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Inleiding  

WILG 
De Wet inrichting landelijk gebied (WILG) bestaat sinds 2007. Onder de WILG worden landinrich-
tingsprojecten uitgevoerd; deze hebben als doel de inrichting van het landelijk gebied te verbeteren of 
te veranderen, bijvoorbeeld omvorming van landbouw in natuur. Om dat mogelijk te maken, heb je 
grondeigenaren nodig. Voor deze eigenaren mag een landinrichtingsproject niet nadelig zijn; vaak 
wordt ervoor gezorgd dat er nut is voor de grondeigenaren, bijvoorbeeld door kavelconcentratie en 
afstandsverkorting. Voor dat nut moet de eigenaar naar rato van dat nut betalen.  
 
LGR 
Alle kosten en baten van grondeigenaren in een landinrichtingsproject worden vastgelegd in de Lijst 
der Geldelijke Regelingen (LGR); deze wordt opgesteld door het Kadaster. Deze lijst wordt gedurende 
de verschillende stappen in een landinrichtingsproces opgebouwd; tegen verschillende stappen is 
bezwaar en beroep mogelijk. In de LGR staat wat de individuele grondeigenaar uiteindelijk moet be-
talen of ontvangt. De Lijst der Geldelijke Regelingen is de allerlaatste stap in een landinrichtings-
project; hiermee wordt het project in financiële zin afgewikkeld en daarna wordt het project afgesloten.  
Tot 2007 bestond de Landinrichtingswet; de financiële afwikkeling van landinrichtingsprojecten werd 
toen afgehandeld door de Belastingdienst. Men betaalde de zogeheten landinrichtingsrente over een 
periode van 26 jaar. Ook in de WILG was in eerste instantie de Belastingdienst de organisatie die de 
financiële afwikkeling zou regelen. Medio 2014 is de wet aangepast; de kosten van landinrichting  
worden afgerekend door de provincie, in één keer.  
Om dit als provincie te kunnen doen, is een provinciale verordening noodzakelijk.  
In 2015 wordt het eerste landinrichtingsproject onder de WILG afgesloten. 

Advies  

1. De Verordening Heffing Lijst der Geldelijke Regelingen vaststellen. 

Beoogd effect 

Het kunnen innen van de heffing van iedere eigenaar die schuldplichtig is voor de over hem omge-
slagen kosten, zoals bepaald in de Lijst der Geldelijke Regelingen of het kunnen uitbetalen van een 
vordering. 

Argumenten 

1.1. In artikel 89 van de WILG is aangegeven dat de kosten van landinrichting worden gedragen door 
de provincie 
In artikel 89 van de WILG staat dat de kosten van landinrichting worden gedragen door de pro-
vincie, voor zover zij niet worden gedragen door andere openbare lichamen en eigenaren. 
 

1.2. In artikel 91 wordt bepaald dat de door de eigenaren te betalen kosten worden geheven bij wege 
van aanslag 
Om deze heffing te kunnen innen, dient er een provinciale verordening te zijn. Het is ook mogelijk 
dat een eigenaar niet schuldplichtig is, maar een vordering uit de landinrichting heeft. Dan wordt 
dit bedrag aan de eigenaar uitbetaald. 

 



 aan Provinciale Staten van Drenthe 2015-656-2 

 

1.3. Met de Lijst der Geldelijke Regelingen wordt de herverkaveling in financiële zin afgewikkeld 
In de LGR wordt, op basis van het inrichtingsplan, de bijdrage van de gezamenlijke eigenaren 
(als bedoeld in artikel 17, tweede lid, sub f, van de WILG) verdeeld over de individuele eigenaren. 
Daarnaast worden in de LGR ook de verrekenposten over en weer tussen de verschillende bij de 
herverkaveling betrokken eigenaren opgenomen, zoals de verrekening van waardeveranderingen 
tussen ingebrachte en toegedeelde percelen, de financiële gevolgen van kortingen, onder- en 
overbedelingen en van de vestiging of opheffing van beperkte rechten (het recht van huur en 
dergelijke). 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
De inning en uitbetaling van de heffing komt ten gunste/ten laste van begrotingsnummer 
7.1/3621104/01/441005, Realisatie EHS, Opbrengst Lijst der Geldelijke Regelingen. De heffingsveror-
dening wordt uitgevoerd door de heffings- en invorderingsambtenaar. De LGR wordt aangeleverd door 
het Kadaster; Financiën verzorgt de aanslag. 
Op dit moment is niet aan te geven wat de baten en lasten per landinrichtingsproject zijn; dat verschilt 
per project en is pas bekend op het moment dat wij de LGR van het desbetreffende landinrichtings-
project vaststellen.  

