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Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2013-594-1

1

lnleiding

Conform het laatstelijk gewijzigde besluit van uw Staten van 7 juli 2010 dienen de legestarieven
jaarlijks te worden aangepast aan het Consumenten Prijs lndexcijfer en dient de bestaande Leges-
verordening te worden geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving en daarnaast te
worden getoetst op rechtmatigheid.

Advies

De Legesverordening Provincie Drenthe 2010 wijzigen conform overeenkomstig bijgevoegd

ontwerp-besluit.

Beoogd effect

Een op basis van nieuwe wet- en regelgeving geactualiseerde provinciale Legesverordening
Het actueel houden van de legestarieven.

Argumenten

1.1 ln artikel 6, lid 2, van de Legesverordenlng 2010 is aangegeven dat de tarieventabel jaarlijks zal
worden aangepast op basrs van het CPI van hef CBS.

Jaarlijks vindt een correctieberekening plaats op het voorgestelde wijzigingspercentage van het voor-
gaande jaar op basis van het voor dat jaar geldende definitieve CPl.
De tarieven van de laatst vastgestelde tarieventabel worden verhoogd met 1,56%, welk tarief is op-
gebouwd uit de vastgestelde CPI voor 2012 en de begrote CPI voor 201 3.

1.2 Aanpassing artikel 8, Iid 4
ln de uitvoering geeft het huidige artikel onduidelijkheid wanneer een voorlopige aanslag onverhoopt
te laag wordt opgelegd. Door aanpassing van dit artikel zijn deze onduidelijkheden weggenomen en

kan er geen interpretatieverschil meer ontstaan.

Uitvoering

Tijdsplanning
4 december 2013
1 B december 2013
20 december 2013
1januari2014

Behandeling Statencommissie FCBE
Behandeling PS
Publicatie Provinciaal Blad

I nwerkingtred ing gewijzigde Legesverordening Provincie Drenthe 20 1 0
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Risico's

Rubriek 3. Omgevingsvergunning, artikel 3.13.2 Natuurbeschermingswet (NBW) van de tarieventabel,
geen verhoging van tarief 2013

Als gevolg van het Groenmanifest is het aantal aanvragen voor een vergunning in het kader van de

NBW 1998 aanzienlijk toegenomen. Vanaf 2011 zijn in totaal 530 vergunningen verleend. Voor de
verwerking hiervan is een aanzienlijke extra personele inzet (inhuur) en dus kosten noodzakelijk. ln

verband met het succes van het Groenmanifest is overigens een tijdelijke opschorting van het Groen-

manifest afgekondigd om te voorkomen dat te veel ontwikkelruimte in te korte tijd wordt verleend.

De daadwerkelijke kosten voor de vergunningverlening bedragen € 1.650,-- per vergunning. Voor-
gesteld wordt om het huidige legestarief van € 500,-- slechts te indexeren en niet te verhogen tot het

kostendekkende tarief .

Reden hiervoor is dat het legestarief afwijkt van de gehanteerde leges van de Drentse gemeenten.

lndien men via de gemeente een omgevingsvergunning inclusief NBW-vergunning aanvraagt varieert

het gemeentelijke legestarief namelijk van € 0,- tot circa € 400,--.

Doordat de leges niet worden aangepast aan de daadwerkelijke kosten wordt niet voldaan aan het

uitgangspunt van de provincie Drenthe dat kosten ook daadwerkelijk bij de aanvrager van een ver-
gunning in rekening worden gebracht en dus niet ten laste komen van het provinciale budget.

Europese context
Niet van toepassing

Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.

Extern betrokkenen
Niet van toepassing.

Communicatie
Publicatie in het Provinciaal Blad

Bijlagen
1 . Legesverordening Provincie Drenthe 2010 + tarieventabel

Ter inzage in kamer C0.39

Geen.

Assen, 16 oktober 2013
Ken m erk: 421 3.1 21 201 3007 488

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

J. Tichelaar, voorzitter

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris



o besluit 201 3-594-1

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 oktober 201 3, kenmerk

4213.1212013007488;

gelet op de Provinciewet;

BESLUITEN

De bestaande Legesverordening Provincie Drenthe 2010 als volgt te wijzigen:

1. Artikel B, lid 4 komt te luiden:

lndien het verschuldigde bedrag als bedoeld in het derde lid op het moment van het in behan-
deling nemen van de aanvraag nog niet definitief kan worden vastgesteld, wordt een voorlo-
pige aanslag opgelegd tot het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vast-
gesteld op basis van de ingediende aanvraag. De voorlopige vordering moet altijd gevolgd

worden door een definitieve aanslag. Het voorlopig gevorderde bedrag wordt verrekend met

het definitief vastgestelde bedrag van de verschuldigde leges.

