VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN DE NAZORGHEFFING STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD-HOLLAND 1999.
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
storten van afvalstoffen: op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan niet in verpakking, om deze
stoffen daar te laten;
b.
stortplaats: inrichting waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort, dan wel het gedeelte van
een inrichting, waar afvalstoffen worden gestort, indien in de inrichting niet uitsluitend afvalstoffen worden
gestort;
c.
gesloten stortplaats: stortplaats ten aanzien waarvan de in artikel 8.47, derde lid, van de Wet milieubeheer,
bedoelde verklaring is afgegeven;
d.
bedrijfsgebonden stortplaats: stortplaats waar uitsluitend afvalstoffen worden gestort, die afkomstig zijn van
binnen de inrichting waartoe de stortplaats behoort.
e.
doelvermogen: het voor de eeuwigdurende nazorg benodigde vermogen, dat op het moment van aanvang van de nazorg
moet zijn opgebracht.
Artikel 2
Aard van de heffing
Onder de naam 'nazorgheffing' wordt bij wijze van een directe provinciale belasting een heffing geheven ter
bestrijding van de kosten gemoeid met:
1.
de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg voor de in de provincie Noord-Holland gelegen
stortplaatsen;
2.
de inventarisatie van plaatsen waar in de provincie Noord-Holland afvalstoffen zijn gestort en waar dat
storten vóór 1 september 1996 is beëindigd en het onderzoek naar en de systematische controle van de
aanwezigheid, aard en omvang van eventuele verontreiniging aldaar;
3.
de dekking van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 6:176 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 3
Belastbaar feit en belastingplicht
De nazorgheffing wordt geheven van degene die bij het begin van het kalenderjaar een stortplaats drijft.
Artikel 4
Vrijstellingen
De nazorgheffing wordt niet geheven ter zake van baggerspeciestortplaatsen, die worden gedreven of mede worden
gedreven door de minister van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 5
Maatstaf van de heffing
De nazorgheffing wordt geheven per stortplaats.
Artikel 6
Tarieven
De nazorgheffing wordt geheven naar de tarieven zoals die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel.

Artikel 7
Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8
Wijze van heffing
De nazorgheffing wordt geheven bij wege van aanslag.
Artikel 9

vervallen **

Artikel 10

vervallen **
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Artikel 10a Nadere regels *
Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de nazorgheffing.
Artikel 11 Inwerkingtreding, ingang van heffing en citeertitel
1.
Deze verordening met de bijbehorende tarieventabel treedt in werking op de achtste dag na die van de
bekendmaking.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 1999.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland
1999'.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 1999, nummer 19, van provinciale staten van Noord-Holland,
Haarlem, 29 maart 1999.
Provinciale Staten van Noord-Holland,
C.J.N. Versteden griffier,
J.A. van Kemenade, voorzitter,
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* Dit artikel is ingevoegd bij besluit van Provinciale Staten van 6 november 2000, nummer 82.
** Deze artikelen zijn ingetrokken bij besluit van Provinciale Staten van 21 oktober 2002, nummer 78.
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Bijlage 1 ***
Tarieventabel 2003, behorende bij en deel uitmakende van de Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999.
Naam van de stortplaats

1. Doelvermogen

2. Laatste jaar van heffing

3. Tarief 2003 (exclusief BTW)

4. Opslag projectkosten NAVOSoperatie (inclusief BTW)*

1. Nauerna

_ 16.850.330

2014

_

313.491

2. Hollandse brug

_

5.510.601

2005

_

983.898

3. Schoteroog

_

5.661.097

2003

_

525.930

4. CAW Wieringermeer

_ 17.790.506

2035

_

46.507

5. G.P. Groot Heiloo

_ 14.092.067

2023

_ 287.028

_ -

6. Stortplaats voor bagger
De Poel
7. Stortplaats voor bagger
Amerikahaven in Amsterdam
* In 2003 wordt geen opslag geheven.

_

316.336

2003

_

_ -

_ 1.145.722

2015

_

-
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*** De tarieventabel is laatstelijk gewijzigd bij besluit van Provinciale Staten van 9 december 2002, nummer 103.
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_ -
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