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Besluit van Gedeputeerde Staten van
6 juli 2011, nummer 2011-37639, tot
bekendmaking van de vaststelling van
de tijdelijke mandaatverlening voor het
toepassen van de hardheidsclausule bij
legesheffing Wabo.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat zij in hun vergadering van 28 juni 2011
hebben besloten tijdelijk mandaat te verlenen
aan de inspecteur der provinciale belastingen
van Noord-Holland voor het afhandelen van
verzoeken, dan wel het ambtshalve besluiten, tot
toepassing van de fiscale hardheidsclausule.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat het gewenst is tijdelijk een
functionaris te mandateren voor het afhandelen
van verzoeken, dan wel het ambtshalve besluiten,
tot toepassing van de fiscale hardheidsclausule
als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen (Awr);
Gelet op:
•	artikel 63 van de Algemen•e wet inzake
rijksbelastingen;
•	de artikelen 158 en 227a van de Provinciewet;

Besluiten:
Artikel 1
De inspecteur der provinciale belastingen van de
provincie Noord-Holland tot 1 januari 2012 te
mandateren voor het afhandelen van verzoeken,
dan wel het ambtshalve besluiten, tot toepassing
van de fiscale hardheidsclausule als bedoeld in
artikel 63 van de Algemene wet inzake rijks
belastingen, bij legesheffing in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), en bij gebruikmaking van deze bevoegd
heid de in de bijlage bij dit besluit opgenomen
tabel te hanteren.
Artikel 2
Dit besluit in werking te laten treden met ingang
van de eerste dag na die van de bekendmaking.

1

Haarlem, 7 juli 2011.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
J.W. Remkes, voorzitter.
T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.
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Bijlage: Tabel (behorende bij het besluit tot
tijdelijke mandaatverlening voor de
toepassing van de fiscale hardheidsclausule
bij legesheffing Wabo).
Registratienummers: 2011-33700–2011-37639
Reikwijdte van het mandaat
Om willekeur bij de toepassing van de leges
verordening te voorkomen en om te komen tot
een geleidende schaal wat tarifering betreft
stellen wij de reikwijdte van het te verlenen
tijdelijke mandaat voor de hierna genoemde
tariefbepalingen als volgt voor:

Tarieventabel 2011, behorende bij en deel uitmakende van de ‘Legesverordening
Noord-Holland 2010’.
Artikel 3.3.2.1 - Bouwen van een bouwwerk:
Het huidige tarief voor het bouwen is € 5.100,-, indien de bouwkosten niet meer dan € 100.000
bedragen.
Op grond van de hardheidsclausule stellen wij voor de volgende grondslagen en tarieven te hanteren:
Voor het bouwen van een bouwwerk, indien de bouwkosten:
• niet meer bedragen dan € 20.000					
€ 500,• € 20.000 doch niet meer dan € 50.000 bedragen			
€ 1.500,• € 50.000 doch niet meer dan € 75.000 bedragen			
€ 3.500,• € 75.000 doch niet meer dan € 100.000 bedragen			
€ 5.100,en verder de voor bouwen van een bouwwerk geldende legestarieven.
Artikel 3.12 - Slopen
Het huidige tarief voor het slopen van een bouwwerk is € 1.800,-.
Op grond van de hardheidsclausule stellen wij voor de volgende grondslagen en tarieven te hanteren:
Voor het slopen van een bouwwerk, indien de sloopkosten:
• niet meer bedragen dan € 20.000					
€ 300,• € 20.000 doch niet meer dan € 50.000 bedragen			
€ 600,• € 50.000 doch niet meer dan € 75.000 bedragen			
€ 900,• € 75.000 doch niet meer dan € 100.000 bedragen			
€ 1.200,• € 100.000 en meer bedragen					
€ 1.800,Artikel 3.16 – Kapactiviteiten
Het huidige tarief voor het vellen of doen vellen van houtopstand is € 900,-.
Op grond van de hardheidsclausule stellen wij voor de volgende grondslagen en tarieven te hanteren:
Voor het vellen of doen vellen van een houtopstand, indien er sprake is van het kappen van:
• 1 tot 5 bomen							
€ 300,• 6 tot 15 bomen							
€ 600,• 16 bomen of meer							
€ 900,-
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