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Betreft: hoogte leges voor WKO 
 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Uw provincie heeft duurzame energieontwikkeling hoog in het vaandel. Onlangs kwamen nog berichten naar buiten 

voor een op te richten fonds van € 6,5 miljoen om duurzame energieprojecten te bevorderen.   

 
Ook ondernemers in de glastuinbouw zoeken al vele jaren naar mogelijkheden om energie te besparen en meer 
gebruik te maken van hernieuwbare energie. Zij doen dit vanuit bedrijfseconomische, markttechnische en 
maatschappelijke overwegingen. Een van de mogelijkheden daarbij is het gebruik maken van Warmte Koude 
Opslag (WKO). Voor een aantal teelten is deze techniek heel geschikt om ’s zomers de kassen te koelen en ’s 
winters te verwarmen met veel minder fossiel energiegebruik. Via de teeltstrategie “Het Nieuwe Telen” wordt deze 
techniek interessant voor meer teelten. 
 
Ook in Luttelgeest is er belangstelling voor deze techniek. Een viertal ondernemers heeft enkele jaren geleden de 
handen in een geslagen om gezamenlijk hiertoe boringen te verrichten en een installatie te bouwen voor de vijf 
bedrijfslocaties. De Provincie Flevoland was daar ook bij betrokken en juichte de samenwerking van deze vorm 
van verduurzaming toe. De ondernemers hebben de beoogde WKO-vergunning aangevraagd en ook gekregen 
maar vergezeld van een rekening van ieder € 8.721,- + € 4.365,- per bedrijf. In totaal dus  
€ 65.430,- voor de gezamenlijke installatie.  
 
Na overleg heeft de provincie besloten om de € 4.365,- (=50% van de kosten van MER-rapportage) slechts één 
keer in rekening te brengen en dus te verdelen over de vijf bedrijven. De bedrijven hebben nu dus ieder een 
rekening liggen van € 8.721,- + € 873,- = € 9.594,- dus gezamenlijk een rekening van € 47.970. Deze kosten zijn 
ze nu verplicht om te voldoen om verder te kunnen verduurzamen. Dit zet voor deze kwekers maar ook voor 
anderen een rem op het gebruik van deze techniek. Er lijkt ook geen reden of aanleiding om deze tarieven voor 
WKO-gebruik zo vast te stellen. Al het water wat wordt onttrokken wordt ook weer teruggevoerd in de bodem, 
alleen met een temperatuurverschil in de verschillende perioden van het jaar, waarbij de warmtebalans op 
jaarbasis gelijk blijft. Bij andere Provincies worden er voor WKO-vergunningen aanmerkelijk lagere tarieven 
gerekend. Een overzicht hebben wij in bijlage bijgevoegd. 
Naar aanleiding van deze zaak in Luttelgeest verzoeken wij u om te komen tot substantiële verlaging van de leges 
voor WKO voor professionele gebruikers door aanpassing van uw heffingsverordening 2009.  
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Tevens verzoeken wij u om te bewerkstelligen dat de getroffen ondernemers, waarvan er twee hun bedrijf helaas 
al hebben moeten beëindigen, worden gecompenseerd voor de teveel betaalde kosten. Mogelijk kunt u GS 
verzoeken om een tijdelijke voorziening, omdat er inmiddels al dwangbevelen zijn gestuurd en beslag is gelegd op 
bezittingen om de leges te kunnen incasseren. 
 
Graag zijn wij bereid om u nadere informatie te verschaffen, zo mogelijk door een bezoek aan de tuinders in 
kwestie. U kunt dan ook kennisnemen van de andere verduurzamingsinspanningen van deze tuinders. 
 
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
N.A. van Ruiten, sectorvoorzitter LTO Glaskracht 
A. Michielsen, Provinciaal voorzitter LTO Noord 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Legestarieven  in andere Provincies 
 
Iedere provincie stelt haar eigen beleid en tarieven vast in de leges verordening. De tarieven voor 
leges kunnen daardoor in hoogte variëren. LTO Noord en LTO Noord Glaskracht vinden het tarief 
voor WKO in de provincie Flevoland te hoog.  
Provinciale staten heeft gevraagd om de legestarieven van andere provincies op te zoeken, zodat er 
een beter zicht is op de werkelijke hoogte van de leges in de provincie Flevoland.  
Hieronder vind u een overzicht van de leges die gelden voor de aanvraag van een WKO vergunning in 
andere provincies.  
 
