
- 

- 

STATENSTUK 2020-962 



Beleidsbrief

 

 

 

 



Beleidsbrief



Ontwerpbesluit 1 

 



 aan Provinciale Staten van Drenthe @-1 

 

 

BIJLAGE 1 TARIEVENTABEL 
 
  Nazorgheffing 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 

Locatie Jaar van einde van 
exploitatie 
stortplaats 

Jaar 
aanvang 
nazorg 

Doelvermogen 
in euro 

Tarief jaarlijkse aanslag in 
euro 

Attero 
Noord BV 
te Wijster 

1-1-2025 1-1-2033 €      21.473.850 Contante waarde van het 
doelvermogen (per 31 
december van jaar T) - 
Fondsvermogen (per 31 
december van jaar T) = 
Nazorgheffing (jaar T) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Leges 

 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Drenthe 2020  

   

1. Omgevingsvergunning  

1.1 Begripsomschrijvingen  

1.1.1 Aanlegkosten  

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste 
lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van 
werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit 
te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, dan wel voor zover deze door 
de provincie ontoereikend wordt beoordeeld, een raming van de 
aanlegkosten, exclusief omzetbelasting. Indien de werken of 
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden 
wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde 
in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of 
werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft. 

 

1.1.2 Bouwkosten  

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste 
lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van 
werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit 
te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, dan wel voor zover deze door 
de provincie ontoereikend wordt beoordeeld, een raming van de 
bouwkosten, exclusief omzetbelasting. Deze raming wordt berekend aan de 
hand van een vermenigvuldiging van de vierkante dan wel de kubieke 
meters met een standaardprijs. Voor de bepaling van de vierkante dan wel 
de kubieke meters wordt het normblad NEN 2580, uitgave mei 2007, of zoals 
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dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, gebruikt. Voor de bepaling 
van de standaardprijzen wordt de ten tijde van de ontvangst van de 
aanvraag meest recente uitgave van de Taxatieboekjes van Sdu Uitgevers 
bv (voorheen Reed Business, Kosteninformatie Bouw & Infra), gebruikt. 
Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt 
wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in 
het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand 
brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. 

1.1.2.1 
De bekendmaking van de in onderdeel 1.1.2 genoemde UAV 2012, het 
normblad NEN 2580 en de genoemde taxatieboekjes geschiedt door 
terinzagelegging 

 

1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

1.1.4 
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, 
hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 

 

1.1.5 

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn 
omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben 
dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

 

1.2 Schetsplan/vooroverleg  

1.2.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
beoordeling van een schetsplan 25 % van het tarief dat zou voortvloeien uit 
onderdeel 1.3 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. 
 
 
 
 
 
  

 

1.3 Bouwen van een bouwwerk  

1.3.1 

Het tarief bedraagt voor 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 dit 
hoofdstuk.  

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere 
grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

 

1.3.1  
Verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 
Wabo voor het bouwen van een bouwwerk: 

 

1.3.1.1 indien de bouwkosten niet meer bedragen dan 200.000 €            250,00 

 + 2,75 % van de bouwkosten  

1.3.1.2 van € 200.000 tot € 500.000 €         5.750,00 

 + 2,25% over de bouwkosten boven € 200.000  

1.3.1.3 van € 500.000 tot € 5.000.000 €       12.500,00 

 + 1,75% over de bouwkosten boven € 500.000  
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1.3.1.4 van € 5.000.000 tot € 15.000.000 €       91.250,00 

 + 0,25% over de bouwkosten boven € 5.000.000  

1.3.1.5 Vanaf € 15.000.000 €     116.250,00 

 + 0,1% over de bouwkosten boven € 15.000.000  

1.3.1.6 

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 1.2 verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van 
een bouwwerk als bedoeld in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.1.5 

 

1.3.2 Verplicht extern advies  

 

Indien de aanvraag op grond van wettelijk voorschrift, bestemmingsplan, 
beheersverordening, projectbesluit, buiten toepassingverklaring, 
ontheffings-besluit, exploitatieplan, toestemming of beleidsregel slechts kan 
worden afgehandeld wanneer een extern advies wordt beoordeeld op het 
gebied van of met betrekking tot: 
- archeologie; 
- (geo)hydrologie; 
- natuurbeschermingswetgeving; 
- luchtkwaliteit; 
- stedenbouw en/of planologie; 
- planschade; 
- geluid(hinder); 
- externe veiligheid; 
- verkeer en vervoer; 
- ondernemings- of bedrijfsplannen; 
- noodzaak (tweede) bedrijfswoning; 
 
bedraagt het tarief, onverminderd het overigens in deze tarieventabel 
bepaalde: 

 

1.3.2.1 

indien het advies wordt opgesteld door een externe deskundige: het bedrag 
van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het 
verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten van de betreffende externe adviseur(s), blijkend uit een begroting die 
door de provincie is opgesteld. 

