
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 6 december 2006, nr. 2006-60481 
tot bekendmaking van de Tarieventabel 2007, 
behorende bij en deel uitmakende van de 
Verordening op de heffing en de invordering van 
de nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-
Holland 1999.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet 
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in 
hun vergadering van 13 november 2006, onder nr. 3, het 
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten;

Gezien het advies van de commissie Financiën en 
Bestuurlijke Organisatie;

Gelet op de artikelen 145, 220, 221 en 227 a tot en met d 
van de Provinciewet en de artikelen 15.44, 15.45 en 
15.47 van de Wet milieubeheer en mede gelet op het 
reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provin-
cie Noord-Holland;

besluiten:

De Verordening op de heffing en invordering van de 
nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 
1999 als volgt te wijzigen:

Artikel 1
1  De ‘Tarieventabel 2006’, behorende bij en deel 

uitmakende van de ‘Verordening op de heffing 
en invordering van de nazorgheffing stort-
plaatsen provincie Noord-Holland 1999’ vast-
gesteld bij besluit van provinciale staten van  
14 november 2005, nummer 72, wordt inge-
trokken met ingang van het in artikel 3, tweede 
lid genoemde datum van ingang van de heffing, 
met dien verstande dat de in te trekken tarieven-

tabel van toepassing blijft op de belastbare feiten 
die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2  De ‘Tarieventabel 2007’, behorende bij en deel 
uitmakende van de ‘Verordening op de heffing 
en invordering van de nazorgheffing stort-
plaatsen provincie Noord-Holland 1999’, vast te 
stellen.

Artikel 2
1  De in de toelichting bij Artikel 6 genoemde 

bepaling van het doelvermogen en het daaruit 
voortvloeiend tarief na vaststelling door Gedepu-
teerde Staten van nazorgplannen wordt 
gewijzigd in het door Gedeputeerde Staten op  
12 juli 2006 vastgestelde IPO rekenmodel RINAS 
versie 2.0.

2  De in bij de toelichting bij Artikel 6 genoemde 
toetsingskader wordt gewijzigd in het door 
Gedeputeerde Staten op 12 juli 2006 vastgestelde 
toetsingskader.

Artikel 3
1  Het besluit onder 1 en 2 treedt in werking op de 

eerstvolgende dag na die van de bekendmaking 
in het Provinciaal blad.

2  De datum van ingang van de heffing is  
1 januari 2007.
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Tarieventabel 2007, behorende bij en deel uitmakende 
van de Verordening op de heffing en de invordering 
van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-
Holland 1999.

Haarlem, 13 november 2006. 

Provinciale Staten van Noord-Holland,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 8 december 2006.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Naam Stortplaats 1. Doelvermogen 2. Verwachte laatste jaar van heffing 3. Tarief 2007 4. Start nazorgfase

1 Nauerna te Assendelft

2 Hollandse Brug te Naarden

3 Schoteroog te Haarlem

4 CAW te Wieringermeer

5 GP Groot te Alkmaar

6 De Poel te Zaandam

7 Amerikahaven te Amsterdam

8. Insteekhaven te Den Helder
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