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Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Beeldvormende ronde over de Legesverordening 
provincie Flevoland 2016 – leges onder de 
Omgevingswet 
 

Datum beeldvorming 
 

15 juni 2022  
 
Aandachtspunten bij de planning: 
- Aangeboden wordt een oordeelsvormende 

ronde die gepland staat voor 31 augustus 2022. 
De Statenleden dienen genoeg mogelijkheden 
te worden geboden om vragen te stellen, zodat 
besluitvorming soepeler kan verlopen. 

- Belangrijk is om er rekening mee te houden dat 
na vaststelling van de Legesverordening nog 
verschillende handelingen moeten 
plaatsvinden om de Legesverordening bekend 
te maken. 

- Voor de Omgevingswet wordt een 
ingangsdatum van 1 januari 2023 voorzien. 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Het statenvoorstel inclusief bijlagen voor het 
vaststellen van de Legesverordening provincie 
Flevoland 2016 is gereed. De inwerkingtreding van 
de Omgevingswet (voorzien op 1 januari 2023) 
vraagt om wijziging van de tarieventabel van de 
Legesverordening provincie Flevoland 2016. 
 
Deze wijziging van de tarieventabel is nodig omdat: 
• het begrip <<activiteit>> gehanteerd wordt 
voor handelingen die de Omgevingswet reguleert, 
en grondslagen voor de legesheffing wijzigen; 
• het mogelijk wordt om onder 
Omgevingswet leges te heffen voor 
milieubelastende activiteiten (mba). Gelet op 
artikel 2.9a van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is dat nu verboden, en 
• indien een ‘provinciale activiteit’ opgaat in 
een meervoudige aanvraag om een omgevings-
vergunning de provincie voor de aanvraag om een 
besluit over instemming deze kosten kan 
doorberekenen. 
 

 
 
 
15 juni 2022 
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Beeldvormende ronde over Legesverordening provincie Flevoland 
2016 – leges onder de Omgevingswet 
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De legestarieven worden door middel van een 
ingroeimodel (50 %, 75 % en 100 % in drie jaren 
tijd) ingevoerd. De reden hiervan is dat er geen 
ervaringscijfers beschikbaar zijn. Het starten met 
een conservatief tarief is dan aan te bevelen om in 
eventuele bezwaarprocedures tegen het tarief aan 
te tonen dat er in ieder geval geen te hoge leges 
zijn geïnd.  
Verder kunnen we dan ervaring opdoen met mba’s 
en deze gegevens valideren, om zo op termijn tot 
een kostendekkend legestarieven te komen. 
 
De eerste stap is om de nieuwe legestarieven voor 
de mba’s voor 2023 in te voeren met 50% van de 
huidige geschatte kosten. In 2024 worden de 
tarieven van de legesverordening dan naar 75% en 
voor 2025 naar 100% kostendekkendheid 
toegerekend, waarbij bij elke stap de kosten zullen 
worden gevalideerd met de ervaringscijfers van het 
jaar daarvoor. Het vaststellen van (wijzigingen op) 
de Legesverordening is de bevoegdheid van 
Provinciale Staten. 
 
Het voorliggende statenvoorstel bestaat uit een 
grote hoeveelheid stukken met weerbarstige en 
ingewikkelde materie en veel details. Het is 
belangrijk om hieraan samen voldoende aandacht 
te besteden. Het voorstel is de statenleden 
verdiepend mee te nemen. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De statenleden -ter voorbereiding op 
besluitvorming over de Legesverordening- voorzien 
van informatie over de wijzigingen die de 
Omgevingswet met zich meebrengt. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Korte presentatie wat de Legesverordening straks 
inhoud en vervolgens de beantwoording van 
vragen van de statenleden.  

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  

45 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

Elk jaar wordt de Legesverordening aan uw Staten 
voorgelegd en betreft het aanpassen van de 
legestarieven aan loon- en prijsontwikkelingen. 
Deze wijziging is echter groter dan een wijziging 
alleen aan loon- en prijsontwikkelingen. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 

Het statenvoorstel voor vaststelling van de 
Legesverordening provincie Flevoland 2016 
inclusief bijlagen. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 

Senior Jurist S&B 
Senior beleidsmedewerker S&B 
Adviseur Planning en Control 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? Ja, gedeputeerden Smelik (Ow) en Hofstra 
(Financiën) 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

Vaststellen legesverordening: 
- 31 augustus 2022: oordeelsvorming 
- 14 september 2022: besluitvorming 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Statenvoorstel Zevende wijziging Legesverordening provincie 
Flevoland 2016 

2933450 Ja 

Zevende wijziging van de Legesverordening Provincie Flevoland 
2016 – leges onder de Omgevingswet 

2941981 Ja 

Bijlage 1 Legesverordening provincie Flevoland 2016 2770504 Ja 
PB Zevende wijziging van de Legesverordening provincie 
Flevoland 2016 – leges onder Omgevingswet 

2939817 Ja 

Bijlage legestarieven 2023 (vergelijking met 2022 en toelichting) 2940172 Ja 
 


