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In de 'zerobased' operatie heeft het provinciaal bestuur scherp naar haar inkomsten en uitgaven
gekeken en daaruit bleek dat de kosten die de Provincie maakt in haar dienstverlening niet
meer in verhouding stonden tot de leges die ze voor de werkzaamheden. Daarom zijn per
1 januari 2018 in de tarieventabel van de nieuwe Legesverordening provincie Zeeland 2018
nieuwe tarieven opgenomen en diverse bestaande leges meer verhoogd dan de indexering voor
loon- en prijsstijging. In het Statenvoorstel “Actualisatie Leges- en
Grondwaterheffingsverordening”, kenmerk 17023234, is besloten, 2 jaar na invoering van de
nieuwe leges, de werking ervan te evalueren. Naar aanleiding van gestelde vragen in zowel
Provinciale Staten- als commissievergaderingen, klachten van belangenvertegenwoordigers en
ingediende bezwaren tegen legesheffing met betrekking tot de categorie Natuur is in de
vergadering van Provinciale Staten van 7 december 2018 de toezegging gedaan de
Legesverordening provincie Zeeland 2018 nog vóór het zomerreces 2019 te evalueren in plaats
van 2020. De invoering van de Legesverordening provincie Zeeland 2018 heeft niet geleid tot
problemen binnen de overige categorieën waarvoor leges zijn verschuldigd.

