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

Onderwerp 

Berekening leges WKO-vergunningen in Flevoland en andere provincies 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de berekening van de leges voor warmte 
koude opslag (WKO) in Flevoland en in andere provincies en daarmee toezegging 
153 af te doen. 

Toezegging/motie/amendement: 

Tijdens het vragenhalfuurtje op 4 september 2013 kwam aan de orde de 
legesheffing met betrekking tot 5 vergunningaanvragen van tuinders te Luttel
geest voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een WKO-installatie. 
Toegezegd is inzicht te geven in de berekening van het gewogen gemiddelde van 
leges voor WKO-vergunningen en de opbouw ervan in andere provincies 

Inleiding: 

Vergunningverlening 
In 2008 is het voortraject gestart voor het realiseren van WKO-installatie's op 5 
locaties te Luttelgeest. Uiteindelijk hebben de tuinders in mei 2012 voor elke 
locatie een individuele vergunningaanvraag ingediend, gebaseerd op een geza
menlijke effectenstudie/MER. Binnen de wettelijke termijnen zijn in datzelfde 
jaar de vergunningen verleend. 

Over het feitelijke verloop van de vergunningverlening en legesheffing met 
betrekking tot deze vergunningaanvragen hebben wij uw Staten geïnformeerd 
door middel van onze mededeling van 24 september 2013 (1535378). 

Leges 
Voor het in behandeling nemen van vergunningaanvragen voor het onttrekken van 
grondwater is al sinds jaar en dag leges verschuldigd. Met ingang van 1 januari 
2009 is hieraan als extra categorie toegevoegd het in behandeling nemen van 
vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater t.b.v. een WKO-
installatie. Hiertoe heeft uw Staten op 6 november 2008 besloten met de vast
stelling van de twaalfde wijziging van de Legesverordening 1998 vast te stellen 
(statenvoorstel 708757). Het argument hiervoor was de snelle groei van het 
aantal WKO-installaties in Flevoland en de daarmee gepaard gaande toenemende 
werklast voor vergunningverlening. Voor 2009 werden 20 aanvragen voor WKO-
vergunningen verwacht. 
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Mededeling: 

Opbouw leges voor WKO-vergunningen in Flevoland 
In wet- en regelgeving is bepaald dat de kostendekkendheid van een legesveror
dening maximaal 100% mag zijn. De leges voor afzonderlijke categorieën mogen 
meer of minder kostendekkend zijn, mits dat elders in de legesverordening wordt 
gecorrigeerd. 

Bijlage bij voornoemd statenvoorstel 708757 is het overzicht 'kostendekkendheid 
legestarieven Grondwaterwet-Ontgrondingenwet' (hierna: overzicht kostendek
kendheid). Daarin is het uitgangspunt neergelegd om de aanleg van een WKO-
installatie door particulieren laagdrempelig te houden en daarmee energiebespa
ring te realiseren. 
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Uit het overzicht kostendekkendheid blijkt verder dat voor het bepalen van de kostendekkendheid 
van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een WKO-vergunning de volgen
de gegevens gebruikt zijn: 

de ervaringscijfers m.b.t. de tijdsinzet van de behandelend ambtenaar en 
het uurtarief van de behandelend ambtenaar. 

In bijgevoegd 'Overzicht legestarieven grondwateronttrekkingen t.b.v. WKO-installaties' (1542343) 
(hierna: Overzicht legestarieven) zijn in §2, tabel 1, de tijdsinzet per aanvraag voor een WKO-ver
gunning, het uurtarief en de door uw staten voor 2009 vastgestelde leges voor een WKO-vergunning 
opgenomen. 

Blijkens het overzicht kostendekkendheid en tabel 1 uit het Overzicht legestarieven zijn de voor 
2009 geldende legestarieven voor WKO-vergunningen kostendekkend met uitzondering van de 
vergunningen voor de kleine particuliere onttrekkingen tot 100.000 mVjaar. De leges voor WKO-
vergunningen zijn sinds 2009 jaarlijks geïndexeerd. 

