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Inhoudelijk
Aanleiding

Periodieke actualisatie van Leges- en Grondwaterheffingsverordening
aan onder meer loon- en prijsontwikkelingen. De laatste indexatie vond
plaats per 1 januari 2011.

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS (samengevat)
voor?

Tarieventabel behorend bij Legesverordening:
1. Het tarief aanvraag vergunning Wet Ambulancevervoer te
schrappen
2. Het tarief binnen categorie 5.2 "Ontgrondingen van de
tarieventabel behorende bij de legesverordening 2007 te verhogen
en te splitsen.
3. Een tarief op te nemen m categorie 10 "Overig" van de
tarieventabel behorende bij de legesverordening 2007 van € 0,20
per kopie voor het verstrekken van kopieën.
4. De legestarieven te indexeren met een percentage van 8,6% per 1
januari 2015.
5. Vast te stellen de als bijlage 1 bij dit besluit behorende opgenomen
'tarieventabel per 1 januari 2015'. behorende bij de
'legesverordening provincie Zeeland 2007'.
Grondwaterheffingsverordening:
Het tarief per kubieke meter onttrokken grondwater bedraagt € 0,0317
(inclusief 8,6% stijging).

Argumenten

In de tarieventabel komt één tarief te vervallen wegens het vervallen
van de provinciale taak onder de Wet Ambulancevervoer en wordt één
tarief toegevoegd door splitsing van de aanvragen op grond van de
Ontgrondingswet. De overige legestarieven en het
grondwaterheffingstarief worden aangepast aan de loon- en
prijsontwikkelingen. Voor de afgelopen vier jaar wordt een percentage
gehanteerd van 8,6%

Het tarief voor ontgrondingen wordt daarnaast nog extra opgehoogd.
Door de RUD worden werkzaamheden t.b.v. vergunningsaanvragen in
rekening gebracht bij de provincie. Om deze kosten te kunnen dekken
is het huidige tarief ontoereikend. In de loop van 2015 komt, na overleg
met de RUD, een nader voorstel tot aanpassing van de tarieven voor
de aanvragen op grond van de Ontgrondingenwet.
Doelen en effecten

Voor de dienstverlening wordt een voor de individuele burgers en het
bedrijfsleven aanvaardbaar tarief in rekening 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 geen winst worden gemaakt.

Controleren

Via de jaarstukken.

Uitvoering
Informeren
Kosten en dekking

Overige informatie
Resultaat
commissiebehandeling

Naar verwachting is de meeropbrengst van de wijziging van de
Legesverordening € 10.000,- (€ 5.000 door indexatie, € 5.000 door
wijziging tarief binnen sector milieu). Door de actualisatie van de
grondwaterverordening is de verwachte meeropbrengst € 10.000,-.
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Samenvatting:
Elke vier

jaar wordt de Leges- en Grondwaterheffingsverordening geactualiseerd. De laatste indexatie
vond plaats per 1 januari 2011. Met leges wordt in beginsel bedoeld, vergoedingen voor kosten welke
de overheid maakt ten behoeve van de dienstverlening aan individuele burgers en het bedrijfsleven. De
h de tarieventabel komt n tarief te
Legesverordening bestaat uit de verordening en de tarieventabel.. In
vervallen en wordt n tarief toegevoegd. De overige legestarieven en het grondwaterheffingstarief worden aangepast aan de Ioon-en prijsontwikkelingen. Voor de afgelopen vier jaar wordt een percentage
gehanteerd van 8,6% Het tarief voor ontgrondingen wordt daamaast nog extra opgehoogd.

Wat willen

we

bereiken?

Met

leges wordt in beginsel bedoeld, vergoedingen voor kosten welke de overheid maakt ten behoeve
van de dienstverlening aan individuele burgers en het bedrijfsleven. We willen bereiken dat voor deze
dienstverlening een voorde individuele burgers 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 heften van leges mag door de Provincie geen winst worden
gemaakt.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Het aantal bezwaarschriften dat van individuele burgers en het bedrijfsleven bij de Provincie Zeeland
binnenkomt geeft een indicatie in welke mate de tarieven aanvaardbaar worden geacht De vergelking
tussen de

Wat doen

legesopbrengsten
we

en

de

gemaakte

kosten is een indicatie

voor

de kostendekkendheid

daarvoor?