Wat willen we bereiken?
Met leges wordt in beginsel bedoeld, vergoedingen voor kosten die de overheid maakt ten
behoeve van de dienstverlening aan individuele burgers en het bedrijfsleven. We willen
bereiken dat voor deze dienstverlening een voor de individuele burger en het bedrijfsleven
aanvaardbaar tarief in rekening wordt gebracht. De hoogte van het tarief mag geen
belemmering zijn om gebruik te maken van de diensten van de Provincie Zeeland. Door het
heffen van leges mag door de Provincie Zeeland geen winst worden gemaakt.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Het doel is bereikt als de legesverordening meer in lijn ligt met het gevoerde beleid.
Wat doen we daarvoor?
We stellen voor om een aantal wijzigingen door te voeren in de Legesverordening provincie
Zeeland 2018.
Voorgeschiedenis Legesverordening provincie Zeeland 2018
In de 'zerobased' operatie heeft het provinciaal bestuur scherp naar haar inkomsten en uitgaven
gekeken en daaruit bleek dat kosten die de Provincie Zeeland maakt in haar dienstverlening
niet meer in verhouding stonden tot de leges die ze voor de werkzaamheden ontving. Daarom
zijn per 1 januari 2018 in de tarieventabel van de Legesverordening provincie Zeeland 2018
(hierna te noemen: legesverordening 2018) nieuwe legestarieven opgenomen en diverse
bestaande leges meer verhoogd dan de indexering voor loon- en prijsstijging. Tot deze
wijzigingen is besloten door de vaststelling van het statenvoorstel “Actualisatie Leges- en
Grondwaterheffingsverordening” met nummer 17023234 d.d. 15 december 2017.
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De nieuwe legestarieven hebben betrekking op de categorie Natuur (gebieds- en soortenbescherming). Bij de
invoering van deze nieuwe legestarieven is gekeken naar de legestarieven in de ons omringende provincies
Noord-Brabant en Zuid-Holland. De hoogte van de tarieven is naast deze vergelijking ook bepaald op basis van
de benodigde tijd voor behandeling en verwerking van een aanvraag. Hiervoor is gebruik gemaakt van een extern
bureau.
De legestarieven die per 1 januari 2018 meer zijn verhoogd dan voor inflatie hebben betrekking op aanvragen
voor vergunningen in het kader van de Ontgrondingenwet en ontheffingen in het kader van de Wegenverkeerswet
en Wegenverordening Zeeland 2010 (inmiddels: Omgevingsverordening Zeeland 2018). Deze legestarieven zijn
met name verhoogd vanwege de lage kostendekkingsgraad.
In het kader van bestuurlijke zorgvuldigheid zijn de nieuwe legestarieven die worden geheven over
de nieuw opgenomen diensten, gefaseerd ingevoerd om gebruikers hierop voor te bereiden. De fasering voor
nieuwe leges houdt in dat vanaf 1-7-2018 50% van het tarief is ingevoerd en per 1-7-2019 geldt 100% van het
tarief.
De diverse belangenbehartigers van de doelgroepen waren vóór invoering al geïnformeerd over de invoering van
nieuwe leges.
(tussen)Evaluatie
In het statenvoorstel Actualisatie Leges- en Grondwaterheffingsverordening is ingestemd met het houden van een
evaluatie vanwege met name de invoering van de nieuwe leges. In deze evaluatie zou worden onderzocht of de
opbrengst die werd ingeschat ook is behaald, het aantal bezwaarschriften is toegenomen en de interne uitvoering
goed verloopt. Deze evaluatie zou 2 jaar na invoering, in 2020, plaatsvinden omdat dan over een betrouwbare
periode (cijfer)materiaal beschikbaar is.
Al vrij snel na invoering van de nieuwe leges zijn er klachten ontvangen van belangenbehartigers m.b.t. leges
binnen de categorie natuur. Statenleden zijn benaderd door aanvragers en hebben hun verontwaardiging
uitgesproken in commissies over de nieuw ingevoerde leges met betrekking tot soortenbescherming. Ook is er in
2018 een bezwaarschrift ingediend tegen een legesheffing in het kader van soortenbescherming. Door deze
gebeurtenissen is in de vergadering van Provinciale Staten van 7 december 2018 de toezegging gedaan om een
tussentijdse evaluatie uit te voeren vóór de zomer van 2019. In de commissie Ruimte van 11 januari 2019 heeft
de portefeuillehouder aangegeven dat Gedeputeerde Staten in de evaluatie de brief van WBE Reimerswaal
