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PRODUCT WIE TARIEF  % KN 
DEKK. 
HEID

 TARIEF  % KN 
DEKK. 
HEID

TARIEF  % KN 
DEKK. 
HEID

TOELICHTING

 2016 2016 2017 2017 2018 2018
1. ALGEMEEN    
1.1 Informatie verstrekking    

1. Verschuldigd is voor iedere administratieve dienst, voor zover niet 
afzonderlijk genoemd, per half uur:

Provincie 46,15 107% 44,50 103% 43,00 100%  

2. Voor de afgifte van losse afbeeldingen, kaarten, tekeningen en dergelijke op 
A4-formaat (per eenheid):

Provincie vanaf 3,43  0,00 n.v.t. 0,00 n.v.t.  

3. Voor informatieverstrekking op een elektronische gegevensdrager: Provincie vanaf 1,37  12,50 100% 12,50 100%  
4. De vorengenoemde en na te noemen tarieven worden verhoogd met de 

verzendkosten volgens de officiële posttarieven, indien de bescheiden op 
aanvraag van de belastingplichtige worden toegezonden.

Provincie n.t.b. 100% n.t.b. 100% n.t.b. 100% Afhankelijk van de posttarieven.

         
1.2 Gedoogbeschikkingen        

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het - 
vooruitlopend op een vergunning als bedoeld in de volgende bepalingen - 
vertrekken van een gedoogbeschikking bedraagt:

OFGV   3.769,00 100% 3.769,00 100% Nieuw product vanaf 2017 en meteen 100% 
kostendekkend.

        
2. WATER        
2.1 Grondwaterbeheer        

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, 
bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater voor een 
drinkwatervoorziening:

       

a. tot 500.000 m3 per jaar OFGV 3.058,85 25% 7.709,00 62% 12.434,00 100%  
b. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar OFGV 4.582,65 37% 8.579,50 69% 12.434,00 100%  
c. vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar OFGV 7.630,25 61% 9.823,00 79% 12.434,00 100%  
d. vanaf 3.000.000 m3 per jaar OFGV 22.879,40 184% 17.656,50 142% 12.434,00 100%  

        
2. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, 
bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater voor industriële 
doeleinden:

       

a. vanaf 150.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar OFGV 3.058,85 25% 7.709,00 62% 12.434,00 100%  
b. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar OFGV 4.582,65 37% 8.579,50 69% 12.434,00 100%  
c. vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar OFGV 7.630,25 61% 9.823,00 79% 12.434,00 100%  
d. vanaf 3.000.000 m3 per jaar OFGV 22.879,40 184% 17.656,50 142% 12.434,00 100%  

        
3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, 
bedraagt voor het onttrekken van grondwater voor warmte koude opslag:

       

a. met een pompcapaciteit die meer bedraagt dan 10 m3 per uur:         
 i.        tot 100.000 m3 per jaar OFGV 1.124,60 15% 4.317,50 58% 7.508,50 100%  
  ii.        vanaf 100.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar OFGV 4.644,55 62% 6.082,00 81% 7.508,50 100%  
  iii.        vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar OFGV 6.192,60 82% 6.832,50 91% 7.508,50 100%   
  iv.        vanaf 1.000.000 m3 per jaar OFGV 9.289,10 124% 8.409,50 112% 7.508,50 100%  

b. met een pompcapaciteit, die niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur, in een 
aangewezen interferentiegebied als bedoeld in artikel 2.2b van het Besluit 
omgevingsrecht.  

OFGV 0,00 -100% 0,00 0% 0,00 0%  

   
4. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige 

toepassing op:
      

a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, voor het infiltreren 
van water;

Provincie      Infiltratie kan bij alle bovenstaande categorien aan de 
orde zijn, voor de tariefstelling en kostprijs wordt 
daarna verwezen.

b. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet voor het onttrekken 
van grondwater en het infiltreren van water, met dien verstande dat de 
hoeveelheid te infiltreren water bij de vaststelling van het tarief buiten 
beschouwing wordt gelaten;

Provincie      Idem.

c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen, aanvullen of 
intrekken van voorschriften van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van 
de Waterwet, met dien verstande dat uitgegaan wordt van de al vergunde 
hoeveelheid m3 grondwater en geldt 25% van het genoemde tarief .

