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 aan Provinciale Staten van Drenthe 2017-812-1 

 

Inleiding 

a. Algemeen 
 
De Belastingverordening Drenthe 2017 moet op een aantal punten worden aangepast. Het 
betreft de volgende aanpassingen in de Bijlage Tarieventabel leges. 
 
1. De bedragen zijn afgerond op hele getallen behoudens: 

• de tarieven van de Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht (Wabo) in verband 
met het feit dat deze bedragen corresponderen met de leges bedragen van de  
Drentse gemeenten; 

• de tarieven van ontgrondingen in verband met de gehanteerde staffel; 
 
2. Toevoeging van artikel 1.1.2.1. 
 Eind 2016 is de Belastingverordening 2017 geaccordeerd in uw Staten. Jurisprudentie 

maakt het noodzakelijk om een artikel toe te voegen. De reden hiervoor is dat volgens de 
wet ter inzage legging expliciet vermeld moet staan in de tarieventabel. 

 
3. Verhogen van het tarief van artikel 2.1.1. 

Met het vaststellen van de Legesverordening 2017 is voor de nieuwe taken Wet natuur-
bescherming gewerkt met een kostendekkendheid van 70%. Voorgesteld wordt het tarief 
voor vergunningen voor artikel 2.7, lid 2, van de  Wet natuurbescherming (natuurvergun-
ning) gelijk te trekken met de tarieven voor de nieuwe taken en daarmee de kostendek-
kendheid van 48% naar 70% te brengen. 
 

4. Samenvoegen van de artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.3 soortenbescherming. 
Met het samenvoegen wordt bestaande verwarring over de verschillende soorten dieren, 
waarvoor deze regeling geldt, weggenomen en hoeft aanvrager ook maar één keer leges 
te betalen. 

 
5. Toevoeging van artikel 2.2.2, 2.2.2.1 en 2.2.2.2 

Met het toevoegen van deze artikelen voeren we een gereduceerd tarief in voor particu-
liere initiatieven en voor niet-commerciële partijen die de opvang van inheemse soorten 
voor hun rekening willen nemen. Dit om de drempel om ontheffing voor soortenbe-
scherming aan te vragen te verkleinen 

 
b. Europese aspecten  

Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 

d. Participatie 
Niet van toepassing. 

  



 aan Provinciale Staten van Drenthe 2017-812-2 

 

Advies  

1. 'Bijlage 1 Tarieventabel' van de Belastingverordening Drenthe 2017 vast te stellen conform bij-
gevoegd ontwerpbesluit. 

 

Doelstelling uit de begroting 

7.2.09 Uitvoering Wet natuurbescherming 
8.2.06 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvat-

tingen ten aanzien van financieel instrumentarium 

Argumenten 

1.1. Zo sluit onze provinciale regelgeving aan bij de landelijke regelgeving en jurisprudentie. 
 Met de toevoeging van artikel 1.1.2.1 is het risico dat leges niet kunnen worden ontvangen 

weggenomen. 
 
1.2 Hiermee komen wij tegemoet aan de wens tot deregulering. 
 Met het samenvoegen van de artikelnummers 2.2.1 tot en met 2.2.3 en het samenvoegen van 

de artikelnummers 5.1.6 en 5.1.6.1 naar artikelnummer 5.1.4 wordt tegemoetgekomen aan de 
wens tot deregulering en voorkomt overbodige lastendruk voor de burger. 

 
1.3 Tegemoet komen aan de afspraken binnen Gedeputeerde Staten (GS) om de kostendekkend-

heid van tarieven Wet natuurbescherming gelijk te trekken 
 Het tarief voor vergunningen voor artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming (natuurver-

gunning) gelijktrekken met de in 2017 toegevoegde nieuwe taken en daarmee de kostendek-
kendheid van 48% naar 70% te brengen. 

 
1.4 Op deze manier wordt het mogelijk een gereduceerd tarief in te voeren voor particuliere initia-

tieven en voor niet-commerciële partijen 
 Met het toevoegen van de artikelnummers 2.2.2.1 tot en met 2.2.3.2 wordt tegemoetgekomen 

aan de wens van belanghebbenden om een gereduceerd tarief in te voeren voor particuliere ini-
tiatieven en voor niet-commerciële partijen die de opvang van inheemse soorten voor hun re-
kening willen nemen. Dit om de drempel om voor soortenbescherming ontheffingen aan te  
vragen te verkleinen. 