(tariefvergelijking) en alle gestelde vragen, ook de één-loket functie FBE zullen meenemen.
Middels dit statenvoorstel evaluatie legesverordening 2018 wordt aan bovenstaande toezegging voldaan.
Omdat de evaluatie betrekking heeft op een zeer korte periode (een half jaar na in werking treden van de nieuwe
leges; de fasering naar 100% van het tarief per 1-7-2019 is nog niet eens geëffectueerd) zijn onvoldoende
gegevens beschikbaar om te kunnen spreken van een volledige evaluatie. Om toch tegemoet te komen aan de
nu naar voren gekomen problemen willen we deze evaluatie zien als een tussen evaluatie. Wij stellen voor om 2
jaar na invoering van het volledige tarief van de nieuwe leges, in 2021, een volledige evaluatie te houden.
De verwachting is wel dat wij nog vóór de volledige evaluatie, wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de
legesverordening aan Provinciale Staten zullen voorleggen vanwege ontwikkelingen op het gebied van:
BRIKS taken: Gedeputeerde Staten heeft op 19 februari jl. besloten om de BRIKS taken (Bouwen, Reclame,
Inritten, Kappen en Slopen) voor provinciale bedrijven bij de omgevingsdiensten onder te brengen. Dat is de
Provincie sinds 1 juli 2017 verplicht volgens het Besluit Omgevingsrecht. Tot nu toe voeren de gemeenten deze
taken voor de Provincie uit, waarbij de gemeentelijke legesverordeningen van toepassing zijn. Dit jaar zullen
DCMR en RUD Zeeland samen met de gemeenten zorgen voor de overdracht van de BRIKS-taken. Vanaf
1 januari 2020 gaan de omgevingsdiensten die taken voor de Provincie uitvoeren, waarbij de provinciale
legesverordening van toepassing zal zijn. De provinciale legesverordening zal op 1 januari 2020 aangevuld
moeten zijn met deze nieuwe taken.
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Een loket functie Faunabeheereenheid: De Faunabeheereenheid Zeeland heeft bestuurlijk aangegeven te willen
kijken naar het werken met een één- loket functie. Dit onderzoek moet nog plaatsvinden, de voor- en nadelen en
kostenaspecten moeten nog worden onderzocht. Legesheffing van aanvragen door de Faunabeheereenheid
worden in de subsidie meegenomen, dus zouden bij invoering van een één-loketfunctie door de
Faunabeheereenheid niet meer voor rekening van individuele aanvragers zijn. In deze evaluatie kan hiermee nu
nog geen rekening worden gehouden. De Faunabeheereenheid Zeeland zal het onderzoek naar de één-loket
functie in de loop van 2019 starten.
Biodiversiteit: De Beleidsnota Natuurwetgeving “Meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit”, is in december 2018
vastgesteld. Wezenlijk onderdeel van deze Beleidsnota is de focus op meer biodiversiteit. Omdat wij meer
prioriteit willen geven aan de Zeeuwse biodiversiteit willen we voorstellen om voor de aanvragen die biodiversiteit
stimuleren het legestarief aan te passen. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de beleidsregels en de
categorieën uit de Natuurwetgeving waarvoor dit geldt. Nu al het legestarief aanpassen zou vooruitlopen op de
vaststelling van deze beleidsregels en brengt het risico met zich mee dat bij de beoordeling van een aanvraag
niet eenduidig is of deze, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, al dan niet de biodiversiteit stimuleert,
hetgeen wij niet wenselijk achten. Provinciale Staten ontvangen daarom, na de vaststelling van de beleidsregels
door GS, daar een apart statenvoorstel voor. De planning is om eind 2019 de beleidsregels door Gedeputeerde
Staten te laten vaststellen
Deze tussenevaluatie willen we ook gebruiken om, vooruitlopend op de volledige evaluatie, een aantal artikelen
binnen de legesverordening 2018 en tarieventabel aan te scherpen omdat nu reeds gebleken is dat deze
artikelen niet duidelijk of onvolledig zijn of waarvan de werking niet meer aansluit op de praktijk.
Nieuwe leges Natuur
In de tarieventabel van de Legesverordening provincie Zeeland 2018 gelden vanaf 1 juli 2019 de volgende
tarieven voor het onderdeel Natuur:
Gebiedsbescherming
o Reguliere procedure
o Uitgebreide procedure
o Verklaring van geen bedenkingen
Soortenbescherming
o Reguliere procedure
o Uitgebreide procedure
o Verklaring van geen bedenkingen

