
Besluit van provinciale staten van  
12 december 2011 tot intrekking van de 
Tarieventabel 2011 en tot vaststelling de 
Tarieventabel 2012, behorende bij en deel 
uitmakende van de ‘Verordening op de 
heffing en de invordering van de nazorg
heffing stortplaatsen provincie Noord
Holland 1999’.

Provinciale Staten van NoordHolland;

Gelet op de voordracht van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 4 oktober 2011, met 
kenmerk 2011-51581;

Overwegende het advies van de commissie Water, 
Economie en Bestuur;

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 provincie 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 2011’, behorend bij en deel 

uitmakend van de ‘Verordening op de heffing 
en invordering van de nazorgheffing stort-
plaatsen provincie Noord-Holland 1999’ 
vastgesteld bij besluit van provinciale staten 
van 13 december 2010, nummer 77, wordt 
ingetrokken met ingang van de in artikel 2 
tweede lid genoemde datum van ingang van 
de heffing, met dien verstande dat de in te 
trekken tarieventabel van toepassing blijft op 
de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan.

2  De ‘Tarieventabel 2012’, behorend bij en deel 
uitmakende van de ‘Verordening op de 
heffing en invordering van de nazorgheffing 

stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999’, 
vast te stellen.

Artikel 2
1  Deze wijziging treedt in werking met ingang 

van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

2  De datum van ingang van de heffing is  
1 januari 2012.

Haarlem, 12 december 2011.  

Provinciale staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

J.J.M. Vrijburg, waarnemend statengriffier.

Uitgegeven op 16 januari 2012.

De Provinciesecretaris van Noord-Holland. 
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Tarieventabel 2012, behorende bij en deel uitmakende van de Verordening op de heffing en 
de invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie NoordHolland 1999.
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Naam stortplaats Doelvermogen Verwachte laatste 
jaar van heffing

Tarief 2012 Verwachte Start 
nazorgfase

1. Nauerna te Assendelft €          28.791.677 2015  €                        -   2017

2. Hollandse Brug te Naarden €            7.918.809 2005  €                        -   2015

3. Schoteroog te Haarlem €            9.070.502 2004  €                        -   2015

4. CAW te Middenmeer €          21.029.813 2030  €              191.109 2036

5. GP Groot te Alkmaar €            9.603.751 2020  €              196.230 2026

6. De Poel te Zaandam €               448.653 2004  €                        -   2011

7. Amerikahaven te Amsterdam €            1.307.266 -  €                        -   2016

8. Insteekhaven te Den Helder €               847.481 2015  €              144.238 2017