Leges voor WKO-vergunningen te Luttelgeest in Flevoland in 2009 en 2012 
Ten aanzien van de 5 vergunningaanvragen van tuinders te Luttelgeest voor het onttrekken van 
grondwater ten behoeve van een WKO-installatie is in §4, tabel 3, van het Overzicht legestarieven 
weergegeven welk legesbedrag de tuinders (hadden) moeten betalen in 2009 én 2012. Hiervoor zijn 
in §1 van dit overzicht bepaling 2.1.1 en 2.1.2 van de Legesverordening uit 2009 en 2012 opgeno
men. Bij de berekening is buiten beschouwing gelaten dat bij de aanvragen een gezamenlijke 
milieueffectrapportage is overgelegd. 

Uitgewerkt zijn de situaties: 
- dat de aanvraag in 2009 was ingediend en in de Legesverordening voor WKO-vergunningen geen 

aparte categorie was toegevoegd; 
- dat de aanvraag in 2009 was ingediend conform de toen geldende Legesverordening; 
- zoals deze zich heeft voorgedaan, dus aanvraag ingediend in 2012 conform de toen geldende 

Legesverordening. 
Conclusie is dat de tuinders in elk van de genoemde situaties leges verschuldigd zouden zijn ge
weest voor het in behandeling nemen van hun aanvragen voor een WKO-vergunning. 

Leges voor WKO-vergunningen in Flevoland en andere provincies in 2013 
De hoogte van de leges voor een WKO-vergunning in Flevoland en de andere provincies voor 2013 is 
in § 3, tabel 2, van het Overzicht legestarieven weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat een viertal 
provincies (Groningen, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland) geen leges heffen voor het in behandeling 
nemen van deze aanvragen. Ook blijkt dat acht provincies leges heffen voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om WKO-vergunning. Van deze acht passen vier provincies (Flevoland, 
Limburg, Noord-Brabant en Overijssel) een gestaffeld tarief toe voor verschillende categorieën van 
te onttrekken grondwater in m^ per jaar. Twee provincies (Drenthe en Gelderland) rekenen een 
bedrag per 1.000 m^ (per kwartaal) en één provincie (Noord-Holland) rekent een bedrag per m^ 
pompcapaciteit per uur. Tenslotte brengt de provincie Fryslan alleen de publicatiekosten in reke
ning. 

Om de hoogte van de legestarieven voor WKO-vergunningen van de verschillende provincies te 
kunnen vergelijken, is in §5, tabel 4, van het Overzicht legestarieven uitgerekend hoeveel leges de 
tuinders in 2013 in Flevoland en in de andere provincies zouden hebben moeten betalen voor de
zelfde aanvraag. Vanuit het perspectief van de grootste grondwateronttrekker van de tuinders te 
Luttelgeest (2.999.000 mVjr) staat Flevoland op een vijfde plaats van de acht provincies die leges 
heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het onttrekken van grondwater ten 
behoeve van een WKO-installatie. Vanuit het perspectief van de kleinste grondwateronttrekker 
(1.013.000 mVjr) staat Flevoland op een derde plaats van die acht provincies. 
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Verdere informatie 

- Statenvoorstel 'Vaststelling twaalfde wijziging van de Legesverordening 1998' inclusief het 
overzicht 'kostendekkendheid legestarieven Grondwaterwet-Ontgrondingenwet' (708757) 

- Overzicht legestarieven grondwateronttrekkingen t.b.v. WKO-installaties (1542343) 
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1. Beslispunten: 
1. De tarieven in de Tarieventabel 2008 met ingang van 1 januari 2009 met 3,25% 
te verhogen; 
2. M.i.v. 1 januari 2009 voor vergunningaanvragen van Warmte Koude Opslag 
(WKO) systemen legesheffing in te voeren; 
3. De twaalfde wijziging van de Legesverordening 1998 vast te stellen. 

2. Inleiding: 
In de Statenvergadering van 8 Januari 1998 is bij de vaststelling van de vigerende 
Legesverordening 1998 onder andere besloten dat de legestarieven jaarlijks die
nen te worden aangepast in verband met loon- en prijsontwikkelingen. Het Is 
gebruikelijk om een voorstel daartoe gelijktijdig met de vaststelling van de be
groting aan u voor te leggen. 

5. Beoogd effect: 
Tarieven kostendekkend houden. 
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Argumenten: 
1.1. De tarieven moeten worden geïndexeerd 
De indexering van 3,25% is ook gehanteerd bij het voorstel tot indexering van 
hel tarief voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Het percentage is ge
baseerd op de gegevens van het Centraal Plan Btireau (CPB). 