€ 1.450 (100% tarief)
€ 5.000 (100% tarief)
€ 1.450 (100% tarief)
€ 1.450 (100% tarief)
€ 5.000 (100% tarief)
€ 1.450 (100% tarief

Over 2017 en 2018 is m.b.t. alle categorieën van legesheffing in kaart gebracht hoeveel aanvragen zijn
behandeld, welke inkomsten zijn begroot en gerealiseerd en hoeveel bezwaarschriften zijn ingediend. Dit
overzicht is als bijlage toegevoegd. Met betrekking tot de ontvangen leges in de categorie Natuur bedragen de
inkomsten voor de tweede helft van 2018 € 44.850. Deze inkomsten zijn op basis van het per 1 juli 2018
geldende tarief van 50%. Begroot was een opbrengst van € 66.000. In 2017 zijn 85 aanvragen behandeld, in
2018 waren dat er 65 (35 eerste half jaar en 30 tweede half jaar). Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal
aanvragen in 2017 uitzonderlijk hoog was door aanvragen voor windmolenparken.
Conclusie met betrekking tot het aantal aanvragen
De periode om daadwerkelijk de legesverordening 2018 te evalueren is erg kort, namelijk een half jaar (= vanaf 1
juli 2018). Uit de vergelijking van het aantal aanvragen kan niet geconcludeerd worden dat er omwille van de
ingevoerde leges minder aanvragen zijn geweest over het tweede half jaar 2018 dan het eerste half jaar 2018. In
het eerste half jaar was het tarief nog nihil voor een aanvraag. Uit vragen en opmerkingen in vergaderingen van
Provinciale Staten en klachten van belangenbehartigers kan wel afgeleid worden dat er voor ontheffingen in het
kader van soortenbescherming m.b.t. schadebestrijding minder individuele aanvragen worden verwacht in de
toekomst omdat men het te duur vindt, zeker als het volle tarief per 1 juli 2019 ingaat.
Hoogte van de leges
De onderbouwing van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor het afhandelen van een aanvraag
zijn, voorafgaand aan de vaststelling van de hoogte van de bedragen in 2016-2017, door een extern bureau
onderzocht. Deze onderbouwing is zeer gedetailleerd. Er is geen reden om aan te nemen dat de capaciteit of
tijdsinvestering voor het behandelen en verwerken van een aanvraag in deze korte termijn van evaluatie
materieel veranderd zou zijn. De hoogte van de legesheffing is hiermee gebaseerd op een reële inschatting van
benodigde tijd en capaciteit.
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Vergelijking tarieven met overige provincies en eigen beleid van de Provincie Zeeland
Bij de invoering van leges op het gebied van Natuur is met name gekeken naar de legestarieven van de ons
omringende provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Hier gelden vergelijkbare tarieven als in Zeeland. Een
vergelijking tussen alle provincies leert dat er niet één eenduidige manier en tariefstelling is voor leges met
betrekking tot Natuur. Wat wel opvalt, is dat sommige provincies werken met een één-loketfunctie door de
Faunabeheereenheid (FBE). Zeeland kent deze één-loketfunctie niet. In sommige provincies is de FBE vrijgesteld
van leges en verder kent een aantal provincies een nultarief voor ontheffingen in het kader van schadebestrijding.
Dit nultarief geldt daar ook voor ontheffingen die worden verleend aan een dierenopvang voor de opvang van
zieke of gewonde dieren, die in het wild leven. In de door provinciale staten op 7 december 2018 vastgestelde
Beleidsnota Natuurwetgeving is het voorkomen van schade stap één. De provincie Zeeland zet sterk in op
preventie van faunaschade. Er is een regeling in ontwerp voor bijdrage aan innovatieve, preventieve maatregelen
m.b.t. preventie van faunaschade ten behoeve van de landbouw. Een ontheffing voor aan verjaging
ondersteunend afschot kan ook worden gezien als een maatregel om landbouwschade te voorkomen. Het in
rekening brengen van leges zou een drempel kunnen opwerpen in de toepassing van deze preventieve
maatregel. Dit geldt ook voor de opvang van zieke of gewonde dieren, die in het wild leven. Uit de Beleidsnota
Natuurwetgeving wordt belang gehecht aan de zorg voor zieke of gewonde dieren. Aan een ieder is vrijstelling
verleend om zieke of gewonde dieren te vervoeren naar een opvangcentrum of een dierenarts. De aanwezigheid
van een goede opvang is hierbij essentieel. Het in rekening brengen van leges voor het in behandeling nemen
van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van soortenbescherming voor de opvang van zieke of
gewonde, in het wild levende, dieren door opvangcentra die voldoen aan de “Beleidsregels kwaliteit opvang
diersoorten” wordt daarom als ongewenst gezien.
Conclusie
Qua basistarief (€ 1.450 reguliere procedure en € 5.000 uitgebreide procedure) zitten we als Zeeland ergens in
het midden, maar onze Faunabeheereenheid werkt niet als één loket waardoor individuele aanvragers zelf de
leges moeten betalen. Voor aanvragen voor ontheffingen in het kader van soortenbescherming m.b.t. het
bestrijden van landbouwschade hebben wij geen aangepast tarief. Zeeland kent voorts geen uitzondering voor
ontheffingen in het kader van soortenbescherming voor opvang van in het wild levende dieren, die ziek of gewond
zijn. Kort gezegd is het in rekening brengen van leges voor individuele aanvragen inzake het bestrijden van
landbouwschade en voor de opvang van zieke of gewonde, in het wild levende 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.
Voorstel
Ons voorstel is om in de tarieventabel van de Legesverordening provincie Zeeland 2018 een extra onderdeel
binnen de categorie Natuur op te nemen voor aanvragen voor een ontheffingen in het kader van
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 de overige aanvragen willen we de hoogte van leges
niet veranderen, de onderbouwing is goed en de hoogte van de leges is vergelijkbaar met overige provincies.
