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4 november 2003 
Nr. 2003-19.181, FC  Nummer 33a/2003 
 
 
 
 
Aanvullende voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten 
van Groningen tot wijziging van Legesverordening provincie Groningen 
1993, de bijlage behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening 
provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2004). 
 
 
SAMENVATTING: 
In de voordracht van 1 september 2003, nr. 2003-16.092, is een voorstel tot 
wijziging van de Legesverordening provincie Groningen 1993 voorgesteld. 
Gebleken is dat twee onderdelen nog moeten worden geschrapt.  
 
 
 
 

Inleiding 
In de voordracht van 1 september 2003, nr. 2003-16.092, is een voorstel tot wijziging van de 
Legesverordening provincie Groningen 1993 voorgesteld. 
In de GS vergadering d.d 28 oktober 2003 is gebleken dat twee onderdelen nog moeten worden 
geschrapt. 
 
Het betreft de onderdelen: 
Hoofdstuk 1. Algemeen, onderdeel Bestuursstukken de drukwerken onder  
punt 6 - exemplaar van de provinciale programmabegroting met toelichtende bescheiden en 
punt 7 - exemplaar van de provinciale jaarrekening met toelichtende bescheiden. 
 
Tot nu toe wordt nu toe worden voor het verstrekken van een exemplaar van de 
Programmabegroting en de Jaarrekening leges en portokosten in rekening gebracht (legestarief 
2003: € 15,--). Wij zijn echter van mening dat voor de toegang tot deze informatie er voortaan geen 
financiële drempels meer moeten worden opgeworpen. Daarom stellen wij voor deze documenten 
met ingang van het jaar 2004 gratis te verstrekken. 
 
Dit leidt er toe dat in het oorspronkelijke besluit in hoofdstuk 1, Algemeen, onderdeel 
Bestuursstukken de drukwerken genoemd bij de punten 6 en 7 worden geschrapt en dat de 
nummering vanaf punt 8 daarop wordt aangepast. 
 
Op basis van de realisatiecijfers over de jaren 2001 en 2002 verwachten wij dat de financiële 
gevolgen van dit besluit beperkt zullen zijn (inkomstenderving ca. € 300,--).  
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Gelet op het feit dat de nummering is aangepast, treft u hierbij het integrale besluit aan. Hiermee 
vervalt het besluit gevoegd onder voordracht 33/2003. 
 
Wij stellen u het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. 
 
Groningen, 4 november 2003. 
 
 Gedeputeerde Staten der 
 provincie Groningen: 
 
 
 
  J.G.M Alders , voorzitter. 
 
 
 
  H.J. Bolding , secretaris. 
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Nr.   33a/2003 
 
 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 
 
 
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 4 november 2003, nr. 2003-19.181, FC; 
Gelet op de Provinciewet; 
 
 

BESLUITEN: 
 
 
I.  de bijlage behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993 

te wijzigen, zo dat deze komt te luiden als volgt: 
 
 
 
 
TARIEVENTABEL 2004 
Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. 
 
 
 
 
 
 HOOFDSTUK 1 - Algemeen 
 
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  
 
Drukwerken  
1. een afschrift, uittreksel, fotokopie of gedrukt stuk voor zover niet  
 afzonderlijk genoemd: 
 voor de eerste bladzijde € 0,91 
 voor elke volgende bladzijde - 0,31 
 
2. een exemplaar van een provinciale verordening - 1,90 
 afzonderlijk uitgegeven stukken als nota's en rapporten: de door Gedeputeerde 

Staten vastgestelde prijs zoals is opgenomen in de lijst publicaties op de 
internetsite van de provincie Groningen met een minimum van - 0,91 

 en een maximum van - 67,-- 
 
3. lichtdrukken en kaarten: 
 de door Gedeputeerde Staten vastgestelde prijs zoals is opgenomen in de lijst 

publicaties op de internetsite van de provincie Groningen met een maximum van - 67,-- 
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Bestuursstukken 
 
4 a. voordrachten, mededelingen en nota's van Gedeputeerde Staten bestemd om in 

openbare vergaderingen van Provinciale Staten te worden behandeld per 
periode van twaalf maanden € 61,-- 

 b. een afzonderlijk exemplaar van een voordracht - 1,50 
 c. genoemde stukken bestemd om te behandelen in een openbare vergadering 

van één der commissies ex artikel 80 van de Provinciewet, met uitzondering 
van de stukken genoemd onder 6 en 7, per periode van twaalf maanden - 15,-- 

