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Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van ;

gelet op artikel 220 van de Provinciewet,

besluiten vast te stellen:

De legesverordening Noord-Holland 2022 en de bijhorende Legestarieventabel 2022

Artikel 1 Begrippenkader
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. leges: de rechten die worden geheven ter zake van het genot van de door of vanwege het 

              Provinciebestuur verleende diensten bedoeld in deze verordening en de 
tarieventabel.

b. tarieventabel: de Legestarieventabel.

Artikel 2 Belastingplichtig
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de 
dienst wordt verleend. 

Artikel 3 Heffingsmaatstaven en tarieven
1. De leges worden geheven naar de heffingsmaatstaven en tarieven, opgenomen in de bij 
deze

    verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 
genoemde 

    eenheid als volle eenheid aangemerkt. 

3. Bijkomende door de provincie te maken kosten worden in rekening gebracht bij de 

    aanvrager, mits de aanvrager voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag

    daarover wordt geïnformeerd.

Artikel 4 Wijze van heffing
1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende  

    schriftelijke kennisgeving van het gevorderde bedrag, waaronder mede wordt begrepen 
een 
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    nota, aanslagbiljet of factuur.

2. De leges kunnen worden geheven bij voorlopige aanslag tot ten hoogste het bedrag 
waarop  

    de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 5 Termijnen van betaling

1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de leges betaald:
a. op het moment van het doen van de kennisgeving van het gevorderde bedrag als deze 

    mondeling wordt gedaan of;

b. op het moment van uitreiken van de kennisgeving van het gevorderde bedrag dan wel 

    binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving van het gevorderde bedrag.

2.Indien de te heffen leges meer dan € 5000, -- bedragen kunnen de leges worden betaald in 

   vier gelijke termijnen, waarbij de eerste termijn vervalt 30 dagen na de dagtekening van 
de 

   kennisgeving en elke volgende termijn telkens 30 dagen later. 

 

Artikel 6 Kwijtschelding
Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Teruggaaf

1.Indien een aanvraag voor een vergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk 

   incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen 

   omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of  

   onvoldoende heeft aangevuld, vindt op verzoek van de aanvrager teruggaaf van het 
betaalde 

   bedrag plaats ter hoogte van 80% van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende 

   activiteit verschuldigde leges.

2.Indien een nog niet-ontvankelijke vergunning door de aanvrager wordt ingetrokken, vindt 
op 
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   verzoek van de aanvrager teruggaaf van het betaalde bedrag plaats ter hoogte van 80% 
van de 

   op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 

   

3.Indien de aanvrager de aanvraag om een vergunning intrekt terwijl deze aanvraag reeds in 

   behandeling is genomen, vindt op verzoek van de aanvrager teruggaaf plaats ter hoogte 
van 

   50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges.

 

4.Indien Gedeputeerde Staten een vergunning intrekken, vindt op verzoek van de 
vergunning- 

   houder teruggaaf plaats ter hoogte van 25% van de op grond van die onderdelen voor de

   betreffende activiteit verschuldigde leges, mits op het tijdstip van het verzoek nog niet 
met

   de activiteiten is gestart en de aanvraag wordt ingetrokken binnen 6 maanden na 
verlening.

   

 

5.Indien Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren, vindt op verzoek van de aanvrager 

   teruggaaf plaats ter hoogte van 25% van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende 

   activiteit verschuldigde leges. 

 

6.Indien door een rechtelijke uitspraak een vergunning wordt vernietigd, vindt op verzoek 
van 

   de vergunninghouder teruggaaf van het betaalde bedrag plaats ter hoogte van 25% van 
de op 

   grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

   

  

7.Teruggaaf vindt niet plaats als het verschuldigde tarief minder bedraagt dan € 250,00.

3



2021

8. De teruggaafregeling bedoeld in de voorgaande leden heeft geen betrekking op de kosten
    zoals bedoeld in artikel 3, derde lid.

9.Een verzoek tot teruggaaf wordt ingediend bij de heffingsambtenaar van de provincie 
binnen 

   zes weken nadat de omstandigheid, waardoor het recht op teruggaaf is ontstaan, zich 
heeft 

   voorgedaan. 

Artikel 8 Nadere regels 
Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en 
invordering van de leges. 

Artikel 9 Hardheidsclausule
Gedeputeerde staten zijn bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen 
tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van 
de tarieven kunnen voordoen. 

Artikel 10 Overgangsrecht
Voor diensten die zijn aangevraagd voor inwerkingtreding van deze verordening blijven de 
legestarieven gebaseerd op de Legesverordening Noord-Holland 2021 en tarieventabel 2021 
van kracht.

Artikel 11 Intrekking
De Legesverordening 2021 en tarieventabel 2021 worden ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening met de daarbij behorende tarieventabel 2022 treedt in werking met ingang van 1 
januari 2022. 

Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening Noord-Holland 2022”.

Haarlem, 13 december 2021 

Provinciale Staten van Noord-Holland, 

                     , voorzitter
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                     , griffier
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