Samenvatting overige wijzigingsvoorstellen in de Legesverordening en tarieventabel provincie Zeeland
2018:
Legesverordening provincie Zeeland 2018
Hoewel de evaluatie vooral bedoeld is voor de nieuwe leges en leges die meer verhoogd zijn dan inflatie per 2018
is de legesverordening 2018 en bijbehorende tarieventabel ook voorzien van een beperkte redactionele update.
Naast deze redactionele update is een aantal artikelen gewijzigd en zijn enkele tarieven aangepast. Hieronder
wordt een samenvatting gegeven van de wijzigingsvoorstellen.
Artikel 1 Begripsomschrijving
De onderdelen 1b. tot en met 1f. worden geschrapt. Deze artikelen met betrekking tot dag, week, maand, jaar en
kalenderjaar voegen feitelijk niets toe en vormen daarmee een dode letter.
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Artikel 7 Teruggaaf
Artikel 7 wordt aangepast omdat verwezen wordt naar een onjuist wetsartikel en in die bepaling wordt uitgegaan
van de uitgebreide voorbereidingsprocedure bij behandeling van aanvragen. Het merendeel van de gevallen
betreft echter aanvragen waarvoor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt. Hierop wordt het artikel
aangepast. Voorgesteld wordt om voor alle situaties van intrekking één teruggaaf tarief te hanteren van 50% van
de geheven leges.
Daarnaast wordt voorgesteld een gedeeltelijke teruggaaf (eveneens 50%) in te voeren indien een aanvraag met
toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld. Net als bij een
intrekking, is bij een buiten behandeling stelling immers sprake van minder werkzaamheden dan bij een aanvraag
die de gehele procedure doorloopt.
Artikel 8 Vrijstellingen
Artikel 8, onderdeel a, wordt verduidelijkt en toegespitst op onze eigen provincie. Hierin wordt bepaald dat geen
leges zijn verschuldigd voor diensten die door of namens de provincie Zeeland zijn aangevraagd.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018:
Categorie 2 Verkeer en Vervoer
Het aanpassen van de tekst in artikel 2.2.2 uit de tarieventabel (hoog tarief) wordt voorgesteld omdat de oude
omschrijving niet voldoende compleet was. Het oprichten of aanpassen van benzinestations, het maken van
aansluitingen van wegen (niet zijnde uitwegen) en het leggen van kabels en leidingen over grotere lengte waren
niet specifiek genoemd maar kosten net als de wel genoemde overkluizingen meer tijd in het proces van
behandeling dan waarmee rekening is gehouden bij het lage tarief. Daarom wordt voorgesteld om de
omschrijving bij het hoge tarief uit te breiden. In het verleden werd in voorkomende situaties gebruik gemaakt van
het lage tarief omdat de omschrijving daarvan meer omvattend was. Het betreft overigens slechts een zeer
beperkt aantal aanvragen per jaar.
Categorie 3 Ontgrondingenwet
De tarieven voor het in behandeling nemen van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet zijn bij
vaststelling van de huidige Legesverordening, voor met name “grote” ontgrondingen, sterk verhoogd. Zoals de
legesverordening nu geldt moet voor het wijzigen van een vergunning hetzelfde bedrag aan leges betaald worden
als voor de originele aanvraag. De hoeveelheid werk die gepaard gaat met een wijziging is veelal minder dan
voor een eerste aanvraag. Daarom willen we onderdelen toevoegen waarbij nieuwe, beperktere, tarieven voor het
wijzigen van een ontgrondingenvergunning worden geïntroduceerd.
Categorie 4 Omgevingsvergunning
Binnen de sector Omgevingsvergunning zijn, bij vaststelling van de legesverordening 2018, binnen de categorie
Verkeer en Vervoer de tarieven verhoogd naar € 200 en € 1.000 voor de aanvraag van ontheffingen. Toen is
abusievelijk vergeten de tarieven binnen de sector Omgevingsvergunning gelijk te stellen aan de tarieven van de
sector Verkeer en Vervoer. Omdat de uit te voeren werkzaamheden en benodigde tijd die voor behandeling van
beide aanvragen ongeveer gelijk is stellen wij voor de tarieven binnen de sector Omgevingsvergunning van € 173
te verhogen naar € 200 en het tarief van € 929 te verhogen naar € 1.000.
Categorie 5 Soortenbescherming
Op dit moment wordt zowel voor een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) gebiedsbescherming als een
VVGB soortenbescherming leges in rekening gebracht. Uiteindelijk resulteert deze toets in één gecombineerde
VVGB en dat kost minder werk dan twee afzonderlijke VVGB’s. Wij stellen voor om voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bedenkingen (VVGB gebiedsbescherming en/of VVGB
soortenbescherming) één keer het tarief van € 1.450 in rekening te brengen in plaats van 2 maal dit bedrag.
Wat mag het kosten?
Een eerste inschatting van de extra inkomsten op leges bij invoering van leges op het gebied van Natuur en de
stijging van andere tarieven (bijvoorbeeld ontgrondingen en infrabeheer) waren eind 2017 als volgt:
2018 € 118.000
2019 € 250.000
2020 en verder € 315.000.
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De extra opbrengst t.o.v. 2017 op leges (exclusief de extra opbrengst grondwaterheffing) bedroeg in 2018
€ 82.000. Geraamd was een extra opbrengst van € 118.000 voor 2018. Hoewel het verschil tussen de geraamde
extra opbrengsten en gerealiseerde extra opbrengsten relatief groot is, is het nu moeilijk in te schatten of de
inkomsten over 2019 en volgende jaren nu al neerwaarts moeten worden bijgesteld. Door de hierboven
voorgestelde legeswijzigingen zullen de inkomsten teruglopen. De inschatting is dat deze derving beperkt blijft tot
€ 14.500 per jaar. Wij stellen voor om eventuele aanpassingen van de inkomstenramingen later in het jaar te
verwerken als meer realisatiecijfers over 2019 bekend zijn.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.
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Ontwerp-besluit

