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 *2473780* 
 
Onderwerp 
Vierde wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. De Vierde wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 
vast te stellen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

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

Op 7 december 2016 hebben Provinciale Staten besloten dat - een klein aan-
tal uitzonderingen daargelaten - 100% kostendekkendheid uitgangspunt is bij 
vaststelling van de legestarieven.  
In de motie van Provinciale Staten van 14 november 2018 is besloten tot wij-
ziging van de heffing die betrekking heeft op behandeling van een aanvraag 
voor tegemoetkoming in faunaschade (statiegeldregeling). 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Het vaststellen van (wijzigingen op) de Legesverordening is de bevoegd-
heid van Provinciale Staten. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Na vaststelling vindt publicatie plaats in het Provinciaal Blad. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Op 7 december 2016 hebben Provinciale Staten besloten dat - een klein aan-
tal uitzonderingen daargelaten - 100% kostendekkendheid uitgangspunt is bij 
vaststelling van de legestarieven. In het coalitieakkoord 2019-2023 is het uit-
gangspunt van kostendekkende leges herbevestigd. Op grond hiervan zijn de 
vast te stellen tarieven voor 2020 bepaald. 
Naast de aanpassing van de tarieven wordt op grond van de motie van Provin-
ciale Staten van 14 november 2018 met nummer 2286479 een inhoudelijke 
aanpassing voorgesteld (statiegeldregeling faunaschade). 
 
Een bijlage bij dit voorstel bevat de tarieven 2019, de vast te stelen tarieven 
2020 alsmede een toelichting per product/dienst. 

 
7. Beoogd effect 

De legesverordening te actualiseren. 
 
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 een geactualiseerde berekening van de uurtarieven 2019 
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vermeerderd met indexatie. Indexering vindt, conform voorgaande jaren, plaats op basis van de 
gewogen prijsmutatie voor de overheidsconsumptie voor het jaar t-1 (2019). Op basis van het 
Centraal Economisch Plan van maart 2019 komt deze uit op 2,1%. Deze prijsontwikkeling is ook 
opgenomen in de begroting 2020 van de provincie. 
De tarieven van de door Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) namens de 
provincie te heffen leges worden aangeleverd door de OFGV. Indexering van de hieraan ten 
grondslag liggende uurtarieven 2019 vindt plaats op basis van de door het Algemeen Bestuur van 
OFGV in juli 2019 vastgestelde loon- en prijsindexatiecijfer van 3,94%  (meicirculaire 2018, no-
minale accres 2020). De berekeningsmethodiek van dit percentage vloeit voort uit de gemeen-
schappelijke regeling van OFGV. 
Bedragen zijn afgerond op hele euro's.  
 
1.3 Inhoudelijke aanpassing waarmee wordt voldaan aan de motie van de Staten 
In de motie van Provinciale Staten van 14 november 2018 met nummer 2339108 is besloten dat 
met ingang van 1 januari 2019 het behandelbedrag bij behandeling van een aanvraag voor tege-
moetkoming in faunaschade wordt teruggegeven, indien de aanvraag is gehonoreerd. Dit voor-
komt onredelijke of kansloze aanvragen, maar zal de bereidheid om schade te melden weer 
doen toenemen. Op die manier wordt er een duidelijker beeld geschetst van de faunaschade in 
de provincie Flevoland. 
 
1.4 Inhoudelijke aanpassingen vanaf 2021 
De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet met ingang van 2021 geeft aanlei-
ding tot een inhoudelijke beoordeling van de hoofdstukken 2 tot en met 5 van de legesverorde-
ning. In IPO verband wordt gekeken naar de mogelijkheden om vanaf 2021 te komen tot uni-
forme regelgeving in de legesverordening voor zover het de vergunningsaanvragen in het kader 
van de Omgevingswet betreft. 
 
1.5 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 het begin van het 
heffingsjaar door Provinciale Staten te worden vastgesteld en te worden gepubliceerd in het 
Provinciaal Blad. 

 
9. Kanttekeningen 

Het indexpercentage van de door OFGV namens de provincie te heffen leges (3,94%) wijkt aan-
zienlijk af van dat van de provincie (2,1%). Oorzaak hiervan is dat de berekeningsmethodiek van 
het door OFGV gehanteerde percentage wordt voorgeschreven in hun gemeenschappelijke rege-
ling, terwijl voor de door de provincie te heffen leges een indexpercentage wordt gehanteerd 
dat is opgenomen in de begroting van de provincie.  
In de voorliggende nieuwe (concept) gemeenschappelijke regeling is de bepaling over de in-
dexering aangepast en sluit meer aan bij het in de begroting van de provincie gehanteerde in-
dexpercentage.  

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Vierde wijziging van de Legesverordening provincie Fle-
voland 2016 (verordening)  

2460822 Tot       

Vierde wijziging van de Legesverordening provincie Fle-
voland (Provinciaal Blad) 

2480124 Tot       

Bijlage legestarieven 2020 (vergelijk met 2019 en toelich-
ting) 

2480172 Tot       



St
at

en
vo

or
st

el
 

 
 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

2473780 
Bladnummer 

3 
 

 

 

 


	1
	Onderwerp
	1. Beslispunten
	2. Doelstelling programmabegroting
	3. Eerdere behandeling
	4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
	5. Verdere behandeling PS
	6. Korte toelichting op voorstel
	7. Beoogd effect
	8. Argumenten
	9. Kanttekeningen
	10. Bijlagen