Provincie  25% 100% 25% 100% In dit geval gaat het om een wijziging in voorgaande 
gevallen en dan wordt 25% in rekening gebracht. Dit 
kost ook evident minder tijd zodat sprake zal zijn van 
ca 100% kostendekkendheid.
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2.2 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden

   

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing als 
bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden bedraagt:

OFGV 272,50 14% 275,50 14% 275,50 14% Loopt nog maar 1 jaar: voorstel om alleen te indexeren 
ondanks de lage kostendekkendheid.

        
3. MILIEUBEHEER        
3.1 Ontgrondingen        

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, juncto 
artikel 3, van de Ontgrondingenwet, bedraagt voor ontgrondingen voor de 
doeleinden natuurontwikkeling en archeologie:

Provincie 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Er wordt hier niets voor in rekening gebracht met als 
argument het stimuleren en door de deels provinciale 
betrokkenheid bij deze doeleinden (vestzak, broekzak 
effect). Het is altijd een vorm van ontgronding als 
omschreven bij onderdeel 2 en 3.

2. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid juncto 
artikel 3, van de Ontgrondingenwet, bedraagt voor ontgrondingen van 
eenvoudige aard als bedoeld in artikel 8.4 (‘Eenvoudige 
vergunningprocedure’) van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland 2012:

OFGV 1.857,75 37% 3.387,00 68% 4.981,00 100%  

3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid juncto 
artikel 3, van de Ontgrondingenwet, bedraagt voor ontgrondingen voor andere 
dan de in lid 1 en 2 genoemde doeleinden:

       

a.    tot 20.000 m3 per jaar OFGV 3.058,85 41% 5.219,00 70% 7.455,50 100%  
b.    vanaf 20.000 m3 tot 100.000 m3 per jaar OFGV 7.630,25 100% 7.655,50 100% 7.655,50 100%  
c.    vanaf 100.000 m3 per jaar OFGV 13.725,45 145% 11.513,00 122% 9.437,00 100%  
        

4. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige 
toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen, 
aanvullen of intrekken van voorschriften van een vergunning als bedoeld in 
artikel 8, tweede lid, juncto artikel 3, van de Ontgrondingenwet, met dien 
verstande dat: 

       

a.     indien de wijziging betrekking heeft op vergroting van de omvang van de 
ontgronding: het in het eerste, tweede en derde lid omschreven tarief wordt 
gehanteerd, voor zover het de vergroting betreft,

OFGV       Wijziging kan bij alle bovenstaande categorien aan de 
orde zijn, voor de tariefstelling en kostprijs wordt 
daarna verwezen.

b.    voor andere wijzigingen uitgegaan wordt van de omvang van de 
vergunde hoeveelheid m3 ontgronding en geldt 25% van het genoemde 
tarief .

OFGV 25% 100% 25% 100% 25% 100% Het betreft een wijziging van voorgaande gevallen 
waarvoor 25% in rekening wordt gebracht. Dit kost ook 
minder tijd zodat sprake zal zijn van ca 100% 
kostendekkendheid.

     
3.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)     

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project bedraagt de som van de 
verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen, waaruit 
het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking 
heeft. 

Provincie    Er kan geen kostendekkendheid worden berekend. De 
diverse vergunningen in het kader van de WABO 
worden in een keer bij de klant in rekening gebracht, 
maar de kosten zijn afhankelijk van de kosten die de 
gemeenten in rekening brengen. 

2. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op:    idem
- een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht;
Provincie    idem

- een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht;

Provincie    idem

- een activiteit waarbij sprake is van planologisch afwijkend gebruik als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht;

Provincie    idem

- het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de 
brandveiligheid, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht;

Provincie    idem

- activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en 
dorpsgezichten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht;

Provincie    idem

- een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g en h van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Provincie    idem

- een activiteit waarvoor als gevolg van een bepaling in een verordening van de 
betreffende gemeente een ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste of tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Provincie    idem

 worden de leges, die op grond van de onderhavige verordening voor andere 
activiteiten verschuldigd zijn, verhoogd met het bedrag dat voor de 
bovengenoemde activiteiten door de betreffende gemeente aan leges zouden 
worden geheven wanneer voor die activiteiten door die gemeente een 
(omgevings-) vergunning zou worden verleend. Deze verhoging wordt 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag door of vanwege 
Gedeputeerde Staten aan de aanvrager meegedeeld, blijkende uit een 
begroting die ter zake door of vanwege de betreffende gemeente is 
opgesteld.

    idem

 Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag, na de dag waarop de begroting van de 
externe advieskosten (bijv. van de gemeente) aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht. Bedragen de werkelijke kosten minder dan het aan de hand van 
de begroting geraamde bedrag, dan wordt voor het verschil restitutie 
verleend. 

    idem
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3.3 Elektriciteitswet 1998 c.a.    

1. Bouwkosten    
Onder ‘bouwkosten’ wordt in deze titel verstaan de aannemingssom 
(exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme 
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover 
deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) 
als bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad 
laatstelijk is vervangen of gewijzigd.  

    Deze producten doen zich incidenteel voor en de 
kosten die in rekening kunnen worden gebracht zijn 
afhankelijk van de projectkosten. De mate van 
kostendekkendheid kan niet worden berekend. 

2. Inpassingsplan    idem
Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het vaststellen 
van een inpassingsplan zoals bedoeld in 3.26, eerste lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening:

   idem

-     20% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 indien sprake zou 
zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen 
van een bouwwerk.

Provincie    idem

3. Bouwvergunning/omgevingsvergunning    idem
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bouwvergunning, 
c.q. omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 eerste lid van de 
Woningwet in verband met de bevoegdheden en verplichtingen van 
gedeputeerde staten op grond van artikel 9e, derde lid, Elektriciteitswet 
1998:

   idem

- indien de bouwkosten minder bedragen dan € 1.000.000: 24 ‰ van de 
bouwkosten;

Provincie    idem

- indien de bouwkosten liggen tussen € 1.000.000 en € 10.000.000:  12 ‰ 
van de bouwkosten boven € 1.000.000,00 vermeerderd met € 24.000;

Provincie    idem

- indien de bouwkosten liggen tussen € 10.000.000 en € 100.000.000:  3 ‰ 
van de bouwkosten boven € 10.000.000 vermeerderd met € 132.000;

Provincie    idem

- indien de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000.000:  1 ‰ van de 
bouwkosten boven € 100.000.000 vermeerderd met € 402.000;

Provincie    idem

4. Bouwvergunning/omgevingsvergunning     idem
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling 
van een schetsplan: 

   idem

-     20% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 indien sprake zou 
zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen 
van een bouwwerk.

Provincie    idem

5. Bouwvergunning/omgevingsvergunning eerste fase     idem
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag eerste fase van 
een bouwvergunning, c.q. omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 40 
lid 1, Woningwet c.q. artikel 2.5 Wabo in verband met de bevoegdheden en 
verplichtingen van gedeputeerde staten op grond van artikel 9e, derde lid, 
Elektriciteitswet 1998 derde lid:

    

-     30% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 indien sprake zou 
zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen 
van een bouwwerk.

Provincie    idem

6. Verrekening schetsplan en eerste fase 
bouwvergunning/omgevingsvergunning

Provincie     idem

Indien voorafgaand aan een aanvraag bouwvergunning voor dat bouwwerk 
een schetsplan is beoordeeld of een eerste fase 
bouwvergunning/omgevingsvergunning in behandeling is genomen worden de 
leges die daarvoor zijn geheven verrekend met de leges voor het in 
behandeling nemen van de aanvraag bouwvergunning/omgevingsvergunning. 
Dit is niet van toepassing op de kosten voor het onderdeel Inpassingsplan.  

     

     
3.4 Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012     

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing als 
bedoeld in artikel 9.4 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland 2012 bedraagt:

OFGV  886,00 100% 886,00 100% Dit product werd al langer uitgevoerd. maar was nog 
niet opgenomen in de tarieventabel van de verordening. 
Meteen in 2017 100% kostendekkend.

