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Legesverordening Overijssel 1996

inhoud
Aard van de heffing

Artikel 1
Voor het door of vanwege de provincie in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van
de administratieve diensten, nader omschreven in de tot deze verordening behorende en daarvan deel
uitmakende tarieventabel worden overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en van voormelde tarieventabel leges, als bedoeld in artikel 223 van de Provinciewet, geheven.
Belastingplichtigen

Artikel 2
De leges worden geheven van degene, op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een administratieve dienst als bedoeld in artikel 1 wordt verleend.
Indien op grond van het bepaalde in het eerste lid meer dan één belastingplichtige ten opzichte
2.
van een verleende dienst valt aan te wijzen en één van dezen het verschuldigde bedrag voldoet,
is de andere belastingplichtige van de belastingplicht bevrijd.
Verschuldigdheid
1.

Artikel 3
1.

2.

3.

De leges moeten worden voldaan bij het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen
van de desbetreffende dienst, en wel tot het bedrag of de bedragen welke blijkens een gedagtekende nota verschuldigd zijn.
In de gevallen waarin naar het oordeel van de heffingsambtenaar het eerste lid niet kan worden
toegepast, moet het verschuldigde bedrag worden voldaan binnen vier weken na verzending van
een gedagtekende nota.
De heffingsambtenaar stelt het model van de in het eerste en tweede lid bedoelde nota vast.

Artikel 4
Indien de leges, op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van
de desbetreffende dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, wordt een
voorlopige vordering opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering zal worden
vastgesteld.
Het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde bedrag van
2.
de verschuldigde leges.
Vrijstellingen
1.

Artikel 5
1.

2.
3.

4.

5.

1

Geen leges worden geheven voor diensten aangevraagd:
in het openbaar belang door of vanwege publiekrechtelijke lichamen voor zover de diensten bestaan
in het afgeven van stukken, bedoeld in de tarieventabel onder rubriek A, met dien verstande dat
ten behoeve van dezelfde aanvrager niet meer dan één exemplaar kosteloos wordt afgegeven;
ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden en/of in verband met studies in het kader van het
wetenschappelijk onderwijs tot ten hoogste drie exemplaren ten behoeve van dezelfde aanvrager;
door of ten behoeve van ten hoogste vijf adviseurs van de in artikel 1 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen van provinciale staten van Overijssel bedoelde fracties, voor zover het
betreft het afgeven van stukken, bedoeld in de tarieventabel onder rubriek A, onderdelen 2b, 5
en 8;
door of ten behoeve van politieke groeperingen, die in de provincie Overijssel deelnemen aan de
verkiezing van provinciale staten, gedurende het tijdvak dat ligt tussen de dag van de kandidaatstelling en de eerste vergadering van provinciale staten in hun nieuwe samenstelling, voor zover
het betreft het afgeven van stukken, bedoeld in de tarieventabel onder rubriek A, onderdeel 5, tot
ten hoogste telkens vijf exemplaren ten behoeve van dezelfde groepering;
door of ten behoeve van de daarvoor naar het oordeel van de heffingsambtenaar in aanmerking
komende organen van publiciteitsmedia voor zover het betreft het afgeven van stukken bedoeld
in de tarieventabel onder rubriek A tot ten hoogste telkens één exemplaar ten behoeve van hetzelfde orgaan;
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6.
7.

door of ten behoeve van een persoon die ten genoegen van de heffingsambtenaar van zijn onvermogen en zijn redelijk belang bij de aanvraag doet blijken.
door of ten behoeve van burgers voor provinciale beleidsdocumenten waarvoor een inspraakprocedure geldt, met dien verstande dat ten behoeve van dezelfde aanvragen niet meer dan één
exemplaar kosteloos wordt afgegeven.

Artikel 6
1.

2.

Geen leges worden geheven voor diensten bestaande in het afgeven van stukken aangevraagd
door of ten behoeve van belanghebbenden:
in een bezwaar- of beroepsprocedure tot ten hoogste telkens:
één afschrift of fotocopie van de overgelegde stukken, mits die stukken of afschriften daarvan
1.
niet reeds in hun bezit zijn;
één exemplaar van de beschikking op het bezwaar of beroep;
2.
in verband met hoorzittingen voor indieners van bedenkingen bij bestemmingsplannen tot ten
hoogste één exemplaar per aanvrager.

