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Bijlage 3. Conversietabel Belastingverordening 2020 naar 
Belastingverordening 2021

Belasting-
verordening 
Drenthe 2020

Belasting-
verordening 
Drenthe 2021

 tarief oud  tarief nieuw 

1. Omgevingsvergunning

2.1 Vergunningen op grond van de wet Natuurbescherming

2.1.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning 
op grond van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming (vm artikel 
19d, lid 1 Nbw 1998)  welke niet is gebaseerd op de ADC toets 
(maar bijvoorbeeld gebaseerd op saldering of een ecologische 
toets)

1.250,00€   1.437,50€    

2.1.2
Het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning 
op grond van artikel 2.7, lid 2 en 2.8, lid 4 Wet natuurbescherming  
welke is gebaseerd op de ADC toets

3.300,00€   3.795,00€    

2.2 Ontheffingen op grond van de wet Natuurbescherming

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste en tweede lid, 
artikel 3.8, eerste lid of artikel 3.10, tweede lid Wet 
natuurbescherming, indien de ontheffing wordt verleend met het 
oog op andere belangen dan de belangen genoemd in de 
artikelen 3.3, lid 4 sub b onder 3 jo. 3.8, lid 5, sub b onder 2 jo. 
3.10 lid 2 sub b Wet natuurbescherming, bedraagt

2.2.2 In afwijking van artikel 2.2.1 bedraagt het tarief voor het in 
behandeling nemen van een ontheffing:

2.2.2.1 ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die 
niet handelen in het kader van beroep of bedrijf

2.2.2.2 voor de opvang van inheemse soorten

2.2.2.3

ten behoeve van kleinschalige (maximaal voor 1 adres) ruimtelijke 
ontwikkelingen van ondernemers (waaronder begrepen 
stichtingen en verenigingen) die gerealiseerd worden als gevolg 
van de opgave die er ligt voor het verwijderen van asbest

2.2.2.4 ten behoeve van onderzoek of onderwijsdoelstellingen

2.2.2.5 die generiek wordt afgegeven op grond van een 
soortenmanagementplan

2.2.2.6
In afwijking van artikel 2.2.1 bedraagt het tarief voor het wijzigen 
van de duur van de ontheffing of een wijziging van ondergeschikt 
belang (geen uitgebreide ecologische toetsing vereist)

2.2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een ontheffing voor de herplantplicht op andere grond of van de 
herplantverplichting, als bedoeld in artikel 4.5, eerste of derde lid, 
Wet natuurbescherming, bedraagt:

2.3 Faunafonds

2.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door 
natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in 
artikel 6.1, eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming 
bedraagt:

3. Ontgrondingen
3. Ontgrondingen

3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking, waarbij 
vergunning is verleend als bedoeld in artikel 3 van de 
Ontgrondingenwet, Staatsblad 1965, nummer 509:

3.1.1 Voor ontgrondingen waarbij bodemspecie wordt verkregen
verhoogd met een bedrag dat als volgt wordt berekend:

ongewijzigd

Tarieventabel behorende bij de Belastingverordening Drenthe 2021

ongewijzigd

Wet Natuurbescherming, artikel hoofdstuk 2.1

ongewijzigd

ongewijzigd

Wet Natuurbescherming, artikelen hoofdstuk 2.2

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd



3.1.2 voor de eerste 50.000 m³, per 100 m³
3.1.3 voor de volgende 50.000 m³, per 100 m³
3.1.4 voor de volgende 100.000 m³, per 100 m³
3.1.5  voor de volgende 300.000 m³, per 100 m³
3.1.6 voor de volgende 500.000 m³, per 100 m³
3.1.7 voor de resterende hoeveelheid, per 1.000 m³

3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot:

3.2.1

wijziging van een vergunning als bedoeld onder 3.1 indien de 
wijziging betrekking heeft op vergroting van het te ontgronden 
terrein of van de hoeveelheid te verkrijgen bodemspecie: het 
onder 3.1 omschreven tarief, voor zover het de vergroting betreft

3.2.2
wijziging van een vergunning als bedoeld onder 3.1 indien de 
wijziging betrekking heeft op verlenging van de tijdsduur 
waarbinnen van de vergunning gebruik gemaakt mag worden

3.2.3.1 het zonder inhoudelijke verandering van de vergunning 
aanpassen van de tenaamstelling

3.3 het inhoudelijk aanpassen van de vergunning, anders dan 
bedoeld in 3.2. 

4. Grondwater

4.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 
artikel 6.4 van de Waterwet, bij een hoeveelheid te onttrekken 
water, af te ronden naar boven op een veelvoud van 1.000 m3:

4.1.1 een aanvangstarief van minimaal

4.1.2 verhoogd met een bedrag per 1.000 m3

4.2
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
wijziging van een vergunning als bedoeld onder 4.1, waarbij de 
maximale te onttrekken hoeveelheden niet worden gewijzigd. 

4.2.1

Het tarief voor een wijziging van een vergunning als bedoeld 
onder 4.1, indien de wijziging betrekking heeft op een uitbreiding  
van de vergunde capaciteit: het onder 4.1 omschreven tarief is 
van toepassing, voor zover het de uitbreiding betreft.

5. Verkeer en vervoer / wegen / waterwegen

5.1 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1
Regeling Voertuigen, zoals voor het rijden op de weg met
landbouwvoertuigen met een breedte van 3,00 meter tot en met
3,50 meter.

5.2
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148
Wegenverkeerswet 1994 c.q. artikel 87 Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990  

5.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.13, lid 
3 en artikel 10.9 van de Provinciale Omgevingsverordening 
Drenthe, onder andere voor het leggen van kabels en leidingen of 
het plaatsen van bebordingen 

5.3.1 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10.9 
van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe en de 
Beleidsregel gebiedspromotieborden met een maximale 
plaatsingsduur van 6 weken

5.3.2  

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10.9 
van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe voor het 
aanbrengen van sfeerverlichting langs de Drentse vaarwegen met 
een maximale plaatsingsduur van 6 weken

5.3.3 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10.9 
van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe voor de 
oprichting of wijziging van een verkooppunt voor 
motorbrandstoffen

ongewijzigd
ongewijzigd
ongewijzigd
ongewijzigd
ongewijzigd
ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd

 Tekstuele wijziging : 'zoals voor het 
leggen van kabels en leidingen' is 

vervangen door 'onder andere voor het 
leggen van kabels en leidingen' 

ongewijzigd

 Tekstuele wijziging : 'zoals voor het 
houden van een wedstrijd met 
voertuigen op de weg ' uit de 

artikelomschrijving gehaald. Dit is een 
voorbeeld van  de wettekst waarnaar 

verwezen word, dit kunnen meer 
situaties omvatten 

ongewijzigd

ongewijzigd

 Tekstuele wijziging toegevoegd:  met 
een maximale plaatsingsduur van 6 

weken 
ongewijzigd

 Tekstuele wijziging toegevoegd:  
'Indien de ontheffing (...)' gewijzigd in 
'tot het verkrijgen van een ontheffing 

(...)' 

ongewijzigd



5.4 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de 
Scheepvaartverkeerswet c.q. het Binnenvaartpolitiereglement

6. Diversen
7. Luchtvaart ongewijzigd

ongewijzigd

ongewijzigd
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