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Onderwerp

Derde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

Nummer

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

22/15

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 13 januari 2015;

-

Gelet op artikel 220 van de Provinciewet;
Overwegende dat Provinciale Staten op 21 september 2012 de
Legesverordening Noord-Brabant 2012 hebben vastgesteld;
Overwegende dat sinds het vaststellen van de tweede wijzigingsverordening
Legesverordening de werkwijze bij de vergunningsaanvraag
Natuurbeschermingswet efficiënter is geworden;
Overwegende dat uitgaande van kostendekkende tarieven, de
kostenontwikkelingen in de afgelopen periode voor een de aantal
legesonderdelen leidt tot nieuwe tarieven en daarmee tot wijziging van de bij
deze verordening behorende tarieventabel;
besluiten tot vaststelling van de volgende wijzigingsregeling:
Artikel I Wijzigingen
De tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Noord-Brabant 2012,
wordt als volgt gewijzigd:
Onderdeel 6.1 van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening
Noord-Brabant 2012, komt te luiden als volgt:

Bijlage(n)

Nummer

22/15

6.1 Natuurbeschermingswet 1998.
1. Een vergunning als bedoeld in:
a. artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998, met betrekking tot handelingen in of
nabij een beschermd natuurmonument die schadelijk kunnen zijn voor het
natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of
planten:
b. artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998, voor het realiseren van projecten of
andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een
Natura 2000-gebied:
2. Een vergunning voor een combinatie van de onderdelen a en b, bedoeld onder 1:

€ 3.542,--

€ 3.542,-€ 3.542,--

3. In afwijking van de onderdelen 1 en 2 worden voor een vergunning geen leges
geheven, indien voor hetzelfde project of voor dezelfde handeling reeds leges zijn
geheven in het kader van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
op grond van het bepaalde in 6.2,onder 1 of 2 .

Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en
met 1 januari 2015.
Artikel III Citeertitel
Derde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012.

’s-Hertogenbosch, 6 maart 2015
Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier
mw. drs. C.J.M. Dortmans

Kenmerk: 3739549
Uitgegeven, 9 maart 2015
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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