 
5 a. exemplaren van de handelingen van de openbare vergadering van Provinciale 

Staten per periode van twaalf maanden - 61,-- 
 b. exemplaren van de verslagen van de openbare vergaderingen van alle 

commissies ex artikel 80 van de Provinciewet per periode van twaalf maanden - 45,50 
 c. exemplaren van de verslagen van de openbare vergaderingen van één der 

commissies ex artikel 80 van de Provinciewet per periode van twaalf maanden - 15,-- 
 d. een exemplaar van de handelingen van een openbare vergadering van 

Provinciale Staten - 6,-- 
 e. een exemplaar van het verslag van een openbare vergadering van één der 

commissies ex artikel 80 van de Provinciewet - 3,05 
 
6. a. een abonnement per periode van twaalf maanden op: 
   - het Provinciaal blad - 91,-- 
   - de Knipselkrant (persoverzicht/emailversie) - 180,-- 
  b. een afzonderlijk exemplaar van het Provinciaal blad - 1,85 
 
7. het doen van nasporingen in het provinciaal archief door of met hulp van een 

ambtenaar van de provincie, in het persoonlijk belang van de aanvrager, per half 
uur of gedeelte daarvan - 26,50 

 
De vorenstaande tarieven worden verhoogd met de vooraf mede te delen 
bijkomende kosten, welke aan derden verschuldigd zijn en die door de provincie 
worden betaald, met een maximum van € 9,-- per zending. 
 
 
 HOOFDSTUK 2 - Verkeer en Vervoer 
 
 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
 
Verkeer en vervoer 
 
1. Wegenverkeerswet 1994 
 a. voor een ontheffing ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 

(wegwedstrijden) - 84,-- 
 b. tot wijziging van een dergelijke ontheffing - 16,50 
 
2. Voertuigreglement 
 a. voor een ontheffing ingevolge het Voertuigreglement (incidenteel) - 93,-- 
 b. voor een ontheffing ingevolge het Voertuigreglement, geldig voor een 

periode van maximaal 36 maanden - 16,50 
 c. tot wijziging van een ontheffing ingevolge het Voertuigreglement - 16,50 
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3. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 
 voor een ontheffing ingevolge het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

1990   € 16,50 
 
4. Wet ambulancevervoer  
 a. voor een vergunning voor ambulancevervoer als bedoeld in de Wet 

ambulancevervoer, dan wel een wijziging van een dergelijke vergunning - 1.025,-- 
 b. een bewijs dat een vergunning voor ambulancevervoer verleend is - 135,-- 
 c. duplicaat van een bewijs als bedoeld onder b - 135,--  
 
 
Wegen 
 
5. Wegenreglement 
 a. een vergunning ingevolge artikel 3 van het Wegenreglement der provincie 

Groningen voor het maken van nieuwe wegen - 365,-- 
 b. een ontheffing van het verbod ingevolge artikel 8 van het Wegenreglement 

der provincie Groningen - 155,-- 
 c. een ontheffing van het verbod ingevolge artikel 9 van het Wegenreglement 

der provincie Groningen - 730,-- 
 d. een ontheffing van het verbod ingevolge artikel 11 van het Wegenreglement 

der provincie Groningen 
  1. voor werken tot € 5.000,-- - 105,-- 
  2. voor werken van € 5.000,-- en meer - 260,-- 
 e. een ontheffing van het verbod ingevolge artikel 12 van het Wegenreglement 

der provincie Groningen - 365,-- 
 f. tot wijziging van een besluit zoals genoemd onder a tot en met e - 55,-- 
 g. een ontheffing van het verbod ingevolge artikel 15 onderscheidenlijk 20 van 

het Wegenreglement der provincie Groningen - 28,50 
 
 
Waterwegen 
 
6. Kanalenreglement Groningen 
 voor een vergunning op grond van artikel 4 van het Kanalenreglement 

Groningen voor het maken van werken langs kanalen: 
 a. voor grote projecten (kosten € 50.000,-- of meer) - 730,-- 
 b. voor kleine werken (kosten minder dan € 50.000,--) - 73,-- 
 c. tot wijziging van besluiten, genoemd onder a - 55,-- 
 d. tot wijziging van besluiten, genoemd onder b - 27,50 
 
7. Binnenvaartpolitiereglement/Scheepvaartverkeerswet 
 a. voor toestemming voor bijzondere (scheepvaart)transporten op grond van 

het Binnenvaartpolitiereglement, voor: 
  1. bijzondere transporten algemeen - 40,50 
  2. grote nieuwbouwschepen/secties e.d. - 66,-- 
  3. roeiwedstrijden, evenementen enz. - 16,50 
 b. het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van 

verboden op grond van de Scheepvaartverkeerswet en het 
Binnenvaartpolitiereglement - 73,-- 

 c. tot wijziging van besluiten, genoemd onder a en b - 16,50 
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 HOOFDSTUK 3 - Natuur en milieu 
 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
 
