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bïatenvergadering d.d.: 
Conforrf) besloten 16 NOV. 2011 Besluitvormingsronde Statendag 
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Onderwerp 
16e wijziging legesverordening 1998 provincie Flevoland 

Agendapunt 

1. Beslispunten 
De zestiende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 1998 
vast te stellen, waarbij met ingang van 1 januari 2012 de Tarieventabel 2011 
wordt ingetrokken en de Tarieventabel 2012 in werking treedt. 

Lefystod 

11 Oktober 2011 

Registratienummer 

1219257 

2. Inleiding 
In de Statenvergadering van 8 januari 1998 is bij de vaststelling van de vige
rende Legesverordening 1998 onder andere besloten dat de legestarieven 
jaarlijks dienen te worden aangepast in verband met loon- en prijsontwikke
lingen. De gewijzigde tarieventabel dient voor het begin van het heffingsjaar 
te worden vastgesteld door Provinciale Staten. 

Ten opzichte van de tarieventabel 2011 zijn enkele abonnementen in het on
derdeel bestuursstukken vervallen. Het betreft hier de abonnementen op 
Staten- en commissiestukken, die niet meer in fysieke vorm aangeboden 
worden. Daarnaast bestaat er geen mogelijkheid meer om een abonnement 
te nemen op de provinciale knipselkrant, omdat dit wettelijk niet meer is 
toegestaan. 
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3. Beoogd effect 
Het continueren van kostendekkende legestarieven. 

4. Argumenten 
1.1. De tarieven worden op grond van bestaand beleid jaarlijks geïn

dexeerd. 
De indexering van 1,25% is gebaseerd op de gewogen prijsmutatie voor de 
overheidsconsumptie (voor het jaar t-1) zoals deze is opgenomen in het Cen
traal Economisch Plan (CEP) van april 2011. 

1.2 De tarieven moeten kostendekkend blijven. 
Door de tarieven jaarlijks te indexeren zal er onder gelijkblijvende omstan
digheden sprake zijn van kostendekkende tarieven. De tarieven zijn niet 
meer dan kostendekkend. Bedragen zijn afgerond op € 0,05 met uitzondering 
van de tarieven voor drukwerk die afgerond zijn op € 0,01. 

1.3 Het vaststellen van (wijzigingen op) de Legesverordening is de be
voegdheid van Provinciale Staten. 
Conform de Provinciewet zijn Provinciale Staten bevoegd tot het vaststellen 
van belasting- en heffingstarieven. De legestarieven vallen onder deze cate
gorie. 

Kanttekeningen 
n.v.t. 

Vervolgproces 
Na vaststelling vindt publicatie plaats via het Provinciaal Blad. 

Opinieronde Statendag 
16 november 2011 
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7. Advies uit de Opinieronde 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2011, nummer 1219257. 

BESLUITEN: 
De zestiende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 1998 vast te stellen, waarbij 
met ingang van 1 januari 2012 de Tarieventabel 2011 wordt ingetrokken en de Tarieventabel 2012 in 
werking treedt. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 november 2011. 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

16 e wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 1998 

10. Ter lezing gelegde stukken 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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Legesverordening provincie 

Bijlage bij Statenvoorstel 

1 2 1 9 2 5 7 

HOOFDSTUK I:  

Titel 1.1 Drukwerk 

Bepaling 1.1.1 

A L G E M E E N 

Tarief 2011 Tarief 2012 
1. Voor afgifte van geschreven of getypte stukken, dan wel af

schriften of fotokopieën hiervan en fax, voor zover geen bijzon
der tarief van toepassing is: per gehele of gedeeltelijke bladzij
de op A4-formaat met een minimum van 

€ 0,19 met een 
minimum van 
€3,18 

€ 0,19 met een 
minimum van 
€3,22 

2. Voor de afgifte van losse afbeeldingen, kaarten, tekeningen en 
dergelijke op A4-formaat in zwart/wit met een minimum van 