 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 

Als gevolg van het aanpassen van de leges voor de Natuurbeschermingswet en het bijstellen van het 
verwachte aantal verwachte aanvragen voor het jaar 2018 worden de opbrengsten lokale heffingen 
voor 2018 in de 1e begrotingswijziging aangepast van een opbrengst van € 564.000,-- naar  
€ 473.000,--. 
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Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Publicatie in het Provinciaal Blad. 

Bijlagen  

1. Conversietabel Bijlage 1 Tarieven (leges) 2017-2018 
2  KPB 2018 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
 
Assen, 31 oktober 2017 
Kenmerk: 42/3.11/2017002822 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J.J. van Aartsen, voorzitter 
drs. W.G.H.M. Rutten, wnd. secretaris 
 

 



Ontwerpbesluit   2017-812-1 

 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 oktober 2017, kenmerk 
42/3.11/2017002822; 
 
gelet op de volgende wetgeving behorende bij: 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen, van deze verordening: 
op de artikelen 220, 220a en 227a van de Provinciewet; 
 
Hoofdstuk 2 Grondwaterheffing, van deze verordening: 
op artikel 7.7 van de Waterwet; 
 
Hoofdstuk 3 Heffing lijst der geldelijke regelingen, van deze verordening: 
op de artikelen 89 tot en met 91 de Wet inrichting landelijk gebied;  
 
Hoofdstuk 4 Ontgrondingenheffing, van deze verordening:  
op artikel 21f van de Ontgrondingenwet; 
 
Hoofdstuk 5 Nazorgheffing, van deze verordening: 
op de artikelen 8.49, 15.42, 15.44 tot en met 15.49 van de Wet milieubeheer; 
 
Hoofdstuk 6 Intrekken van de verordeningen: 
op de artikelen 136 tot en met 139, 220 en 227a van de Provinciewet; 
 
Hoofdstuk 7 Inwerkingtreding en citeertitel: 
op de artikelen 136 tot en met 139, 220 en 227a van de Provinciewet. 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
Bijlage 1 Tarieventabel (leges) behorende bij de Belastingverordening Drenthe 2017 als volgt vast te 
stellen. 
 
 
  



Conversietabel leges 2017 naar 2018

Bijlage 1. Tarieventabel
Nieuwe 
tarieventabel

Artikel 
nieuwe 
tarieventabel

 tarief oud  tarief nieuw 

1. Omgevingsvergunning 1 1

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

nieuw 1.1.2.1  nvt  nvt 

2 2

2.1 Vergunningen op grond van de wet Natuurbescherming

2.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van 
een vergunning voor het realiseren van projecten of andere 
handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de 
minister aangewezen gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 Wet 
natuurbescherming (vm artikel 19d, lid 1 Nbw 1998), bedraagt:

519,26€       760,00€       

2.2 Ontheffingen op grond van de wet Natuurbescherming
2.2.1 Ruimtelijke ingrepen vogels: artikel 3.3., lid 1 vervallen  €   1.728,00  vervallen 

2.2.2 Ruimtelijke ingrepen HR-soorten: artikel 3.8., lid 1 vervallen  €   1.728,00  vervallen 

2.2.3 Ruimtelijke ingrepen overige soorten, artikel 3.10 vervallen  €   1.728,00  vervallen 

Artikelnrs. 
2.2.1, 2.2.2 
en 2.2.3 
samengevo
egd naar 
artikel 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

nieuw
samenvoeging 
tekst 2.2.1 t/m 
2.2.3 oud

2.2.1 1.728,00€    1.728,00€    

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

nieuw ivm 
samenvoeging 
2.2.1 t/m 2.2.3 
oud

2.2.2 nvt nvt

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

nieuw 2.2.2.1 nieuw 310,00€       

2.2.2.2 voor de opvang van inheemse soorten nieuw 2.2.2.2 nieuw 310,00€       

2.2.3 In afwijking van  artikel 2.2.1 tot en met artikel 2.2.2.3 bedraagt het 
tarief voor een wijziging:

nieuw
2.2.3 nvt nvt

2.2.3.1 van de tenaamstelling of de verlenging van de tijdsduur van een 
ontheffing 

nieuw 2.2.3.1 nieuw 310,00€       

2.2.3.2 van een ontheffing voor zover het een  ondergeschikt belang betreft 
(niet inhoudelijke wijziging)

nieuw 2.2.3.2 nieuw 500,00€       

2.2.4 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een ontheffing voor het herbeplanten op andere grond, als bedoeld
in artikel 4.5, eerste lid, Wet natuurbescherming, indien de
herplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels,
bedraagt:

ongewijzigd 576,00€       576,00€       

2.2.5 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een ontheffing voor het herbeplanten op andere grond, als bedoeld
in artikel 4.5, derde lid, Wet natuurbescherming, indien de
herplanting NIET voldoet aan bij provinciale verordening gestelde
regels, bedraagt:

tekstuele 
wijziging; 
toegevoegd 
NIET

1.120,00€    1.120,00€    

2.3 Faunafonds

Conform 2017, toegevoegd artikel 1.1.2.1

Wet Natuurbescherming, artikel hoofdstuk 2.1

Wet Natuurbescherming, artikelen hoofdstuk 2.2

Tarieventabel behorende bij de Belastingverordening Drenthe 2017
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Conversietabel leges 2017 naar 2018