Artikel 7
1.
2.
3.

Geen leges worden geheven voor de volgende diensten:
het afgeven van een beschikking op een bezwaarschrift tegen de toepassing van een provinciale
belastingverordening;
het afgeven van een beschikking op een verzoek om toekenning van een provinciaal subsidie;
het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 21 van de Vaarwegenverordening provincie
Overijssel voor het maken of hebben van oeverbeschoeiingen.

Artikel 8
Van diensten bestaande in het afgeven van stukken bedoeld in de tarieventabel onder rubriek A, kan
de heffingsambtenaar, indien hij zulks in het bijzonder belang van de provincie acht, bepalen dat zij
kosteloos worden verleend.
Teruggaaf en ontheffing

Artikel 9
Aan de belastingplichtige wordt een teruggave van 50% van de leges verleend ingeval een in behandeling
genomen aanvraag, als bedoeld in artikel 1, wordt ingetrokken voordat het ontwerp-besluit is gepubliceerd dan wel het besluit een weigering of afwijzing inhoudt.
Kwijtschelding

Artikel 10
Indien de belastingschuldige niet in staat is, anders dan met buitengewoon bezwaar de verschuldigde
leges te betalen, kunnen gedeputeerde staten het verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.
Oninbaarverklaring

Artikel 11
De heffingsambtenaar kan verschuldigde bedragen waarvan de met de invordering belaste ambtenaar
de invordering niet mogelijk acht, oninbaar verklaren.
Hardheidsclausule

Artikel 12
Gedeputeerde staten zijn bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen
aan onbillijkheden van klaarblijkelijke hardheid, welke zich bij de toepassing van deze verordening
mochten voordoen.
Dwanginvordering

Artikel 13
Bij nalatigheid in de betaling van de verschuldigde leges geschiedt de invordering krachtens het bepaalde
in artikel 232 van de Provinciewet.
Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 14
[Vervallen]
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Artikel 15
De Tarieventabel 1999 zoals die luidde per 31 december 1999 blijft van kracht ten aanzien van de heffing
en invordering van leges, die voor dat tijdstip in behandeling zijn genomen.

Bijlage
Tarieventabel 2005, behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Overijssel 1996
RUBRIEK A

tarief 2004
EUR

tarief 2005
EUR

1.

een abonnement op de Knipselkrant van de provincie Overijssel, per
jaar. Artikelen 5 en 6 van de verordening zijn op dit onderdeel niet van
toepassing

127,10

129,00

2.a.

overig drukwerk per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde

0,19

0,19

met een minimum van

2,97

3,00

- op A4-formaat per stuk

0,03

0,03

- op A3-formaat per stuk

0,06

0,06

- op A2-formaat per stuk

0,12

0,12

- op A1-formaat per stuk

0,25

0,25

- op A0-formaat per stuk

0,49

0,50

- op A4-formaat per stuk

0,22

0,22

- op A3-formaat per stuk

0,43

0,44

- op A2-formaat per stuk

0,90

0,91

- op A1-formaat per stuk

1,72

1,75

- op A0-formaat per stuk

3,44

3,50

een afschrift of een uittreksel uit een tot het provinciaal archief behorend 4,28
stuk per geheel of gedeeltelijk beschreven bladzijde

4,35

voor een door middel van een foto verkregen kopie van een stuk per
bladzijde

0,19

0,19

met een minimum van

2,96

3,00

of op etiketten een basistarief van

11,43

11,60

per adres voor leveringen op lijst of etiket vermeerderd met

0,03

0,03

per adres voor leveringen op lijst of etiket en op diskette vermeerderd
met

0,06

0,06

een adreslijst op diskette

17,20

17,45

Kopieer/printwerk en
dergelijke
Algemeen
Verschuldigd is voor:

b.

c.