1.2. De tarieven moeten kostendekkend blijven. 
Door te tarieven jaarlijks te indexeren,zal er onder gelijkblijvende omstandighe
den sprake zijn van kostendekkende tarieven. 

2.1. Legesheffing voor WKO is wenselijk 
Gebleken is dat het aantal WKO systemen in Flevoland snel groeit. Eind 2008 zijn 
er 50 WKO systemen in bedrijf, eind 2009 naar verwachting 70. Dit betekent 20 
vergunningaanvragen per Jaar en een toenemend aantal systemen waarop toe
zicht moet worden uitgevoerd. 

2.2 WKO installatie valt onder de Grondwaterwet 
De vergunningaanvraag voor een WKO-installatie is feitelijk een vergunning
aanvraag in het kader Van de Grondwaterwet. Deze vergunningaanvragen zijn al 
legesplichtig binnen de provincie Flevoland. 

De iegestabel met bijbehorende Tarieventabel is deJundische grondslag voor 
de heffing van leges. 
Om tot legesheffing overte kunnen gaan zal de Tarieventabel moeten worden 
aangepast. Dit gebeurt door wijziging van de Legesverordening 1998. Voor het 
begrotingsjaar 2009 geldt dan de Tarieventabel 2009. 

Kanttekeningen: 
De tarieven mogen in totaliteit niet meer dan 100% kostendekkend zijn. Bedra
gen zijn naar boven afgerond op eenheden van € 0,05, met uitzondering van de 
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tarieven voor drukwerk die afgerond zijn op € 0,01 en bedragen > € 1.500 die afgerond zijn op 5, -
In de bijlage is de mate van kostendekkendheid van de legestarieven Grondwaterwet - Ontgrondin
genwet aangegeven. 

6. Evaluatie: 

7. Advies van de Commissie van advies: 
De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de Provinciale 
Statenvergadering van 6 november 2008. 

8. Ontwerp-besluit: 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 september 2008, nummer 708735 

BESLUITEN: 
1. De tarieven genoemd in de Tarieventabel 2008 met ingang van 1 januari 2009 met 3,25% te verho
gen; 
2. Met ingang van 1 januari 2009 voor vergunningaanvragen van Warmte Koude Opslag (WKO) sys
temen legesheffing in te voeren; 
3. De twaalfde wijziging van de Legesverordening 1998 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 6 november 2008. 
griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen: 
Tarieventabel 2009; 
Kostendekkendheid legestarieven Grondwaterwet-Ontgrondingenwet 

10. Ter lezing gelegde stukken: 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter, 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 september 2008, nummer 708735 

BESLUITEN: 

1. De tarieven genoemd in de Tarieventabel 2008 met ingang van 1 januari 2009 met 3.25^ te 
verhogen; 

2. Met ingang van 1 Januari 2009 voor vergunningaanvragen van Warmte Koude Opslag (WKO) 
systemen legesheffing in te voeren; 

3. De twaalfde wijziging van de Legesverordening 1998 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 6 november 2008. 

de griffier, de voorzitter, 



TARIEVENTABEL 2009 

(behorende bij en deeluitmakende van de legesverordening 1998) 

HOOFDSTUK!: ALGEMEEN 

Titel 1.1 Drukwerk 

708731 

Bepaling 1.1.; 
Tarief 2008 Tar ief 2009 

1. Voor afgi f te van geschreven of getypte stukken, dan wel 
afschri f ten of fotokopieën hiervan en fax, voor zover geen 
bijzonder tar ie f van toepassing is: per gehele of gedeelteli jke 
bladzijde op A4-formaat met een m i n i m u m van 

€ 0,17 met een 
m in imum van 
€2,95 

€ o,i8 met een 
m i n i m u m van 
€3,05 

2. Voor de afgi f te van losse afbeeldingen, kaarten, tekeningen en 
dergeli jke op A4-formaat in zwar t /w i t met een m in imum van 

€ 0,17 met een 
m i n i m u m van 
€2,95 

€0,18 met een 
m i n i m u m van 
€3,05 

3- Voor de afg i f te van losse afbeeldingen, kaarten, tekeningen en 
dergeli jke op A4-formaat in kleur met een m in imum van 