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
De verordening wordt bekendgemaakt in het Provinciaal Blad. 

 
Bijlagen  
Geen. 
 
Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
Assen, 15 januari 2015 
Kenmerk: 3/3.3/2015000083 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 15 januari 2015, kenmerk 
3/3.3/2015000083; 
 
gelet op artikel 91 van de Wet inrichting landelijk gebied en de artikelen 220 en 220a van de Provin-
ciewet; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
vast te stellen de navolgende Verordening Heffing Lijst der Geldelijke Regelingen. 
 
 
VERORDENING HEFFING LIJST DER GELDELIJKE REGELINGEN  
 
Artikel 1, Begripsomschrijving 
a. Blok: geheel van in een herverkaveling begrepen onroerende zaken. 
b. Eigenaar: degene die eigenaar is van een tot het blok behorende onroerende zaak en degene 

aan wie een recht van opstal, erfpacht, beklemming, vruchtgebruik, gebruik of bewoning toe-
behoort waaraan een in het blok begrepen onroerende zaak is onderworpen. 

c. Lijst der Geldelijke Regelingen: lijst als bedoeld in artikel 62 van de Wet inrichting landelijk  
gebied waaruit per eigenaar volgt welke kosten van de landinrichting over hem worden omge-
slagen. 

 
Artikel 2, Belastingplichtige 
De Heffing Lijst der Geldelijke Regelingen wordt geheven van iedere eigenaar die schuldplichtig is 
voor de over hem omgeslagen kosten zoals bepaald in de Lijst der Geldelijke Regelingen. 
 
Artikel 3, Heffing en invordering 
1. De heffingsambtenaar is de provincieambtenaar die is belast met de heffing van belasting op 

grond van deze verordening. De invorderingsambtenaar is de provincieambtenaar die is belast 
met de invordering op grond van deze verordening. 

2. De Verordening rechtsbescherming is van overeenkomstige toepassing op de behandeling van 
bezwaarschriften tegen besluiten van en klachten over gedragingen van of toe te rekenen aan 
de in het eerste lid genoemde ambtenaren. 

 
Artikel 4, Grondslag 
De hoogte van de schuldplichtigheid van de eigenaren volgt uit de Lijst der Geldelijke Regelingen 
waarop door Gedeputeerde Staten een correctiefactor is toegepast als bedoeld in artikel 90, vierde lid, 
van de Wet inrichting landelijk gebied. 
 
Artikel 5, Wijze van heffing 
De heffing wordt opgelegd bij wege van aanslag. 
 
Artikel 6, Tijdstip van betaling 
1. De verschuldigde heffing wordt betaald binnen vier weken na dagtekening van het aanslagbiljet. 
2. In afwijking van lid 1 moet de heffing, indien deze meer bedraagt dan € 10.000,--, binnen twaalf 

weken na dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald. 
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Artikel 7, Minimumbedrag 
Indien de over een eigenaar omgeslagen kosten lager zijn dan € 25,--, worden deze kosten niet ge-
heven. 
 
Artikel 8, Uitbetaling 
Indien uit de Lijst der Geldelijke Regelingen volgt dat een eigenaar niet schuldplichtig is, maar een 
vordering uit de landinrichting heeft, wordt dit bedrag door Gedeputeerde Staten aan deze eigenaar 
uitbetaald binnen vier weken nadat Gedeputeerde Staten de correctiefactor als bedoeld in artikel 90, 
vierde lid, van de Wet inrichting landelijk gebied hebben vastgesteld. 
 
