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Heffingsverordening ontgrondingen Overijssel

Inhoud
Artikel 1. Begripsbepalingen
a.
b.
c.

In deze verordening wordt verstaan onder:
de wet: de Ontgrondingenwet;
vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de wet;
hoeveelheid stoffen: de hoeveelheid vaste stoffen in kubieke meter (m3), gemeten in profiel van
ontgraving, waarvoor een vergunning is verleend. Hieronder zijn begrepen alle vaste stoffen die
op basis van een vergunning ontgrond kunnen worden, zowel de verhandelbare als de onverhandelbare.

Artikel 2. Aard heffing
Onder de naam "ontgrondingenheffing" wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van ten
hoogste 50% van de ten laste van de provincie komende kosten van werkzaamheden in verband met
onderzoek en planning met betrekking tot ontgrondingen en van werkzaamheden, voortvloeiende uit
de toepassing van artikel 7b van de wet.

Artikel 3. Belastingplicht
De ontgrondingenheffing wordt geheven van alle categorieën van houders van vergunningen volgens
de wet.

Artikel 4. Grondslag heffing
1.
2.
3.

De ontgrondingenheffing wordt geheven over de hoeveelheid stoffen waarvoor een vergunning
of wijziging van vergunning is verleend.
Indien voor een deel van de in de vergunning opgenomen hoeveelheid stoffen reeds eerder een
vergunning is verleend, wordt de ontgrondingenheffing niet over dat deel geheven.
Het gestelde in het tweede lid van dit artikel is niet van toepassing indien de ontgronding, waarvoor
eerder vergunning is verleend, reeds was voltooid.

Artikel 5. Vrijstelling
De ontgrondingenheffing wordt niet geheven over vergunningen, die betrekking hebben op een hoeveelheid stoffen van minder dan 10.000 m3.

Artikel 6. Tarief en tariefperiode
1.
2.

Het tarief bedraagt tot 1 januari 2002 f 0,05 per m3.
Per 1 januari 2002 bedraagt het tarief € 0,030 per m3.

Artikel 7. Wijze heffing
De ontgrondingenheffing wordt op basis van een aanslag geheven.

Artikel 8. Ontstaan belastingschuld
De belastingschuld ontstaat op het tijdstip waarop de vergunning is verleend.

Artikel 9. Tijdstip betaling
De verschuldigde ontgrondingenheffing wordt betaald binnen vier weken na dagtekening van het
aanslagbiljet.

Artikel 10. Teruggaaf
1.
2.

3.

1

Indien een vergunning geheel wordt vernietigd of op verzoek of ambtshalve ingetrokken, wordt
teruggaaf verleend van de ontgrondingenheffing.
Indien een vergunning gedeeltelijk wordt vernietigd, gewijzigd of op verzoek of ambtshalve ingetrokken, wordt teruggaaf verleend van het verschil van de ontgrondingenheffing als berekend op
basis van de oorspronkelijke hoeveelheid stoffen, en die berekend op basis van de resterende
hoeveelheid stoffen.
Geen teruggaaf geschiedt over de hoeveelheid stoffen, die reeds gewonnen is.
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Artikelen 11 tot en met 14 [vervallen]

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.

2

Deze verordening en de ontgrondingenheffing treden in werking op de dag na bekendmaking
van de verordening in het provinciaal blad.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Heffingsverordening ontgrondingen Overijssel".
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