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Voordracht 74: Statenvoordracht Legesverordening 2022 en tarieventabel
2022

De commissie Economie, Financiën en Bestuur adviseert om de voordracht als bespreekstuk te agenderen
voor de PS vergadering van 13 december 2021 (verzoek PvdD).

Voor de gemaakte opmerkingen en vragen over de voordracht zie hieronder het uittreksel uit het
conceptverslag EFB 29 november 2021:

10.c. Voordracht Legesverordening 2022 en tarieventabel 2022

Dhr. Zoon (PvdD) vindt kostendekkendheid een belangrijk uitgangspunt, maar voor twee leges geldt dat niet.
De leges vuurwerkshows waarvoor veel onderwerpen moeten worden getoetst, zijn lager dan die voor een

alarminstallatie. De leges voor de Wet Natuurbescherming zijn verlaagd en niet meer kostendekkend en dus
in strijd met het uitgangspunt dat PS hebben meegegeven.

Dhr. Mangal (DENK) is blij dat er iets wordt gedaan aan de stikstof gerelateerde leges hoewel het tarief

gemaximeerd is. Als het tarief gemaximeerd is, is het tarief dan nog kostendekkend en zo niet, welke leges
zijn verhoogd om de kostendekkendheid van alle leges gezamenlijk te verbeteren? In 2022 zou de

kostendekkendheid van leges moeten zijn gerealiseerd. Als dat niet gerealiseerd wordt, hoe hoog is dan het
tekort? Wat zijn de gevolgen als geen kostendekkendheid wordt behaald? De motie kan als afgedaan
beschouwd worden.

Dhr. Heijnen (CDA) constateert dat een aantal tarieven die vorig jaar nog kostendekkend waren, fors zijn
gestegen. Houden GS in de toekomst vast aan een stijging met de inflatie?
Mw. Kapitein (D66) vindt het een hamerstuk en dat de motie is afgedaan
Dhr. Carton (PvdA) vindt het een hamerstuk, de motie is afgedaan.
Dhr. Hartog (VVD) vindt het een hamerstuk. Ook de motie is afgedaan
Gedeputeerde Pels constateert dat zaken zowel goedkoper als duurder zijn geworden. In de tabel wordt geen
uitspraak gedaan over de wenselijkheid van activiteiten of maatschappelijke kosten, het gaat puur om de tijd
die de OMD nodig heeft om de vergunning te verlenen. Er is een efficiencyslag doorgevoerd, hetgeen heeft
geleid tot daling van een aantal leges. Zodra meer zicht bestaat op het in rekening brengen van de nieuwe
leges voor milieu en de kostendekkendheid hiervan in het kader van de Omgevingswet – hierover wordt
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momenteel in IPO-verband gesproken – zal opnieuw met PS in gesprek worden gegaan (Q3 2022). Bij het

ontbreken van kostendekkendheid wordt vanuit de begroting aangevuld. Zij zal de vraag van DENK over het
maximaliseren van leges en het ontbreken van kostendekkendheid schriftelijk beantwoorden.

De voorzitter concludeert dat de motie 77-2021 is afgedaan. De voordracht wordt op verzoek van de PvdD
als bespreekstuk doorgeleid naar de PS-vergadering.