2. De tarieventabel van de bestaande Legesverordening Provincie Drenthe 2010 te wijzigen zo-
als in de bijlage is aangegeven. De voorgestelde wijzigingen van de tarieventabel treden in

werking per 1 januari2014.

Assen, 18 december 2013

Provinciale Staten voornoemd,

griffier , voorzitter

wa/coll



 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Drenthe 2010  

   

1. Algemeen Tarief in € 

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

tot het verstrekken van kopieën, uittreksels en samenvattingen van 

documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

 

 per bladzijde 0,19 

 met een minimum van 2,97 

1.2 Vervallen  

2. Bestuursstukken  

2.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verstrekken van een afschrift van een 
 

2.1.1 exemplaar van de provinciale Begroting, met bijbehorende stukken 21,29 

2.1.2 exemplaar van de provinciale Rekening, met bijbehorende stukken 21,29 

2.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verstrekken van een afschrift van: 
 

2.2.1 een verslag van een vergadering van een vergadering van (een 

commissie van) provinciale of gedeputeerde staten 
 

 per bladzijde 0,19 

 met een minimum van    2,97 

2.2.2  de stukken behorende bij een vergadering van (een commissie van) 

provinciale of gedeputeerde staten  

 per bladzijde 0,19 

 met een minimum van 2,97 

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

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op: 
 

2.3.1 de verslagen van vergaderingen van provinciale staten 26,45 

2.3.2 de verslagen van vergaderingen van commissies uit provinciale staten, 

per commissie 
17,36 

2.3.3 de stukken behorende bij een vergadering van provinciale staten, met 

uitzondering van de stukken genoemd onder 2.1 
209,35 

2.3.4 de stukken behorende bij een vergadering van de commissies uit 

provinciale staten, met uitzondering van de stukken genoemd onder 

2.1, per commissie 

111,87  



2.4 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot: 

 

2.4.1 Een afzonderlijk exemplaar van het Provinciaal Blad  

 per bladzijde 0,19 

 met een minimum van  2,97 

2.4.2 het verstrekken van een jaarabonnement op het Provinciaal Blad 31,78 

 
Onder jaarabonnement wordt in dit hoofdstuk verstaan een 

abonnement gedurende een kalenderjaar. 

 

3. Omgevingsvergunning  

 Bouwkosten  

3.1 Onder ‘bouwkosten’ wordt in deze rubriek verstaan de 

Aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 

1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de 

uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, 

of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten 

(exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2631, 

uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of 

gewijzigd. 

 

 Schetsplan/vooroverleg  

3.2 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 3.3 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. 

 

 Bouwen van een bouwwerk  

 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: 

 

3.3.1 indien de bouwkosten niet meer bedragen dan 20.000 213,08 

+ 2,75 % van de bouwkosten 

   

3.3.2 van € 20.000 tot € 50.000 771,64 

+ 2,5% over de bouwkosten boven € 20.000 

   

3.3.3 van € 50.000 tot € 100.000 1.533,32 

+ 2,0% over de bouwkosten boven € 50.000 



3.3.4 van € 100.000 tot € 400.000 2.548,88 

+ 1,9% over de bouwkosten boven € 100.000 

   

3.3.5 van € 400.000 tot € 1.000.000 8.337,61 

+ 1,8% over de bouwkosten boven € 400.000 

   

3.3.6 van € 1.000.000 tot € 5.000.000 19.305,74 

+ 1,75% over de bouwkosten boven € 1.000.000 

   

3.3.7 van € 5.000.000 tot € 25.000.000 90.395,41 

+ 0,25% over de bouwkosten boven € 5.000.000 

   

3.3.8 indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000.000,- 141.173,75 

   

3.3.9 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 3.2 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 

onderdeel 3.3. 