€ 0,19 met een 
minimum van 
€ 3,18 

€ 0,19 met een 
minimum van 
€3,22 

3. Voor de afgifte van losse afbeeldingen, kaarten, tekeningen en 
dergelijke op A4-formaat in kleur met een minimum van 

€0,96 met een 
minimum van 
€ 3,18 

€0,96 met een 
minimum van 
€3,22 

4. een informatieverstrekking op een elektronische gegevensdra
ger: 

€ 1,27 €1,29 

5. de vorengenoemde en na te noemen tarieven worden verhoogd 
met de verzendkosten volgens de officiële posttarieven, indien 
de bescheiden op aanvraag van de belastingplichtige worden 
toegezonden. 

Titel 1.2 Bestuurstukken 

Bepaling 1.2.1 
1. Voor een abonnement op de stukken, bestemd om in een open

bare vergadering van Provinciale Staten te worden behandeld, 
met uitzondering van de onder 1.2.4 genoemde jaarstukken, per 
jaar: 

€ 57,00 Vervallen 
(wordt niet 
meer ver
strekt) 

Bepaling 1.2.2 
1. voor een abonnement op de stukken, bestemd om in een open

bare vergadering van een commissie uit Provinciale Staten te 
worden behandeld, met uitzondering van de onder 1.2.4 ge
noemde jaarstukken, inclusief de notulen, per jaar: 

€ 57,00 Vervallen 
(wordt niet 
meer ver
strekt) 

Bepaling 1.2.3 
1. voor een abonnement op de notulen van de openbare vergade

ringen van Provinciale Staten, per jaar: 
€ 25,40 Vervallen 

(wordt niet 
meer ver
strekt) 

Bepaling 1.2.4 
1. de provinciale programmabegroting € 19,00 € 19,20 
2. De provinciale jaarstukken € 19,00 1 € 19,20 

on 

CQ 
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Bepaling 1.2.5 
1. voor een abonnement op het Provinciaal Blad, per jaar €15,80 € 16,00 

Bepaling 1.2.6 
1. voor een abonnement op de provinciale knipselkrant, per jaar € 189,40 Vervallen 

(wordt niet 
meer ver
strekt) 

HOOFDSTUK 11: WATER EN MILIEU 

Titel 2.1 Grondwaterbeheer 

Bepaling 2.1.1 

Tarief 2011 Tarief 2012 
1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van 
de Waterwet, bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater 
voor drinkwatervoorziening: 

a. tot 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar 
c. vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 3.000.000 m3 per jaar 

€ 2.836,65 
€ 4.249,70 
€ 7.075,90 
€21.217,30 

€ 2.872,10 
€ 4.302,80 
€ 7.164,35 
€ 21.482,50 

2. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van 
de Waterwet, bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater 
voor industriële doeleinden: 

a. vanaf 150.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar 
c. vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 3.000.000 m3 per jaar 

€ 2.836,65 
€ 4.249,70 
€ 7.075,90 
€21.217,30 

€ 2.872,10 
€ 4.302,80 
€ 7.164,35 
€ 21.482,50 

3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van 
de Waterwet bedraagt voor het onttrekken van grondwater voor 
warmte koude opslag: 

a. tot 100.000 m3 per jaar 
b. vanaf 100.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar 
c. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 1.000.000 m3 per jaar 

€ 1.042,90 
€4.307,15 
€ 5.742,80 
€8.614,25 

€ 1.055,90 
€4.360,95 
€ 5.814,55 
€8.721,90 

4. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeen
komstige toepassing op: 

a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver
strekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van 
de Waterwet voor het infiltreren van water; 

b. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver
strekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 
van de Waterwet voor het onttrekken van grondwater en 
het infiltreren van water, met dien verstande dat de hoe
veelheid te infiltreren water bij de vaststelling van het 
tarief buiten beschouwing wordt gelaten; 

CQ 



P R O V I N C I E 

?5 
F L E V O L A N D 

c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzi
gen, aanvullen of intrekken van voorschriften van een 
vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Grondwater
wet en/of artikel 6.4 van de Waterwet met dien verstan
de dat uitgegaan wordt van de al vergunde hoeveelheid 
m3 grondwater en het tarief verlaagd wordt met 75%; 

d. het in behandeling nemen van een verzoek om een ge-
doogverklaring met dien verstande dat het tarief met 90% 
wordt verlaagd.  