€0.89 met een 
m in imum van 
€2,95 

€0,92 met een 
m i n i m u m van 
€3,05 

4- een informat ieverstrekking op diskette: €1.17 €1,21 

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. Vooreen abonnement op de stukken, bestemd om in een openbare 

vergadering van Provinciale Staten te worden behandeld, met 
u i tzonder ing van de onden.2.4 genoemde jaarstukken, per jaar: 

€ 52,90 € 54,65 

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

vergadering van een commissie uit Provinciale Staten te worden 
behandeld, met ui tzondering van de onder 1.2.4 genoemde 
iaarstukken, inclusief de notulen, per iaar: 

€ 52,90 € 54-65 

Bepaling 1.2.3 
1. voor een abonnement op de notulen van de openbare vergade- j €23,55 

ringen van Provinciale Staten, per jaar: | 
€24.35 

Bepaling 1.2.4 
1. de provinciale p r o g r a m m a b e g r o t i n g € 17.60 €18,20 
2. het provinciaal jaarverslaR € 17,60 € i8,2o 

Bepaling 1.2.5 
1. voor een abonnement op het Provinciaal Blad, per jaar €14,65 1 €15,15 

Bepaling 1.2.6 
1. voor een abonnement op de provinciale knipselkrant, per jaar €175-85 €181,60 



HOOFDSTUK II: WATER EN MILIEU 

Titel 2.1 Grondwaterbeheer 

Bepaling 2.1.1 
Tarief 2008 Tarief 2009 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraagtot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de 
Grondwaterwet, bedraagt voor het onttrekken van grondwater 
voor de doeleinden: 

a. veedrenk'ing, agrarische bedrijfshygiëne of 
gewasbescherming 

b. beregening-en bevloeiingsdoeleinden 
c. grondwatersanering 

€1.575.-

€1.575.- 
€1.575.-

€1.630,-

€ 1.630, 
€1.630,-

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraagtot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de 
Grondwaterwet voor andere doeleinden dan genoemd in het 
eerste, derde en vierde lid, bedraagt voor het netto onttrekken van 
grondwater: 

a. tot 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 ms tot 1.000.000 m3 per jaar 
c. vanaf 1.000.000 m3 per jaar tot 3.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf ^.000.000 m^ per jaar 

€2.630,-
€ 3-945.-
€ 6.570,-
€19.700,-

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de 
Grondwaterwet bedraagt voor het netto onttrekken van 
grondwater voor bronbemalingen: 

a. tot 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 m3tot 3.000.000 m3 per jaar 
c. vanaf 3.000.000 m3 per jaar 

€ 2.630,-
€6.570.-
€19.700,-

€ 2.720,-
€4.075.-
€ 6.785,-
€20.345,-

€ 2.720,-
€6.785,-
€20.345,-

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraagtot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de 
Grondwaterwet bedraagt voor het onttrekken van grondwater voor 
warmte koude opslag: 

a. tot 100.000 m3 per jaar 
b. vanaf 10D.D00 m3 tot 500.000 m3 per Jaar 
c. vanaf 500.000 m3 tot i.ooo.ooo m3 per Jaar 
d. vanaf 1.000.000 m3 per jaar ^ 

€ 1.000, -
€ 4.260, -
€ 5.680,-
€8.520,-

5- Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van 
overeenkomstige toepassing op: 

a. het in behandeling nemen van een aanvraagtot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 
van de Grondwaterwet voor het infiltreren van water; 

b. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 
van de Grondwaterwet voor het onttrekken van 
grondwater en het infiltreren van water, met dien 
verstande dat de hoeveelheid te infiltreren water bij de 
vaststelling van het tarief buiten beschouwing wordt 
gelaten; 

c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften van een 
vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Grondwaterwet 
met dien verstande dat uitgegaan wordt van de al 
vergunde hoeveelheid water en het ta rief verlaagd wordt 
met 75%; 

d. het in behandeling nemen van een verzoek om een 
gedoogverklaring 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. Voorde toepassing van deze tabel 
wordt een aanvraag in behandeling 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. 

Titel 2.2 Ontgrondingen 

Bepating 2.2.1 
Tarief 2008 Tarief 2009 

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraagtot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 8, tweede lid 
Juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet, bedraagt voor 
ontgrondingen voor andere doeleinden dan natuurontwikkeling en 
archeologie: 

a. tot 10.000 m3 per jaar 
b. vanaf 10.000 m3tot 100.000 m3 per jaar 
c. vanaf 100.000 m3 per jaar 

Ontgrondingen in het kader van natuurontwikkeling en 
archeologie zijn vrijgesteld van leges. 