 

 Beoordeling aanvullende gegevens  

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvullende 

gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag tot het verstrekken 

van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld 

in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo al in behandeling is genomen 

Nihil 

 Toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan  

3.5 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo wordt verhoogd, 

indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien 

waarvan: 

 

3.5.1 een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, Wro wordt 

verleend, met 
Nihil 

3.5.2 toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, met Nihil 



3.5.3 artikel 50a Woningwet wordt toegepast, met Nihil 

 Planologisch strijdig gebruik gronden en bouwwerken  

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

tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder c, Wabo tot het gebruiken van gronden of 

bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of beheersverordening 

als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onder a sub 1 Wabo 

 

3.6.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking) wordt het op grond van 

onderdeel 3.3 verschuldigde bedrag verhoogd met 

521,73 

3.6.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse afwijking) wordt het op grond van onderdeel 

3.3 verschuldigde bedrag verhoogd met: 

5.217,31 

 Slopen  

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

tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder g Wabo voor het slopen van een bouwwerk in 

gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of 

voorbereidingsbesluit is bepaald, dan wel als bedoeld in artikel 2.2, 

eerste lid, onderdeel a Wabo voor het slopen van een bouwwerk voor 

zover daarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke verordening 

een vergunning of ontheffing is vereist 

1.065,40 

 Aanleggen of verandering brengen in een weg  

3.8 Het tarief bedraagt 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 

671,20 

 Uitwegen  

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

tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, 

eerste lid, onder 2 Wabo voor het maken, hebben, veranderen of 

veranderen van het gebruik van een uitweg 

383,54 

 Alarminstallatie  

3.10 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 

191,77 



 Handelsreclame  

3.11 Het tarief bedraagt 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 

383,54 

 Opslag van roerende zaken  

3.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning 

als bedoeld in: 
 

3.12.1 artikel 2.2, eerste lid, onder j Wabo voor het opslaan van roerende 

zaken in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente 
287,66 

3.12.2 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 of de 

gemeente toe te staan roerende zaken worden opgeslagen 

287,66 

  

Handelingen in een beschermd natuurgebied/gevolgen voor habitats 

en soorten  

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

van een vergunning:                      

3.13.1 met betrekking tot handelingen in een beschermd natuurgebied die 

schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de 

natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten als 

bedoeld in artikel 16, eerste of vierde lid Natuurbeschermingswet 

1998 

260,87 

3.13.2 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 19d, eerste lid Natuurbeschermingswet 1998  

507,80 

 Ontheffing Flora- en Faunawet  

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

van een ontheffing als bedoeld in artikel 75, derde lid Flora- en 

Faunawet  

260,87 

 Toestemmingen uit gemeentelijke, provinciale en 

waterschapsverordeningen 
 

3.15 Het tarief bedraagt 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 

Nihil 

   



Overige omgevingsvergunningen 

3.16 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. 

 

 Omgevingsvergunning in twee fasen  

3.17 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: 

 

3.17.1 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 

 

3.17.2 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 

 

 Geringe wijziging  

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

tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de 

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project  

799,05 

4. Ontgrondingen  

4.1 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:  

4.1.1 Voor ontgrondingen waarbij bodemspecie wordt verkregen  304,37 

 verhoogd met een bedrag dat als volgt wordt berekend:  

4.1.2 voor de eerste 50.000 m³, per 100 m³ 12,16 

4.1.3 voor de volgende 50.000 m³, per 100 m³ 9,12 

4.1.4 voor de volgende 100.000 m³, per 100 m³ 6,04 

4.1.5  voor de volgende 300.000 m³, per 100 m³ 3,04 

4.1.6 voor de volgende 500.000 m³, per 100 m³ 1,82 

4.1.7 voor de resterende hoeveelheid, per 1.000 m³ 9,12 



4.1.8 zulks op basis van de in profiel berekende hoeveelheid te verkrijgen 

bodemspecie, naar boven afgerond op 100 m³ respectievelijk 1.000 

m³, met een minimum per hectare (naar boven afgerond op hele 

hectares) van de oppervlakte van het terrein waarvoor de vergunning 

is verleend van 

182,66 

4.2 voor andere ontgrondingen, per hectare van de oppervlakte (naar 

boven afgerond op hele hectares) van het terrein waarvoor de 

vergunning is verleend 

60,82 

 Onder ontgrondingen bedoeld in 4.2 worden mede begrepen 

ontgrondingen bestaande uit egalisatie van gronden gebezigd voor de 

uitoefening van land-, tuin- of bosbouw, waarbij maximaal 500 m³ 

bodemspecie wordt verkregen en aangewend voor eigen gebruik door 

het bedrijf waartoe die gronden behoren. 

