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Besluit van Gedeputeerde Staten van
29 november 2007, nummer 2007-70380,
ter afkondiging van het besluit van Provinciale
Staten van 19 november 2007, nummer 64, tot
wijziging van de Legesverordening Noord-Holland
2006, tot intrekking van de Tarieventabel 2007
en tot vaststelling van de Tarieventabel 2008
behorende bij en deel uitmakende van de
Legesverordening Noord-Holland 2006.

‘Tarieventabel 2008’, behorende bij en deel uitmakende
van de Legesverordening Noord-Holland 2006.

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten;

Artikel 3
1	Dit besluit treedt in werking op de eerstvolgende
dag na die van de bekendmaking in het
Provinciaal blad.
2	De ‘Tarieventabel 2007’, behorende bij en deel
uitmakende van de Legesverordening NoordHolland 2006, vastgesteld bij besluit van
Provinciale Staten van 27 november 2006,
nummer 106, wordt ingetrokken met ingang van
de in het derde 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.
3	De datum van ingang van de heffing is 1 januari
2008.

gezien het advies van de commissie Financiën, Europa,
Personeel en Organisatie (FEPO);

Haarlem, 19 november 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken over
eenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat
door Provinciale Staten van Noord-Holland in hun
vergadering van 19 november 2007, onder nummer 64,
de volgende verordening is vastgesteld.
Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelet op de artikelen 220 en 223, eerste lid, aanhef en
onderdeel b, van de Provinciewet;

Provinciale Staten voornoemd,

besluiten:

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

de Legesverordening Noord-Holland 2006, zoals deze is
vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van
12 december 2005, nummer 76, als volgt te wijzigen:

Mw. C.A. Peters, statengriffier.

Artikel 1
Aan ‘Artikel 6 Vrijstellingen’ wordt na het derde lid een
nieuw lid 4 toegevoegd met de tekst:
“4
voor vergunningen en ontheffingen of andere
vormen van dienstverlening die de provincie NoordHolland binnen haar eigen organisatie aanvraagt.”
Artikel 2
De ‘Tarieventabel 2007’, behorende bij en deel uit
makende van de ’Legesverordening Noord-Holland
2006’ zoals deze is vastgesteld bij besluit van
Provinciale Staten van 27 november 2006, nummer 106,
wordt vervangen door de bij dit besluit behorende



Uitgegeven op 7 december 2007
De Provinciesecretaris van Noord-Holland.

Tarieventabel 2008 behorende bij en deel uitmakende van de "Legesverordening Noord-Holland 2006"
tarief 2008
1.

STAF EN ONDERSTEUNING
(programma-/productgroep 17381 - Levering aan personeel en aan derden)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.1

1.2

1.3

Drukwerk en dergelijke
Provinciaal blad (al dan niet bij abonnement):
per jaargang, exclusief portokosten
per jaargang, inclusief portokosten
per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde
met een minimum per Provinciaal blad van
en een maximum per Provinciaal blad van
voorstellen van gedeputeerde staten aan provinciale staten:
a bij abonnement per kalenderjaar (de onder 1.4, 1.5 en 1.9 bedoelde stukken inbegrepen),
exclusief portokosten
inclusief portokosten
b bij abonnement per kalenderjaar,
exclusief portokosten
inclusief portokosten
c losse nummers per bedrukte bladzijde (niet inbegrepen de onder 1.4, 1.5 en 1.9 bedoelde stukken)
met een minimum per nummer van
en een maximum per nummer van
d per vergadering van provinciale staten (niet inbegrepen de onder 1.4, 1.5 en 1.9 bedoelde stukken)
notulen van de vergadering van provinciale staten:
a bij abonnement per kalenderjaar,
exclusief portokosten
inclusief portokosten
b per vergadering van provinciale staten:
voor elke geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde
met een maximum per exemplaar van

¹ KD betreft het percentage van de kostendekkendheid en ² Wijz. betreft het procentuele verschil daartussen.
³ Waar in dit hoofdstuk dubbele percentages zijn vermeld betreft het eerste percentage de mate van kostendekkendheid van het
document en het tweede percentage (100%) die van de portokosten, die volledig op de aanvrager van de dienst verhaald worden.