€ 2.630,-
€ 6.570,-
€ 11.820.-

€ 2,720,-
€ 6.785,-
€ 12.205,-

2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing 
op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen, 
aanvullen of intrekken van voorschriften van een vergunning als 
bedoeld in artikel 8, tweede lid juncto artikel 3 van de 
Ontgrondingenwet, met dien verstande dat uitgegaan wordt van 
de omvang van de al vergunde ontgronding en het tarief verlaagd 
wordt met 75%. 

Bepating 2.2.2 

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 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. 



Titel 2,3 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

Bepaling 2.31 
Tarief 2008 Tarief 2009 

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om ont
heffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden bedraagt: 

€ 234,60 € 242,25 

HOOFDSTUK III: VERKEER EN VERVOER 

Titel 3.2 Wegenverkeerswet iqq4 en Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

Bepaling 3.2. i 
1 voor afgifte van een ontheffing krachtens de Wegenverkeerswet 

c.q. het Reglement verkeersregels en verkeerstekens: 
€79.10 € 81,70 

2 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing voor een motorvoertuig, op grond van artikel 7-i 
van het Voertuigreglement: 
- vooreen periode van driejaar: 

1 tot 10 voertuigen €79,20 €8i,8o 
10 tot 20 voertuigen €158,35 € 163.50 
20 tot 30 voertuigen €238,15 € 245,90 
30 en meer voertuigen € 316,70 € 327. -

-eenmalig: 
1 tot 10 voertuigen €39.65 €40,95 
10 tot 20 voertuigen €79.20 €81,80 
20 tot 30 voertuigen €117,85 € 121,70 
30 en meer voertuigen €158,35 € 163,50 

HOOFDSTUK IV: OVERIGE DIENSTEN 

Bepaiing 4.1.1 

Verschuldigd is voor iedere administratieve dienst, voor zover niet 
afzonderlijk genoemd, per half uur: 

€39.75 €40,95 



Kostendekkendheid legestarieven Grondwaterwet - Ontgrondingenwet 

Uurtarieven, brutojaarloon inclusief sociale lasten, 1250 productieve uren, opslag overhead 25% 

Tarief schaal 11 
Tarief schaal 9 

71.00 
56.00 (voor eenvoudige agrarische grondwateronttrekkingen) 

tarief volgens tarief volgens 
Grondwaterbeheer bestede uren tarieventabel 2009 verschil 
1 34 uur' 56,00 = 1.904.00 1.630.00 274.00 
2a. 44 uur• 71.00 = 3.124.00 2.720,00 404,00 
2b. G6 uur * 71.00 = 4.686.00 4.075,00 611,00 
2c 108 uur• 71,00 = 7.668.00 6 785,00 883,00 
2d. 310 uur* 71,00 = 22.010.00 20.345,00 1.665,00 
3a 44 uur' 71,00 =. 3.124.00 2.720,00 404.00 
3b 108 uur * 71.00 = 7.668.00 6.785,00 883,00 
3c. 310 uur ' 71,00 = 22.010.00 20.345,00 1 665.00 

Ontarondinaen 
la. 44 uur• 71.00 3 124,00 2.720,00 404,00 
1b 10G uur* 71.00 = 7.526.00 6 785,00 741,00 
1c. 190 uur • 71,00 = 13.490,00 12.205,00 1 285.00 

WKO 
A. 60 uur ' 71,00 = 4.260,00 1.000,00 3.250.00 
4a. 60 uur• 71.00 = 4.260.00 4.260.00 0.00 
1b. 80 uur ' 71,00 = 5.680,00 5.680.00 0.00 
4c 120 uur ' 71.00 = 8.520.00 8.520.00 0,00 

< 100.000 m3 
100 000 - 500.000 m3 
500.000 - 1 000 000 m3 
> 1.000.000 m3 

Toelichtinq: 
Het aanlal uur wat besteed wordt aan een WKO-vergunning is gebaseerd op ervaringscijfers 2006-2008. 
Het kost rneer tijd dan een regul'ere grondwatervergunning omdat ei gekeken moet worden naar de effecten 
van de verwarming van hel grondwater Info Bastiaan van Loon 30 juli 2008. 