Situatie Provincie Flevoland 
In de Provincie Flevoland wordt voor een vergunning aanvraag voor 1.000.000m3 of meer leges 
geheven van € 8.721,90. Daarbij moet voor een dergelijke aanvraag een MER worden ingediend. In 
de verordening wordt dan een verhoging van de heffing doorgevoerd van 50%.   
Totale kosten per vergunning: €13.086,- 
 
Situatie Zuid-Holland 
In de beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017 wordt bodemenergie beschreven als een 
duurzame techniek. Om dit te stimuleren wordt er geen  leges voor een WKO vergunning geheven. 
Alleen de opmerking dat gekeken wordt om leges te heffen als het aangevraagd debiet te sterk 
afwijkt van het gerealiseerde debiet. (aantal m3)  
 
Voor de aanvraag van een bodemenergiesysteem in de Provincie Zuid-Holland worden geen leges in 
rekening gebracht.  
 
Situatie Drenthe  
In de Provincie Drenthe wordt leges geheven voor de vergunning aanvraag van een WKO systeem.  
Er geldt een aanvangstarief  van €112,81. Daarna geldt per 1000m3 een tarief van €4,63 
(dit betekend een eenmalig bedrag van het aantal verwachte kuubs in 1 kwartaal.) 
 
Situatie Limburg 
In de Provincie Limburg wordt voor de vergunning van een WKO leges gerekend. Een systeem tot 
100.000m3 per jaar kost €1204,75. 
 
Situatie Noord Holland 
In de legesverordening van de Provincie Noord Holland is de onderstaande informatie gevonden: 
Op basis van artikel 6.4 van de Waterwet wordt leges geheven per kubieke meter nominale 
pompcapaciteit per uur van de pompinstallatie. Afhankelijk of er samenloop is wordt een eventuele 
lozing op oppervlaktewater van spoel-/spuiwater ook gelijk meegenomen in de vergunning. Tevens 
worden kosten voor de publicatie in rekening gebracht.   

Bijvoorbeeld de pompcapaciteit is 100 m3/uur dan betaal je: 
Zonder samenloop 20,50 euro x 100 = 2050 euro 
Met samenloop 27,30 x 100 = 2730 euro 
Publicatiekosten:  269 euro per kennisgeving  
 



Situatie Brabant 
In de Provincie Brabant wordt voor de aanvraag van een vergunning voor een bodemenergiesysteem 
de volgende leges geheven:  
basis tarief :   €1640,-  (basis, tot 200.000m3 per jaar)  
vermeerdering1:  €1230,-  
vermeerdering2:   €2460,-  ( vermeerdering voor  > 500.000m3 per jaar)  
 
Dit betekend dat voor de vergunning een maximum tarief geldt van € 4100,-.  

Situatie Gelderland 
In de tarieventabel voor leges 2013 wordt het volgende genoemd:  
Voor het onttrekken en injecteren van grondwater wordt per 1.000m3 per kwartaal €50,50 
gerekend. (dit betekend een eenmalig bedrag van het aantal verwachte kuubs in 1 kwartaal.) 
 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 



Bijlagen Provincie Zuid-Holland: 
 
Heffingen en leges 
Er geldt een heffing voor het onttrekken van grondwater, 
uitgezonderd bodemenergiesystemen die voldoen 
aan artikel 7 van het Waterbesluit en daardoor 
vrijgesteld zijn van een grondwaterheffing; dat geldt 
ook voor onttrekkingen van minder dan 12.000 kubieke 
meter per jaar. Verkend wordt of een wijziging 
van een vergunning voor koude warmteopslag een 
legesheffing kan krijgen indien de hoeveelheid opgepompt 
water sterk afwijkt van de reeds vergunde 
hoeveelheid. 

