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Besluit van Gedeputeerde Staten van 17 december 1997, nummer 97-110571, ter afkondiging
van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 8 december 1997, nummer 65,
tot vaststelling van de "Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 1998".

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken overeenkomstig artikel 136 der Provinciewet
bekend dat door Provinciale Staten van Noord-Holland in hun vergadering van 8 december
1997, onder nummer 65, de volgende verordening is vastgesteld.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gezien het voorstel van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 48 van de Grondwaterwet en artikel 220 van de Provinciewet en op de Wet
van 20 juni 1996 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (derde tranche Awb) en
op de Aanpassingswet derde tranche Awb I;

besluiten:

I In te trekken de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 1995 (Provinciaal blad
1994, nr. 102), met dien verstande dat deze verordening van toepassing blijft op
belastbare feiten die zich voordoen vóór de datum waarop de Grondwaterheffings-
verordening Noord-Holland 1998 in werking treedt.

II Vast te stellen de volgende verordening op de heffing en invordering van grondwa-
terheffing.

Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 1998

Artikel 1 Aard van de heffing, voorwerp van heffing en belastbaar feit
Onder de naam "grondwaterheffing" wordt bij wijze van een directe provinciale belasting een
heffing opgelegd op het onttrekken van grondwater.

Artikel 2 Heffingsplicht
Heffingsplichtig is de houder van een inrichting welke gedurende het heffingsjaar of een
gedeelte daarvan ingeschreven is in het in artikel 13 van de Grondwaterwet bedoelde register.

Artikel 3 Vrijstelling
Naast de in artikel 48 van de Grondwaterwet genoemde vrijgestelde onttrekkingen zijn de
onttrekkingen van minder dan 10.000 m3 grondwater per heffingsjaar van de heffing
vrijgesteld.
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Artikel 4 Heffingsmaatstaf
1 De heffing wordt opgelegd naar de in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid

grondwater, gemeten in kubieke meters per jaar.
2 Indien op grond van de vergunningvoorschriften water wordt geïnfiltreerd, wordt voor

de vaststelling van de hoogte van de heffing, de helft van het aantal kubieke meters
geïnfiltreerd water in mindering gebracht op de onttrokken hoeveelheid grondwater,
bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5 Tarief *
Het tarief bedraagt _ 0,008081 per kubieke meter onttrokken grondwater,
berekend op grond van artikel 4.

Artikel 6 Heffingsjaar
Het heffingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing
De heffing wordt opgelegd bij wege van aanslag.

Artikel 8 Betalingstermijnen
1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de

Invorderingswet 1990 geldt:
a Een voorlopige aanslag is invorderbaar in zoveel

gelijke termijnen als er na de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, nog
maanden van het heffingsjaar overblijven.
De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening
van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.

b Een aanslag is invorderbaar in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt
op de laatste dag van de maand volgende op de maand welke in het aanslagbiljet is
vermeld, de tweede twee maanden later.

2 Artikel 10, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 is van overeenkomstige toepassing
op de invordering van een aanslag en een voorlopige aanslag.

Artikel 8a Nadere regels *
Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en
invordering van de grondwaterheffing.

Artikel 9 Overgangsbepaling
De Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 1995 blijft van toepassing op de
belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór de datum waarop deze verordening in
werking is getreden.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die, waarop zij in het
Provinciaal Blad is geplaatst, doch niet eerder dan 1 januari 1998.

                    
1 * Het tariefswijziging en de aanvulling met artikel 8a hebben plaatsgehad in verband met het besluit

   van provinciale staten van 6 november 2000, nummer 78.
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Artikel 11 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als:
Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 1998.

Haarlem, 8 december 1997.

Provinciale Staten voornoemd,             

J.A. van Kemenade, voorzitter.

C.J.N. Versteden, griffier.
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