Voor de kleine mstallalies kleiner dan 100.000 m3 wordt een lager bedrag aan leges opgelegd om de aanleg 
door particulieren laagdrempelig te houden en daarmee energiebesparing te realiseren, hetgeen aansluit 
blj de doelstelling van de provincie op het gebied van duurzame energie. 

Aanschafkosten van zeer grote installaties ligt gemiddeld rond € 250 000.-. Legesbedrag is daar 3,4% van. 
Kleine installaties kosten gemiddeld rond €. 30.000.- ' 3.4% = € 1.020.-. 
Ovengens lopen de kosten zeer wijd uileen, afhangend van ae diepte van de boring' boorgatdiamelers en 
aantal boorputten. Hel percentage is dus slechts een indicatie Info Bastiaan van Loon 15 augustus 2008. 



Overzicht legestarieven grondwateronttrekkingen t.b.v. WKO-installaties^ 

1. Legesverordening provincie Fievoiand 1998 in 2009 en 2012 

Voor het onttrekken van grondwater voor de diverse doeleinden was tot 22 december 2009 een 
vergunning op grond van artikel 14 van de Grondwaterwet nodig. Met ingang van die datum is de 
Waterwet in werking getreden en is de Grondwaterwet komen te vervallen. De grondslag voor de 
benodigde vergunning is sindsdien artikel 6.4 van de Waterwet. In de Legesverordening provincie 
Flevoland 1998 (Legesverordening) was in 2009 en 2012 het onttrekken van grondwater als volgt 
opgenomen: 

Titel 2.1 Grondwaterbeheer 
Bepaling 2.1.1 

Tarief 2009 Tarief2012 

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 
van de Grondwaterwet (2009) bedraagt voor onttrekken van 
grondwater voor de doeleinden: 

a. veedrenking, agrarische bedrijfshygiëne of 
gewasbescherming 

b. beregening- en bevloeiingsdoeleinden 
c. grondwatersanering 

€ 1.630,-

€ 1.630,-
€ 1.630,-

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 (2012) 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 

€ 2.872,10 
€ 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 14 
van de Grondwaterwet (2009) voor andere doeleinden dan 
genoemd in het eerste, derde en vierde l id, bedraagt voor het 
netto onttrekken van grondwater: 

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 

€ 2.720,-
€ 4.075,-
€ 6.785,-
€ 20.345,-

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 (2012), 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 

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

Bijlage bij Mededeling 'Berekening leges WKO-vergunningen in Flevoland en andere provincies' (1541294) 



Tar;e/ 2009 Tarief 2012 

3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 
van de Grondwaterwet (2009) of artikel 6.4 van de Waterwet 
(2012) bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater 
voor bronbemalingen: 

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

€ 2.720,-
€ 6.785,-
€ 20.345,-

4. /3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 
van de Grondwaterwet (2009) of artikel 6.4 van de Waterwet 
(2012) 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 

€ 1.000,-
€4.260,-
€ 5.680,-
€ 8.520,-

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

Bepalin i 2.1.2 
Tarief 2009 Tarief 2012 

1. 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 vij fde 
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. 

2. Opbouw leges voor WKO-vergunningen in Flevoland in 2009 

Uit de bijlage bij statenvoorstel 708757 (overzicht 'kostendekkendheid legestarieven Grondwaterwet-
Ontgrondingenwet') blijkt dat voor het bepalen van de kostendekkendheid van de leges voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag voor WKO-vergunning de volgende gegevens gebruikt zijn: 
- de ervaringscijfers m.b.t. de tijdsinzet per aanvraag van de behandelend ambtenaar en 
- het uurtarief van de behandelend ambtenaar. 
In tabel 1 is de opbouw van de leges uitgewerkt en afgezet tegen het vastgestelde legestarief voor 
2009. 



Cat. Het onttrekken van 
grondwater voor warmte 
koude opslag: 

Tijdsinzet per 
aanvraag 

Uurtarief Tarief 
besteedde 
uren 

Tarief 
2009 

verschil 

4a tot 100.000 m3/jaar 60 € 71 ,- €4.260 € 1.000 € 3.260 
4b vanaf 100.000 tot 500.000 

m3 per jaar 
60 €71,- €4.260 €4.260 € 0 

4c vanaf 500.000 tot 1.000.000 
m3 per jaar 

80 €71,- € 5.680 € 5.680 € 0 

4d vanaf 1.000.000 m3 per jaar 120 €71,- €8.520 €8.520 € 0 
Tabel 1 

3. Leges voor WKO-vergunningen in Flevoland en andere provincies in 2013 

De hoogte van de leges voor een WKO-vergunning in Flevoland en de andere provincies zijn opgezocht 
in de desbetreffende legesverordeningen en in tabel 2 weergegeven. 