Een

Legesverorden=ng met bijbehorende tarieventabel alsmede een Grondwaterheffingsverordening
worden opgesteld en bekendgemaakt.
In
* het geval dat individuele burgers of het bedrijfsleven gebruik maken van de dienstverlening vande
Provincie Zeeland, wordt het bijbehorende tarief in rekening gebracht.

h Lees verordeninq

en

De Provincie Zeeland heft

Grondwaterheffinasverordeninq

leges. In de Legesverordening Zeeland zijn de belastbare fe=ten, alsmede de taneven opgenomen.De Legesverordening bestaat uit de verordening en de
taneventabel Per 1 januan 2007 is de verordening geactualiseerd.
Vanwege de mvoenng van de Waterwet begin 2010 is de Grondwaterheffingsverordening aangepast.
voor

diverse diensten

Onderwerp:
Actualisatie Le,es-

Grondwaterheffingsverordening

en

Legesverordening
De taneventabel behorende

opzichte van de huidige
gen voorgesteld:

van

bij

de

kracht

* een aantal categorieen. Ten
Legesverordening is onderverdeeld in
zjnde tarieventabel per 1 mei 2012 worden de volgende aanpassin-

Uit de tarieventabel wordt

geschrapt:
Sector 8 "Welzijn" vergunningverlening onder de wet Ambulancevervoer met als
heid tot vergunningverlening met ingang van 1-1-2013 is komen te vervallen.
In de laneventabel wordt

reden dat de

bevoegd-

gewjzigd:

In
h de taneventabel worden binnen de sector 5 "Milieu" onderdeel

ontgrondingen de tarieven vooreen
aanvraag van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet en een machtiging ex artikel 12 van die
wet verhoogd Met de invoenng van de RUD worden de door de RUD uitgevoerde werkzaamheden in
*
rekening gebracht bj de Provincie. Om de doorberekende kosten te kunnen dekken voor deze werkzaamheden moet het legestarief aanzienlijk omhoog.
Tevens is

ontgrondingen en dat van de overige provincies Veel provincies hanteren naast een vast tarief een variabel (gestaffeld) tarief. Wij willen onderzoeken welke manier van legesheffmg voor Zeeland het meest efficient en eerlijk is waarbij ook naar de
mogelijkheid gekeken wordt om een voorzlening te treffen voor eventuele schadeclaims. Wij zullen in
de loop van 2015 in samenwerking met de RUD Zeeland met een uitwerking komen. Deze uitwerking
met aangepaste legestaneven wordt apart ter goedkeunng aan u voorgelegd. Totdat de uitwerking gereed is wordt het huidige vaste tarief alvast verhoogd n gesplitst in een tarief voor een aanvraag van
een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet van
509,-- naar 1.250,-- en een aanvraag voor een
machtiging ex artikel 12 van die wet van 509,-- naar 1 750,--. De reden voor deze splitsing is dat de
behandeling van een aanvraag voor een machtiging ex artikel 12 meer tijd kost.
een

vergehjking gemaakt

met

ons

legestarief

voor

In de tarieventabel wordt nieuw opgenomen:
Onder sector 10 "Overig" wordt een tarief voor

kopieen ingevoerd met als reden dat het aantal indieners
van WOB verzoeken die gebaseerd zijn op het oneigenlijk gebruik van de WOB de laatste tijd drastisch
is toegenomen. Het gaat dan om grote hoeveelheden kopien die verstrekt moeten worden. Om een
* rekening te brengen.
drempel op te werpen stellen wevoorom de kosten hiervan in
Alle

overige

diensten opgenomen

in

de tabel

blijven

bestaan

en

worden

gendexeerd.