Bepaling 2.1.2 

De in bepaling 2.1.1 genoemde tarieven worden: 
a. indien bij de aanvraag een milieueffectrapportage wordt 

overgelegd, met 50% verhoogd; 
b. verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in 

behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager 
meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit een 
begroting die terzake door of vanwege Gedeputeerde 
Staten is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijf
de werkdag na de dag waarop de begroting van de ex
terne advieskosten aan de aanvrager ter kennis is ge
bracht. Bedragen de werkelijke kosten minder dan het 
aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan 
wordt voor het verschil restitutie verleend. 

Titel 2.2 Ontgrondingen 

Tarief 2011 Tarief 2012 
1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 8, 
tweede lid juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet, bedraagt 
voor ontgrondingen voor de doeleinden natuurontwikkeling en 
archeologie: € nihil € nihil 

2. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 8, 
tweede lid juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet, bedraagt 
voor ontgrondingen: 

a. tot 3 meter diep in de archeologische kerngebieden 
b. ten behoeve van de aanleg van waterpartijen en -bassins 

tot 3 meter diep en tot 2.000 m2 
c. tot 0,5 meter diep ten behoeve van tijdelijke depotka

des om baggerspecie te ontwateren 

€ 1.722,90 
€ 1.722,90 

€ 1.722,90 

€ 1.744,40 
€ 1.744,40 

€ 1.744,40 

3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 8, 
tweede lid juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet, bedraagt 
voor ontgrondingen voor andere dan de in lid 1 en 2 genoemde 
doeleinden: 

a. tot 10.000 m3 per jaar 
b. vanaf 10.000 m3 tot 100.000 m3 per jaar 

€ 2.836,65 
€ 7.075,90 

€ 2.872,10 
€ 7.164,35 

CQ 
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c. vanaf 100.000 m3 per jaar € 12.728,30 € 12.887,40 

4. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeen
komstige toepassing op het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschrif
ten van een vergunning als bedoeld in artikel 8, tweede lid 
juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet, met dien verstande 
dat 

indien de wijziging betrekking heeft op vergroting van 
de omvang van de ontgronding: het in het eerste, twee
de en derde lid omschreven tarief wordt gehanteerd, 
voor zover het de vergroting betreft, 
voor andere wijzigingen uitgegaan wordt van de omvang 
van de vergunde hoeveelheid m3 ontgronding en het ta
rief verlaagd wordt met 75%. 

Bepaling 2.2.2 

1. De in bepaling 2.2.1 genoemde tarieven worden: 
a. indien bij de aanvraag een milieueffectrapportage wordt 

overgelegd, met 50% verhoogd; 
b. verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in 

behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager 
meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit een 
begroting die terzake door of vanwege Gedeputeerde 
Staten is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijf
de werkdag na de dag waarop de begroting van de ex
terne advieskosten aan de aanvrager ter kennis is ge
bracht. Bedragen de werkelijke kosten minder dan het 
aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan 
wordt voor het verschil restitutie verleend. 