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:

ongewijzigd 300,00€       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:

ongewijzigd

3.1.1 Voor ontgrondingen waarbij bodemspecie wordt verkregen ongewijzigd

verhoogd met een bedrag dat als volgt wordt berekend: ongewijzigd

3.1.2 voor de eerste 50.000 m³, per 100 m³ ongewijzigd

3.1.3 voor de volgende 50.000 m³, per 100 m³ ongewijzigd

3.1.4 voor de volgende 100.000 m³, per 100 m³ ongewijzigd

3.1.5  voor de volgende 300.000 m³, per 100 m³ ongewijzigd

3.1.6 voor de volgende 500.000 m³, per 100 m³ ongewijzigd

3.1.7 voor de resterende hoeveelheid, per 1.000 m³ ongewijzigd

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

ongewijzigd

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

ongewijzigd
tarief 
aanpassing 
afronding

 €      311,25  €      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 gebruikgemaakt mag worden

ongewijzigd
tarief 
aanpassing 
afronding

 €      311,25  €      310,00 

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

ongewijzigd tarief 
aanpassing

 €      186,75  €      310,00 

3.2.3.2 het inhoudelijk aanpassen van de vergunning ongewijzigd  €   1.200,00  €   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:

ongewijzigd

4.1.1. per 1.000 m3 ongewijzigd

4.1.2.

met een aanvangstarief van minimaal
tarief aanpassing

tarief 
aanpassing 
afronding

 €      117,15  €      118,00 

4.2.
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een
wijziging van een vergunning als onder 4.1 waarbij de maximaal te
onttrekken hoeveelheden niet worden gewijzigd, 75% van het
onder 4.1 berekende bedrag aan leges

ongewijzigd

4.3.
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, voor een open Warmte Koude Opslag
(WKO)-systeem, bij een hoeveelheid te verpompen grondwater, af
te ronden naar boven op een veelvoud van 1.000 m3:

ongewijzigd

4.3.1. per 1.000 m3 ongewijzigd

4.3.2

met een aanvangstarief van minimaal
tarief aanpassing

tarief 
aanpassing 
afronding

 €      117,15  €      118,00 

4.4.
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een
wijziging van een vergunning als onder 4.3 waarbij de maximale
hoeveelheden te verpompen grondwater niet worden gewijzigd,
75% van het onder 4.3 berekende bedrag aan leges

ongewijzigd

Conversietabel Bijlage 1 Tarieventabel leges



Conversietabel leges 2017 naar 2018

5. Verkeer en vervoer / wegen / waterwegen

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

ongewijzigd

5.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990  

ongewijzigd  €        60,00  €        60,00 

5.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 
Regeling Voertuigen

ongewijzigd  €        60,00  €        60,00 

5.1.3 tot het verkrijgen van overige ontheffingen krachtens de 
Wegenverkeerswet 1994, de Regeling Voertuigen en het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

ongewijzigd  €        60,00  €        60,00 

5.1.4
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 12.10 en 
artikel 10.14 lid 3 van de Provinciale Omgevingsverordening 
Drenthe

tekstuele 
wijziging en 
toevoeging 
artikel 5.1.6 en 
5.1.6.1

tarief 
aanpassing 
afronding

 €      108,94  €      109,00 

5.1.4.1
als 5.1.4, indien de ontheffing wordt gevraagd voor de oprichting of 
wijziging van een verkooppunt voor motorbrandstoffen

ongewijzigd tarief 
aanpassing 
naar 100%

 €   1.245,31  €   1.245,00 

5.1.5
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de 
Scheepvaartverkeerswet c.q. het Binnenvaartpolitiereglement

ongewijzigd  €        60,00  €        60,00 

5.1.6
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10.14 
sub c, van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

vervallen, 
samengevoegd 
bij 5.1.4

5.1.6.1
als 5.1.6, indien de geldigheidsduur van de ontheffing voor de 
waterwegen maximaal 1 dag bedraagt, tenzij dit stremming van de 
scheepvaart of regeling en/of begeleiding van het 
scheepvaartverkeer door provinciaal personeel met zich brengt

vervallen, 
samengevoegd 
bij 5.1.4

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

ongewijzigd
tarief 
aanpassing 
afronding

 €        73,45  €        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

ongewijzigd tarief 
aanpassing 
afronding

 €      186,75  €      187,00 

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 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. Indien de werkelijke publicatiekosten minder bedragen, 
wordt het lagere bedrag in rekening gebracht.

