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Afwezig zijn de
leden:
1

1 december 2017
13:30 - 14:30 uur
Louise de Colignyzaal
Dhr. Hans van Geesbergen
17029102
http://player.companywebcast.com/provinciezeeland/20171201_4/nl/player
C.W. Bierens, V.L. Bosch, R.M. Haaze, A. van H J.L. Kool-Blokland, P.C.A. de
Milliano-van den Hemel, A. Pijpelink, J.J. Rijkse, G.D. Roeland, G.W.A.
Temmink, G. van Unen, J. van de Velde, A.G.M. Veraart, J.H. Verburg en W.
Willemse
C.M.M. Schönknecht-Vermeulen en J. de Bat (GS), en M.E. Trimpe
(commissiegriffier)
M.J. Faasse, T. van Gent, J.M. Kruiver, R. Muste en J.M. van Stel

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt de afwezigen en hun eventuele vervanging.

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
Conclusie: de heer Temmink koppelt terug uit de Scheldemondraad.

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Mededeling de heer De Reu (GS) over fors hogere bijdrage provincie Zeeland aan IPObegroting 2018. GS zullen een brief hierover sturen ter agendering voor de
Statenvergadering van 15 december 2017, zodat de Staten de IPO-delegatie met
mandaat naar de Algemene Vergadering kunnen afvaardigen.

3.2

Mededelingen van gedeputeerden: geen.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag: geen.

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Vraag van de heer Haaze (PVV) over vervolgacties inzake defiscalisering
Westerscheldetunnel.
Toezegging van de heer Van der Maas (GS): ik zal het antwoord op de door GS te zenden
brief aan het ministerie van financiën over discussie over de defiscalisering van de
Westerscheldetunnel en daartoe de Tunnelwet te wijzigen aan de commissie toezenden.
Verzoek van de heer Haaze om ook de brief van het college aan de commissie toe te
zenden.
Conclusie: voldoende behandeld.

4

Gelegenheid om in te spreken
Conclusie: er zijn geen insprekers.
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5

Statenvoorstel 9e wijziging 2017 en 1e wijziging 2018 begroting Provincie Zeeland 17023483
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op PS-vergadering van 15 december
2017
De heer De Bat (GS) meldt een erratum op dit voorstel.
Conclusie: de commissie vindt het voorstel voldoende onderbouwd voor behandeling door
PS op 15 december 2017. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd. De
oplegnotitie wordt nagelopen op een geconstateerde onduidelijkheid.

6

Statenvoorstel Actualisatie Leges- en grondwaterheffingsverordening, met bijlage 17023234
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 15 december
2017
Toezegging van de heer De Bat (GS): ik zal de Zeeuwse tarieventabel vergelijken met de
tarieven van andere provincies1.
Conclusie: de commissie vindt het voorstel voldoende onderbouwd voor behandeling door
PS op 15 december 2017. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.

7

Statenvoorstel Begroting 2018 en meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten
Stortplaatsen Zeeland - DIO-176
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 15 december
2017
Conclusie: de commissie vindt het voorstel voldoende onderbouwd voor behandeling door
PS op 15 december 2017. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.

8

Brief GS van 10 oktober 2017 over uitkomsten septembercirculaire Provinciefonds
2017 - 17023278
Provinciale Staten hebben deze brief op 10 november aan commissie Bestuur
overgedragen.
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

9

Brief GS van 24 oktober 2017 over voortgang grote projecten – 17023297
Afdoeningsvoorstel: bespreken van voortgangsrapportage 3e kwartaal Thermphos en
provinciaal risicoprofiel
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

10

Statenvoorstel Garantstelling rekening courant overeenkomst NPW - Groenfonds 17024104
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op PS-vergadering van 15 december
2017.
Conclusie: de commissie vindt het voorstel voldoende onderbouwd voor behandeling door
PS op 15 december 2017. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.

11

Concept-besluitenlijsten

11.1

Concept-besluitenlijst van vergadering van 13 oktober 2017
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

Zie bijlage 1: tabel en toelichting vergelijking tarieven overige provincies.
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11.2

Concept-besluitenlijst van vergadering van 27 oktober 2017
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

12.1

Toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel: de commissie bespreekt de lijst en adviseert of PS-toezegging nr. 77
afgevoerd kan worden.
Conclusie: de commissie adviseert PS-toezegging nr. 77 af te voeren.

12.2

Brief GS van 28 november 2017 met afdoening PS-toezegging 110 over damwand
Sluiskil - 17026306
Met deze brief handelt het college de toezegging uit PS van 10 november af.
Afdoeningsvoorstel: Presidium adviseren dat PS-toezegging 110 voldoende is
afgehandeld.
Conclusie: de commissie adviseert PS-toezegging nr. 110 af te voeren.

