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Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gezien het advies van de commissie Financiën, Strategie en Bedrijven;

gelet op de artikelen 220, 221,227 a tot en met d, 229 en 232 van de Provinciewet en op
artikel 21f van de Ontgrondingenwet;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:

Heffingsverordening ontgrondingen provincie Noord-Holland 2001

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a  de wet: de Ontgrondingenwet;
b  vergunning: vergunning als bedoeld in de wet;
c  machtiging: machtiging als bedoeld in de wet;
d  hoeveelheid stoffen: de hoeveelheid vaste stoffen in kubieke meter (m³), gemeten in profiel
    van ontgraving, waarvoor een vergunning of machtiging is verleend. Hieronder zijn
    begrepen alle vaste stoffen die op basis van een vergunning of machtiging ontgrond kunnen
    worden, zowel de verhandelbare als de onverhandelbare.

Artikel 2  Aard van de heffing
Onder de naam “ontgrondingenheffing” wordt een directe belasting geheven ter bestrijding
van ten hoogste vijftig procent 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
Aan de ontgrondingenheffing worden onderworpen de houders van vergunningen en
machtigingen.

Artikel 4 Vrijstelling
Vrijgesteld van de heffing zijn:
1  Hoeveelheden van minder dan 10.000 m³ ingevolge de vergunning of machtiging te winnen
    stoffen.
2  Hoeveelheden stoffen ten aanzien waarvan eerder is geheven.

Artikel 5 Grondslag voor de heffing
De ontgrondingenheffing wordt geheven over de hoeveelheid stoffen waarvoor vergunning of
machtiging dan wel een wijziging van een vergunning of machtiging is verleend.

Artikel 6 Tarief
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lid 1
Het tarief bedraagt ƒ 0,16 ( € 0,0726) per m³ hoeveelheid stoffen waarvoor vergunning of
machtiging is verleend;
lid 2
Provinciale Staten kunnen het tarief jaarlijks aanpassen.
lid 3
Het in het tweede lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad.

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

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

Artikel 9 Tijdstip van betaling
De verschuldigde ontgrondingenheffing wordt betaald binnen dertig dagen na de dagtekening
van het aanslagbiljet.

Artikel 10 Teruggaaf
lid 1
Indien een vergunning of machtiging wordt vernietigd of ingetrokken dan wel wordt
gewijzigd in die zin dat de toegestane te winnen hoeveelheid stoffen wordt verminderd, vindt
op verzoek van de heffingsplichtige teruggaaf van de heffing plaats voor zover de vergunning
of machtiging is vernietigd of ingetrokken dan wel de hoeveelheid stoffen voor de winning
waarvan vergunning of machtiging is verleend, is verminderd.
lid 2
Geen teruggaaf vindt plaats over de hoeveelheid stoffen die reeds gewonnen is.
lid 3
Teruggaaf blijft achterwege indien het bedrag dat dient te worden teruggeven minder bedraagt
dan ƒ 500,-- (€ 225,--).

Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van de ontgrondingenheffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels
Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de
invordering van de ontgrondingenheffing.

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 13
De Heffingsverordening ontgrondingen provincie Noord-Holland 1998 wordt ingetrokken
gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.
Artikel 15
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2001.
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Artikel 16 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als:
Heffingsverordening ontgrondingen provincie Noord-Holland 2001.

Haarlem, 6 november 2000,

Provinciale Staten voornoemd,

J.A. van Kemenade, voorzitter.

P.A.M. van der Velde, loco-griffier.
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