 

1.3.2.2 

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.3.2.1 is uitgebracht, wordt 
een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de 
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

1.3.3 Planologisch strijdig gebruik gronden en bouwwerken  

 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt 
het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.3.1: 

 

1.3.3.1 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking) of indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, 
van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) of indien artikel 
2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van 
voorbereidingsbesluit): 

€            533,52 
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1.3.3.2 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse kleine afwijking) of indien artikel 2.12, tweede lid, 
van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) of indien de aanvraag een 
project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels 
die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van provinciale regelgeving) of indien de aanvraag een project van 
nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld 
krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 
2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van 
nationale regelgeving): 

€            750,00 

1.3.3.3 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking (projectbesluit/buiten toepassing-
verklaring beheersverordening)):  

met dien verstande dat dit tarief wordt vermeerderd met: 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door de provincie is opgesteld.  

Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in 
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting 
aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

€            750,00 

1.3.3.4 
Het bepaalde in onderdeel 1.3.2 (verplicht extern advies) is van 
overeenkomstige toepassing. 

 

1.3.4 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  

1.3.4.1 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 
met dien verstande dat dit tarief wordt vermeerderd met: 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door de provincie is opgesteld.  

Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in 
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting 
aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 
 
 

€            300,00 

1.3.5 
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 
dorpsgezichten 

 

1.3.5.1 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens 
provinciale verordening of de gemeentelijke Monumentenverordening 
aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening 

€            200,00 
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of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing 
is vereist, bedraagt het tarief:  
 
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 
monument of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een 
monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: 

1.3.5.2 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een 
bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of en bij gemeentelijke 
verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale 
verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing 
is vereist, bedraagt het tarief voor het geheel of gedeeltelijk slopen van een 
bouwwerk: 

€            200,00 

1.3.5.3 

Indien ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in de onderdelen 1.3.6.1 en/of 1.3.6.2 advies moet worden 
uitgebracht door de monumentencommissie wordt het tarief genoemd in de 
onderdelen 1.3.6.1 en/of 1.3.6.2 vermeerderd met advieskosten van de 
monumentencommissie 

 

1.3.6 
Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of 
dorpsgezicht 

 

1.3.6.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in 
een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt 
het tarief: 

€         1.000,00 

1.3.6.2 
Het bepaalde in onderdeel 1.3.2 (verplicht extern advies) is van 
overeenkomstige toepassing. 

 

 
1.4 

 
Aanleggen of verandering brengen in een weg 

 

1.4.1 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder 
d Wabo voor het aanleggen of brengen van verandering in de wijze van 
aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo, bedraagt: 

€            700,00 

1.5 Uitwegen  

1.5.1 

Het tarief 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, bedraagt: 

€            400,00 

1.6 Alarminstalaties  

1.6.1 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder 
f Wabo voor het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een 
alarminstallatie die een voor omgeving opvallend geluid of geluidssignaal 
kan produceren, bedraagt: 

€            200,00 

1.7 Handelsreclame  

1.7.1 

Het tarief 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, dan wel als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo, 
bedraagt: 

€            400,00 
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1.8 Opslag roerende zaken  

 Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld 
in,  

 

1.8.1 
artikel 2.2, eerste lid, onder j Wabo voor het opslaan van roerende zaken in 
een aangewezen gedeelte van de provincie, bedraagt: 

€            300,00 

1.8.2 

artikel 2.2, eerste lid, onder k Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk 
gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat 
in een aangewezen gedeelte van de provincie toe te staan roerende zaken 
worden opgeslagen, bedraagt: 

€            300,00 

1.9 Toestemmingen uit gemeentelijke, provinciale en Waterschaps-
verordeningen  

1.9.1 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid Wabo voor het 
verrichten van een activiteit die behoort tot een bij AMvB aangewezen 
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 
leefomgeving, bedraagt: 

€            150,00 

1.10 Overige omgevingsvergunningen  

1.10.1  

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo voor 
zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen bestaat 
uit de kosten van externe advieskosten vermeerderd met de door de 
provincie te maken kosten van publicatie. De aanvrager wordt bij de 
ontvangstbevestiging van de aanvraag geïnformeerd over de hoogte van de 
door hem ter zake te betalen kosten. De aanvraag wordt in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de publicatiekosten aan 
de aanvrager ter kennis zijn gebracht. 
 