ongewijzigd

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

ongewijzigd  €      800,00  €      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

ongewijzigd  €      160,00  €      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

ongewijzigd tarief 
aanpassing 
afronding

 €      519,26  €      520,00 
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 Opbrengst/kosten  Baten in 

begroting 2018 verschil 

hoofdstuk omschrijving aantal tijd in min (uur)tarief personele kst overhead to tale kst aantal tarief baten dekkings%
1. Omgevingsvergunning: RUD 225.000,00€            RUD 225.000,00€           225.000,00€      -€                  

1.1 t/m 1.16 Kostendekking is 100%. Inliggende gmeenten factureren 70% van de
lasten, de RUD 30% van de lasten nvt nvt nvt nvt nvt 225.000,00€            225.000,00€           100%

2. Wet Natuurbescherming 287.616,00€            199.570,00€           -88.046,00€            200.000,00€      -430,00€          
2.1 Vergunningen op grond van de wet Natuurbescherming

2.1.1 Realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor
habitats en soorten in een door de minister aangewezen gebied als
bedoeld in artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming (vm artikel 19d, lid 1
Nbw 1998)

150 900            48,00€        108.000,00€      54.000,00€    162.000,00€            150 760,00€       114.000,00€           70%

2.2 Ontheffingen op grond van de wet Natuurbescherming

2.2.1 nieuw
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

24 2.160         48,00€        41.472,00€        20.736,00€    62.208,00€              24 1.728,00€    41.472,00€             67%

2.2.2 nieuw In afwijking van artikel 2.2.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling 
nemen van een ontheffing als bedoeld in dit lid:

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

3 2.160         48,00€        5.184,00€          2.592,00€      7.776,00€               3 300,00€       900,00€                  12%

2.2.2.2 nieuw voor de opvang van inheemse soorten 3 2.160         48,00€        5.184,00€          2.592,00€      7.776,00€               3 300,00€       900,00€                  12%
2.2.3 nieuw Wijziging van een vergunning als bedoeld onder artikel 2.2.2, artikel 

2.2.2.1 en artikel 2.2.2.2
2.2.3.1 nieuw Wijziging van de tenaamstelling of de verlenging van de tijdsduur van 

een ontheffing 
1 240            48,00€        192,00€             96,00€           288,00€                  1 310,00€       310,00€                  108%

2.2.3.2 nieuw Wijziging van een ontheffing voor zover het een wijziging van
ondergeschikt belang betreft (niet inhoudelijke wijziging) 1 480            48,00€        384,00€             192,00€         576,00€                  1 500,00€       500,00€                  87%

2.2.4 Ontheffing herplantplicht, artikel 4.5 lid 1 Wnb tbv herplant op andere 
grond

18 720            48,00€        10.368,00€        5.184,00€      15.552,00€              18 576,00€       10.368,00€             67%

2.2.5 Vrijstelling herplantplicht artikel 4.5, lid 3 Wnb 1 1.200         48,00€        960,00€             480,00€         1.440,00€               1 1.120,00€    1.120,00€               78%

2.3 Faunafonds 

2.3.1
Faunafonds, aanvraag verlening tegemoetkoming bedoeld in artikel 6.1, 
eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming

100 300,00€      30.000,00€              100 300,00€       30.000,00€             100%

3. Ontgrondingen 28.944,00€              13.950,00€             -14.994,00€            15.000,00€        -1.050,00€       

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 4 4.800         48,00€        15.360,00€        7.680,00€      23.040,00€              4 311,25€       

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 3,16€          
3.1.6 voor de volgende 500.000 m3, per 100 m3 1,86€          
3.1.7 voor de resterende hoeveelheid, per 1000 m3 9,33€          
3.1.2 t/m 3.1.7 Raming baten 2018 10.000,00€             43%
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 2.160         48,00€        -€                   -€              -€                        

0

310,00€       -€                        nvt
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 gebruikgemaakt mag worden 3 480            48,00€        1.152,00€          576,00€         1.728,00€               