1.4

de provinciale begroting
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€
€
€
€
€

52,00
72,85
0,09
1,51
6,12

€
€

239,45
275,00

€
€
€
€
€
€

80,80
95,45
0,09
1,51
6,12
13,30

€
€

34,20
45,70

€
€

0,09
7,75

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

a de provinciale Programmabegroting
b de Memorie van Antwoord op de Programmabegroting
de volledige set (a en b)

€
€
€

tarief 2008
46,00
25,30
70,00

de provinciale jaarrekening
a de provinciale programmarekening met bijlagen
b het provinciale jaarverslag
c de volledige set (a en b)

€
€
€

49,60
35,20
84,00

stukken te behandelen in de openbare vergaderingen van de commissies in combinatie met
de verslagen als vermeld onder 1.7: (niet inbegrepen de onder 1.4, 1.5, 1.8 en 1.9 bedoelde stukken):
a bij abonnement per kalenderjaar en commissie,
exclusief portokosten
inclusief portokosten
b per vergadering van elke bedrukte bladzijde
met een minimum van
en een maximum van

€
€
€
€
€

28,75
50,60
0,09
1,51
6,12

notulen of verslagen van de openbare vergaderingen van commissies, niet in combinatie
met de stukken als vermeld onder 1.6:
a bij abonnement per kalenderjaar,
exclusief portokosten
inclusief portokosten
b per vergadering per bedrukte bladzijde
met een minimum per exemplaar van
en een maximum per exemplaar van

€
€
€
€
€

17,35
22,85
0,09
1,51
6,12

€
€

210,00
300,00

€
€

4,20
5,80

Persoverzichten
a bij abonnement per kalenderjaar,
exclusief portokosten
inclusief portokosten
b een los exemplaar van Persoverzichten
exclusief portokosten
inclusief portokosten

stukken, niet vallende onder 1.1 tot en met 1.8, zoals verslagen, rapporten, instructies,
afbeeldingen, kaarten en tekeningen:
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a voor kaarten, tekeningen e.d. in één kleur:
1 tot en met formaat A4
2 voor een formaat groter dan A4, doch niet groter dan A3
3 voor een formaat groter dan A3
b voor overig drukwerk, per bedrukte bladzijde:
1 tot en met formaat A4
2 voor een formaat groter dan A4, doch niet groter dan A3
3 voor een formaat groter dan A3
c Wordt bij de onder a en b genoemde stukken meerkleurendruk toegepast, dan wordt voor elke
toe te voegen kleur boven de standaarduitvoering (zwart) de basisprijs verhoogd met 50%
Voor lichtdrukken:
tot en met formaat A4:
1 op papier
2 op polyester
voor een formaat groter dan A4, doch niet groter dan A3:
3 op papier
4 op polyester
voor een formaat groter dan A3:
5 op papier
te verhogen met € 1,15 per m², waarna de uitkomst naar boven wordt afgerond op € 0,05
6 op polyester
te verhogen met € 12,05 per m², waarna de uitkomst naar boven wordt afgerond op € 0,05

2.

€
€
€

0,38
0,75
1,92

€
€
€

0,09
0,18
0,35

€
€

2,58
3,30

€
€

2,63
4,14

€

2,77

€

5,77

Drank- en horecawet
een vergunning voor een gemeente als bedoeld in artikel 3 juncto artikel 55 van de Dranken horecawet

€

180,00

Wet op de lijkbezorging
een vergunning als bedoeld in artikel 46, lid 3, van de Wet op de lijkbezorging

€

180,00

BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN
(programma 2/productgroep 15101 – Uitvoering bijzondere wetten)
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

2.1

2.2

3.

WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT
(programma 3/productgroep 30550 – Verkeersreglementering- en veiligheid)
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tarief 2008
WEGEN
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.1.1

Wegenverkeerswet
een ontheffing ingevolge de Wegenverkeerswet

€

193,00

3.1.2

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 3.1.1

€

64,50

3.2.1

Voertuigreglement
een ontheffing ingevolge het Voertuigreglement

€

96,60

3.2.2

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 3.2.1

€

45,05

3.3.1

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
een ontheffing ingevolge het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€

64,50

3.3.2

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 3.3.1

€

45,05

€

498,00

€

57,00

€

150,00

Wegenverordening Noord-Holland
3.4.1.1 een ontheffing ingevolge de Wegenverordening Noord-Holland voor:

- het aanleggen van een voor het openbaar vervoer open te stellen weg alsmede het aansluiten
daarvan aan een weg,
- het aanleggen of instandhouden van een kunstwerk over een weg of binnen de grens van een weg,
- het veranderen van een weg of een kunstwerk, zodanig dat zij daardoor niet meer voldoen aan de
bestemming en de omschrijving in de legger der wegen,
- het maken van een uitweg of een als uitweg bruikbaar werk,
- het opbreken van een wegverharding en het verlagen of ophogen van een weg
3.4.1.2 het graven in een weg of het wijzigen van een uitweg of een als uitweg bruikbaar werk

3.4.2

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 3.4.1.1

3.4.3

een ontheffing ingevolge de Wegenverordening Noord-Holland voor:
- het binnen een afstand van 20 meter vanuit de grens van een weg in beheer of onderhoud bij de
provincie of voor het binnen een afstand van 10 meter vanuit de grens van een andere dan bij de
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-

provincie in beheer of onderhoud zijnde weg oprichten, instandhouden of veranderen van
gebouwen, hekken, beplanting en alle werken of voorwerpen hoger dan 80 centimeter boven het
niveau van de verharding van de weg en overige bouwconstructies,
het afdammen, dempen of verminderen van het waterafvoerend vermogen van een langs of
op de grens van een weg gelegen sloot,
het aanbrengen en hebben van opslagtanks, bakken, putten, goten en dergelijke, voetpaden, stoepen,
bouwconstructies, verhogingen van wallen en andere voorwerpen,
het weiden van dieren,
het aanbrengen, hebben of verwijderen van beplanting, borden of palen,
het leggen of hebben liggen van rails,
het laten afstromen of aflopen van fecaliën, gier, mest of afvalwater via bermsloten of
hemelwater van daken of uit goten,
het innemen van een (vaste) standplaats met voertuigen ten behoeve van handel of bedrijf,
het plaatsen of laten liggen van agrarische of andere producten of materialen binnen 2 meter
uit de kant van de verharding,
het over of boven een weg aanbrengen en hebben van uitspringende constructiedelen
of voorwerpen, het laten draaien van voorzieningen waaraan hang- of sluitwerk is bevestigd
of het aanbrengen en hebben van andere zaken

3.4.4

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 3.4.3

3.4.5

een ontheffing ingevolge de Wegenverordening Noord-Holland voor:
het binnen een afstand van 20 meter vanuit de grens van een weg in beheer of onderhoud bij de
provincie of voor het binnen een afstand van 10 meter vanuit de grens van een andere dan bij de
provincie in beheer of onderhoud zijnde weg
a oprichten van op het verkeer gerichte inrichtingen voor het drijven van handel of het verlenen
van diensten
b instandhouden of veranderen van op het verkeer gerichte inrichtingen voor het drijven van handel
of het verlenen van diensten

€

146,50

€

68,60

€

328,00

€

232,85

3.4.6

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 3.4.5

€

116,40

3.4.7

een vergunning ingevolge de Wegenverordening Noord-Holland voor het in een weg leggen of
hebben liggen van leidingen (buizen en kabels daaronder begrepen):
- voor de eerste 100 meter (of een gedeelte daarvan)
- voor elke volgende 100 meter (of een gedeelte daarvan) tot 1.000 meter

€
€

666,00
67,00
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- voor elke volgende 100 meter (of een gedeelte daarvan) van 1.000 tot 10.000 meter
- voor elke 100 meter (of een gedeelte daarvan) boven 10.000 meter

€
€

tarief 2008
60,00
24,00

een wijziging of verlenging van een vergunning als bedoeld onder 3.4.7 of een opdracht tot het
verleggen van leidingen in opdracht van de provincie

€

315,40

een vergunning ingevolge de Wegenverordening Noord-Holland voor het in een weg leggen
of hebben liggen van een duiker

€

535,00

€

267,50

€

245,00

Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995
een ontheffing ingevolge de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 voor:
- het aansluiten van een scheepvaartweg of vaargeul op een andere scheepvaartweg of vaargeul,
- het permanent geheel of gedeeltelijk onttrekken van een scheepvaartweg of vaargeul aan
de scheepvaart,
- het maken, geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van een kunstwerk

€

850,00

een ontheffing ingevolge de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 voor het verleggen,
versmallen, het wijzigen van de diepte of op andere wijze veranderen of buiten gebruik stellen van een
scheepvaartweg of vaargeul