Wijziging Legesverordening provincie Zeeland 2018
Besluit van provinciale staten van Zeeland van [datum], nummer [xxxx], houdende wijziging van de
Legesverordening provincie Zeeland 2018.
Provinciale staten van Zeeland,
 gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 28 mei 2019, nummer 19014508;


overwegende dat het in het kader van een tussenevaluatie van de Legesverordening provincie Zeeland
2018 wenselijk is gebleken deze verordening op een aantal punten aan te passen;



gelet op artikel 220 en artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van de Legesverordening provincie Zeeland 2018:

Artikel I
Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder aanvraag:
a. aanvraag van een vergunning of ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot verlenging, wijziging of
intrekking daarvan;
b. verzoek tot een bestuurlijk oordeel; of
c. verzoek tot een toets van een plan, project of andere handelingen.
Artikel II
Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7 Teruggaaf
A. Teruggaaf leges bij intrekken of buiten behandeling stellen aanvraag
1. Indien een aanvraag wordt ingetrokken nadat reeds met de behandeling is begonnen, wordt het
bedrag van de heffing verminderd tot 50% van de op grond van deze verordening geheven leges.
2. Indien een aanvraag met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten
behandeling wordt gesteld, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 50% van de op grond
van deze verordening geheven leges.
3. Op heffingen minder dan € 100,- is dit artikel niet van toepassing.
4. De vermindering geldt niet voor de andere rechten en bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel
4, derde lid.
B. Teruggaaf leges als bedoeld in onderdeel 5.1 van de tarieventabel
1. Het bepaalde in artikel 7 onder A. is niet van toepassing bij leges voor het in behandeling nemen
van een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid
van de Wet natuurbescherming.
2. Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen bepalen dat de leges, bedoeld in artikel 5.1
van de tarieventabel worden gerestitueerd.
3. Geen restitutie vindt plaats:
a. als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1,
eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt ingetrokken en er al een taxatie van de
schade heeft plaatsgevonden;
b. indien de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1,
eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt afgewezen of geweigerd.
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4. In afwijking van het derde lid worden de leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel,
gerestitueerd als het gaat om een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade die is
aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet
mag worden verontrust of gedood.
5. De leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd als de aanvraag om
een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet
natuurbescherming wordt gehonoreerd door het verlenen van een tegemoetkoming.
Artikel III
Artikel 8, onderdeel a, komt te luiden:
a. diensten die door of namens de provincie Zeeland zijn aangevraagd;
Artikel IV
De tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018 komt te luiden:
Tarieventabel per 1 juli 2019
Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Provincie Zeeland 2018 voor het in
behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van diensten, als bedoeld in artikel 1 van die
verordening.
Tarief in € voor
aanvragen
ingediend vanaf 17-2019
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

