Beantwoording technische vragen over leges verordening

Van: Marc van Dooremaal
Verzonden: dinsdag 11 december 2018
Aan: Huseyin Bahar
Onderwerp: RE: Technische vragen leges verordening
Geachte heer Bahar,
Hierbij ontvangt u onze reactie op de door u gestelde vragen.
Wabo
- Gezien exponentiele stijging van 5.1.7 en 5.1.8. Wie maakt gebruik van deze vergunningen en
waarvoor zijn deze vergunningen nodig.
Deze bedragen en activiteiten sluiten aan op respectievelijk de artikelen 6.1.1 en 6.1.3c van de
legesverordening 2019.
De kostenstijging bij artikel 6.1.1. is het gevolg van de uurtariefstijging bij de ODBN (+1 8%).
Bij artikel 6.1.3c speelt dat ook. Tevens wordt bij dit artikel, in tegenstelling tot de voorafgaande
jaren, een tariefdifferentiatie is toegepast. Dit betekent dat sommigen meer betalen, anderen minder.
Bij aanvragers van de natuurtoets voor soortenbescherming betalen bijv. meer als het gaat om
infrastructurele werken en grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen en overige aanvragen. Aanvragen
door een particulier zijn daarentegen goedkoper geworden.
De vergunning is nodig als een activiteit stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura2000-gebied
en/of een effect op plant- en diersoorten heeft.
De provincie is bevoegd voor het verlenen van vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) voor
deze gevallen. Dit kan het geval zijn bij bedrijfsmatige activiteiten, of bij projecten en evenementen.
Daar waar de provincie het bevoegde gezag is voor de Wabo, wijzen wij de aanvrager op een
mogelijke WNB-plicht. Als er een WNB-plicht is, nemen wij deze dan mee als 'intern advies; bij de
Wabo-procedure. Als deze niet aanhaakt bij de Wabo, dan wordt deze als losse Wnb-procedure
doorlopen.
Wet Natuurbescherming:
- Leges stijgen met 19% naar 3.702. In memo Gedeputeerde 30-11-201 8 wordt vermeld dat
behandeling van de vergunning 40 uur tijd kost. Kan er een verklaring gegeven worden op deze
tijdsbesteding aangezien alles kant en klaar aangeleverd moet worden en verhouding van indienen
en beoordelen zeer scheef lijkt.
Het tarief voor gebiedsbescherming bedraagt in 201 9 í 3.702. Oorzaak is de tariefstijging bij de
ODBN.
De tijdsbesteding voor de afhandeling van een aanvraag is afhankelijk van de kwaliteit van de
aanvraag en afhankelijk van de benodigde onderzoeken en onderbouwing die onderdeel van de
aanvraag hoort te zijn. Hoe slechter de aanvraag, des te meer tijd het kost een aanvraag aan te laten
vullen. En hoe meer wettelijk noodzakelijk onderzoek in de aanvraag, hoe meer uren nodig zijn voor
de beoordeling hiervan. Dit is dus per aanvraag verschillend.
Voor de leges rekenen we met gemiddelde tarieven op basis van de benodigde uren in het
voorafgaande jaar. En is vóóraf duidelijk wat een aanvraag kost. Deze werkwijze wordt gehanteerd
bij al onze leges.
Verkeer en vervoer:
- Over de hele linie geen stijging van tarieven, hebben we hier geen 'last' van inflatie/indexering?

- Graag toelichting op zinsnede: "De tarieven worden in 2020 weer geïndexeerd" . Waarom niet in
2019 en waarom is dit alleen expliciet bij VV weergegeven.
De leges binnen de categorie Verkeer en Vervoer worden in rekening gebracht vanwege door de
provincie zelf verrichte diensten. De overige diensten zoals bijvoorbeeld in samenhang met de Wabo
en Wet natuurbescherming worden door de Omgevingsdiensten verricht en de kosten daarvan
worden jaarlijks opnieuw in samenwerking met de Omgevingsdiensten aangeleverd waardoor deze
leges aan wijziging onderhevig zijn. De leges in verband met de categorie Verkeer en Vervoer
bestaan hoofdzakelijk uit door eigen ambtenaren bestede uren x tarief, deze uurtarieven worden niet
jaarlijks geïndexeerd. Volgens de oorspronkelijke planning worden de tarieven in 2020 weer
geïndexeerd en is het voornemen om dit dan jaarlijks te gaan doen in plaats van eens in de zoveel
jaar zoals nu het geval is.
Verhoging VVD leges:
- Hoe kan het zijn dat de stijging van de percentages van de leges per aanvraag afwijken?
- Is er een structurele stijging op basis van IMOC? En hoe hoog is deze dan?
- Onder welke stijgingen van de leges ligt een urenstijging (tijdsinvestering van de ambtenaren) als
oorzaak en waarom is deze?
Het is ons niet precies duidelijk welke categorie van leges uit de tarieventabel u hier bedoelt. Als u ons
dat nog per mail wilt aangeven zal ik ervoor zorgen dat wij u zo snel mogelijk van de antwoorden op
deze vragen voorzien.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw aanvulling met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
mr. M.W.M. (Marc) van Dooremaal
Fiscalist
Cluster Bedrijfsvoering /Strategie en Beleid