€

850,00

3.5.3

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 3.5.1 of 3.5.2

€

425,00

3.5.4

een ontheffing ingevolge de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 voor het maken van
enig oeverwerk, waaronder los- en laadplaatsen, in of langs een scheepvaartweg

€

462,00

3.5.5

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 3.5.4

€

231,00

3.5.6

een ontheffing ingevolge de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 voor het in, over,
onder of op de grens van een scheepvaartweg of vaargeul maken, hebben en wijzigen hebben van
voorwerpen, waaronder begrepen palen en steigers

€

159,00

3.4.8

3.4.9

3.4.10 een wijziging of verlenging van een vergunning als bedoeld onder 3.4.9
Verschuldigd is voor:
3.4.11 het doen van kennisgevingen:
per kennisgeving, indien van toepassing, ingevolge de Wegenverordening Noord-Holland
VAARWEGEN
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.5.1

3.5.2
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3.5.7

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 3.5.6

€

79,50

3.5.8

een ontheffing ingevolge de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 voor het zich
bevinden op een scheepvaartweg of vaargeul met schepen die afwijken van de vastgestelde
regels met betrekking tot soort, type, afmeting of bestuurbaarheid van schepen, per ontheffing
voor een ontheffing geldig voor een kalenderjaar

€
€

113,00
159,00

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 3.5.8

€

56,50

3.5.10 een vergunning ingevolge de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 voor het
aanbrengen, hebben, geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of buiten gebruik stellen van
kabels, buizen en leidingen in, over, onder of op de grens van een scheepvaartweg:
- voor de eerste 100 meter (of een gedeelte daarvan)
- voor elke volgende 100 meter (of een gedeelte daarvan) tot 1.000 meter
- voor elke volgende 100 meter (of een gedeelte daarvan) van 1.000 tot 10.000 meter
- voor elke 100 meter (of een gedeelte daarvan) boven 10.000 meter

€
€
€
€

415,00
41,50
20,75
8,30

3.5.11 een wijziging of verlenging van een vergunning als bedoeld onder 3.5.10

€

274,00

Scheepvaartverkeerswet, Binnenvaartpolitiereglement
een ontheffing, vergunning, toestemming of vrijstelling ingevolge de Scheepvaartverkeerswet of het
Binnenvaartpolitiereglement

€

113,00

een wijziging of verlenging van een ontheffing, vergunning, toestemming of vrijstelling als bedoeld
onder 3.6.1

€

56,50

het doen van kennisgevingen:
per kennisgeving, indien van toepassing, ingevolge de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland
1995, de Scheepvaartverkeerswet of het Binnenvaartpolitiereglement

€

245,00

het begeleiden van schepen door of met behulp van een ambtenaar van de provincie:
- indien de begeleiding plaatsvindt per voertuig, per kwartier (of gedeelte daarvan) daaraan besteed
- indien de begeleiding plaatsvindt per vaartuig, per kwartier (of gedeelte daarvan) daaraan besteed

€
€

12,75
19,20

3.5.9

3.6.1

3.6.2

Verschuldigd is voor:
3.6.3

3.6.4

4.

WATER (programma 5/productgroep 44250 - Grondwaterbeheer)
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Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Grondwaterwet
een vergunning als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Grondwaterwet, Staatsblad 1981,
nummer 392, per kubieke meter nominale pompcapaciteit per uur van de pompinstallatie
waarmee water aan de grond wordt onttrokken dan wel geïnfiltreerd,
met een minimum per vergunning van
en met een maximum per vergunning van
een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 4.1.1, indien deze leidt tot een wijziging van de
pompcapaciteit, een minimumbedrag van
een en ander met dien verstande dat indien de wijziging leidt tot een uitbreiding van de
pompcapaciteit, het tarief wordt berekend over de uitbreiding van de pompcapaciteit overeenkomstig
het bepaalde onder 4.1.1 met inachtneming van het minimumtarief en het maximumtarief
een wijziging van een voorschrift van een vergunning als bedoeld onder 4.1.1:
per te wijzigen voorschrift
a het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor het tijdelijk zonder vergunning in werking hebben
van een inrichting of een gedeelte van een inrichting in samenhang met een te starten of gestarte
vergunningprocedure, waarbij het aangevraagde gedogen anticipeert op verlening van de
vergunning, het overeenkomstig het onder 4.1.1 vast te stellen bedrag voor het aanvragen van een
vergunning, met dien verstande dat 25% van de daar genoemde bedragen worden geheven, met
een minimum van
b het verkrijgen van een gedoogbeschikking, waarbij in andere gevallen dan bedoeld in 4.1.4 a,
toestemming wordt gegeven dat tijdelijk bepaalde vergunningvoorschriften niet worden nageleefd,
met uitzondering van gevallen waarbij sprake is van het niet tijdig nemen van een besluit op een
onder 4.1.1 genoemde aanvraag binnen de in artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht
genoemde termijn van zes maanden