13

Volgende vergadering: vrijdag 19 januari 2018, 9.00 uur
De heer Temmink (GL) zou graag zien dat de presentatie waar in het verslag van de
Auditcommissie van 23 juni 2017 (agendapunt 104) naar verwezen wordt beschikbaar
wordt gesteld.
Conclusie: de commissie neemt kennis van de Ingekomen stukken ter kennisneming en
informatie. Er worden geen stukken teruggevraagd.

14

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur
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100

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze
vergadering worden behandeld. Dat moet dan wel een week van tevoren worden gemeld
bij de commissiegriffier.

101

Brief GS van 31 oktober 2017 met financieel verslag Zeeuws Participatiefonds 2016 17023344
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

102

Brief GS van 7 november 2017 met brief Ministerie BZK aangaande risicogericht
toezicht - 17023387
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

103

Verslag Auditcommissie 2 juni 2017 - 17012303
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van dit verslag.

104

Verslag Auditcommissie 23 juni 2017 - 17014116
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van dit verslag.

105

Verslag (concept) Auditcommissie 27 oktober 2017 - 17024588
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van dit conceptverslag.

106

Nieuwsbrief Tafel van 15 november 2017 - 17026007
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze nieuwsbrief.

Toelichting bij de vergelijking van legestarieven met overige provincies

In de commissievergadering Bestuur van vrijdag 1 december is bij de behandeling van het
statenvoorstel Actualisatie Leges- en Grondwaterheffingsverordening toegezegd een
overzicht te verstrekken waarin de tarieven van 5 á 6 overige provincies vergeleken wordt
met de tarieventabel van Zeeland.
Alvorens op deze toezegging in te gaan de volgende algemene opmerking: Wij hebben bij
het bepalen van de nieuwe tarieven en aangepaste tarieven voor ontgrondingen met name
gekeken naar de hoeveelheid uren die besteed worden aan een bepaalde aanvraag. Dit is
voor ons de belangrijkste factor om te bepalen welk tarief wij hanteren. Daarnaast hebben
gekeken welke tarieven andere provincies hanteren.
Wij hebben de toezegging zo geïnterpreteerd dat onze tarieventabel, voor wat betreft de
nieuwe leges en leges met betrekking tot ontgrondingen, vergeleken is met de tarieventabel
van andere provincies voor soortgelijke aanvragen. De reeds bestaande leges zijn niet met
elkaar vergeleken. In een eerder stadium van dit onderzoek is al gebleken dat de vergelijking
erg moeilijk is te maken met het gevaar dat appels met peren worden vergeleken en onjuiste
conclusies worden getrokken. Dat tarieven moeilijk met elkaar zijn te vergelijken wordt met
name veroorzaakt door:





Iedere provincie mag zelf bepalen, binnen (wettelijke) grenzen, over welke
activiteiten zij leges heft. Ook de uitsplitsing binnen sectoren van de tarieventabel is
vrij. Zo heeft Zeeland binnen de sector Verkeer en vervoer 3 activiteiten waarover zij
leges heft, de provincie Noord Brabant heeft binnen dezelfde sector bijna 70
activiteiten uitgesplitst in haar tarieventabel.
De in de tarieventabel opgenomen activiteiten verwijzen onder andere naar interne
verordeningen en ook die wijken af binnen de verschillende provincies waardoor
vergelijking wordt bemoeilijkt.
Iedere provincie bepaalt zelf binnen toegestane mogelijkheden op welke onderdelen
zij haar inkomsten genereert. Bijvoorbeeld onze buurprovincie Zuid Holland kiest er
voor om over zeer weinig activiteiten leges te heffen maar daar staat tegenover dat
zij een relatief hoog opcenten tarief hanteert ten opzichte van overige provincies.

Bijlage:
Vergelijkend overzicht leges
.

Bijlage 1
Tarieventabel per 1 juli 2019
Nieuw tarief in €
per 1-7-2019
voor aanvragen
vanaf 1-7-2019

Noord Brabant

Opmerkingen

Zuid Holland

Opmerkingen

Limburg

Opmerkingen

Utrecht

opmerkingen

Gelderland

opmerking

Overijssel

opmerking

1. Algemeen
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:
1.1

een besluit van een provinciaal bestuursorgaan op een aanvraag krachtens een provinciale regeling of enig ander
wettelijk voorschrift anders dan in deze tabel reeds genoemd.