II. Indexerin tarieven
Elke vier jaar wordt de Leges- en Grondwaterheffingsverordening gendexeerd aan de loon- en prijsontwikkelingen. Gebaseerd op basis van informatie van het CBS (Centraal Bureau Statistiek) bedraagt de
inflatie

1

juli

2010 t/m heden

(september 2014) 8,6%.
Dit betekent dat in de Grondwaterheffingsverordening in artikel 6 het tarief wordt gewijzigd van
0,0292
naar
0,0317 per kubieke meter onttrokken grondwater
De legestaeven worden geindexeerd met een percentage van 8,6% (zie bijlage 1 voor de nieuw geldende tarieventabel per 1 januari 2015).
van

Wat mag het kosten?
Er wordt

gestreefd dat

de door de Provincie Zeeland gemaakte kosten compenseren. Om die reden worden de tarieven aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen van de afgelopen vier jaar. Voor de afgelopen vier jaar wordt een percentage gehanteerd van
naar

de

legestarieven

een

redelijk

deel

van

8,6%
Het

schrappen

van

de tarieven binnen de

categorie "Welzijn"

betekent geen

inkomstenderving.

De verwachte

meeropbrengst Leges als gevolg van de indexatie bedraagt circa 5.000,-- perjaar structureel, hetgeen in de meerjarenbegroting middels een begrotingswijziging zal worden verwerkt.

meeropbrengst als gevolg van de wijziging van het tarief binnen sector "Milieu" en de
invoering van het tarief voor kopieen binnen sector "Overig" wordt geschat op totaal 5.000,-- per jaar
structureel, hetgeen in de meerjarenbegroting middels een begrotingswijziging zal worden verwerkt.
De verwachte

Onderwerp:
Actualisatie Leges-

De

verwachte

en

Grondwaterheffingsverordening

meeropbrengst

als

gevolg van de indexatie grondwaterheffing bedraagt circa
10.000,-- per jaar structureel, hetgeen in de meerjarenbegroting middels een begrotingswijziging zal

worden verwerkt.

Wij

stellen

u voor

te besluiten

overeenkomstig bijgevoegde ontwerpbesluiten.

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

A.W. Smit, secretaris.

Onderwerp:
Actualisatie Leges-

en

Grondwaterheffingsverordening

Ontwerp-besluit I
w,jzmg=ng tarieventabel

legesverordening provinc,e

Provinciale Staten

-

-

Gelezen het voorstel

Overwegende
o

o

dat het

van

van

Zeeland,

4 november

2014,

nr.

14016089;

de 'tarieventabel per 1 mei 2012' behorende bij de Legesverordening Provincie Zeeland 2007
te
S wijzigen en aante passen aan de inflatie over afgelopen 4 jaar;
het tarief ten behoeve van het in behandeling nemenvan een aanvraag voor een
vergunning
als bedoeld
de

-

Gedeputeerde Staten
wensehjk is:

van

Zeeland 2007

in

artikel 2 eerste lid onder

bevoegdheid

a van

de Wet ambulancevervoer te

schrappen omdat

tot

vergunningverlening is komen te vervallen:
een kostendekkend tarief in rekening te brengen voor het verstrekken van
o
kopien, en
een hoger tanef In rekening te brengen voor het in behandeling nemen van een
o
aanvraag voor
een vergunning mgevolgde de Ontgrondingenwet of een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet
Gelet op de artikelen 220, 220a 223 en volgende van Provinciewet :

Besluiten
1. Het tarief binnen categorie 8 "Welzijn"

verordening

van

de tarieventabel per 1 mei 2012 behorende

bij

de

leges-

2007 te

schrappen
2. Het tarief binnen categorie 5.2 "Ontgrondingen van de tarieventabel behorende bij de legesverordenmg 2007 te verhogen n te splitsen.
3. Een tarief op te nemen m categorie 10 "Oveng" van de tarieventabel behorende bij de legesverorde0,20 per kopie voor het verstrekken van kopien.
nmg 2007 van
4. De legestarieven te indexeren met een percentage van 8,6% per 1 januari 2015.
5. Vast te stellen de als bijlage 1 bij dit besluit behorende opgenomen 'tarieventabel
per 1 januari 2015'.
behorende bij de 'legesverordening provincie Zeeland 2007'.
6. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, na bekendmaking in het provinciaal blad.