 

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

tot: 
  

 

4.3.1 

 

wijziging van een vergunning als bedoeld onder 4.1 indien de 

wijziging betrekking heeft op vergroting van het te ontgronden terrein 

of van de hoeveelheid te verkrijgen bodemspecie: het onder 4.1 

omschreven tarief, voor zover het de vergroting betreft 

  

4.3.2 wijziging van een vergunning als bedoeld onder 4.1 indien de 

wijziging betrekking heeft op verlenging van de tijdsduur waarbinnen 

van de vergunning gebruik gemaakt mag worden 

304,37 

4.3.3 andere wijzigingen (waaronder begrepen het zonder inhoudelijke 

verandering van de vergunning aanpassen van de tenaamstelling) 
182,62 

4.4 Indien wijzigingen als bedoeld in 4.3.2 en 4.3.3 betrekking hebben op 

een  ontgronding als bedoeld in 4.2, wordt het in 4.2 vermelde tarief 

toegepast voor het geval dit tot een lager bedrag leidt dan toepassing 

van het tarief vermeld in 4.3.2, respectievelijk 4.3.3. 

 

5.  Grondwater  

5.1 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 ontrekken water, af te ronden naar 

boven op een veelvoud van 1.000 m3: 

 

5.1.1 per 1.000 m3 4,70 

5.1.2 met een aanvangstarief van minimaal  114,56 

5.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een 

wijziging van een vergunning als onder 5.1 waarbij de maximaal te 

onttrekken hoeveelheden niet worden gewijzigd, 75% van het onder 

5.1 berekende bedrag aan leges 

 



5.3 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: 

 

5.3.1 per 1.000 m3 4,70 

5.3.2 met een aanvangstarief van minimaal  114,56 

5.4 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een 

wijziging van een vergunning als onder 5.3 waarbij de maximale 

hoeveelheden te verpompen grondwaterhoeveelheden niet worden 

gewijzigd, 75% van het onder 5.1 berekende bedrag aan leges 

 

6. Verkeer en vervoer / wegen / waterwegen  

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

 

6.1.1 

 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990  

 

59,02 

6.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 

Regeling Voertuigen 
59,02 

6.1.3 tot het verkrijgen van overige ontheffingen krachtens de 

Wegenverkeerswet 1994, de Regeling Voertuigen en het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990 

59,02 

6.1.4 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 12.11 van 

de Provinciale omgevingsverordening 2009 
106,53 

6.1.4.1 als 6.1.5, indien de ontheffing wordt gevraagd voor de oprichting of 

wijziging van een verkooppunt voor motorbrandstoffen 
1.217,79 

6.1.4.2 als 6.1.5, indien de geldigheidsduur van de ontheffing voor de 

landwegen maximaal 8 dagen bedraagt 

                   

30,39 

6.1.5 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de 

Scheepvaartverkeerswet c.q. het Binnenvaartpolitiereglement 

                   

59,02 

6.1.6 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10.16, 

derde lid van de Provinciale omgevingsverordening 2009 

                   

106,53 

6.1.6.1 als 6.1.7, 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 

30,39 

 

 

 

 

 



7. Ambulancevervoer 

7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

onder a, van de Wet ambulancevervoer, Staatsblad 1971, nummer 369 

721,23 

7.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor een besluit van gedeputeerde staten voortvloeiende uit 

de onder 7.1 genoemde vergunning 

71,83 

8. Diversen  

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

om een beschikking op verzoekschriften aan provinciale staten, 

gedeputeerde staten en de Commissaris van de Koningin, voor zover 

die beschikking niet valt onder een van de voorgaande hoofdstukken, 

inclusief hoofdstuk 8 

15,11 

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

om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en 

Horecawet 

808,67 

 

8.3 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om de 

tenaamstelling van een vergunning, ontheffing, andersoortige 

toestemming of abonnement te wijzigen 

 

182,62 

8.4 Voorts wordt voor de hoofdstukken 4 tot en met 8 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. 

 

9. Vervallen  

10. Luchtvaart  

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

voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.43 van de Wet luchtvaart 
782,60 

10.2 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 

156,52 

 

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

voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.64 van de Wet luchtvaart 

507,78 
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Legesverordening provincie Drenthe 2010 
 

Artikel 1, Begripsomschrijving 

In deze verordening wordt verstaan onder in behandeling nemen: 

a. indien met betrekking tot de gevraagde dienst advies moet worden ingewonnen van 

daartoe aangewezen bestuursorganen: de cluster van activiteiten die aanvangt met 

de schriftelijke bekendmaking dat de aanvraag is ontvangen en met het verzoek om 

advies is doorgezonden naar de aangewezen bestuursorganen; 

b. in alle andere gevallen: de cluster van activiteiten die aanvangt met de mondelinge 

of schriftelijke bekendmaking dat de aanvraag is ontvangen en in behandeling zal 

worden genomen. 

