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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
In Noord-Brabant zijn twee landinrichtingsprojecten op grond van de Wet
inrichting landelijk gebied (Wilg) in uitvoering, Wintelre-Oerle en Weerijs-Zuid.
Aan de kosten van de herverkaveling dienen de gezamenlijke eigenaren een
bijdrage te leveren. Deze bijdrage is gebaseerd op de lijst der geldelijke
regelingen zoals die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De uitvoering van
het project Wintelre-Oerle is in december 2016 afgerond. Op 4 april 2017
hebben Gedeputeerde Staten de correctiefactor van het project Wintelre–Oerle
vastgesteld en ter inzage gelegd. Hiertegen zijn geen bezwaren ingediend, zodat
de door de eigenaren verschuldigde bijdrage nu onherroepelijk vaststaat.
Om deze bijdrage te kunnen innen dienen Provinciale Staten een
heffingsverordening vast te stellen.
Het voorstel
1. Vaststellen van de Heffingsverordening landinrichtingskosten NoordBrabant.
Aanleiding
Op 1 januari 2007 is de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) van kracht
geworden. Daarbij heeft de provincie de verantwoordelijkheid gekregen voor het
uitvoeren van wettelijke herverkavelingsprojecten. In Brabant zijn sinds die
datum twee projecten in uitvoering genomen, te weten Wintelre–Oerle en
Weerijs–Zuid. Aan de kosten van een herverkaveling dienen de gezamenlijke
eigenaren een bijdrage te leveren.
Gedeputeerde Staten bepalen door het vaststellen van de correctiefactor de
definitieve kosten voor eigenaren. De heffing en invordering door de provincie
Noord-Brabant kan nu worden gestart. De provinciale heffingsverordening dient
als basis voor dit proces.
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Bevoegdheid
In de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) is bepaald dat op de heffing en
invordering van de omgeslagen kosten, die worden geheven bij wege van een
aanslag, de Provinciewet van toepassing is. Op grond hiervan zijn Provinciale
Staten bevoegd een belastingverordening op te stellen.
Onder de Landinrichtingswet, voorganger van de Wilg, was de heffing en
invordering een taak van de Belastingdienst.
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Doel
Met het vaststellen van de Heffingsverordening landinrichtingskosten NoordBrabant ontstaat er een formeel kader op basis waarvan de provincie NoordBrabant de heffing kan opleggen en bedragen kan invorderen voor de door
eigenaren verschuldigde bijdrage aan wettelijke herverkavelingprojecten.
Argumenten
1 In de wet (Wilg) is bepaald dat de provincie over een heffingsverordening dient
te beschikken alvorens zij over gaat tot invorderen.
Onderbouwing:
1.1
In artikel 91, tweede lid, Wilg is bepaald dat de provincie een aanslag
dient op te leggen;
1.2
Zonder heffingsverordening kan de provincie geen aanslag opleggen.
1.3
Op basis van de aanslag kan de provincie de bedragen bij eigenaren
innen;
Kanttekeningen
1.3.1. Indien de omgeslagen kosten niet worden geheven en ingevorderd, komen
die kosten voor rekening van de provincie, die deze kosten heeft
voorgefinancierd.
1.3.2. In het project Wintelre-Oerle zal aan 46 eigenaren géén aanslag worden
opgelegd omdat het te innen bedrag kleiner is dan € 100,-. Bij WeerijsZuid gaat het vooralsnog om 8 eigenaren die géén aanslag ontvangen.
Onderbouwing:
1.3.1
In het project Wintelre-Oerle gaat het om het innen van bedragen
van 117 eigenaren, bij Weerijs-Zuid gaat het om ongeveer 206
eigenaren. De provinciale financiële administratie stuurt deze
eigenaren een aanslag.
1.3.2
Met de financiële administratie zijn afspraken gemaakt over proces
en inhoud van de invordering. Bedragen kleiner dan 100 euro
worden niet geïnd omdat in dat geval de met de inning gemoeide
kosten hoger zijn dan de te ontvangen bijdragen.
Financiën
Het totaal te innen bedrag in Wintelre-Oerle bedraagt € 546.455,88.
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Het voorlopig totaal te innen bedrag in Weerijs-Zuid bedraagt € 2.426.165, -.
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Bij Wintelre-Oerle gaat het om een totaal niet te innen bedrag van € 1.252,49.
Bij Weerijs-Zuid gaat het om een totaal niet te innen bedrag van voorlopig €
358,91.
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Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Planning
Na publicatie van de door Provinciale Staten vastgestelde Heffingsverordening
landinrichtingskosten Noord-Brabant wordt aan de eigenaren in het project een
aanslag toegestuurd. Daarna start het invorderingsproces.
Met de eigenaren in het project Wintelre-Oerle is afgesproken dat de
e
invordering in het 3 kwartaal van 2017 zal plaatsvinden. In het project WeerijsZuid is dat naar verwachting eind 2018 – begin 2019.
Bijlagen
Geen

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer F.T.M. Schippers, (073) 680 84 17, fschippers@brabant.nl,
afdeling Ruimtelijke Ontw. Midden-West cluster Ruimte.
Opdrachtnemer: de heer M.P.J. van de Ven, (073) 681 21 33,
mpjvdven@brabant.nl, afdeling Ruimtelijke Ontw. Midden-West cluster Ruimte.
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