Bijlage 2 aanbevelingen ANG inclusief reactie Provincie

Aanbevelingen naar aanleiding van evaluatie legesverordening en grondwaterverordening
Verbeteringen legesverordening
Toe te voe en le esonderdelen:

5.2.3
Het tarief bedraa t voor het in behandelin nemen van
een verzoek om uitsluitend een wijzi in van de
eldi heidsduur van een reeds op rond van art. 2.7,
tweede en derde lid, Wnb verleende ver unnin die
niet leidt tot een nieuwe inhoudelijke beoordelin :
Voor esteld tarief: 1/3e van het re uliere tarief.
5.3.4
Het tarief bedraa t voor het in behandelin nemen van
een verzoek om uitsluitend een wijzi in van de
eldi heidsduur van een reeds op rond van art. 3.3,
3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.17, 3.25, 3.26, 3.32, 3.34 Wnb
verleende ontheffin die niet leidt tot een nieuwe
inhoudelijke beoordelin :
Voor esteld tarief: 1/3e van het re uliere tarief
Het valt te overwe en om als belastbaar feit op te
nemen: le estarief voor het in behandelin nemen van
ver unnin aanvra en voor de cate orieën
rondwateronttrekkin en waarvoor GS bevoe d eza
zijn (op basis van huidi artikel 6.4 van de Waterwet).

Aan te passen le esonderdelen:

Aanpassen vrijstellin sartikel (artikel
8) als vol t:

Gebiedsbeschermin
5.2
Het tarief bedraa t ter zake van het in behandelin
nemen van een aanvraa voor een ver unnin als
bedoeld in art 2.7, tweede en derde lid, Wnb, niet
zijnde een wijzi in van een tenaamstellin van een
reeds verleende ver unnin :
Soortenbeschermin
5.3
Het tarief bedraa t voor het in behandelin nemen van
een aanvraa 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, niet zijnde een wijzi in van een tenaamstellin
van een reeds verleende ontheffin :
Artikel 8 Vrijstellin en
Le es worden niet eheven voor:
[…]
• c.
aanvra en die betrekkin hebben op artikel 5.2 en
artikel 5.3 van de tarieventabel die zijn in ediend door
instellin en zoals bedoeld in de artikelen 1.2, 1.3, 1.4
en 1.5 van de Wet op het ho er onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek, door al emeen nut
beo ende instellin en zoals bedoeld in artikel 5b van
de Al emene wet inzake Rijksbelastin en, alsmede
door overi e or anisaties zonder winstoo merk blijkens
haar statuten, voor zover deze aanvra en worden
edaan ter bevorderin van het al emeen belan en in
het kader van wetenschappelijke doeleinden.
[...]

Reactie Provincie
De boven enoemde aanbevelin en/verbetervoorstellen zijn in overle met juristen en
beleidsmedewerkers binnen de provincie en bureau ANG op esteld.
Deze voorstellen zullen worden verwerkt in het statenvoorstel voor de door PS vast te stellen
le esverordenin die per 1-7-2022 in werkin zal treden (datum inwerkin tredin
Om evin swet).
Kostendekkendheid
Al emene aanbevelin
Aanbevolen wordt om jaarlijks de kostendekkendheid
van de totale le esheffin voor het komende
belastin jaar te bepalen op basis van verwachte
aantallen aanvra en en emiddelde tijdsbestedin per
aanvraa en om dat voor elke sector afzonderlijk te
doen, zodat de werkelijke kosten per belastbaar feit
inzichtelijk zijn. Thans worden de sectoren
milieubeheer en Om evin sver unnin tezamen
berekend. Dit biedt onvoldoende inzicht in de mate van
kruissubsidiërin en in de kostendekkendheid van de
afzonderlijke tarieven.
Reactie Provincie
Deze aanbevelin wordt over enomen vanaf de jaarstukken 2021.
Geadviseerd wordt om de overhead ook conform de
BBV voorschriften meer op detail toe te bedelen met
een meer directe relatie met het taakveld 0.04
Overhead dan nu het eval is.
Reactie Provincie
Op dit moment onderzoeken wij de opsla voor overhead en de evol en daarvan voor de
kostendekkin s raad bij een meer realistische overhead opsla . Vanaf de jaarstukken 2021
houden wij rekenin met een nieuwe opsla voor overhead.
Sector Verkeer en Vervoer
Er dient te worden na e aan waarom er in de
realisatieoverzichten van de sector Verkeer en Vervoer
een facturen voor complexere aanvra en zijn
aan etroffen terwijl er wel der elije aanvra en zijn
behandeld vol ens de afdelin .
Reactie Provincie
Intern onderzoek wijst uit dat er in de periode 2018 t/m 2020 een “complexe” aanvra en zijn
in ediend. In 2021 overi ens wel. Wij aan er van uit dat de re istratie en facturatie m.b.t.
aanvra en (eenvoudi en complex) op dit moment oed plaatsvindt.
Sector Milieubeheer
Aanbevolen wordt om de tarieven voor
ver unnin aanvra en voor ont rondin en
(staps ewijs) te verho en om een betere dekkin van
de kosten te bewerkstelli en. Hierbij dient wel acht te
worden esla en op de verhoudin van de nieuwe
beoo de tarieven in ver elijkin met andere provincies.
Een ver elijkin met Noord-Brabant en Limbur is als
bijla e bij de rapporta e bij evoe d.
Reactie Provincie
Bij de huidi e opzet van de le estarieven voor ver unnin aanvra en voor ont rondin en is
bewust ekozen om bij aanvra en voor ont rondin en met een kleine omvan (relatief) een
la er tarief te heffen en bij aanvra en voor ont rondin en met rote omvan een ho er tarief.
Hierbij is uit e aan van de aanname dat er emiddeld minimaal 1 keer per jaar een aanvraa
voor een rote ont rondin wordt af ehandeld. In de periode 2018 t/m 2020 zijn een
ver unnin en voor rote ont rondin en aan evraa d. In 2021 zijn tot en met oktober 2
ver unnin en voor relatief rote ont rondin en behandeld. Over 2021 is de
kostendekkin s raad op basis van de huidi e tarieven veel ho er dan in 2018 tot en met 2020.
Onderzocht zal worden of de systematiek voor de le estarieven per 1 juli 2022 aanpassin
behoeft of dat dit op een later moment nodi is op basis van meer ervarin scijfers.
Analyse Sector Natuur
Indien de wens is om de kostendekkendheid van deze
le es (thans berekend op zo'n 56%) te verbeteren, dan
kunnen de tarieven van deze belastbare feiten worden