 

Artikel 2, Belastbaar feit 

1. Onder de naam leges worden rechten geheven, als bedoeld in artikel 223, lid I, sub 

b, van de Provinciewet, ter zake van het door of vanwege de provincie verlenen van 

diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

2. De leges worden geheven voor het in behandeling nemen van de aanvraag, waarbij 

de kosten van behandeling van de aanvraag mede in aanmerking worden genomen.  

 

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, Belastingplicht 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de 

dienst wordt aangevraagd. 

 

Artikel 5, Vrijstellingen 

Leges worden niet geheven voor: 

a. diensten of stukken die ingevolge enig wettelijk voorschrift kosteloos moeten 

worden verstrekt of afgegeven; 

b. diensten en stukken aangevraagd in het openbaar belang door of vanwege openbare 

besturen, alsmede door instellingen en organen werkzaam ten algemenen nutte en 

door publiciteitsorganen, met dien verstande dat dit slechts geldt voor stukken als 

bedoeld in hoofdstuk 1 of 2 van de tarieventabel en dat aan de aanvrager niet meer 

dan 1 exemplaar van hetzelfde stuk wordt afgegeven.  

c. 1 abonnement op het Provinciaal blad van de gemeente- en waterschapsbesturen in 

de provincie Drenthe; 

d. stukken houdende een besluit omtrent verlening van een provinciale subsidie; 

e. diensten of stukken aangevraagd door of ten behoeve van partijen in een 

beroepsprocedure tot telkens: 

1. 1 afschrift van de ter inzage liggende stukken, tenzij de stukken of afschriften 

daarvan reeds in het bezit van betrokken partijen zijn; 
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2. 1 exemplaar van de beslissing op het beroep; 

f. afgifte op hun verzoek aan de in de provincie Drenthe gevestigde of werkzaam 

zijnde politieke groeperingen die, na de laatstgehouden statenverkiezing in de 

provincie Drenthe, zijn vertegenwoordigd in provinciale staten, van ten hoogste 5 

exemplaren van de gedrukte stukken die zijn bestemd om in de openbare 

vergaderingen van provinciale staten te worden behandeld en van de verslagen van 

die vergaderingen, alsmede voor de afgifte van ten hoogste van de stukken die zijn 

bestemd om in de openbare vergaderingen van commissies uit provinciale staten te 

worden behandeld en van de verslagen van die vergaderingen. 

 

Artikel 6, Tarieventabel 

1. De leges worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel.  

2. Gedeputeerde staten passen jaarlijks de tarieventabel aan op basis van het 

consument prijs-indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 

Artikel 7, Wijze van heffing 

De leges worden geheven door een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke 

kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere 

schriftuur. 

 

Artikel 8, Tijdstip van betaling  

1. Bij een verzoek om toezending van stukken als bedoeld in de tarieventabel onder 

hoofdstuk 1, met uitzondering van rubriek 1.1 of 2, ontvangt de aanvrager een 

gedagtekende nota, die moet worden voldaan alvorens de desbetreffende stukken 

worden toegezonden. 

2. Bij een verzoek om afgifte van stukken als bedoeld in de tarieventabel onder de 

hoofdstukken 1 of 2 moeten de leges terstond door de aanvrager worden betaald 

aan de hand van een gedagtekende nota. 

3. Bij de indiening van een aanvraag als bedoeld in de tarieventabel onder hoofdstuk 

1.1 of de hoofdstukken 3 tot en met 8 ontvangt de aanvrager binnen 2 weken een 

gedagtekende nota waarin het verschuldigde bedrag staat vermeld, die binnen 4 

weken na verzending moet worden voldaan. 

4. Indien het verschuldigde bedrag als bedoeld in het derde lid op het moment van het 

in behandeling nemen van de aanvraag nog niet definitief kan worden vastgesteld, 

wordt een voorlopige aanslag opgelegd tot het bedrag waarop de vordering 

vermoedelijk zal worden vastgesteld op basis van de ingediende aanvraag. De 

voorlopige vordering moet altijd gevolgd worden door een definitieve aanslag. Het 

voorlopig gevorderde bedrag wordt verrekend met het definitief vastgestelde bedrag 

van de verschuldigde leges. 