€
€
€

18,70
548,50
10.650,00

€

548,00

€

266,00

€

137,00

€

137,00

€
€

245,00
245,00

Verschuldigd is voor:
4.1.5

het doen van kennisgevingen:
per kennisgeving,
- ingevolge de Grondwaterwet;
- in relatie tot een in behandeling genomen aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking
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5.

MILIEU (programma 6/productgroep 553 – Vergunningverlening)
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

5.1.1

5.1.2

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
een ontheffing ingevolge artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden voor een badinrichting of zwemgelegenheid:

€

332,00

een wijziging of aanvulling dan wel intrekking van een ontheffing als bedoeld onder 5.1.1

€

166,00

€

2.750,00

€

0,08
80.500,00

€
€

865,00
865,00

MILIEU (programma 6/productgroep 561 – Ontgrondingen)
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

5.2.1

de Ontgrondingenwet, de Ontgrondingenverordening Noord-Holland
een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Noord-Holland:
a indien geen specie van de desbetreffende percelen wordt afgevoerd
b indien specie van de desbetreffende percelen wordt afgevoerd, dient het tarief van de te volgen
procedure als vermeld onder 5.2.1 a te worden vermeerderd met:
per m³
tot een maximum van

5.2.2

een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 5.2.1 b, indien deze leidt tot vergroting van de
maximum hoeveelheid grond, zand of specie voor winning waarvan (oorspronkelijk) vergunning is
verleend, een bedrag gelijk aan het verschil tussen het met toepassing van het bepaalde onder
5.2.1 b verschuldigde bedrag voor de opnieuw vastgestelde hoeveelheid en het reeds betaalde bedrag

5.2.3

a een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 5.2.1, anders dan in de onder 5.2.2 genoemde
gevallen
b een machtiging krachtens artikel 12 van de Ontgrondingenwet

5.2.4

een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 5.2.1, waarbij sprake is van een combinatie van
de onder 5.2.2 en 5.2.3 genoemde gevallen, een bedrag gelijk aan het met toepassing van het bepaalde
onder 5.2.1 verschuldigde bedrag een en ander met dien verstande dat, indien van een vergunning als
bedoeld in dit artikel op generlei wijze gebruik wordt gemaakt en deze met het oog daarop wordt
ingetrokken, recht op teruggaaf bestaat tot de helft van de opgelegde aanslag
Verschuldigd is voor:
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5.2.5

6.

het doen van kennisgevingen:
per kennisgeving ingevolge de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Noord-Holland
volgens procedure afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

€

245,00

Wadloopverordening Noord-Holland 1996
een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wadloopverordening 1996:
a voor rechtspersonen die per jaar tot 1.000 wadlopers begeleiden
b voor rechtspersonen die per jaar 1.000 tot 5.000 wadlopers begeleiden
c voor rechtspersonen die per jaar 5.000 of meer wadlopers begeleiden
d voor natuurlijke personen
e voor een verlenging van een vergunning als bedoeld bij d

€
€
€
€
€

235,00
708,00
1.180,50
55,00
22,50

een ontheffing als bedoeld in artikel 6 van de Wadloopverordening 1996:
a voor natuurlijke en rechtspersonen
b voor een verlenging van een ontheffing als bedoeld bij a

€
€

27,50
13,00

€

360,00

RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP
(programma 7/productgroep 624 – Beheer Natuur)
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

6.1.1

6.1.2

RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP
(programma 7/productgroep 625 – Landschapsbescherming en advisering)
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

6.2.1

Landschapsverordening Noord-Holland 2005
een ontheffing op grond van Hoofdstuk 2, Opschriften, aankondigingen, afbeeldingen en
reclameobjecten van de Landschapsverordening Noord-Holland 2005:
a voor één object op één locatie
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b voor meer dan één object op één locatie
c voor objecten op meer dan één locatie

