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Kostendekkendheid leges provincie Flevoland 2015
Tarief 
2015

Prognose 
omzet in 
2015

Prognose  
kostprijs 
in 2015

Kosten 
dekkendheid

Titel 1.1 Drukwerk
drukwerk per pagina (hardcopy): geschreven of getypte stukken 0,19 (1)
minimum 3,38
losse afbeeldingen, kaarten en tekeningen: zwart/wit 0,19 (1)
minimum 3,38
losse afbeeldingen, kaarten en tekeningen: kleur 1,00 (1)
minimum 3,38
drukwerk op gegevensdrager (digitaal en/of op een gegevensdrager) 1,35 (1)
minimum

Titel 1.2 Bestuurstukken
bestuursstukken (begroting, jaarstukken etc) 20,14 (1)
minimum
bestuurstukken (abo provinciaal blad) 16,79 (1)
minimum

Titel 2.1 Grondwaterbeheer

grondwater beheer (vergunning onttrekken grondwater voor drinkwater voorziening) (aantal m2)
a. tot 500.000 m3 per jaar 3.010,70    (3)
b. vanaf 500.000 m3 tot 1000.000 m2 per jaar 4.510,50    (3)
c. vanaf 1000.000 m3 tot 3.000 m3 7.510,10    (3)
d. vanaf 3000.000 m3 22.519,10    (3)
grondwater beheer (vergunning onttrekken grondwater voor industriele voorziening) (aantal m2)    
a. tot 500.000 m3 per jaar 3.010,70    (3)
b. vanaf 500.000 m3 tot 1000.000 m2 per jaar 4.510,50    (3)
c. vanaf 1000.000 m3 tot 3.000 m3 7.510,10     (3)
d. vanaf 3000.000 m3 22.519,10    (3)
grondwater beheer (vergunning onttrekken grondwater voor WKO voorziening) (aantal m2)    
a. tot 100.000 m3 per jaar 1.106,90    (3)
b. van 100.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar 4.571,40    (3)
c. van 500.000 m3 tot 1000.000 m3 per jaar 6.095,10    (3)
d. vanaf 1000.000 m3 per jaar 9.142,80    (3)

Titel 2.2 Ontgrondingen
ontgrondingen (vergunning ontgronding voor natuurontwikkeling en archeologie)     
ontgrondingen (vergunning ontgronding eenvoudige vergunningprocedure) 1.828,50 10.971 26.867 41%
ontgrondingen (vergunning andere ontgronding) (aantal m3)    
a. tot 10.000 m3 per jaar 3.010,70 12.043 29.356 41%
b. vanaf 10.000 m3 tot 100.000 m3 per jaar 7.510,10 30.040 30.156 100%
c. vanaf 100.000 m3 per jaar 13.509,30 13.509 9.470 143%

Titel 2.3 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden    
ontheffing badinrichting en/of zwem gelegenheid 268,20 268 675 40%

   
Titel 2.4 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
omgevingsvergunning voor diverse bouw activiteiten (koppeling met leges van gemeenten)    
aanvraag vergunning voor een inpassingsplan    
aanvraag bouw/omgevingsvergunning (naar rato van bouwkosten)    
aanvraag vergunning voor een schetsplan    
aanvraag 1e fase bouw/omgevingsvergunning (naar rato van bouwkosten)    

   

Titel 3.2 Wegenverkeerswet 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens, Regeling 
voertuigen, Binnenvaart Politie Reglement en Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 

verkeersontheffing 90,40 2.712 8.062 34%
ontheffing voor een motorvoertuig 90,50 1.358 6.224 22%
langlopende ontheffing breed motorvoertuig 30,00    (2)
incidentele ontheffing breed motorvoertuig 144,00    (2)
ontheffing fysieke leefomgeving 340,00 61.200 81.769 75%

   
Bepaling 4.1.1: overige diensten
administratieve dienstverlening (per half uur) 45,40    (1)
Totaal  132.101 192.577 69%

(1) = niet substantieel en daardoor niet meegenomen in berekening kostendekkendheid
(2) = tarief valt onder beleid RDW en niet meegenomen in berekening kostendekkendheid
(3) = in 2015 is de prognose nihil en daardoor niet meegenomen in (gewogen) berekening kostendekkendheid