 

Artikel 9, Kwijtschelding 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 10, Teruggaaf 
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1. Aan de belastingplichtige wordt op een aanvraag als bedoeld in artikel 229 van de 

Provinciewet (Staatsblad 1997, nummer 189) een teruggaaf van de verschuldigde 

leges verleend van 50% ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst: 

a. indien een aanvraag om vergunning of ontheffing, waaromtrent advies is 

ingewonnen van daartoe aangewezen organen, niet zal worden behandeld; 

b. indien de weigering van de aangevraagde vergunning of ontheffing 

onherroepelijk is geworden;  

c. indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing wordt 

ingetrokken voordat de gevraagde beschikking is gegeven. 

2. Bij het onherroepelijk worden van een gedeeltelijke weigering van een 

aangevraagde vergunning of ontheffing als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, 

wordt op aanvraag teruggaaf van een evenredig gedeelte van de verschuldigde 

leges verleend tot een maximum van 50% van de verschuldigde leges. 

3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt geen teruggaaf 

verleend, indien de verschuldigde leges minder bedragen dan € 56,--. 

 

Artikel 11, Inwerkingtreding, overgangsbepalingen en citeertitel 

1. De Legesverordening provincie Drenthe 1996 van 17 april 1996, goedgekeurd bij 

Koninklijk besluit van 10 juni 1996, nummer 96.003100, wordt ingetrokken met 

ingang van de in het derde lid genoemde datum van inwerkingtreding, met dien 

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 

datum hebben voorgedaan. 

2. De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening provincie Drenthe 2010. 
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TARIEVENTABEL  

BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING PROVINCIE DRENTHE 2010  

 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Drenthe 

2010 

 

   

1. Algemeen Tarief in € 

1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van kopieën, uittreksels en 

samenvattingen van documenten op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur 

 

 per bladzijde 0,19 

 met een minimum van 2,97 

1.2 Vervallen  

2. Bestuursstukken  

2.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een 
 

2.1.1 exemplaar van de provinciale Begroting, met bijbehorende stukken 21,29 

2.1.2 exemplaar van de provinciale Rekening, met bijbehorende stukken 21,29 

2.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van: 
 

2.2.1 een verslag van een vergadering van een vergadering van (een 

commissie van) provinciale of gedeputeerde staten 
 

 per bladzijde 0,19 

 met een minimum van 2,97 

2.2.2  de stukken behorende bij een vergadering van (een commissie 

van) provinciale of gedeputeerde staten  

 per bladzijde 0,19 

 met een minimum van 2,97 

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een 

kalenderjaar op: 

 

2.3.1 de verslagen van vergaderingen van provinciale staten 26,45 

2.3.2 de verslagen van vergaderingen van commissies uit provinciale 17,36 
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staten, per commissie 

2.3.3 de stukken behorende bij een vergadering van provinciale staten, 

met uitzondering van de stukken genoemd onder 2.1 
209,35 

2.3.4 de stukken behorende bij een vergadering van de commissies uit 

provinciale staten, met uitzondering van de stukken genoemd 

onder 2.1, per commissie 

111,87  

2.4 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot: 

 

2.4.1 Een afzonderlijk exemplaar van het Provinciaal Blad  

 per bladzijde 0,19 

 met een minimum van  2,97 

2.4.2 het verstrekken van een jaarabonnement op het Provinciaal Blad 31,78 

 
Onder jaarabonnement wordt in dit hoofdstuk verstaan een 

abonnement gedurende een kalenderjaar. 

 

3. Omgevingsvergunning  

 Bouwkosten  

3.1 Onder ‘bouwkosten’ wordt in deze rubriek verstaan de 

Aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in 

paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden 

voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te 

voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de 

bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad 

NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is 

vervangen of gewijzigd. 

 

 Schetsplan/vooroverleg  

3.2 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 3.3 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. 

 

 Bouwen van een bouwwerk  

 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: 

 

3.3.1 indien de bouwkosten niet meer bedragen dan 20.000 213,08 
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+ 2,75 % van de bouwkosten 

   

3.3.2 van € 20.000 tot € 50.000 771,64 

+ 2,5% over de bouwkosten boven € 20.000 

   

3.3.3 van € 50.000 tot € 100.000 1.533,32 

+ 2,0% over de bouwkosten boven € 50.000 

   

3.3.4 van € 100.000 tot € 400.000 2.548,88 

+ 1,9% over de bouwkosten boven € 100.000 

   

3.3.5 van € 400.000 tot € 1.000.000 8.337,61 

+ 1,8% over de bouwkosten boven € 400.000 

   

3.3.6 van € 1.000.000 tot € 5.000.000 19.305,74 

+ 1,75% over de bouwkosten boven € 1.000.000 

   

3.3.7 van € 5.000.000 tot € 25.000.000 90.395,41 

+ 0,25% over de bouwkosten boven € 5.000.000 

   