1.2

een beschikking op een verzoekschrift, welke niet reeds elders in
deze tarieventabel met name is genoemd, uitgezonderd de
situaties verband houdende met een arbeidsverhouding met de
provincie Zeeland.

€ 32

1.3

het doen van nasporingen in het provinciaal archief door of met
behulp van een ambtenaar van de provincie, in het persoonlijk
belang van de aanvrager, per halfuur of een gedeelte daarvan.

€ 26

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
1.4

een reproductie (daaronder begrepen drukwerk) van een bij een
provinciaal bestuursorgaan berustend document, al dan niet op
basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, of van enig ander
schriftelijk stuk
per kopie

€ 0,2

Noot: kosten lager dan € 20,- worden niet in rekening gebracht.
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2. Sector Verkeer en vervoer
Wegenverkeerswet 1994
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag voor:
2.1

een ontheffing van de in artikel 10 Wegenverkeerswet 1994
opgenomen verbodsbepaling

€ 200

Omgevingsverordening Zeeland 2018
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag voor:
2.2.1

een ontheffing van de in de artikelen 5.5 tot en met 5.12 van de
Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen
verbodsbepalingen, behoudens het onder 2.2.2 van deze tabel
gestelde

€ 200

2.2.2

een ontheffing van:

€ 1.000

gewijzigd

a. de in artikel 5.6, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e
van de Omgevingsverordening Zeeland 2018
opgenomen verbodsbepalingen; en
b. de in artikel 5.7, tweede lid, aanhef en onder a van de
Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen
verbodsbepaling;
uitsluitend voor zover daarbij sprake is van:
-

een overkluizing;
een oprichting of aanpassing van een benzinestation;
het maken van een aansluiting van (openbare) wegen
(geen uitwegen van particuliere percelen); of
het leggen van kabels en leidingen over een tracé met
een lengte van meer dan 2 kilometer.

3. Sector Milieubeheer
Algemeen
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag voor:
3.1

een gedoogbeschikking

€ 2.699

Ontgrondingenwet
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag voor:
3.2.1

een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet

€ 1.750
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3.2.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet
bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel
van ontgraving
t/m 15.000 m³

€ 1.250
15.001 t/m 25.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000m³)

€ 1.250 alsmede
€ 75 per 1.000 m³
boven 15.000 m³

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

€ 2.000 alsmede
€ 120 per 1.000 m³
boven 25.000 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

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

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

€ 69.000 alsmede
€ 6.000 per 200.000
m³ boven
1.000.000 m³

3.2.3

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.2.2 bedoeld indien
deze (mede) leidt tot vergroting van de hoeveelheid af te graven
vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving

Een bedrag gelijk
aan het verschil
tussen het met
toepassing van het
bepaalde onder 3.2.2
verschuldigde
bedrag voor de
vergrote hoeveelheid
en het reeds
betaalde bedrag,
doch minimaal
€ 1.250

gewijzigd

3.2.4

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.2.2 bedoeld, anders
dan in het onderdeel 3.2.3 genoemde geval