Reactie Provincie

Reactie Provincie
Analyse
grondwaterheffingsverordening

verhoo d. Aanbevolen wordt om dit staps ewijs te
doen, om zodoende bezwaarschriften en ille aliteit (en
daarmee ho ere handhavin skosten) zoveel mo elijk
te beperken.
Zie apart hoofdstuk Sector Natuur
Aanbevolen wordt om enkele le esonderdelen aan te
passen en toe te voe en, om zodoende het aantal
bezwaarschriften mo elijk te beperken. Zie ook het
onderdeel "Verbeterin en le esverordenin " in dit
overzicht.
Zie eerste aanbevelin en reactie.
In de aanhef van de verordenin no wordt esproken
over de Grondwaterwet en meer specifiek artikel 48
van die desbetreffende Wet. De Grondwaterwet is per
2009 vervan en door de Waterwet. Het is dan ook
wenselijk dat deze passa e als zijnde de intitulé wordt
aan epast.

Reactie Provincie
De voormali e Grondwaterwet is op evol d door de huidi e Waterwet die per 1-7-2022 zal
worden vervan en door de Om evin swet. De enoemde passa e zal worden aan epast bij de
aanpassin van de verordenin aan de Om evin swet.
Ook in de be rotin wordt no esproken van de
Grondwaterwet. Dit dient te worden aan epast naar
Waterwet.
Reactie Provincie
Wordt direct aan epast.
De thans eldende verordenin is vast esteld in 2017
en eldt daarmee al sinds 2018. Ter voorkomin van
inkomstendervin over meerdere belastin jaren als
evol van een (onverhoopte) onverbindend verklarin
van de verordenin wordt aanbevolen om de
verordenin (ook als daarin niets si nificants is
ewijzi d) jaarlijks opnieuw te laten vaststellen.
Reactie Provincie
Normaal esproken vindt indexatie van de tarieven via vaststellin van de (le es- en
rondwaterheffin s)verordenin eens per 4 jaar plaats. (De af elopen jaren zijn in de
le esverordenin diverse aanpassin en in de tarieventabel door evoerd. Dit eldt voor zowel de
tarieven als toevoe en van onderdelen (o.a.invoerin le es natuur en Wabo BRIKS taken). Wij
houden er rekenin mee dat na inwerkin tredin van de Om evin swet de le esverordenin en
de rondwaterheffin sverordenin de eerste jaren, op basis van ervarin en, voortschrijdend
inzicht of beleidsontwikkelin en, op onderdelen no aan wijzi in onderhevi is. We zullen dan
elijk de indexatie meenemen. Het op voorhand duiden van een jaarlijkse vaststellin scyclus
voor de verordenin biedt naar ons oordeel niet voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op
nieuwe inzichten die bijvoorbeeld het Zeeuws danwel landelijke Deltaplan Zoetwater aan
opleveren.
Thans worden alleen de materiële lasten toe erekend.
Zelfs dan is de kostendekkendheid slechts 39%. In
theorie kunnen meer lasten worden toebedeeld. Echter,
het huidi e tarief li t al aanzienlijk ho er dan de
rondwaterheffin in andere provincies. Het is
wenselijk om een politiek uit an spunt vast te stellen.
Dit kan zijn dat slechts de materiële kosten worden
betrokken in de heffin en dat de overi e lasten op
andere wijze worden verhaald. Dat laatste eniet elet
op de feiten en omstandi heden in eerste instantie de
voorkeur, omdat dan heel strikt de wet evin wordt
evol d.
Afhankelijk van de beleidsafwe in en de bestuurlijke
wens kan het vol ende worden overwo en:

