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Onderwerp 
Zesde (technische) wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. De Zesde (technische) wijziging van de Legesverordening provincie Flevo-
land 2016 vast te stellen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

De leges hebben een relatie met meerdere programma's in de begroting. 
 
3. Eerdere behandeling  

Voor alle provinciale diensten – een klein aantal uitzonderingen daargelaten 
– vindt legesheffing plaats. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid bij het 
vaststellen van de legestarieven.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Het vaststellen van (wijzigingen op) de Legesverordening is de be-
voegdheid van Provinciale Staten 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na vaststelling vindt publicatie plaats. 
 
6. Korte toelichting op voorstel 

Uitgangspunt bij het vaststellen van de legestarieven is 100% kostendekkend-
heid. Op grond hiervan zijn de vast te stellen tarieven voor 2022 door middel 
van indexatie van de uurtarieven ten opzichte van de uurtarieven 2021 be-
paald. 
 
Een bijlage bij dit voorstel bevat de tarieven 2021, de vast te stellen tarieven 
2022 alsmede een toelichting per product/dienst. 

 
7. Beoogd effect 

De legesverordening te actualiseren door middel van indexatie van de tarie-
ven. 

 
8. Argumenten 

1.1 Uitgangspunt is dat de legestarieven 100% kostendekkend zijn 
Doorvoeren van dit uitgangspunt sluit aan bij het zorgdragen voor kostendek-
kende tarieven en heffingen (punt 10. Bijlage Financiële uitgangspunten pro-
vincie Flevoland van het Coalitie akkoord 2019-2023). De totale opbrengsten 
van de leges zijn niet hoger dan de hieraan ten grondslag liggende kosten. 
 
1.2 Aanpassing tarieven 
De tarieven van de door de door de provincie te heffen leges zijn aangepast 
als gevolg van indexatie. Indexering vindt, conform voorgaande jaren, plaats 
op basis van de gewogen prijsmutatie voor de overheidsconsumptie voor het 
jaar t-1 (2021). Op basis van het Centraal Economisch Plan van maart 2021 
komt deze uit op 2,0%. Deze prijsontwikkeling is ook opgenomen in de begro-
ting 2022 van de provincie. 
De tarieven van de door Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek 
(OFGV) namens de provincie te heffen leges worden aangeleverd door de 
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OFGV. Indexering van de hieraan ten grondslag liggende uurtarieven 2022 vindt plaats op basis 
van de door het Algemeen Bestuur van OFGV in juni 2021 vastgestelde loon- en prijsindexatiecij-
fer van 1,5% (septembercirculaire 2021, Loonvoet sector overheid 2022). De berekeningsmetho-
diek van dit percentage vloeit voort uit de gemeenschappelijke regeling van OFGV. De gehan-
teerde uurtarieven worden door OFGV vastgesteld voor een periode van drie jaar. In 2020, bij de 
herijking van de Kosten Verdeel Systematiek, zijn de uurtarieven voor 2021-2023 opnieuw vast-
gesteld.  
Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. 
 
1.3 Aanpassing tarieventabel met ingang van 1 juli 2022 vanwege de Omgevingswet 
De aanvankelijk (opnieuw) geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet met ingang van 1 
januari 2022 is uitgesteld tot 1 juli 2022. Indien de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet 
wederom zal worden uitgesteld, zal een geheel nieuwe inhoudelijk gewijzigde tarieventabel 
moeten worden vastgesteld door Provinciale Staten met als ingangsdatum 1 juli 2022. Reden 
hiervan is dat de activiteiten in de thans voorliggende tarieventabel aansluiten bij de huidige 
wetgeving en niet bij de Omgevingswet. De nieuwe tarieventabel dient dan voor 1 juli 2022 te 
worden vastgesteld. 
Verwachting is dat deze nieuwe tarieventabel in het tweede kwartaal 2022 ter besluitvorming 
aan u kan worden voorgelegd. Tot die tijd vindt nog afstemming plaats met de uitvoerende om-
gevingsdiensten over de hoogte van de bij de nieuwe tarieventabel behorende kostendekkende 
tarieven als gevolg van gewijzigde dienstverlening. 
 
1.4 De vaststelling van legestarieven is een bevoegdheid van Provinciale Staten 
Op grond van de Provinciewet stellen Provinciale Staten de hoogte van de belastingtarieven 
vast. Of de leges door de provincie zelf of door een andere gemandateerde organisatie worden 
opgelegd doet daarbij niet ter zake. De gewijzigde tarieventabel dient voor 1 januari 2022 door 
Provinciale Staten te worden vastgesteld. 
      

 
9. Kanttekeningen 

Besluitvorming over de vanaf 2022 aan te passen tarieven is noodzakelijk om door middel van 
indexatie het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid te realiseren. Indien hierover geen be-
sluitvorming zou plaatsvinden blijven de tarieven –  zoals die vanaf 1 januari 2021 van toepas-
sing zijn – ongewijzigd, is er is geen sprake meer van 100% kostendekkendheid en lopen we in-
komsten mis in onze begroting. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 
nummer: 

Bijgevoegd of 
periode ter in-
zage 

Zesde wijziging van de Legesverordening provincie Flevo-
land 2016  

2831842 Bijgevoegd       

Bijlage legestarieven 2022 (vergelijk met 2021 en toelich-
ting) 

2839760 Bijgevoegd       

Publicatie Zesde wijziging van de Legesverordening pro-
vincie Flevoland 2016 

2841696 Bijgevoegd       
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