3.3.8 indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000.000,- 141.173,75 

   

3.3.9 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 3.2 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 onderdeel 3.3. 
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 Beoordeling aanvullende gegevens  

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag tot 

het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een 

bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo al in 

behandeling is genomen 

Nihil 

 Toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan  

3.5 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een 

bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo 

wordt verhoogd, indien de aanvraag betrekking heeft op een 

bouwwerk ten aanzien waarvan: 

 

3.5.1 een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, Wro wordt 

verleend, met 
Nihil 

3.5.2 toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, met Nihil 

3.5.3 artikel 50a Woningwet wordt toegepast, met Nihil 

 Planologisch strijdig gebruik gronden en bouwwerken  

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo tot het gebruiken van 

gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of 

beheersverordening als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onder a 

sub 1 Wabo 

 

3.6.1 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo 

wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) wordt het op 

grond van onderdeel 3.3 verschuldigde bedrag verhoogd met 

521,73 

3.6.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo 

wordt toegepast (buitenplanse afwijking) wordt het op grond van 

onderdeel 3.3 verschuldigde bedrag verhoogd met: 

5.217,31 

 Slopen  

3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onder g Wabo voor het slopen van een 

bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 

beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, dan wel 

als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a Wabo voor het 

slopen van een bouwwerk voor zover daarvoor krachtens 

provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of 

ontheffing is vereist 

1.065,40 
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 Aanleggen of verandering brengen in een weg  

3.8 Het tarief bedraagt 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 

671,20 

 Uitwegen  

3.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in 

artikel 2.2, eerste lid, onder 2 Wabo voor het maken, hebben, 

veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg 

383,54 

 Alarminstallatie  

3.10 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 

191,77 

 Handelsreclame  

3.11 Het tarief bedraagt 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 

383,54 

 Opslag van roerende zaken  

3.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

vergunning als bedoeld in: 
 

3.12.1 artikel 2.2, eerste lid, onder j Wabo voor het opslaan van roerende 

zaken in een aangewezen gedeelte van de provincie of de 

gemeente 

287,66 

3.12.2 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 of de gemeente toe te staan roerende zaken worden 

opgeslagen 

287,66 

  

Handelingen in een beschermd natuurgebied/gevolgen voor 

habitats en soorten  
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3.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag van een vergunning:                     

3.13.1 met betrekking tot handelingen in een beschermd natuurgebied die 

schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de 

natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten als 

bedoeld in artikel 16, eerste of vierde lid Natuurbeschermingswet 

1998 

260,87 

3.13.2 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 19d, eerste lid 

Natuurbeschermingswet 1998  

507,80 

 Ontheffing Flora- en Faunawet  

3.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 75, derde lid 

Flora- en Faunawet  

260,87 

 Toestemmingen uit gemeentelijke, provinciale en 

waterschapsverordeningen 
 

3.15 Het tarief bedraagt 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 

Nihil 

 Overige omgevingsvergunningen  

3.16 
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. 

 

 Omgevingsvergunning in twee fasen  

3.17 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: 

 

3.17.1 eerste fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 

tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de 
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aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan 

3.17.2 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 

 

 Geringe wijziging  

3.18 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, 

naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het 

project  

799,05 

4. Ontgrondingen  

4.1 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:  

4.1.1 Voor ontgrondingen waarbij bodemspecie wordt verkregen  304,37 

 verhoogd met een bedrag dat als volgt wordt berekend:  

4.1.2 voor de eerste 50.000 m³, per 100 m³ 12,16 

4.1.3 voor de volgende 50.000 m³, per 100 m³ 9,12 

4.1.4 voor de volgende 100.000 m³, per 100 m³ 6,04 

4.1.5  voor de volgende 300.000 m³, per 100 m³ 3,04 

4.1.6 voor de volgende 500.000 m³, per 100 m³ 1,82 

4.1.7 voor de resterende hoeveelheid, per 1.000 m³ 9,12 

4.1.8 zulks op basis van de in profiel berekende hoeveelheid te 

verkrijgen bodemspecie, naar boven afgerond op 100 m³ 

respectievelijk 1.000 m³, met een minimum per hectare (naar 

boven afgerond op hele hectares) van de oppervlakte van het 

terrein waarvoor de vergunning is verleend van 

182,66 

4.2 voor andere ontgrondingen, per hectare van de oppervlakte (naar 

boven afgerond op hele hectares) van het terrein waarvoor de 

vergunning is verleend 

60,82 

 Onder ontgrondingen bedoeld in 4.2 worden mede begrepen 

ontgrondingen bestaande uit egalisatie van gronden gebezigd voor 

de uitoefening van land-, tuin- of bosbouw, waarbij maximaal 500 

m³ bodemspecie wordt verkregen en aangewend voor eigen 

gebruik door het bedrijf waartoe die gronden behoren. 