€ 75 nieuw

geen tarief

€ 53

geen tarief

€ 32

geen tarief

geen tarief

3. Sector Milieubeheer
3.2.1

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de
Ontgrondingenwet:
1. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving t/m 15.000 m³
15.001 t/m 25.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000m³)

25.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

3.2.4

€ 1.250 alsmede
€ 75 per 1.000 m³
boven 15.000 m³
€ 2.000 alsmede
€ 120 per 1.000 m³
boven 25.000 m³

€ 3.470

gewijzigd

€ 577 5.000 - 10.000 m3

geen tarief

€ 5.401

€ 473 van 1 tot 10.000
m3

€ 10.802

€ 2.111 10.000 - 25.000
m3

€ 944 + € 112 per
1.000 m3 boven
de 10.000

€ 327 tot 1.000 m3

€ 1.639 van 1.000 - 10.000
m3

10.000 - 50.000

€ 2.691 10.000 - 50.000
m3

50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 5.000 alsmede
€ 200 per 1.000 m³
boven 50.000 m³

€ 21.604

€ 4.318 25.000 - 50.000
m3

5497 + € 203 per
1.000 m3 boven
50.000

€ 2.000 tot 250.000 m3

100.001 m³ t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond op 20.000 m³)

€ 15.000 alsmede
€ 1.200 per 20.000
m³ boven 100.000
m³
€ 69.000 alsmede
€ 6.000 per
200.000 m³ boven
1.000.000 m³

€ 32.407 voor aanvragen
tussen 100.000 tm
500.000 m3

€ 9.081 50.000 - 75.000
m3

€ 7.500 tot 500.000 m3

€ 23.624 250.000 1.000.000 m3

€ 54.011 voor aanvragen
vanaf 500.000 m3

€ 17.607 75.000 - 150.000
m3

€ 15.676 + ²
1.220 per 20.000
m3 boven de
100.000 m3
€ 70.589 + €
6.101 per 200.000
m3 boven
1.000.000 m3

€ 45.000 tot 1.500.000 m3

€ 51.007 meer dan
1.000.000 m3

1.000.000 m³ en meer (naar boven afgerond op 200.000 m³)

3.2.3

€ 1.250

Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van cultuurtechnische verbetering,
waarbij per saldo geen specie van de locatie wordt afgevoerd.
Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van een natuurproject, waarbij geen
specie van de locatie wordt afgevoerd.

€ 5.592 50.000-250.000
m3

€ 1.250

€ 3.470

Geen apart tarief

€ 27.488 150.000 - 250.000
m3
€ 32.563 250.000 1.000.000 m3
€ 80.479 1.000.000 5.000.000 m3
€ 161.689 5.000.000 10.000.000 m3
€ 404.908 10.000.000 25.000.000 m3
€ 810.712 25.000.000 50.000.000 m3
€ 1.622.074 50.000.000 m3 of
meer
Geen apart tarief
Geen apart tarief

€ 120.000 tot 5.000.000 m3

Geen apart tarief

Geen apart tarief

€ 1.250

€ 3.470

Geen apart tarief

Geen apart tarief

Geen apart tarief

Geen apart tarief

Geen apart tarief

€ 200.000 tot 10.000.000 m3
€ 250.000 vanaf 10.000.000

5. Natuur
Gebiedsbescherming
5.2

Voor een vergunning van GS als bedoeld in art 2.7 tweede en derde lid Wnb:

5.2.1

Reguliere procedure (hfdst. 4 Awb)

€ 1.450 nieuw

5.2.2

Uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000 nieuw

5.2.3

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

€ 1.450 nieuw

€ 3.002

€ 1.800

€ 2.491
18.559

-

€

€ 814 - € 2.523

€ 300 en € 7.350

€ 357 - € 2.286

€ 1.185 en € 3.397

€ 1.800

€ 2.491
18.559

-

€

€ 1.338 - € 3.500

€ 300 - 3.750

€ 609 - € 1.729

nieuw

Soortenbescherming
5.3

Voor een besluit van GS als bedoeld in art. 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.17, 3.25, 3.32, 3.34 Wnb

5.3.1

Reguliere procedure (hfdst. 4 Awb)

€ 1.450 nieuw

5.3.2

Uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000 nieuw

5.3.3

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

€ 1.450 nieuw

Houtopstanden
5.4

Voor een besluit van GS als bedoeld in art. 4.5, eerste lid, en 4.5, derde lid, Wnb

€ 500 nieuw

€ 593

geen tarief

geen tarief

geen tarief

geen tarief

€ 338

Algemeen
5.5.1

Voor een bestuurlijk oordeel van GS of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is

€ 1.450 nieuw

geen tarief

geen tarief

geen tarief

geen tarief

geen tarief

geen tarief

5.5.2

Voor een toets van een plan, project, of andere handeling aan de Wnb door GS, niet zijnde een aanvraag om een
vergunning, ontheffing of bestuurlijk oordeel.

€ 1.450 nieuw

geen arief

geen tarief

geen tarief

geen tarief

geen tarief

geen tarief

geen tarief

geen tarief

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
5.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

5.6.1

Ontheffingen op basis van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemaangelegenheden.

€ 1.200 nieuw

€0

1 van 1

€ 158

€ 1.000

€ 167
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