1. Wadloopverordening provincie Groningen 1996 
 a. voor een vergunning ingevolge artikel 5 van de Wadloopverordening 

provincie Groningen 1996: 
  1. voor rechtspersonen, die naar verwachting per jaar een aantal van minder 

dan 1.000 wadlopers begeleiden € 220,-- 
  2. voor rechtspersonen, die naar verwachting per jaar een aantal van 1.000 

of meer doch minder dan 5.000 wadlopers begeleiden - 660,-- 
  3. voor rechtspersonen, die naar verwachting per jaar een aantal van 5.000 

of meer wadlopers begeleiden - 1.100,-- 
  4. voor natuurlijke personen - 52,50 
 b. voor een verlenging van een onder a, onderdeel 4, bedoelde vergunning - 21,-- 
 c. voor een ontheffing ingevolge artikel 6 van de Wadloopverordening 

provincie Groningen 1996 - 26,-- 
 d. voor een verlenging van een onder c bedoelde ontheffing - 12,50 
 
2. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
 voor een ontheffing ingevolge de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden - 860,-- 
 
 
 
 HOOFDSTUK 4 - Water 
 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
 
1. Grondwaterverordening provincie Groningen 1997 
 a. voor een vergunning ingevolge de Grondwaterverordening provincie 

Groningen 1997: 
  1. voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water, bedoeld in 

artikel 1 van de Grondwaterwet: (tariefkolom A); 
  2. voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water, bedoeld in 

artikel 1 van de Grondwaterwet, voor een periode van maximaal 60 
maanden: (tariefkolom B); 

 b. tot wijziging van een vergunning ingevolge de Grondwaterwet, waarbij de 
maximaal te onttrekken hoeveelheid of de te infiltreren hoeveelheid niet worden 
veranderd: (tariefkolom C); 

 
bij een maximale hoeveelheid per jaar van  A 

1 t/m 30.000m3 € 1.550,-- 
30.001 t/m 50.000m3 - 3.100,-- 
50.001 t/m 70.000m3 - 4.650,-- 
70.001 t/m 100.000m3 - 6.200,-- 

100.001 t/m 150.000m3 - 7.700,-- 
150.001 t/m 200.000m3 - 9.300,-- 
200.001 t/m 300.000m3 - 10.800,-- 
300.001 t/m 500.000m3 - 13.000,-- 
500.001 t/m 700.000m3 - 13.900,-- 
700.001 t/m 1.000.000m3 - 15.500,-- 

1.000.001 t/m 1.500.000m3 - 17.100,-- 
1.500.001 t/m 2.000.000m3 - 18.600,-- 
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2.000.001 en meer  - 18.600,-- 
vermeerderd met per 1.000.000 m3 of gedeelte 
daarvan boven 2.000.000 m3 

- 1.550,-- 
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bij een maximale hoeveelheid per jaar van  B 

 
1 t/m 30.000m3 € 1.025,-- 

30.001 t/m 50.000m3 - 2.075,-- 
50.001 t/m 70.000m3 - 3.100,-- 
70.001 t/m 100.000m3 - 4.150,-- 

100.001 t/m 150.000m3 - 5.150,-- 
150.001 t/m 200.000m3 - 6.200,-- 
200.001 t/m 300.000m3 - 7.200,-- 
300.001 t/m 500.000m3 - 8.300,-- 
500.001 t/m 700.000m3 - 9.300,-- 
700.001 t/m 1.000.000m3 - 10.300,-- 

1.000.001 t/m 1.500.000m3 - 11.400,-- 
1.500.001 t/m 2.000.000m3 - 12.400,-- 
2.000.001 en meer  - 12.400,-- 

vermeerderd met per 1.000.000 m3 of gedeelte 
daarvan boven 2.000.000 m3 

- 1.025,-- 
 

 
 

   
bij een maximale hoeveelheid per jaar van  C 

 
1 t/m 30.000m3 € 520,-- 

30.001 t/m 50.000m3 - 1.025,-- 
50.001 t/m 70.000m3 - 1.550,-- 
70.001 t/m 100.000m3 - 2.075,-- 

100.001 t/m 150.000m3 - 2.600,-- 
150.001 t/m 200.000m3 - 3.100,-- 
200.001 t/m 300.000m3 - 3.600,-- 
300.001 t/m 500.000m3 - 4.200,-- 
500.001 t/m 700.000m3 - 4.650,-- 
700.001 t/m 1.000.000m3 - 5.150,-- 