 
  

 

1.11 Omgevingsvergunning in twee fasen  

1.11.1 
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: 

  

1.11.2 
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 

 

1.11.3 
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 

 

1.12 Beoordeling bodemrapport  

1.12.1 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk 
bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: 
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport of voor de 
beoordeling van een archeologisch bodemrapport 

€            250,00 

1.12.2 
Ter voorkoming van dubbele heffing wordt het in artikel 1.1.2.1  tarief niet 
geheven indien en voor zover deze werkzaamheden reeds op basis van 
onderdeel 1.3.2 in rekening zijn gebracht. 

 

1.13 Vvgb  

1.13.1 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
verklaring als bedoeld in art. 2.27 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (verklaring van geen bedenkingen) bedraagt: het bedrag 
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van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het 
verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door de provincie is opgesteld. De 
aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de 
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

2 Wet Natuurbescherming  

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 

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 

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 

€         1.728,00 

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 

€               0.00 

2.2.2.2 voor de opvang van inheemse soorten €            310,00 

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 

€           310,00 

2.2.2.4 ten behoeve van onderzoek of onderwijsdoelstellingen €           310,00 

2.2.2.5 die generiek wordt afgegeven op grond van een soortenmanagementplan €         3.300,00 

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) 

€            310,00 

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: 

€            576,00 

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: 

€            300,00 

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: 
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3.1.1 Voor ontgrondingen waarbij bodemspecie wordt verkregen  €            310,00 
 verhoogd met een bedrag dat als volgt wordt berekend:  

3.1.2 voor de eerste 50.000 m³, per 100 m³ €              12,43 

3.1.3 voor de volgende 50.000 m³, per 100 m³ €                9,33 

3.1.4 voor de volgende 100.000 m³, per 100 m³ €                6,18 

3.1.5  voor de volgende 300.000 m³, per 100 m³ €                3,11 

3.1.6 voor de volgende 500.000 m³, per 100 m³ €                1,86 

3.1.7 voor de resterende hoeveelheid, per 1.000 m³ €                9,33 

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 

€            310,00 

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 

€            310,00 

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

€            310,00 

3.3 het inhoudelijk aanpassen van de vergunning, anders dan bedoeld in 3.2. €         1.200,00 

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 met een aanvangstarief van minimaal  €             118,00 

4.1.2 per 1.000 m3 €                4,80 

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. 

€        1.200,00 

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  

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

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. 

€              60,00 

5.2 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 
Wegenverkeerswet 1994 c.q. artikel 87 Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, zoals voor het houden van een wedstrijd met 
voertuigen op de weg 

€              60,00 

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, zoals voor het 
leggen van kabels en leidingen of het plaatsen van bebordingen 

€            109,00 
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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 

€               0,00 

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 

€               0,00 

5.3.3 
indien de ontheffing als bedoeld in artikel 10.9 van de Provinciale 
Omgevingsverordening wordt gevraagd voor de oprichting of wijziging van 
een verkooppunt voor motorbrandstoffen 

€         1.245,00 

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

€              60,00 

6. Diversen  

6.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een beschikking aan provinciale staten, gedeputeerde staten en de 
Commissaris van de Koning, voor zover die beschikking niet valt onder een 
van de voorgaande hoofdstukken, of  hoofdstuk 8 

€              74,00 

6.2 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om de 
tenaamstelling van een vergunning, ontheffing, andersoortige toestemming 
of abonnement te wijzigen 

€            310,00 

6.3 

Voorts wordt voor de artikelen 2 tot en met 6.3 van deze tarieventabel in 
rekening gebracht een bedrag ter hoogte van de door de provincie te maken 
kosten van publicatie. De aanvrager wordt bij de ontvangstbevestiging van 
de aanvraag geïnformeerd over de hoogte van de door hem terzake te 
betalen kosten. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de publicatiekosten aan de aanvrager ter kennis 
zijn gebracht. Indien de werkelijke publicatiekosten minder bedragen, wordt 
het lagere bedrag in rekening gebracht. 
  

 

7. Luchtvaart  

7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een besluit zoals bedoeld in artikel 8.43 van de Wet luchtvaart 

€            800,00 

7.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een generieke ontheffing zoals bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet 
luchtvaart 

€            160,00 

7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een besluit zoals bedoeld in artikel 8.64 van de Wet luchtvaart 

€            520,00 

 
 
 
 
 
 
 



Ontwerpbesluit   @-1 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van @ , kenmerk @; 
 
gelet op ; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 

1. De Belastingverordening provincie Drenthe 2020 vast te stellen conform bijgevoegd 
ontwerpbesluit. 

 
 
 
 
 
Assen,  13 november 2019 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter , griffier 
 
/coll.  
 
 
 
 
 
 
 
 