Bepaling 2.3.1 

Tarief 2011 Tarief 2012 
1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om 

ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en veilig
heid badinrichtingen en zwemgelegenheden bedraagt: 

€ 252,65 €255,80 

Titel 2.4 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

Bepaling 2.4.1 

Tarief 2011 Tarief 2012 
1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

een omgevingsvergunning voor een project bedraagt de som van 
de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of 
handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat 

OQ 
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en waarop de aanvraag betrekking heeft. 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op: 

een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder a van de Wet Algemene Bepalingen Omgevings
recht; 
een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder b van de Wet Algemene Bepalingen Omge
vingsrecht; 
een activiteit waarbij sprake is van planologisch afwij
kend gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
c van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht; 
het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk 
met het oog op de brandveiligheid, als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder d van de Wet Algemene Bepalin
gen Omgevingsrecht; 
activiteiten met betrekking tot monumenten of be
schermde stads- en dorpsgezichten als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder f van de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht; 
een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder g en h van de Wet Algemene Bepalingen Omge
vingsrecht; 
een activiteit waarvoor ingevolge een bepaling in een 
verordening van de betreffende gemeente een onthef
fing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste of 
tweede lid, van de Wet Algemene Bepalingen Omge
vingsrecht; 

worden de leges, die op grond van de onderhavige verordening 
voor andere activiteiten verschuldigd zijn, verhoogd met het 
bedrag dat voor de bovengenoemde activiteiten door de betref
fende gemeente aan leges zouden worden geheven wanneer 
voor die activiteiten door die gemeente een (omge-
vings)vergunning zou worden verleend. Deze verhoging wordt 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag 
door of vanwege Gedeputeerde Staten aan de aanvrager meege
deeld, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege 
de betreffende gemeente is opgesteld.  

p.m. : 
voor bereke
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.4.1.2. 

p.m. : 
voor berekening 
van de hoogte 
zie de om
schrijving bij 
2.4.1.2. 

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behan
deling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter 
kennis is gebracht. Bedragen de werkelijke kosten minder dan 
het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan wordt 
voor het verschil restitutie verleend. 

QJ 
on 

Titel 2.5 Elektriciteitswet 1998 c a . 

Bepaling 2.5.1 

Tarief 2011 Tarief 2012 
1. Bouwkosten 

Onder 'bouwkosten' wordt in dit hoofdstuk verstaan de aanne
mingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, 

CQ 
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eerste lid. Uniforme administratieve voorwaarden voor de 
uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren 
werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouw
kosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 
2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervan-
gen of gewijzigd.  
Inpassingsplan 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot 
het vaststellen van een inpassingsplan zoals bedoeld in 3.26, 
eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening: 

- 20% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 
indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrij
gen van een vergunning voor het bouwen van een bouw
werk. 

p.m. : 
voor bereke
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.2. 

p.m. : 
voor bereke
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.2. 

Bou\wergunn/ng/omgev;ngsvergunn;ng 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
bouv\wergunning, c q . omgevingsvergunning zoals bedoeld in 
artikel 1 eerste lid van de Woningwet in verband met de be
voegdheden en verplichtingen van gedeputeerde staten op 
grond van artikel 9e, derde lid. Elektriciteitswet 1998: 

- indien de bouwkosten minder bedragen dan 
€ 1.000.000,00: 24 %o van de bouwkosten; 

- indien de bouwkosten liggen tussen € 1.000.000,00 en 
€ 10.000.000,00: 12 %o van de bouwkosten boven 
€ 1.000.000,00 vermeerderd met € 24.000,00; 

- indien de bouwkosten liggen tussen € 10.000.000,00 en 
€ 100.000.000,00: 3 %o van de bouwkosten boven 
€ 10.000.000,00 vermeerderd met € 132.000,00; 

- indien de bouwkosten meer bedragen dan € 
100.000.000,00: 1 %o van de bouwkosten boven € 
100.000.000,00 vermeerderd met € 402.000,00. 

p.m. : 
voor bereke
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.3. 

p.m. : 
voor bereke
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.3. 

Schetsplan 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
beoordeling van een schetsplan: 

- 20% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 
indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrij
gen van een vergunning voor het bouwen van een bouw
werk. 

p.m. : 
voor bereke
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.4. 

p.m. : 
voor bereke
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.4. 

