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Voorgesteld wordt: 
Mogelijk wordt de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 opnieuw 
uitgesteld. In verband hiermee wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel om de ingeslagen 
route over besluitvorming Zevende wijziging van de Legesverordening als volgt te wijzigen: 

1. Verplaatsen van de oordeelsvormende ronde en besluitvorming naar 26 oktober 2022 
respectievelijk 9 november 2022 (in plaats van 30 augustus 2022 respectievelijk 14 
september 2022) tijdens de behandeling van de programmabegroting; 

2. Aan het eerder in de commissie besproken statenvoorstel (#2933450) een aanvullend 
statenvoorstel toe te voegen (indexatie van de tarieventabel 2022) voor het geval de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom wordt uitgesteld. Dus twee 
statenvoorstellen te agenderen bij de programmabegroting over de legesverordening;  

3. Zodra in oktober de datum bekend is waarop de Omgevingswet ingaat één van de twee 
statenvoorstellen terugtrekken.   

 
 

Aanleiding / vraagstuk: 
De Eerste Kamer stelde in juni 2022 in meerderheid vast dat de Omgevingswet niet klaar is voor de 
praktijk. De Eerste Kamer blijft namelijk zorgen houden of de invoering van de Omgevingswet per 
januari 2023 wel verantwoord is. De senaat wil voor de zomer weliswaar een voorlopig besluit nemen, 
maar wil in het najaar nog aan de noodrem kunnen trekken. Het blijft daarmee onzeker of de wet op 
1 januari 2023 van kracht wordt. Vermoedelijk wordt in oktober een besluit over de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet genomen.  
 
De Zevende wijziging is op woensdag 22 juni jl. in de commissie van RND beeldvormend besproken. 
Tijdens deze commissievergadering werden vragen gesteld hoe deze wijziging zich verhoudt indien 
de Omgevingswet wordt uitgesteld. Deze memo gaat hier verder op in. 
 
Argumenten 
1.1 Grondslagen onjuist en activiteitenbenadering 
Mocht de Omgevingswet niet per 1 januari 2023 inwerkingtreden dan kan de versie die tijdens de 
commissievergadering van 22 juni jl. aan de Statenleden is gepresenteerd (genaamd: “Zevende 
wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016”) niet in werking treden. Dit omdat o.a. 
de grondslagen van de Legesverordening niet correct is. Daarnaast wordt er een activiteiten-
benadering gehanteerd die onder de Omgevingswet geldt en niet onder de huidige wetgeving. De 
tarieventabel die in de Zevende wijziging is opgenomen, is met de komst van de Omgevingswet 
hierop aangepast. Dit betekent dat de tarieventabel van de ‘Zevende wijziging’ niet inwerking kan 
treden onder de huidige geldende wetgeving. 
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1.2 Oplossing is een tarieventabel 2022 indexeren voor 2023 
Om per 1 januari 2023 leges te kunnen heffen – indien de Omgevingswet niet inwerking is getreden- 
dient er een tarieventabel op grond van correcte grondslagen te liggen en producten zoals zij nu in 
de huidige wetgeving zijn beschreven. Om alvast op uitstel van de Omgevingswet te anticiperen 
wordt de tarieventabel van 2022 geïndexeerd voor de bedragen van 2023. Normaliter wordt de 
geïndexeerde tarieventabel van de Legesverordening in de begrotingscyclus (oktober/november) 
meegenomen.  
 
1.3 Geen oordeelsvormende ronde in augustus en besluitvorming in september 
Omdat pas in oktober bekend wordt gemaakt of de Omgevingswet per 1 januari inwerking treedt, 
wordt voorgesteld om de eerder aangehouden data voor de oordeelsvormende ronde op 30 
augustus en besluitvorming op 14 september voor het onderwerp ‘Zevende wijziging van de 
Legesverordening provincie Flevoland 2016’ niet plaats te laten vinden. Reden hiervan is omdat voor 
oktober nog niet bekend is of de Omgevingswet wordt uitgesteld. De Staten zouden dan wellicht met 
een versie kunnen instemmen die uiteindelijk niet in werking treed. 
 
1.4 Begrotingscyclus hanteren 
Omdat de legesverordening normaal gesproken ook geagendeerd wordt bij de programmabegroting 
is dat nu ook het voorstel. Indien de Omgevingswet wel per 1 januari ingaat betekent het een wat 
uitgebreidere versie dan normaal, omdat er in dat geval ook nieuw beleid bij komt kijken. Dan is 
(waarschijnlijk) duidelijkheid over de datum inwerkingtreding Omgevingswet en kan de eventuele 
geïndexeerde tarieventabel voor 2023 voorgelegd worden aan de Statenleden. 
 
Indien de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treedt dan kunnen de Statenleden tijdens de 
oordeelsvormende ronde de eerder in de commissie (22 juni jl.) geagendeerde versie bespreken.  
 
1.5  Tijdige agendering 
Mochten de Statenleden meerdere vergadering nodig hebben om de Legesverordening te bespreken 
dan zijn er voor november nog uitloop mogelijkheden, zodat besluitvorming uiterlijk in december 
kan plaatsvinden, zodat de provincie Flevoland op 1 januari 2023 een tarieventabel van de 
Legesverordening heeft vastgesteld en er leges geheven kunnen worden. Het is daarom wenselijk om 
niet in de commissies van November te zitten. De consequentie daarvan is dat er wel twee 
statenvoorstellen aan de statenleden worden voorgelegd waarvan uiteindelijk één teruggetrokken 
zal worden.  
 