- Tariefsverho in ;
- Cate orieënindelin maken op basis van
tariefdifferentiatie;
- Drempel vrijstellin (aanpassen).
Bij alle overwe in en dient mee ewo en te worden dat
er (slechts) een bestaande krin van 20 heffin
plichti e ver unnin houders is, waarvan er 1 zor t voor
80% van de inkomsten uit deze heffin (het
drinkwaterbedrijf).
En de ver unnin verlenin en re istratie van
rondwateronttrekkin en kleiner dan 150.000 m3 per
jaar (waaronder onttrekkin en kleiner dan de
heffin svrije drempel van 20.000 m3 p.jr.) valt onder
het bevoe d eza van het waterschap.
Reactie Provincie
Op basis van de wettelijke heffin sbevoe dheid is de rondwaterheffin een doelheffin om
kosten te dekken van wettelijke rondwatertaken van de provincie, zoals onderzoek voor het
rondwaterbeleid, meetnetbeheer en het houden van een re ister van onttrekkin en.
Het bijzondere van de rondwaterheffin t.o.v. andere heffin en is dat deze niet direct (de
kostendekkendheid van) het ver unnin proces betreft maar vooral ook de jarenlan
doorlopende operationele activiteit. Daar komt bij dat in de rote rondwatersystemen een brede
jarenlan e monitorin noodzakelijk is. Daarin is lasti een scherp onderscheid te maken tussen
wat nu heel specifiek aan onttrekkin en en wat aan al emeen rondwaterbeleid is toe te
kennen. Dit eldt ook voor de personele inzet. Dit neemt niet we dat we de
kostenontwikkelin en periodiek te en het licht moeten houden. Door het toenemend ebruik van
de onder rond, ‘ver rijzin ’ van het rondwater (diffuse belastin met verontreini ende stoffen)
en de klimaatontwikkelin neemt ook de noodzaak tot monitorin toe. In toekomsti e evaluaties
zullen de su esties van ANG maar ook de financiële consequenties van (landelijke)
ontwikkelin en m.b.t. tot een verbeterd rondwaterbeschermin sbeleid mee ewo en moeten
worden.
Het vol ende wordt op emerkt over de aanbevelin om (uit oo punt van kostendekkin )
afhankelijk van de beleidsafwe in en de bestuurlijke wens een tariefverho in ,
tariefdifferentiatie of verla in van de heffin svrije drempel (20.000 m3 p.jr.) te overwe en. Het
afwe in skader daarvoor han t samen met rondwaterheffin als beleidsinstrument (financiële
incentive; beprijzin ). Verder zouden door een verla in van de heffin svrije drempel meer
a rarische onttrekkin en heffin plichti worden, waarvoor het waterschap bevoe d eza is. Dit
raakt aan verdere (landelijke) beleidsontwikkelin op het terrein van duurzaam
rondwaterbeheer en zoetwaterbeschikbaarheid (Zeeuws deltaplan zoet water; Deltapro ramma
zoet water). De provincie vol t in dit verband ontwikkelin en op landelijk niveau. Het vraa t een
nadere analyse en afstemmin met betrokken partijen en stakeholders, alvorens een
onderbouwde afwe in kan worden emaakt om, zonodi , de rondwaterheffin sverordenin
(op een daarvoor passend moment) aan te passen.
Aanbevelingen sector Natuur
De focus van deze evaluatie li t voornamelijk op de le es voor de sector Natuur. Vanaf 1 juli
2018 worden voor dit onderdeel le es in rekenin ebracht. Het tarief is in 2018 en ook in de eerste
helft van 2019 vast esteld op 50% van het (beoo de) tarief, dat vanaf 1 juli 2019 in rekenin wordt
ebracht. Belastin jaar 2020 is het eerste jaar waarin deze aanvra en het ehele jaar te en 100%
van de (beoo de) eldende tarieven in rekenin worden ebracht. Uit de calculatie op basis van de
realisatie blijkt dat de kostendekkendheid 56% bedraa t. De kosten zijn dus ho er dan de baten.
Feitelijk wordt een bedra van € 242.000,- aan lasten (die feitelijk op verzoek van de aanvra ers
worden emaakt en daarom in theorie in rekenin zouden mo en worden ebracht) door de provincie
zelf efinancierd vanuit de al emene middelen.
Aanbevelingen ANG m.b.t. Natuur