QJ 
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Bouwvergunning/omgevingsvergunning eerste fase 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
eerste fase van een bouvwergunning, c q . omgevingsvergunning 
zoals bedoeld in artikel 40 lid 1, Woningwet c q . artikel 2.5 
Wabo in verband met de bevoegdheden en verplichtingen van 
gedeputeerde staten op grond van artikel 9e, derde lid. Elektri
citeitswet 1998 derde lid: 

- 30% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 
indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrij
gen van een vergunning voor het bouwen van een bouw
werk. 

p.m. : 
voor bereke
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.5. 

p.m. : 
voor bereke
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.5. 

Verrekening schetsplan en eerste fase bouwvergun
ning/omgevingsvergunning 
Indien voorafgaand aan een aanvraag bouwvergunning voor dat  
bouwwerk een schetsplan is beoordeeld of een eerste fase  
bouwvergunning/omgevingsvergunning in behandeling is geno-

üQ 
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men worden de leges die daarvoor zijn geheven verrekend met 
de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bouw
vergunning/omgevingsvergunning. Dit is niet van toepassing op 
de kosten voor het onderdeel Inpassingsplan. 

H O O F D S T U K V E R K E E R E N V E R V O E R 

Titel 3.2 Wegenverkeerswet 1994. Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Regeling  
voertuigen. Binnenvaart Politie Reglement en Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevo 
land 

Bepaling 3.2.1 

Tarief 2011 Tarief 2012 
1. Voor afgifte van een ontheffing bij of krachtens de Wegenver

keerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 of het Binnenvaart Politie Reglement: 

€85,20 € 86,25 

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver
krijgen van een ontheffing voor een motorvoertuig, op grond van 
artikel 9.1 van de Regeling voertuigen: 
- voor een periode van drie jaar: 

1 tot 10 voertuigen 
10 tot 20 voertuigen 
20 tot 30 voertuigen 
30 en meer voertuigen 

€ 85,30 
€ 170,50 
€ 256,50 
€ 341,00 

€ 86,35 
€ 172,60 
€ 259,70 
€ 345,25 

- eenmalig: 
1 tot 10 voertuigen 

10 tot 20 voertuigen 
20 tot 30 voertuigen 
30 en meer voertuigen 

€ 42,75 
€ 85,30 
€ 126,90 
€ 170,50 

€ 43,25 
€ 86,35 
€ 128,45 
€ 172,60 

Bepaling 3.2.2 
1. Het tarief voor het in behandeling van een aanvraag om onthef

fing op grond van hoofdstuk 9 van de Verordening voor de fysie
ke leefomgeving Flevoland bedraagt: 

€ 324,30 

2. Geen leges wordt in rekening gebracht voor de behandeling van 
aanvragen om de plaatsing van herdenkingstekens, tijdelijke 
borden van particulieren, schutten en aanvragen door andere 
overheden. 

3. In afwijking van lid 1 bedraagt het tarief in 2011 € 240,-. 

HOOFDSTUK IV: 

Bepaling 4.1.1 

O V E R I G E D I E N S T E N 

Cü 
Tarief 2011 Tarief 2012 



P R O V I N C I E 

25 
F L E V O L A N D 

JAAR 
1. Verschuldigd is voor iedere administratieve dienst, voor zover € 42,75 €43,25 

niet afzonderlijk genoemd, per half uur: 

Qj 
on 

Gü 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2011, nummer 1219257. 

BESLUITEN: 

De zestiende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 1998 vast te stellen, waarbij 
met ingang van 1 januari 2012 de Tarieventabel 2011 wordt ingetrokken en de Tarieventabel 2012 in 
werking treedt. 

Aldus besloten in de openbare vergadering v/n Provinciale Staten van 16 november 2011. 

griffier, voorzitter. 

1238401 