Provincie Wat ! Tarief 2013 
Drenthe Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als 
bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, voor een open 
Warmte Koude Opslag (y/KO)-systeem, bij een 
hoeveelheid te verpompen grondwater, af te ronden 
naar boven op een veelvoud van 1.000 m3: 
met een aanvangstarief van minimaal 

€4,63 per 1.000 m3 
112,81 

Flevoland Het tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrékken 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 tót 1.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 1.000.000 m3i per jaar 

€ 1.074,40 
€ 4.437,25 
€ 5.916,30 
€ 8.874,55 

Fryslan Het tarief voor het in bèhandeling nemen van een 
aanvraag voor het plaatsen van een koude- en 
warmteopslagsysteem (wko-systeem) wordt wegens de 
kosten van publicatie een tarief in rekening gebracht 
van € 538,95 

Gelderland Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 
6.4 van de Waterwet vo'or een grondwateronttrekking, 
per 1.000 m3 per kwartaal, afgestemd op de maximaal 
per kwartaal te onttrekken hoeveelheid grondwater 

€ 50,50 per 1.000 
m3 per kwartaal 
met een maximum 
van € 31.897,64 per 
aanvraag 

Groningen Geen 



Provincie Wat Tarief 2013 
Limburg Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 
• een vergunning, zoals bedoeld in artikel 6.4 van de 

Waterwet afhankelijk van de (nieuwe) hoeveelheid 
te onttrekken grondwater per Jaar: 
- van O tot 50.000 rn3 
- van 50.000 tot 100.000 m3 
- van 100.000 tot 2Ö0.000 m3 
- van 200.000 tot 500.000 m3 
- van 500.000 tot 11500.000 m3 
- 1.500.000 m3 of meer 

• een vergunning voor het onttrekken en infiltreren 
van grondwater ten' behoeve van een 
bodemenergiesysteëm (ontwikkelen duurzame 
energie) tot 100.000 m3 per jaar 

€ 3.122,90 
€4.684,30 
€7.801,90 
€ 9.363,35 
€ 10.924,75 
€ 12.401,50 

€ 1.204,75 
Noord-Brabant De leges bedragen voor, het in behandeling nemen van 

een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 
6.4 van de Waterwet voor het onttrekken van 
grondwater ten behoeve van een 
bodemenergiesysteem tot en met een hoeveelheid van 
200.000 m3 per jaar, 
- een basistarief van 
- vermeerderd met een toeslag voor het onttrekken 

van tussen de 200.000 m3 en 500.000 m3 grondwater 
per jaar 

- vermeerderd met een toeslag voor het onttrekken 
van meer dan 500.000 m3 grondwater per jaar 

€ 1.640,-

€ 1.230, 

€ 2.460, 
Noord-Holland Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag voor het verstrekken van een vergunning 
als bedoeld in artikel 6J4 van de Waterwet, Staatsblad 
2009, nummer 107, perikubieke meter nominale 
pompcapaciteit per uur van de pompinstallatie 
waarmee water aan de 'grond wordt onttrokken dan 
wel geïnfiltreerd, | 
met een minimum per vergunning van 
en met een maximum p'er vergunning van 

€ 20,50 per kubieke 
meter nominale 
pompcapaciteit per 
uur 

€ 603,00 
€11.696,00 

Overijssel Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
vergunning als bedoeld in artikel 6.4 of een wijziging 
van een vergunning als bedoeld in artikel 6.22 eerste 
lid van de Waterwet: i 
a. voor onttrekkingen ten behoeve van 

I 
bodem energiesysteem van meer dan 500.000 m3 
per jaar j 

b. voor onttrekkingen ten behoeve van 
bodem energiesysteem van meer dan 100.000 m3 
tot maximaal 500.000 m3 per jaar 

c. voor onttrekkingen ten behoeve van 
bodem energiesysteem tot maximaal 100.000 
m3 per jaar 