3.a.
b.

voor iedere zwart/wit kopie/print op 90 gr/m2 papier:

voor iedere kleuren kopie/print op 90 gr/m2 papier:

Het minimumtarief voor het verstrekken van fotokopieën en van drukwerken per bladzijde is niet van toepassing bij de verstrekking van stukken
in het kader van de Wet Bescherming Persoons-gegevens en de Wet
Openbaarheid van Bestuur aan personen voor niet commerciële doeleinden
4.a.

b.

een adreslijst van instellingen of rechtspersonen op A-4 formaat

Bestuursstukken
Verschuldigd is voor:
5.a.

een abonnement op de stukken, bestemd om in een openbare vergade- 283,00
ring van Provinciale Staten te worden behandeld, daaronder niet begrepen die, bedoeld in punt 8 van rubriek A van de tarieventabel, per jaar

287,00

b.

een abonnement op alle van het college van Gedeputeerde Staten uit- 193,00
gaande stukken die in respectievelijke statencommissies worden behandeld, daaronder niet begrepen die, bedoeld in punt 8 van deze rubriek,
per jaar, per commissie

196,00

c.

een abonnement op de besluitenlijst van de vergaderingen van Gedepu- 17,20
teerde Staten

17,45

6.

het verslag van een vergadering van Provinciale Staten

3,60

3,65

7.a

een abonnement op het provinciaal blad, per jaar

97,63

99,10

provinciale bladen per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijden

0,19

0,19

met een minimum van

2,97

3,00

een exemplaar van de provinciale Programmabegroting met bijlagen

77,59

78,75

b.
8.a.
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b.

een exemplaar van een provinciale Jaarrekening met bijlagen

50,07

50,80

a.

een ontheffing ingevolge het Voertuigreglement/reglement Verkeersre- 40,00
gels en Verkeerstekens ten behoeve van incidentele transporten (zgn.
ééndagsontheffingen)

40,60

b.

een ontheffing ingevolge het Voertuigreglement/Reglement Verkeersre- 57,50
gels en Verkeerstekens met een geldigheidsduur van 1 tot 5 jaar

58,35

c.

een ontheffing ingevolge de Wegenverkeerswet/Reglement Verkeersre- 40,00
gels en Verkeerstekens ten behoeve van wedstrijden op de openbare
weg

40,60

RUBRIEK B
Vergunningen, ontheffingen e.d. op grond van
provinciale en wettelijke
voorschriften
Wegenverkeerswet,
Voertuigreglement, Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens
1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

Wet personenvervoer
2.

Vervallen

Scheepvaartverkeerswet,
Binnenvaartpolitiereglement, Vaarwegenverordening provincie Overijssel,
Provinciale Wegenverordening Overijssel, Reglement van politie voor het
kanaal Almelo-Pruisische
grenzen
3.
a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:
een ontheffing ingevolge de Scheepvaartverkeerswet, voor:
- het beoefenen van de waterskisport op het westelijke Belterwijde

40,00

40,60

- het voor incidentele transporten varen met schepen waarmee de
maximaal toegestane afmetingen worden overschreden

40,00

40,60

b.

een vrijstelling, ontheffing of toestemming ingevolge de Scheepvaart- 57,50
verkeerswet of het Binnenvaartpolitiereglement anders dan onder a bedoeld

58,35

c.

een ontheffing ingevolge de Vaarwegenverordening provincie Overijssel, 57,50
de Provinciale Wegenverordening Overijssel of het Reglement van politie
voor het kanaal Almelo-Pruisische grenzen, danwel een goedkeuring als
bedoeld in een algemene ontheffing

58,35

Grondwaterwet
4.a.

b.

4

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als
bedoeld in artikel 14 van de Grondwaterwet:
1. voor permanente en tijdelijke onttrekkingen en/of infiltratie indien aan 30.430,00
de vergunningaanvraag een Milieueffectrapport ten grondslag ligt

30.886,00

2. voor permanente en tijdelijke onttrekkingen en/of infiltratie van meer 19.160,00
dan 1.000.000 m3 per jaar

19.447,00

3. voor permanente onttrekkingen en/of infiltratie van meer dan 300.000 7.659,00
m3 tot maximaal 1.000.000 m3 per jaar

7.774,00

4. voor tijdelijke onttrekkingen en/of infiltratie van meer dan 500.000 m3 6.157,00
tot maximaal 1.000.000 m3 per jaar

6.249,00

5. voor permanente onttrekkingen en/of infiltratie van maximaal 300.000 4.480,00
m3 per jaar

4.547,00

6. voor tijdelijke onttrekkingen en/of infiltratie langer durend dan 12
maanden, van maximaal 500.000 m3 per jaar

4.078,00

4.139,00

7. voor tijdelijke onttrekkingen en/of infiltratie, korter diurend dan 12
maanden, van maximaal 500.000 m3 per jaar

2.666,00

2.706,00

8. ten behoeve van beregening of bevloeiing

2.153,00

2.185,00

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de voor- 125,00
waarden, mede in belang van de provincie, van een vergunning als bedoeld onder a
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127,00

c.