Artikel 9, Kwijtschelding 
Bij de invordering van de Heffing Lijst der Geldelijke Regelingen wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 10, Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking één dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad. 
2. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Heffing Lijst der Geldelijke Rege-

lingen. 
 

TOELICHTING OP DE VERORDENING HEFFING LIJST DER GEL DELIJKE REGELINGEN 

 
Belastingplichtige 
Artikel 2: Met de Lijst der Geldelijke Regelingen wordt de herverkaveling in financiële zin afgewikkeld. 
Hierin wordt, op basis van het inrichtingsplan, de bijdrage van de gezamenlijke eigenaren (als bedoeld 
in artikel 17, tweede lid, sub f, van de Wet inrichting landelijk gebied) verdeeld over de individuele 
eigenaren. Daarnaast worden in de Lijst der Geldelijke Regelingen ook de verrekenposten over en 
weer tussen de verschillende bij de herverkaveling betrokken eigenaren opgenomen, zoals de verre-
kening van waardeveranderingen tussen ingebrachte en toegedeelde percelen, de financiële gevolgen 
van kortingen, onder- en overbedelingen en van de vestiging of opheffing van beperkte rechten (het 
recht van huur en dergelijke). 
 
Grondslag 
Artikel 4: In artikel 90, vierde lid, van de Wet inrichting landelijk gebied is bepaald dat nadat het  
besluit tot vaststelling van de Lijst der Geldelijke Regelingen is genomen en de beroepstermijn is ver-
streken, dan wel, indien beroep is ingesteld, door de Rechtbank op het beroep is beslist, de kosten die 
over de eigenaren worden omgeslagen gecorrigeerd worden met een door Gedeputeerde Staten 
vastgestelde correctiefactor. Deze correctiefactor is het quotiënt van de definitieve kosten en de  
kosten zoals deze in de Lijst der Geldelijke Regelingen zijn opgenomen. De hoogte van de schuld-
plichtigheid wordt dus bepaald nadat de correctiefactor op de over de eigenaren omgeslagen kosten is 
toegepast. Tegen het besluit tot vaststelling van de correctiefactor staat bezwaar en beroep open. 
 
Tijdstip van betaling 
Artikel 6: Het is mogelijk dat uit een Lijst der Geldelijke Regelingen een aanzienlijke schuldplichtig-
heid voor bepaalde eigenaren volgt (bijvoorbeeld vanwege overbedeling van landbouwgrond). Deze 
eigenaren zullen zo nodig aanvullende financiering moeten regelen om de aanslag te kunnen betalen. 
De standaardbetalingstermijn van vier weken zal hiervoor in de regel onvoldoende zijn. Om die reden 
geldt voor een schuldplichtigheid van meer dan € 10.000,-- een afwijkende betalingstermijn van twaalf 
weken. Voor aanslagen tot en met € 10.000,-- geldt de standaardbetalingstermijn van vier weken. 
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Minimumbedrag 
Artikel 7: In artikel 91, derde lid, van de Wet inrichting landelijk gebied is geregeld dat wanneer de 
omgeslagen kosten lager zijn dan een bij een provinciale verordening bepaald bedrag, deze kosten 
niet worden geheven. De gedachte achter deze bepaling is dat inning van kosten beneden dit mini-
mumbedrag hogere kosten met zich mee zou brengen dan de opbrengst van de inning zou opleveren. 
In dit artikel wordt dit minimumbedrag bepaald. 
 
Uitbetaling 
Artikel 8: Het is mogelijk dat, bijvoorbeeld als gevolg van een onderbedeling bij de herverkaveling, uit 
de Lijst der Geldelijke Regelingen volgt dat een eigenaar recht heeft op een som geld. In dit artikel 
worden regels gegeven met betrekking tot de uitbetaling van dergelijke bedragen. 

 

 
Assen, 11 maart 2015 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 
      , griffier      , voorzitter 
 
coll. 
 