€ 5.943,00 

€ 3.745,00 

€ 1.592,00 



Provincie Wat Tarief 2013 
Utrecht Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b 

van de Waterwet voor zover deze betreft een 
grondwateronttrekking eniof -infiltratie t.b.v. een 
bodemenergiesysteem 

nihil 

Zeeland Geen 
Zuid-Holland Geen 
Tabel 2 

4. Hoogte leges voor aanvragen tuinders Luttelgeest in Flevoland in 2009 en 2012 

Ten aanzien van de 5 vergunningaanvragen van tuinders te Luttelgeest voor het onttrekken van 
grondwater ten behoeve van een WKO-installatie is in tabel 3 weergegeven welk legesbedrag zij hadden 
moeten betalen in de situatie: 
- dat de aanvraag in 2009 was ingediend en in de Legesverordening voor WKO-vergunningen geen aparte 

categorie was toegevoegd; 
- dat de aanvraag in 2009 was ingediend conform de toen geldende Legesverordening; 
- zoals deze zich heeft voorgedaan, dus aanvraag ingediend in 2012 conform de toen geldende 

Legesverordening. 
Hierbij is buiten beschouwing gelaten dat bij de aanvragen een gezamenlijke milieueffectrapportage is 
overgelegd. 

Tuinder mVjaar 2009 (andere 
doeleinden) 

2009 (WKO) 2012 (WKO) 

Tesselaar Alstroemeria (Weteringweg) 1.013.000 € 6.785,- € 8.520,- € 8.721,90 
NieuwKamp Alstroemeria 
(Blankenhammerweg) 

1.615.000 € 6.785,- € 8.520,- € 8.721,90 

Tesselaar Alstroemeria (Kalenbergerweg) 2.507.000 € 6.785,- € 8.520,- €8.721,90 
Flevoland Flowers (Weteringweg) 2.596.000 € 6.785,- € 8.520,- € 8.721,90 
Broekhoff Rozen (Weteringweg) 2.999.000 

(3.000.000) 
€ 6.785,-
(€ 20.345,-) 

€ 8.520,- €8.721,90 

Tabel 3 

5. Hoogte leges voor aanvragen tuinders Luttelgeest in alle provincies in 2013 

Om de hoogte van de legestarieven voor WKO-vergunningen van de verschillende provincies enigszins te 
kunnen vergelijken, is in tabel 4 weergegeven hoeveel leges de tuinders in 2013 in Flevoland en in de 
andere provincies zouden hebben moeten betalen voor dezelfde aanvraag. 

Provincie Broekhoff Flevoland Tesselaar NieuwKamp Tesselaar 
Rozen Flowers Alstroemeria Alstroemeria Alstroemeria 
(Weteringweg) (Weteringweg) (Kalenberger

weg) 
(Blankenhammer
weg) 

(Weteringweg) 

m^/jaar 2.999.000 2.596.000 2.507.000 1.615.000 1.013.000 
mVkwartaal 749.750 649.000 626.750 403.750 253.250 
mVuur 1.320 1.080 450 370 210 
Gelderland € 31.897,64 € 31.897,64 € 31.650,87 € 20.389,37 € 12.789,12 
Drenthe € 13.885,37 € 12.019,48 € 11.607,41 € 7.477,45 €4.690,19 
Noord- € 11.696,00 € 11.696,00 € 9.225,00 € 7.585,00 €4.305,00 
Holland 

€ 7.585,00 €4.305,00 

Limburg € 10.924,75 € 10.924,75 € 10.924,75 € 10.924,75 € 10.924,75 
Flevoland € 8.874,55 € 8.874,55 € 8.874,55 € 8.874,55 € 8.874,55 



Provincie Broekhoff Flevoland Tesselaar NieuwKamp Tesselaar 
Rozen Flowers Alstroemeria Alstroemeria Alstroemeria 
(Weteringweg) (Weteringweg) (Kalenberger

weg) 
(Blankenhammer
weg) 

(Weteringweg) 

Overijssel € 5.943,00 € 5.943,00 € 5.943,00 € 5.943,00 € 5.943,00 
Noord- €4.100,00 €4.100,00 € 4.100,00 €4.100,00 €4.100,00 
Brabant 
Fryslan € 538,95 € 538,95 € 538,95 € 538,95 € 538,95 
Utrecht 0 0 0 0 0 
Groningen - - - - -
Zeeland - - - - -
Zuid- - - - - -
Holland 
Tabel 4 