Ter informatie Artikel 7.1 van het Water besluit 
Van grondwaterheffing zijn vrijgesteld onttrekkingen van grondwater:  
a. door of vanwege overheidslichamen ten behoeve van de vervulling van taken op grond van de 
wet;  
b. ten behoeve van een bodemenergiesysteem door middel van een inrichting waarbij grondwater 
wordt onttrokken en het water vervolgens in een gesloten systeem weer volledig wordt 
teruggebracht in hetzelfde watervoerende pakket als waaraan het is onttrokken, in 
overeenstemming met de voorwaarden welke daartoe zijn gesteld in de vergunning die voor het 
onttrekken van grondwater ingevolge de wet is verleend;  
c. ten behoeve van een bodem- of grondwatersaneringsproject;  
d. ten behoeve van landijsbanen;  
e. ten behoeve van de ontwatering of afwatering van gronden;  
f. door middel van een oevergrondwaterwinning. 
 
 
Bijlagen Provincie Noord-Holland: 
Hieronder de link naar de verordening: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-
Holland/57816/57816_4.html  

Bijlagen Provincie Gelderland:  

4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:  

 
a een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet voor een 
grondwateronttrekking, per 1.000 m3 per kwartaal, afgestemd op de maximaal per kwartaal 
te onttrekken hoeveelheid grondwater: 

50,50

 
b een wijziging van de vergunning, zoals bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, een bedrag 
dat wordt berekend op basis van de gewijzigde hoeveelheid en het tarief van deze 
tarieventabel. 

 

 

c 1 een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet voor het onttrekken in 
combinatie met het actief in de bodem brengen, geldt het tarief van deze tarieventabel, 
met dien verstande dat het tarief wordt berekend over de hoogste van deze twee 
hoeveelheden. 

 

 
2 een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet voor zover deze uitsluitend is 
bedoeld voor het actief in de bodem brengen van water, per 1.000 m3 per kwartaal, 
afgestemd op de maximale hoeveelheid per kwartaal: 

50,50

http://maxius.nl/waterbesluit/artikel7.1
http://maxius.nl/waterbesluit/artikel7.1/onderdeela
http://maxius.nl/waterbesluit/artikel7.1/onderdeelb
http://maxius.nl/waterbesluit/artikel7.1/onderdeelc
http://maxius.nl/waterbesluit/artikel7.1/onderdeeld
http://maxius.nl/waterbesluit/artikel7.1/onderdeele
http://maxius.nl/waterbesluit/artikel7.1/onderdeelf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/57816/57816_4.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/57816/57816_4.html


 
d een vergunning als bedoeld in artikel 4 a tot en met c van deze tarieventabel geldt een 
maximumbedrag van € 31.897,64 per aanvraag. 

 

http://gelderland.my-
lex.com/Default.aspx?hitnr=0&t=634909174257657257&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c
%2f02%2f06%2f99%2f1%2f1.3%2f1128.xml&ref=hitlist_hl  
 
 
Bijlage Provincie  Brabant:  
http://brabant-
nieuw.regelingenbank.eu/bijlagen/file/Tarieventabel%20bij%20de%20Legesverordening%20Noord-
Brabant%202012%20(versie%203%20juli%202013).pdf  
 
 

http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=0&t=634909174257657257&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f1%2f1.3%2f1128.xml&ref=hitlist_hl
http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=0&t=634909174257657257&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f1%2f1.3%2f1128.xml&ref=hitlist_hl
http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=0&t=634909174257657257&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f1%2f1.3%2f1128.xml&ref=hitlist_hl
http://brabant-nieuw.regelingenbank.eu/bijlagen/file/Tarieventabel%20bij%20de%20Legesverordening%20Noord-Brabant%202012%20(versie%203%20juli%202013).pdf
http://brabant-nieuw.regelingenbank.eu/bijlagen/file/Tarieventabel%20bij%20de%20Legesverordening%20Noord-Brabant%202012%20(versie%203%20juli%202013).pdf
http://brabant-nieuw.regelingenbank.eu/bijlagen/file/Tarieventabel%20bij%20de%20Legesverordening%20Noord-Brabant%202012%20(versie%203%20juli%202013).pdf


Bijlagen Provincie Limburg: 
2.2.2 een vergunning voor het onttrekken en infiltreren van 
grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem 
(ontwikkelen duurzame energie) tot 100.000 m3 per jaar of een 
wijziging van een dergelijke vergunning of 
vergunningsvoorschriften 
1.204,75 
 
Bijlagen Provincie Drenthe: 
http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/legesverordening_provincie_drenthe_2010#H2
2197_0_0_12_  

http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/legesverordening_provincie_drenthe_2010#H22197_0_0_12_
http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/legesverordening_provincie_drenthe_2010#H22197_0_0_12_
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