalve rekening gehouden 
met een opbrengst obv dit artikelnummer 
van € 206,30. 
Voor tarief 2.2.5b geldt dat het gemiddeld 
aantal aanvragen 0 bedraagt. Daarmee is 
de geraamde opbrengst obv dit artikel voor 
2023 ook € 0. 
 
De in 2020 opgelegde leges onder 
artikelnummer 2.2.4.1 betroffen een bedrijf 
voor advies & coaching namens een horeca-
onderneming en een horeca-onderneming 
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met een mobiel verkooppunt. Beide 
bedrijven hebben in dat jaar één aanvraag 
ingediend voor het innemen van een 
standplaats voor handel of bedrijf. 

 3 T.a.v. het onderdeel Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 
inzake provinciale wegen 2.2.4.2 / 2.2.5 
energieverkooppunten 

• hoeveel bedrijven hebben in 2021 
deze leges betaald? Wat was het 
gemiddelde over de afgelopen 
jaren? 

• Wat is per jaar de gemiddelde 
opbrengst? Met hoeveel opbrengst 
is in de begroting gerekend? 

• Welk type bedrijven vraagt deze 
vergunningen aan? Kunt u iets 
zeggen over de omvang? Soort 
bedrijf? Aantal vergunningen per 
bedrijf? Om wat voor typen 
verkooppunten gaat het, brandstof 
en/of elektriciteit? 

In 2021 zijn geen leges opgelegd onder 
legesartikel 2.2.4.2 voor een vergunning 
voor een verkooppunt levering energie of 
artikel 2.2.5a voor de wijziging van een 
dergelijke vergunning. 
In de jaren vanaf 2015 zijn obv beide 
artikelen in het geheel geen leges opgelegd. 
 
Gebaseerd op de jaren sinds 2015 is de 
opbrengst onder deze legesartikelen € 0. 
In de begroting wordt uitgegaan van de 3 
volledige kalenderjaren voorafgaand aan het 
begrotingsjaar. In deze jaren zijn geen leges 
opgelegd en daarom is de geraamde 
opbrengst in de begroting voor deze 
legesartikelen € 0. 
 
Gelet op het feit dat er sinds 2015 geen 
leges zijn opgelegd obv van deze 
legesartikelen is geen inzicht  te geven in de 
aard van de bedrijven die dit soort 
aanvragen zou indienen. 
Type verkooppunten: het gaat om 
verkooppunten voor het leveren van energie 
aan voertuigen of andere goederen als 
bedoeld in artikel 4.13 onder b van de 
Interim Omgevingsverordening provincie 
Utrecht. In de toelichting bij de 
omgevingsverordening is dit als volgt 
toegelicht: 
Toelichting op artikel 4.13 Vergunning 
standplaatsen en verkooppunten  
Standplaatsen voor de verkoop aan 
verkeersdeelnemers kunnen 
verkeersonveilige situaties opleveren. Bij de 
vergunningverlening zijn verkeersveiligheid 
en doorstroming belangrijke factoren die 
worden meegewogen. 
Verkooppunten voor het leveren van energie 
aan voertuigen (denk aan tankstations, 
elektrische laadstations), of andere 
goederen (de bijbehorende shop) binnen het 
beperkingengebied beheer provinciale 
wegen hebben ook een vergunning nodig. 

 