€
€

tarief 2008
630,00
1.570,00

● object: opschrift(en), aankondiging(en), afbeelding(en) en dergelijke waarop het verbod als
bedoeld in hoofdstuk 2 van de Landschapsverordening Noord-Holland 2005 van toepassing is
** locatie: een gebied met een straal van maximaal 1.000 meter
6.2.2

een wijziging tenaamstelling of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 6.2.1

€

103,00

6.2.3

een ontheffing op grond van Hoofdstuk 3, Water van de Landschapsverordening Noord-Holland 2005

€

984,00

6.2.4

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 6.2.3, indien de situatie zich wijzigt
ten opzichte van de dan geldende ontheffing voor dat woonschip

€

310,00

een wijziging tenaamstelling, bij het wisselen van eigenaar van het woonschip of een verzoek om
verlenging van een ontheffing bij een ongewijzigde situatie ten opzichte van de dan geldende
ontheffing voor dat woonschip

€

71,25

€
€
€

405,00
28,00
28,00

€

245,00

6.2.5

7.

WELZIJN EN (JEUGD)ZORG (programma 9/productgroep 861 – Zorg)
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

7.1.1

Wet ambulancevervoer
a een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wet ambulancevervoer,
Staatsblad 1971, nummer 369
b wijziging van een aanhangsel
c diverse uit te voeren administratieve handelingen niet vallende onder a en b, per aanvraag

Verschuldigd is voor:
7.1.2

8.

het doen van kennisgevingen:
per kennisgeving ingevolge artikel 9 van de Wet ambulancevervoer, volgens procedure afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht
KUNST, CULTUUR EN EDUCATIE
(programma 10/productgroep 832 – Cultureel erfgoed)
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:
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tarief 2008

8.1.1

Monumentenverordening Noord-Holland 2005
een vergunning als bedoeld in artikel 6, lid 2, van de Monumentenverordening Noord-Holland 2005

€

676,00

€

245,00

€

113,00

€

56,50

het doen van nasporingen in het provinciaal archief, behoudens die ten behoeve van
opsporingsonderzoeken door organen van politie en/of justitie door of met behulp van
een ambtenaar van de provincie:
per kwartier (of gedeelte daarvan) daaraan besteed

€

12,75

het opstellen van een uittreksel uit of het maken van een afschrift van een tot het provinciaal archief
behorend of daartoe bestemd stuk, voorzover niet afzonderlijk genoemd in hoofdstuk 1:
per kwartier (of gedeelte daarvan) daaraan besteed

€

12,75

literatuuronderzoek, anders dan bedoeld onder 9.2, door of met behulp van een ambtenaar van de
provincie, on-line, per kwartier (of een gedeelte daarvan), inclusief de kosten vanwege het
gebruik van de databank

€

28,40

een fotokopie van een archiefstuk bedoeld onder 9.2 of 9.4, dan wel een afschrift als bedoeld in
artikel 3:11, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht, of een afschrift van een elektronisch
opgeslagen archiefstuk, al dan niet elektronisch verzonden, per pagina

€

0,17

het verstrekken van een adreslijst van instellingen en rechtspersonen op A4-papier of op
een stickervel:
per A4-vel (15 adressen op een vel)

€

1,35

Verschuldigd is voor:
8.1.2

9.

het doen van kennisgevingen:
per kennisgeving ingevolge artikel 7 van de Monumentenverordening Noord-Holland 2005

OVERIGE DIENSTEN
(programma-/productgroep 17381 - Levering aan personeel en aan derden)
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor :

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

a een vergunning, ontheffing, vrijstelling, toestemming, machtiging enz. krachtens een provinciale
verordening, provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift, anders dan hiervoor genoemd
b wijziging of verlenging van een vergunning, ontheffing, vrijstelling, toestemming, machtiging
enz. als bedoeld onder 9.1.a
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9.7

9.8

per stickervel (24 adresstickers op een vel)
met een minimumbedrag per verstrekking van

€
€

tarief 2008
2,65
6,71

het verstrekken van fotokopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a
van de Wet openbaarheid van bestuur:
voor minder dan 6 kopieën: gratis
voor 6 tot 13 kopieën
voor 14 of meer kopieën: per kopie

€
€

4,50
0,35

het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van
een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c van de Wet openbaarheid van bestuur:
per pagina van het uittreksel of de samenvatting

€

2,25
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