 

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

4.3.1  

wijziging van een vergunning als bedoeld onder 4.1 indien de 

wijziging betrekking heeft op vergroting van het te ontgronden 

terrein of van de hoeveelheid te verkrijgen bodemspecie: het 

onder 4.1 omschreven tarief, voor zover het de vergroting betreft 

  

4.3.2 wijziging van een vergunning als bedoeld onder 4.1 indien de 

wijziging betrekking heeft op verlenging van de tijdsduur 

waarbinnen van de vergunning gebruik gemaakt mag worden 

304,37 

4.3.3 andere wijzigingen (waaronder begrepen het zonder inhoudelijke 

verandering van de vergunning aanpassen van de tenaamstelling) 
182,62 

4.4 Indien wijzigingen als bedoeld in 4.3.2 en 4.3.3 betrekking hebben 

op een  ontgronding als bedoeld in 4.2, wordt het in 4.2 

vermelde tarief toegepast voor het geval dit tot een lager bedrag 

leidt dan toepassing van het tarief vermeld in 4.3.2, respectievelijk 

4.3.3. 

 

5.  Grondwater  

5.1 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 ontrekken 

water, af te ronden naar boven op een veelvoud van 1.000 m3: 

 

5.1.1 per 1.000 m3 4,70 

5.1.2 met een aanvangstarief van minimaal  114,56 

5.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

een wijziging van een vergunning als onder 5.1 waarbij de 

maximaal te onttrekken hoeveelheden niet worden gewijzigd, 75% 

van het onder 5.1 berekende bedrag aan leges 

 

5.3 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: 

 

5.3.1 per 1.000 m3 4,70 

5.3.2 met een aanvangstarief van minimaal  114,56 

5.4 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

een wijziging van een vergunning als onder 5.3 waarbij de 

maximale hoeveelheden te verpompen grondwaterhoeveelheden 

niet worden gewijzigd, 75% van het onder 5.1 berekende bedrag 
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aan leges 

6. Verkeer en vervoer / wegen / waterwegen  

6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

 

6.1.1 

 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990  

 

59,02 

6.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 

Regeling Voertuigen 
59,02 

6.1.3 tot het verkrijgen van overige ontheffingen krachtens de 

Wegenverkeerswet 1994, de Regeling Voertuigen en het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 

59,02 

6.1.4 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 12.11 

van de Provinciale omgevingsverordening 2009 
106,53 

6.1.4.1 als 6.1.5, indien de ontheffing wordt gevraagd voor de oprichting 

of wijziging van een verkooppunt voor motorbrandstoffen 
1.217,79 

6.1.4.2 als 6.1.5, indien de geldigheidsduur van de ontheffing voor de 

landwegen maximaal 8 dagen bedraagt 

                   

30,39 

6.1.5 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de 

Scheepvaartverkeerswet c.q. het Binnenvaartpolitiereglement 

                   

59,02 

6.1.6 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10.16, 

derde lid van de Provinciale omgevingsverordening 2009 

                   

106,53 

6.1.6.1 als 6.1.7, 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 

30,39 

7. Ambulancevervoer  

7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

onder a, van de Wet ambulancevervoer, Staatsblad 1971, nummer 

369 

721,23 

7.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor een besluit van gedeputeerde staten voortvloeiende 

uit de onder 7.1 genoemde vergunning 

71,83 

8. Diversen  

8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 15,11 
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aanvraag om een beschikking op verzoekschriften aan provinciale 

staten, gedeputeerde staten en de Commissaris van de Koningin, 

voor zover die beschikking niet valt onder een van de voorgaande 

hoofdstukken, inclusief hoofdstuk 8 

8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de 

Drank- en Horecawet 

808,67 

 

8.3 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om de 

tenaamstelling van een vergunning, ontheffing, andersoortige 

toestemming of abonnement te wijzigen 

 

182,62 

8.4 Voorts wordt voor de hoofdstukken 4 tot en met 8 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. 

 

9. Vervallen  

10. Luchtvaart  

10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.43 van de Wet 

luchtvaart 

782,60 

10.2 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 

156,52 

 

10.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.64 van de Wet 

luchtvaart 

507,78 

 

 