De in 4.a en b. genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag
van de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag
aan de aanvrager schriftelijk meegedeelde naar verwachting in rekening
te brengen publicatiekosten. Voor de toepassing van dit tarief wordt een
aanvraag in behandeling genomen één week na de dag waarop de publicatiekosten aan de aanvrager ter kennis zijn gebracht.

Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden
5.

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor ontheffingen op basis 145,00
van de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden

147,00

Ontgrondingenwet
6.I.

Het in behandeling menen van een aanvraag voor (uitbreiding van de
winningsmogelijkheden van) een vergunning of wijziging ervan als bedoeld in artikel 8, tweede lid, juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet
voor:

a.

ontgrondingen (waaronder ook egalisatie) tot en met 1.000 m3 berekende 285,00
winbare hoeveelheid bodemspecie (categorie 1) hoeveelheid bodemspecie (categorie 1)

289,00

b.

1.001 m3 tot en met 10.000 m3 berekende winbare hoveelheid bodemspecie (categorie 2)

285,00

289,00

vermeerderd vanaf 1.001 m3 tot en met 10.000 m3 met (naar boven afgerond) per 100 m3

11,43

11,60

c.

10.001 m3 tot en met 20.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bodem- 1.702,00
specie (categorie 3)

1.728,00

d.

20.001 m3 tot en met 50.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bodem- 3.404,00
specie (categorie 4)

3.455,00

e.

50.001 m3 tot en met 100.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bodemspecie (categorie 5)

6.910,00

f.

100.001 m3 tot en met 250.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bo- 14.318,00
demspecie (categorie 6)

14.533,00

g.

250.001 m3 tot en met 1.000.000 m3 berekende winbare hoeveelheid
bodemspecie (categorie 7)

28.636,00

29.066,00

h.

meer dan 1.000.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bodemspecie
(categorie 8)

45.809,00

46.496,00

i.

indien tevens een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet
wordt aangevraagd, geldt een toeslag van 10% over de verschuldigde
leges vanwege een aanvraag om ontgrondingsvergunning, ook aangaande het gestelde onder II en III.

j.

in geval van een MER-plichtige aanvraag geldt een toeslag van 50% over
de terzake verschuldigde leges vanwege deze aanvraag.

II.

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor wijziging van eenvoudige aard waarbij andere belangen dan die van de aanvrager niet of
nauwelijks zijn betrokken (m.n. verlenging geldigheidstermijn, wijziging
tenaamstelling) en aanvragen voor intrekking van een vergunning door
de vergunninghouder:
voor categorie 1

115,00

117,00

voor categorie 2

230,00

233,00

voor categorie 3, 4 en 5

460,00

467,00

voor categorie 6, 7 en 8

920,00

934,00

6.808,00

III

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor wijziging van een
1.716,00
vergunning, waarbij andere belangen dan die van de aanvrager expliciet
zijn betrokken, zonder dat sprake is van een uitbreiding van de winningsmogelijkheden: 50% van de leges die verschuldigd zouden zijn indien
het een aanvraag voor een vergunning betrof , met een maximum van

IV

Een vergunning, verlenging of wjziging als bovenbedoeld, boven de leges
als genoemd onder I t/m III, een bedrag ter hoogte van de door de provincie te maken kosten van publicaties als bedoeld in artikel 10, tweede
lid van de Ontgrondingenwet. De in I t/m III genoemde bedragen worden
verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvrager schriftelijk meegedeelde naar verwachting in
rekening te brengen publicatiekosten. voor de toepassing van dit tarief
wordt een aanvraag in behandeling genomen één week na de dag
waarop de publicatiekosten aan de aanvrager ter kennis zijn gebracht.

RUBRIEK C
Overige diensten
Verschuldigd is voor het 40,00
in behandeling nemen

5

Cvdr 2016 nr. CVDR33342_3

40,60

29 november 2016

1.742,00

van een aanvraag voor
een administratieve
dienst, voorzover niet afzonderlijk genoemd
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