3
310,00€       930,00€                  54%

3.2.3.1 het zonder inhoudelijke verandering van de vergunning aanpassen van
de tenaamstelling 2 240            48,00€        384,00€             192,00€         576,00€                  2 310,00€       620,00€                  108%

3.2.3.2 het inhoudelijk aanpassen van de vergunning 2 1.500         48,00€        2.400,00€          1.200,00€      3.600,00€               2 1.200,00€    2.400,00€               67%
4. Grondwater 46.656,00€              10.000,00€             -36.656,00€            10.000,00€        -€                  

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. per 1.000 m3

4.1.2. met een aanvangstarief van minimaal 2 2160 48,00€        3.456,00€          1.728,00€      5.184,00€               

Belastingverordening Drenthe 2017
Bijlage 1, tarieventabel Leges

Kosten obv aantallen x tarief Opbrengsten obv aantallen x tarief
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4.2. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een
wijziging van een vergunning als onder 4.1 waarbij de maximaal te
onttrekken hoeveelheden niet worden gewijzigd, 75% van het onder 4.1
berekende bedrag aan leges 1 2160 48,00€        1.728,00€          864,00€         2.592,00€               

4.3.
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, voor een open Warmte Koude Opslag (WKO)-systeem, bij
een hoeveelheid te verpompen grondwater, af te ronden naar boven op
een veelvoud van 1.000 m3: 48,00€        -€                   -€              -€                        

4.3.1. per 1.000 m3 10 48,00€        -€                   -€              -€                        
4.3.2 met een aanvangstarief van minimaal 10 2160 48,00€        17.280,00€        8.640,00€      25.920,00€              
4.4. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een

wijziging van een vergunning als onder 4.3 waarbij de maximale
hoeveelheden te verpompen grondwater niet worden gewijzigd, 75%
van het onder 4.3 berekende bedrag aan leges 5 2160 48,00€        8.640,00€          4.320,00€      12.960,00€              

4.1 t/m 4.4 Raming 2017  €            10.000,00 21%
5. Verkeer en vervoer, wegen en waterwegen 47.808,00€              20.575,00€             -27.233,00€            23.500,00€        3.043,00€        

5.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

5.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990  15 180  €       48,00  €         2.160,00  €     1.080,00  €              3.240,00 15         €        60,00  €                 900,00 28%

5.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 Regeling
Voertuigen 15 180  €       48,00  €         2.160,00  €     1.080,00  €              3.240,00 15         €        60,00  €                 900,00 28%

5.1.3 tot het verkrijgen van overige ontheffingen krachtens de
Wegenverkeerswet 1994, de Regeling Voertuigen en het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 55 180  €       48,00  €         7.920,00  €     3.960,00  €             11.880,00 55         €        60,00  €              3.300,00 28%

5.1.4
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 12.10 en
artikel 10.14 lid 3 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 130 180  €       48,00  €       18.720,00  €     9.360,00  €             28.080,00 130       €      109,00  €            14.170,00 50%

5.1.4.1
als 5.1.4, indien de ontheffing wordt gevraagd voor de oprichting of
wijziging van een verkooppunt voor motorbrandstoffen 1 960  €       48,00  €            768,00  €        384,00  €              1.152,00 1           €   1.245,00  €              1.245,00 108%

5.1.5 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de
Scheepvaartverkeerswet c.q. het Binnenvaartpolitiereglement 1 180  €       48,00  €            144,00  €          72,00  €                 216,00 1           €        60,00  €                   60,00 28%

6. Diversen 576,00€                  384,00€                  67% -192,00€                 -€                    

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 1 240  €       48,00  €            192,00  €          96,00  €                 288,00 1           €        74,00  €                   74,00 26%

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 1 240  €       48,00  €            192,00  €          96,00  €                 288,00 1          310,00€        €                 310,00 108%

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 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. Indien de
werkelijke publicatiekosten minder bedragen, wordt het lagere bedrag in 
rekening gebracht. 1 0  €       48,00  €                    -    €               -    €                         -   1           €                         -   

7. Luchtvaart RUD 10.944,00€              RUD 2.600,00€               -8.344,00€              

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 1 2160  €       48,00  €         1.728,00  €        864,00  €              2.592,00 1           €      800,00  €                 800,00 31%

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 8 600  €       48,00  €         3.840,00  €     1.920,00  €              5.760,00 8           €      160,00  €              1.280,00 22%

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 1 2160  €       48,00  €         1.728,00  €        864,00  €              2.592,00 1           €      520,00  €                 520,00 20%

-175.465,00            

Totaal  €           647.544,00  €          472.079,00 73% -175.465,00€          473.500,00€      -1.421,00€       
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