Indien de wens is om de kostendekkendheid van deze le es (thans berekend op zo'n 56%) te
verbeteren, dan kunnen de tarieven van deze belastbare feiten worden verhoo d. Aanbevolen wordt
om dit staps ewijs te doen, om zodoende bezwaarschriften en ille aliteit/ niet nalevin (en daarmee
ho ere handhavin skosten) zoveel mo elijk te beperken.
Reactie Provincie Zeeland
Algemeen:
Met de inwerkin tredin van de Wet natuurbeschermin op 1 januari 2017 is de beschermin van
natuur (Natura 2000- ebieden, soorten en houtopstanden) een wettelijk taak van provincies. Herstel
van de biodiversiteit, het adequaat beschermen van de natuur ebieden in Zeeland en een 70%
doelrealisatie in Natura 2000- ebieden zijn op enomen als doelstellin in de Zeeuwse
Om evin svisie 2021.
Om de natuurle es kostendekkend te maken moeten de huidi e le eskosten flink worden verhoo d.
Met name bij particulieren en kleine bedrijven die een relatief kleine of eenvoudi e activiteit willen
realiseren zal dit weerstand oproepen. Een der elijke verho in van de le es zal drempelverho end
werken bij het aanvra en van ver unnin en of ontheffin en, zeker als het le esbedra niet meer in
verhoudin staat tot de ver unnin plichti e activiteit. Dit bren t met zich mee dat (verboden)
activiteiten vaker ille aal zullen worden uit evoerd. Het staps ewijs invoeren van de verho in maakt
dat niet anders. Dit heeft mo elijk tot evol dat, zeker bij activiteiten van particulieren, beschermde
soorten of verblijfplaatsen daarvan zullen worden vernieti d, zonder dat er miti erende of
compenserende maatre elen kunnen worden voor eschreven. Dit aat dus ten koste van de
beschermin van de natuur. Denk aan een eenvoudi e verbouwin of het slopen van een schuur
waarin zich (nesten van) mussen, ierzwaluwen of kerkuilen bevinden.
Dit eldt ook voor allerhande activiteiten die mo elijk een effect hebben op Natura 2000- ebieden. Er
is minder controle op activiteiten en Gedeputeerde Staten kunnen de effecten daarvan niet miti eren
of compenseren omdat er een voorschriften kunnen worden esteld vanwe e het ontbreken van een
ver unnin . Dit zou kunnen leiden tot het niet halen van de Natura 2000instandhoudin sdoelstellin en. Evenmin worden de doelstellin en in de Zeeuwse Om evin svisie
2021 ehaald.
Tot slot kan daarmee de toezichts- en handhavin slast toenemen. Dit betekent dat onder andere de
RUD Zeeland meer uren nodi heeft voor toezicht en handhavin . In dat eval zullen er ho ere
kosten door de RUD Zeeland bij de provincie worden efactureerd. Deze kosten zijn niet door te
rekenen in het le estarief.
Financieel:
In principe is het uit an spunt een zo hoo mo elijke kostendekkin s raad. Als evol van de
invoerin van de Om evin swet wijzi en tarieven voor verschillende aanvra en binnen de cate orie
Natuur. Voor een root deel van de aanvra en waarvoor nu het la ere tarief eldt (re uliere
procedure), aat van rechtswe e het ho e tarief elden (uit ebreide procedure). Daarnaast
onderzoeken wij de opsla voor overhead, die lijkt op dit moment aan de ho e kant. Een la ere
doorrekenin van overhead heeft een positieve invloed op de kostendekkin s raad. Momenteel
maken wij een doorrekenin wat de evol en zijn voor de kostendekkin s raad bij een meer
realistische overhead opsla en een ho er tarief voor diverse aanvra en waar nu een la er tarief voor
eldt. In de door PS vast te stellen (nieuwe) le esverordenin in verband met de inwerkin tredin van
de Om evin swet zullen wij een voorstel doen voor de le estarieven binnen de cate orie Natuur
waarbij wij zowel de kostendekkin s raad willen verho en maar waarbij het herstel van de
biodiversiteit en het adequaat beschermen van de natuur ebieden niet in het edran komen.