Aldus vastgesteld in de vergadering

van

Provinciale Staten

van

12 december 2014.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. P. Joosse,

griffier

4

Onderwerp:
Actualisatie Leges-

Ontwerp-besluit
Eerste

-

-

Grondwaterheffingsverordening

II

wijziging Grondwaterheffingverordening provincie

Provinciale Staten

-

en

van

Zeeland 2010

Zeeland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 november 2014, nr. 14016089;
overwegende dat het wenselijk ts het tarief voor het onttrekken van grondwater aan
de inflatie over afgelopen 4 jaar;
gelet op de artikelen 220, 220a, 223 en volgende van Provinciewet;

besluiten vast te stellen de

navolgende wijziging

van

de

te passen

Grondwaterheffingsverordening

aan

provincle

Zeeland 2010:

Artikel I

A. artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6 Tarief
Het tarief per kubieke meter onttrokken

grondwater bedraagt

0,0317.

Artikel II

A. artikel 11 komt als

Artikel 11
1.

Deze

volgt

te luiden

Inwerkingtreding, ingang

verordening

kan worden

van

de

aangehaald

hefting,

clteertltel

als 'Eerste

en

wijziging

overgangsbepalingen

op de

Grondwaterheff,ngsverorde-

nmg Provincie Zeeland 2010'.
2.

Deze

verordening

treedt in

werking

met

ingang

van

1

januan 2015,

na

bekendmaking

in het

provin-

ciaal blad.
3.

Het

bepaalde in de Grondwaterheffingsverordening Zeeland 2010, zoals dat luidde onmiddellijk vr
het tijdstip van inwerkingtreding van de Eerste wijziging op de Grondwaterheffingsverordening provmcie Zeeland 2010 blijft van toepassing op belastbare feiten die zijn aangevangen voor dat tijdstip.

Aldus

vastgesteld

in de

vergadering

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. P. Joosse.

griffier

van

Provinciale Staten

van

12 december 2014.

.

rBIJLAGE 1
Tarieventabel per I

ITarieventabel behorende bij
*
lin

behandeling

deel uitmakende

en

nemen van een

lais bedoeld in artikel 1

van

die

aanvraag

van

de

Legesverordening Provincie

het verlenen

voor

van

2015

januari

Zeeland 2007

voor

het

diensten,

verordening
STIJGING

HUIDIG

huidige

tarieven

in

GEWlJZIGDE

als

gevolg
van indexering
periode juli
in

tarieven in

per

1

januari 2015
afgerond

2010 tm sept.
2014

(8,6%)

1.-

2.-

13. Sector Verkeer
1

en vervoer

Wegenverkeerswet 1994, reglement Verkeersregels
Het tarief

3.1

een

bedraagt

ontheffing

van

ter zake

bedraagt

het in

de in artikel 10

Wegenverordening
Het tarief

van

ter zake

van

nemen van een

Wegenverkeerswet

h.et in

de in hoofdstuk III

een

ontheffing

3.2.2

een

ontheffing ingevolge artikel 6,

ts van een

Verkeerstekens 1990
aanvraag

1994 opgenomen

en

Voertuigreglement

voor:

verbodsbepaling

156

13

169

156

13

169

836

72

908

( 2.429

209

2.638

Zeeland 2010

3.2.1

van

behandeling

en

behandeling
van

de

nemen van een

aanvraag

voor:

Wegenverordening Zeeland opgenomen verbodsbepalingen, behoudens

eerste lid, sub a, c, d

en

ei

en een

ontheffing

van

artikel 7, tweede lid, sub

a

het onder 3.2.2

ultslul[end

voor zover

gestelde
daarbij sprake

overbrugging/overkluizing

15. Sector Milieubeheer
1

Algemeen
Het tarief

5.1

een

bedraagt

ter zake

van

het in

behandeling

nemen van een

aanvraag

voor

gedoogbeschikking

20ntgrondingenwet
Het tarief

bedraagt

ter zake

5.2.1

een

vergunning

ingevolge

5.2.2

een

machtiging

ex

van

de

artikel 12

het in

behandeling

nemen van een

aanvraag

voor:

Ontgrondingenwet

van

de

Ontgrondingenwet

509

1.250

gewijzigd

509

1.750

gewijzigd

16. Sector Omgevingsvergunning

Advisering

omgevmgsvergunnmg

1

van

3

27-10-2014

huidige

tarieven

InC

6.1

( als

gevolg

indexering
per=ode juli
2010 tm sept.
2014 (8,6%)
van

tarieven in 4[ per
1

januari 2015
afgerond

'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 toepassJng van de tarieven in hoofdstuk 6 van deze tarieventabel voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van
de beschikking op de aanvraag om een omgevmgsve[gunnng waarop het adviesverzoek betrekking heeft. In het kader van het adviesverzoek
worden de in deze tarieventabel opgenomen tarieven toegeast als ware de activiteit, de aanvraag of het ontwerp van de beschikkmg op de
aanvraag om een omgevmgsvergnnmg waarop het adwes/erzoek betrekking heeft rechtstreeks in behandeling genomen

of verandering

Aanleggen
6.2

=n

Het tarief

bedraagt

onder d, Wabo

een

weg

het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
het aanleggen of brengen van verandedng in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt

voor

voor

in

brengen

836

72

( 908

156

([13

([ 169

156

([13

169

156

E13

169

156

13

169

156

13

169

156

([13

169

als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder b, Wabo:

Uitweg/inrit
6.3

Het tarief

bedraagt

onder e, Wabo

Houtopstand
6.4

voor

vellen

6.4 1 Het tarief

het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld
maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg:

voor

het

in artikel 2.2, eerste lid,

(kappen)

bedraagt

lid, onder g, Wabo

voor

voor

het in

behandeling

het yellen of doen vellen

nemen van een
van

aanvraag tot het verstrekken

van een

vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste

houtopstand:

Handelsreclame
6.5

Het tarief

6.5.1

artikel 2.2, eerste lid, onder h, Wabo

bedraagt

aankondiging
6.5.2

of

voor

het in

afbeelding

behandeling

in welke

voor

nemen van een

het op of

aan een

aanvraag tot het verstrekken
onroerende zaak maken of

dan ook, die zichtbaar is vanaf

van een

vergunning als bedoeld in:

voeren van

handelsreclame met

behulp

van een

opschnft,

het

publiek toegankelijke plaats
artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen
dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opsehrift, aankondiging of afbeelding in welke
vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats :

Opslag

van

een voor

roerende zaken

6.6

Het tarief

6.6.1

artikel 2.2, eerste lid, onder

6.6.2

artikel 2.2, eerste lid, onder k, Wabo
dat in

vorm

een

bedraagt

voor

aangewezen

het in

behandeling

j, Wabo

gedeelte

het

voor

van

opslaan

het als

van

aanvraag tot het verstrekken

roerende zaken in

een

van een

aangewezen

vergunning als bedoeld in:

ge-deelte

eigenaar beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van
provincie of de gemeente roerende zaken worden opgeslagen:

voor

de

nemen van een

van

de

provincie of

een

onroerende zaak toestaan of

de

gemeente:

gedogen

Overige
6.7

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

17.-

18. Sector Welziin

2van3

.

IJ

27-10-2014

.
.

huidige

tarieven

In

Het tarief

8.1

een

bedraagt

ter zake

van

het in

behandeling

nemen van een

vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder

a. van

aanvraag

in

als

gevolg
van indexering
periode juli
2010 tm sept.
2014 (8,6%)

tarieven in

per

januari 2015
afgerond
1

voor:

de Wet
128

ambulancevervoer.

geschrapt

t9.-

I10. Overig
Het tarief

bedraagt

ter zake

van

het

n

behandeling

nemen van een

aanvraag

verzoekschnft welke niet reeds elders in deze tarieventabel met

10.1

een

10.3

arbeidsverhoudtng met de provincie Zeeland
het doen van nasponngen in het provinciaal archief door of met behulp
aanvrager, per halfuur of een gedeelte daarvan.

beschikking op

houdende met

Het tanef
10.4

een

voor:

name

is

genoemd, uitgezonderd

29

2

31

23

2

25

een

bedraagt

voor

het verstrekken

van een

ambtenaar

van

de

provinie,

in

het

reproductie (daaronder begrepen drukwerk) van een bij een provinciaal bestuursorgaan berstend document,
Openbaarheid van Bestuur, of van enig ander schriftelijk stuk
per kopie
lager dan

persoonlijk belang

van

de

van:

een

Noot: kosten

de situaties verband

al dan niet op basis

van

de Wet

0,20

nieuw

20,- worden niet in rekening gebracht

3van3

2710-20t4