1.000.001 t/m 1.500.000m3 - 5.700,-- 
1.500.001 t/m 2.000.000m3 - 6.200,-- 
2.000.001 en meer  - 6.200,-- 

vermeerderd met per 1.000.000 m3 of gedeelte 
daarvan boven 2.000.000 m3 

- 520,-- 

 
 c. tot het wijzigen van een vergunning, waarbij de maximaal te onttrekken 

hoeveelheid grondwater of te infiltreren hoeveelheid water wordt vergroot, 
wordt het tarief onder tariefkolom A of B berekend over de extra te 
onttrekken hoeveelheid grondwater onderscheidenlijk te infiltreren water; 

 d. wanneer het onttrokken grondwater of een gedeelte daarvan op een afstand 
van minder dan 500 m vanaf het winpunt wordt teruggebracht in hetzelfde 
pakket als waaraan het werd onttrokken, wordt de hoeveelheid terug te 
brengen grondwater voor het bepalen van de leges voor 50 % in mindering 
gebracht op de maximaal te onttrekken hoeveelheid; 

 e. de onder a, b, c en d berekende tarieven worden, in geval van kosten van 
publicatie, verhoogd met € 1.000,--, indien de te onttrekken hoeveelheid 
grondwater of te infiltreren hoeveelheid water meer dan 100.000 m3 per 
jaar bedraagt of na de vergunde vergroting van de onttrekking of infiltratie 
zal gaan bedragen, dan wel de hoeveelheid waarvoor een vergunning is 
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verleend meer dan 100.000 m3 per jaar bedraagt; in de overige gevallen 
worden deze tarieven verhoogd met € 250,--.  
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2. Wet op de waterhuishouding 
 voor een vergunning ingevolge artikel 24 van de Wet op de waterhuishouding 

juncto artikel 36 van de Verordening op de waterhuishouding in de provincie 
Groningen 1997 € 910,-- 

 met dien verstande, dat dit tarief, in geval van kosten van publicatie, wordt 
verhoogd met  -  250,-- 

 
 
 HOOFDSTUK 5 - Ontgrondingen 
 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
 
 Ontgrondingenverordening Groningen 1998 
 a. voor een vergunning ingevolge de Ontgrondingenverordening Groningen 1998 

voor ontgrondingen van de navolgende hoeveelheid te winnen specie in m3: 
1 t/m  5.000 - 155,--

5001 t/m  10.000 - 365,--
10.001 t/m  25.000 - 1.025,--
25.001 t/m  50.000 - 1.850,--
50.001 t/m  100.000 - 3.450,--

100.001 t/m  500.000 - 3.450,--
  vermeerderd met € 450,-- per 20.000 m3 of gedeelte 

daarvan voor de hoeveelheid boven 100.000 m3; 
 

500.001  t/m   1.000.000  - 12.600,--
  vermeerderd met € 440,-- per 20.000 m3 of gedeelte 

daarvan voor de hoeveelheid boven 500.000 m3; 
 

1.000.001  en meer   - 23.100,--
  vermeerderd met € 2.800,-- per 200.000 m3 of 

gedeelte daarvan voor de hoeveelheid boven 
1.000.000 m3. 

 

 
 b. het onder a berekende tarief wordt, in geval van kosten van publicatie, 

verhoogd met € 1.000,--, indien de hoeveelheid te winnen specie 10.001 
m3 of meer is, of € 150,--, indien deze 10.000 m3 of minder is. 

 c. voor een wijziging van een vergunning: 
  I. indien de wijziging betrekking heeft op een grotere 

hoeveelheid te winnen specie, wordt het tarief onder a 
berekend over de extra te winnen hoeveelheid specie; 

  II. betreffende tenaamstelling of termijnverandering - 105,-- 
  III. in alle andere gevallen - 155,-- 
  IV. in geval van kosten van publicatie, wordt het onder I, II 

of III berekende tarief verhoogd met het onder b 
bedoelde bedrag. 

 
 
 HOOFDSTUK 6 - Diversen 
 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
 
1. Drank- en Horecawet 
 voor een vergunning op grond van artikel 3 juncto artikel 37 van de Drank- 

en Horecawet - 660,-- 
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2. voor een beschikking, niet afzonderlijk genoemd, uitgezonderd de Wet 
milieubeheer en de Milieuverordening provincie Groningen, door of 
namens de Commissaris van de Koningin, Provinciale Staten of 
Gedeputeerde Staten - 38,50 
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II. te bepalen, dat dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het provinciaal blad van de 

provincie Groningen en onder toepassing van artikel 25 van de Tijdelijke referendumwet in 
werking treedt met ingang van 1 januari 2004. 

 
Groningen, 
 
 Provinciale Staten voornoemd: 
 
 
 
   , voorzitter. 
 
 
 
  , griffier. 


