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 *2106051* 
 
Onderwerp 
2e wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. De tweede wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 

vast te stellen, waarbij met ingang van 1 januari 2018 de Tarieventabel 
2017 wordt ingetrokken en de Tarieventabel 2018 in werking treedt. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

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

3. Eerdere behandeling  
Bij vaststelling van de "eerste wijziging Legesverordening provincie Flevoland 
2016" in de Statenvergadering van 7 december 2016 is besloten tot aanpas-
sing van de legestarieven met als basisuitgangspunt 100% kostendekkendheid 
(kenmerk 1962779). 
  
Besloten werd dit basisuitgangspunt met ingang van 2017 gedeeltelijk door te 
voeren (overgangsjaar) en met ingang van 2018 volledig. Bij de vaststelling 
van de tarieven 2017 zijn de verwachte tarieven 2018 destijds bij de besluit-
vormingsstukken gevoegd. Deze verwachte tarieven zijn gebaseerd op kost-
prijsberekeningen die in 2016 hebben plaatsgevonden. 

 
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 tot gefaseerde aan-
passing van de legestarieven 2017 en 2018 met als basisuitgangspunt 100% 
kostendekkendheid. De aanpassing van de tarieventabel 2018 voorziet in de 
tweede en laatste stap van dit besluit. Uitgangspunt voor de nu vast te stel-
len tarieven 2018 is het in december 2016 aan PS gepresenteerde overzicht 
met verwachte tarieven 2018 (gebaseerd op in 2016 uitgevoerde kostprijsbe-
rekening) met inachtneming van de hierna onder argumenten 1.2 tot en met 
1.4 genoemde aanpassingen. 
 
Een bijlage bij dit voorstel bevat de tarieven 2017, de verwachte tarieven 
2018 op basis van de kostprijsberekening in 2016, de vast te stellen tarieven 
2018 alsmede een toelichting.  

 
7. Beoogd effect 

De tarieventabel in de legesverordening te actualiseren.  
 

8. Argumenten 
1.1 Tweede en laatste stap van het gefaseerd aanpassen van de legestarieven 

Als tweede en laatste stap van het in december 2016 genomen besluit tot in 
beginsel 100% kostendekkende tarieven, zijn de vast te stellen tarieven 2018 
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gebaseerd op de in 2016 gepresenteerde verwachte tarieven 2018 met dien verstande dat:  
• voor diensten en producten die OFGV namens de provincie uitvoert de kostprijsbereke-

ningssystematiek is gewijzigd; 
• de tarieven van de overige producten zijn geïndexeerd. 

 
1.2  Aangepaste kostprijsberekeningssystematiek OFGV  

Ten aanzien van de producten en diensten die OFGV namens de provincie uitvoert zijn afwij-
kende tarieven opgenomen dan de in 2016 gepresenteerde verwachte tarieven 2018. Oorzaak 
hiervan is dat de in 2016 geraamde kosten, welke betrekking hebben op de door OFGV geheven 
leges, op één na naar beneden zijn bijgesteld door de introductie van de kostprijssystematiek 
in 2017. Hierdoor is beter inzicht gekregen in de onderliggende kosten van de producten en 
diensten. Dit heeft voor één product (ontgrondingen van eenvoudige aard; product 3.1.2) gere-
sulteerd in het naar boven bijstellen van het tarief. De tarieven van de overige producten zijn 
naar beneden bijgesteld. 
 
De prijs van het product ‘Gedoogbeschikkingen’ (product 1.2.1) is aanzienlijk lager uitgevallen 
omdat blijkt dat dit product vaak gecombineerd wordt met een product inzake aanvraag om 
vergunningverlening. Gebleken is dat een aantal werkzaamheden niet twee maal hoeven plaats 
te vinden. Gekozen is het product ‘Gedoogbeschikkingen’ alleen die werkzaamheden te laten 
omvatten, die niet tevens in het kader van vergunningverlening moeten worden uitgevoerd. 
Met deze aanpassing wordt nog beter aangesloten bij het uitgangspunt van honderd procent 
kostendekkendheid. 

 
1.3 Indexatie  

De indexering vindt, conform voorgaande jaren, plaats op basis van de meest recente gewogen 
prijsmutatie voor de overheidsconsumptie voor het jaar t-1 (2017). Op basis van het Centraal 
Economisch Plan van maart 2017 komt deze uit op 2%. Deze prijsontwikkeling is ook opgenomen 
in de begroting 2018. Bedragen zijn afgerond op € 0,50. 
 

1.4  Tekstuele aanpassing  
Naast aanpassing van de tarieven is een kleine tekstuele aanpassing van technische aard in de 
tarieventabel 2018 opgenomen. Dit betreft de leges voor het in behandeling nemen van fauna-
schade. De heffingsbevoegdheid hiervoor is gemandateerd aan het faunafonds BIJ12. De tek-
stuele wijziging vindt plaats op advies van BIJ12. 

 
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 voor het begin van het heffingsjaar door uw Staten 
te worden vastgesteld en te worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.  

 
9. Kanttekeningen 

• Tarieven worden afgerond op halve euro's. De tarieven zijn afgerond op halve euro's tenein-
de de leesbaarheid te verhogen en de indruk van schijnnauwkeurigheid te vermijden. 
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10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Tweede wijziging van de Legesverordening provincie 
Flevoland 2016 (Verordening)                                

 Edocs 2103814 Tot  

Tweede wijziging van de Legesverordening provincie 
Flevoland 2016 (Provinciaal Blad) 

Edocs 2126598 Tot 

Bijlage legestarieven 2018 (vergelijk met 2017 en toelich-
ting)  

 Edocs 2128890  Tot  
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