      
     
4. MILIEU EFFECT RAPPORTAGE (MER)     

1. Indien voor de te behandelen aanvraag een MER-beoordelingsplicht op grond 
van artikel 7.2, eerste lid, onder b, Wet milieubeheer geldt, wordt het op 
grond van de voorgaande bepalingen geldende tarief verhoogt met:

OFGV  6.318,00 100% 6.318,00 100% Voorheen werd een % van de kostprijs van een 
aanvraag van een vergunning in rekening gebracht. 
Vanaf 2017 worden de daadwerkelijk gemaakte kosten 
doorberekend. Meteen vanaf 2017 100% 
kostendekkend.

2. Indien voor de te behandelen aanvraag een MER-plicht, op grond van artikel 
7.2, eerste lid, onder a, Wet milieubeheer geldt, wordt het op grond van de 
voorgaande bepalingen geldende tarief verhoogt met:

OFGV  8.211,50 100% 8.211,50 100% Idem

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning, het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften van een 
vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, juncto artikel 3, van de 
Ontgrondingenwet, voor ontgrondingen voor de doeleinden 
natuurontwikkeling en archeologie.

OFGV  0,00 0% 0,00 0%  

     
5. NATUURBEHEER     
5.1. Wet Natuurbescherming     
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
tegemoetkoming in faunaschade, als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid aanhef 
en onder b, van de Wet natuurbescherming, bedraagt:

Bij12  300,00 n.v.t. 300,00 n.v.t. Landelijik vastgesteld tarief; bevoegdheid 
gemandateerd aan het Faunafonds Bij12; als provincie 
zelf hebben wij niets te maken met tariefstelling en 
kostendekkendheid.

     
6. VERKEER EN VERVOER     
6.1 Wegenverkeerswet 1994, Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens, regeling voertuigen en Binnenvaartpolitiereglement

    

Voor afgifte van een ontheffing bij of krachtens:     
1. a) de Wegenverkeerswet 1994 Provincie 91,85 58% 124,50 79% 157,50 100%  

b) het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Provincie 91,85 246% 64,50 173% 37,50 100%  
c) het Binnenvaart Politie Reglement: Provincie 91,85 60% 123,00 80% 154,00 100%  

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
ontheffing voor een motorvoertuig, op grond van artikel 9.1 van de Regeling 
voertuigen:

Provincie 91,95 78% 105,00 89% 118,00 100%  

3. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
langlopende ontheffing voor een motorvoertuig met een breedte tussen de 3 
en 3,5 meter, op grond van artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, voor zover 
deze bevoegdheid is gemandateerd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer:

RDW 30,00 n.v.t. 30,00 n.v.t. 30,00 n.v.t. Deze legestarieven vallen niet onder de 100% 
kostendekkendheid omdat het tarievenbeleid aan de 
RDW is gemandateerd. Wijzigingen van de tarieven 
worden door alle provincies gevolgd. 

4. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
incidentele ontheffing voor een motorvoertuig met een breedte tussen de 3 
en 3,5 meter, op grond van artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, voor zover 
deze bevoegdheid is gemandateerd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer:

RDW 144,00 n.v.t. 144,00 n.v.t. 144,00 n.v.t. Deze legestarieven vallen niet onder de 100% 
kostendekkendheid omdat het tarievenbeleid aan de 
RDW is gemandateerd. Wijzigingen van de tarieven 
worden door alle provincies gevolgd. 

     
6.2 Verordening voor de fysieke leegomgeving Flevoland 2012 (VFL 
2012)

    

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing op 
grond van hoofdstuk 7 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland bedraagt:  

Provincie 345,45 142% 295,00 121% 244,00 100%  

2. Geen leges wordt in rekening gebracht voor de behandeling van aanvragen 
om de plaatsing van herdenkingstekens, tijdelijke borden van particulieren 
en schutten.

Provincie 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Op basis van een beleidskeuze worden geen leges in 
rekening gebracht, 0% kostendekkendheid.



 


