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Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren over de vergelijking van tarieven van
vergunningen waarvoor de provincie bevoegd gezag is en die worden uitgevoerd
door de omgevingsdiensten conform toezegging op 15 december.

Kopie aan

Beleidsoverleg
Van

H.J.A. van Merrienboer

Op voorhand merk ik op dat bij het vergelijken van legestarieven tussen provincies
voor diensten uitgevoerd door omgevingsdiensten een aantal kanttekeningen
gemaakt moeten worden. Vergunningverlening in het “groene domein” is namelijk
een wettelijke taak voor de provincies, maar is daarmee nog geen onderdeel van
het landelijke basistakenpakket. Provincies bepalen ieder voor zich of deze
vergunningverlening al dan niet door omgevingsdiensten wordt uitgevoerd, of hier
leges tegenover staan en of deze maximaal kostendekkend zijn. Noord-Brabant
heeft bijvoorbeeld maximaal kostendekkende legestarieven vastgesteld terwijl dat
niet bij alle provincies het geval hoeft te zijn.
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Ook is Noord-Brabant op dit moment een van de weinige provincies die de
vergunningverlening in het groene domein daadwerkelijk aan de omgevingsdiensten
heeft uitbesteed. Daarnaast komen bepaalde vergunningaanvragen nu eenmaal in
bepaalde provincies vaker voor dan in andere provincies en kunnen daar de
tarieven op grond van ervaringen nauwkeuriger worden vastgesteld.
Met het bovenstaande in het achterhoofd zijn de legestarieven van een viertal
categorieën van diensten vergeleken, namelijk: de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), de Wet natuurbescherming, de Ontgrondingenwet en de
Waterwet.
Bij een Wabo omgevingsvergunning bouwen in 2018 met bouwkosten van
€ 500.000 ligt het tarief van Noord-Brabant van € 11.035, - rond het gemiddelde
tarief van de provincies ad € 11.200 (hoogste tarief: € 20.000, - , laagste tarief €
3.400, -)
Wet Natuurbescherming: een aanvraag voor het realiseren van een project of
handeling als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid komt in verhouding vaak voor in de
provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Voor 2018 is het tarief van
Noord-Brabant van € 3.124 lager dan in Gelderland (€ 3.700) en hoger dan in
Limburg (€ 2.491). Het gemiddelde van de provincies ligt rond de € 2.000, -
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Bij de aanvraag van een ontgrondingsvergunning voor 500.001 m3 ligt in 2018 het
gestaffelde Brabantse tarief van € 54.230 rond gemiddeld tarief ad € 52.000.
Het laagste tarief bedraagt € 6.437, - het hoogste tarief bedraagt € 90.125, Bij de aanvraag van een vergunning ingevolge de Waterwet voor het onttrekken
van 200.001 m3 grondwater in 2018 bedraagt het gestaffelde Brabantse tarief €
4.755. Het gemiddelde tarief van de provincies bedraagt € 8.500, -. Het laagste
tarief bedraagt € 3.644, -, het hoogste tarief bedraagt € 11.930, -
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
drs. H.J.A. van Merrienboer
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