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Inhoudelijk
Aanleiding

Naar aanleiding van de ‘zerobased’ operatie is op 15 december 2017 door
Provinciale Staten ingestemd met de actualisering van de legesverordening.
Ook is toen besloten om 2 jaar na invoering van de nieuwe leges, de werking
ervan te evalueren.
Naar aanleiding van gestelde vragen in Provinciale Staten- als
commissievergaderingen is door het college toegezegd in de vergadering
van Provinciale Staten van 7 december 2019 om de legesverordening van de
provincie Zeeland 2018 nog vóór het zomerreces 2019 te evalueren.

Bevoegdheid
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Wat is het voorstel?




Toelichting







In de tarieventabel van de legesverordening provincie Zeeland 2018 een
extra onderdeel binnen de categorie Natuur op te nemen voor aanvragen
van ontheffingen voor soortenbescherming die betrekking hebben op het
bestrijden van landbouwschade en voor de opvang van zieke of gewonde
dieren, die in het wild leven, door een dierenopvang die voldoet aan de
Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten en deze uit te zonderen van
leges.
Voor overige aanvragen de hoogtes van leges niet veranderen.
De periode om te evalueren is erg kort, namelijk een half jaar. Uit de
vergelijking van het aantal aanvragen kan niet geconcludeerd worden dat
omwille van de ingevoerde leges minder aanvragen zijn geweest over
het tweede half jaar 2018 dan het eerste half jaar 2018.
De hoogte van de legesheffing is gebaseerd op een reële inschatting van
benodigde tijd en capaciteit. Bij het vaststellen van de hoogte van de
leges is door een extern bureau een gedetailleerde onderbouwing
gegeven.
Een vergelijking tussen alle provincies leert dat er geen éénduidige
manier van tariefstelling is voor leges met betrekking tot Natuur. Wat wel
opvalt is dat sommige provincies werken met een één-loketfunctie door
de Faunabeheereenheid. In sommige provincies is de FBE vrijgesteld

Inhoudelijk
van leges, in andere provincies geldt een nultarief voor ontheffing in het
kader van schadebestrijding.
Conclusie
 Het in rekening brengen van leges voor aanvragen is, inzake het
bestrijden van landbouwschade en voor de opvang van zieke of
gewonde, in het wild leende dieren, door organisaties die voldoen aan de
gestelde kwaliteitseisen, ongewenst op basis van het provinciale beleid.
Tarieven voor de behandeling van overige aanvragen zijn vergelijkbaar
met overige provincies en beleidsmatig acceptabel.


Kosten en dekking

Deze tussenevaluatie wordt ook gebruikt om een aantal artikelen binnen
de legesverordening 2018 en de tarieventabel aan te scherpen, omdat nu
reeds gebleken is dat deze artikelen niet duidelijke of onvolledig zijn of
waarvan de werking niet meer aansluit op de praktijk.

De geraamde extra inkomsten op leges bij invoering van leges op het gebied
van Natuur en de stijging van andere tarieven waren eind 2017 als volgt:
- 2018: € 118.000
- 2019: € 250.000
- 2020 en verder € 315.000
De extra opbrengst op leges bedroeg in 2018, t.o.v. 2017 € 82.000.
Door de nu voorgestelde legeswijzigingen zullen de inkomsten teruglopen,
inschatting is dat de derving € 14.500 per jaar is.
Voorstel is om eventuele aanpassingen van de inkomstenramingen later in
het jaar te verwerken als meer realisatiecijfers over 2019 bekend zijn.

Overige informatie

Omdat de evaluatie betrekking heeft op een zeer korte periode is het voorstel
om in 2021 (twee jaar na invoering van het volledige tarief) met een nieuwe,
volledige evaluatie te komen.
De verwachting is dat nog voor de volledige evaluatie, wijzigingsvoorstellen
met betrekking tot de legesvoorstelling aan Provinciale Staten zullen worden
voorgelegd, vanwege ontwikkelingen op het gebied van:
- De BRIKS Taken (Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen)
- Eén-Loketfunctie voor de Faunabeheereenheid
- Biodiversiteit