€ 1.250

gewijzigd

3.2.5

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

€ 1.250

3.2.6

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

€ 1.250
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4. Sector Omgevingsvergunning
Advisering omgevingsvergunning
4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het uitbrengen van een advies zoals bedoeld in
artikel 2.26 van de Wabo: het bedrag dat voortvloeit uit
toepassing van de tarieven in hoofdstuk 4 van deze tarieventabel
voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de
beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning
waarop het adviesverzoek betrekking heeft. In het kader van het
adviesverzoek worden de in deze tarieventabel opgenomen
tarieven toegepast als ware de activiteit, de aanvraag of het
ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft
rechtstreeks in behandeling genomen.

Aanleggen of verandering brengen in een weg
4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, onder d, Wabo voor het aanleggen of
brengen van verandering in de wijze van aanleg van een weg,
voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo:

€ 1.000

gewijzigd

€ 200

gewijzigd

€ 200

gewijzigd

Uitweg/inrit
4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben,
veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg:

Houtopstand vellen (kappen)
4.4

6.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen
vellen van houtopstand:

Handelsreclame
4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

4.5.1

artikel 2.2, eerste lid, onder h, Wabo voor het op of aan een
onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met
behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke
vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek
toegankelijke plaats :

€ 200

gewijzigd

4.5.2

artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het als eigenaar,
beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende

€ 200

gewijzigd
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zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak
handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een
opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die
zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats :

Opslag van roerende zaken
4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

4.6.1

artikel 2.2, eerste lid, onder j, Wabo voor het opslaan van
roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de provincie of
de gemeente:

€ 200

gewijzigd

4.6.2

artikel 2.2, eerste lid, onder k, Wabo voor het als eigenaar,
beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende
zaak toestaan of gedogen dat in een aangewezen gedeelte van
de provincie of de gemeente roerende zaken worden opgeslagen:

€ 200

gewijzigd

Overige omgevingsvergunningen
4.7

Voor overige aanvragen tot het verstrekken van een
omgevingsvergunning worden geen rechten geheven. Een
aanvraag om omgevingsvergunning waarvoor op grond van
artikel 2.26 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
door een ander bestuursorgaan wordt geadviseerd, leidt tot
dienstverrichting en heffing van rechten door dat andere
bestuursorgaan:

5. Natuur
Faunaschade
5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in
het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 6.1,
eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming.

€ 300

Gebiedsbescherming
5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in art 2.7, tweede
en derde lid, Wnb:

5.2.1

o.b.v. de reguliere procedure (hfdst. 4 Awb), behoudens wanneer
sprake is van aanvragen voor (jaarlijks uitgegeven) vergunningen
voor het seizoensgebonden recreatief snijden van zeegroenten in
de aangewezen delen van de Oosterschelde, in welk geval geen
leges worden geheven

€ 1.450

5.2.2

o.b.v. de uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000
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Soortenbescherming
5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag voor een besluit van GS als bedoeld in art. 3.3, 3.4, 3.8,
3.9, 3.10, 3.17, 3.25, 3.26, 3.32, 3.34 Wnb:

5.3.1

o.b.v. de reguliere procedure (hfdst. 4 Awb)

€ 1.450

5.3.2

o.b.v. de uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000

5.3.3

- In het kader van de bestrijding van landbouwschade; of

Nihil

gewijzigd

- Ten behoeve van de opvang van zieke of gewonde, in het wild
levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de
Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten

Houtopstanden
5.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
besluit van GS als bedoeld in art. 4.5, eerste lid, en 4.5, derde lid,
Wnb

€ 500

Algemeen
5.5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
verklaring van geen bedenkingen (VVGB gebiedsbescherming
en/of VVGB soortenbescherming)

€ 1.450

5.5.2

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

€ 1.450

5.5.3

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

€ 1.450

gewijzigd

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
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Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad
waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van [datum].

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
Drs. F.J. van Houwelingen, griffier

Uitgegeven [datum uitgifte provinciaal blad]
De secretaris, A.W. Smit
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