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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 16 november 2021
Onderwerp: Ontwerpbesluit vaststelling legesverordening 2022 en tarieventabel 2022
Kenmerk: 1719255/1719259
Bijlagen:
Legesverordening 2022
Tarieventabel 2022
Overzicht tarieven 2021-2022
1.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de legesverordening 2022 aan met de daarbij behorende tarieventabel 2022.
In december 2019 heeft Provinciale Staten besloten om de legestarieven, voor zover die nog niet
kostendekkend waren, gefaseerd in 3 jaar op een kostendekkend niveau te brengen. Gekozen is
voor een gefaseerde aanpassing van de tarieven, aangezien het verschil tussen de “oude” tarieven
(vastgesteld in 2016) en de kostendekkende tarieven bij een aantal tarieven te groot was om in één
keer door te voeren. De eerste stap is gezet bij de vaststelling van de tarieven 2020 In december
2020 is de tweede stap gezet in de door Provinciale Staten vastgestelde legesverordening 2021 en
tarieventabel 2021.
Voor de thans voorliggende tarieventabel 2022 is het merendeel van de legestarieven
kostendekkend . Kostendekkendheid wordt in eerste instantie bereikt door het optimaliseren van
efficiency en in tweede instantie door het aanpassen van de tarieven. Door meer inzicht in de
kostenstructuur en kostentoerekening is het zelfs mogelijk om een aantal tarieven 2022 te verlagen
(zie overzicht tarieven 2021-2022). Een aantal tarieven kan niet worden aangepast doordat
hierover landelijke afspraken zijn gemaakt tussen Rijk en het IPO. Een voorbeeld hiervan is het
tarief voor de PAS-meldingen.
Omgevingswet en milieuleges
. In de tarieventabel 2022 zijn nog geen leges voor de aanvragen milieuvergunningen opgenomen.
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben de provincies de mogelijkheid om (weer) leges
te gaan heffen voor de aanvragen milieuvergunningen. Op dit moment wordt ervan uitgegaan, dat
de Omgevingswet op 1 juli 2022 inwerking treedt Met de omgevingsdiensten, die belast zijn met de
vergunningverlening milieu is afgesproken dat de leges milieu voor het eerst in 2023 in rekening

worden gebracht. In het 2de kwartaal 2022 wordt u een tarieventabel 2023 te vaststelling
aangeboden, waarin de leges voor de milieuvergunningen zijn opgenomen. Door de tijdige
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vaststelling van de tarieven worden de omgevingsdiensten de gelegenheid geboden om hun
administratie op de nieuwe situatie in te inrichten. Op dit moment vindt er tussen IPO, VNG en de
vereniging van omgevingsdiensten (OD.nl) m.b.t. de milieuleges overleg plaats over de redactionele
aanpassingen in de diverse verordeningen.
Uitstel van betaling als gevolg van COVID
Vanaf april 2020 biedt de provincie de aanvragers van de vergunningen de mogelijkheid om een
verzoek tot uitstel van betaling in te dienen, indien zij als gevolg van COVID niet in staat zijn de
aanslag binnen de vastgestelde termijnen te betalen. Deze mogelijkheid blijft vooralsnog ook in
2022 van kracht. Van deze betalingsregeling wordt in beperkte mate gebruik gemaakt.
Motie 77-2021
Wij hebben de motie meegenomen in de uitwerking van de tarieven. Binnen het IPO is afgesproken
om de tarieven voor stikstof gerelateerde aanvragen te maximeren, gerelateerd aan hoe dit bij
vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) wordt toegepast. De tarieven komen uit op € 1.600,voor bedrijven en € 800,- voor particulieren (zie hoofdstuk 7 tarieventabel 2022).
2.

Doelstellingen en evaluatiecriteria

Met de vaststelling van de legesverordening 2022 en tarieventabel 2022 beschikt de provincie
weer over een actuele verordening.. In de verordening zijn ten opzichte van 2021 met name
redactionele aanpassingen verwerkt in de tarieventabel, die voortvloeien uit de vaststelling van de
Omgevingsverordening NH2020. De tarieven 2022 zijn conform de gemaakte afspraken in
december 2019 gefaseerd in 3 jaar kostendekkend zijn. De kostendekkendheid is gebaseerd op de
gemiddelde tijdsbesteding per vergunningsaanvraag.
3.

Financiering, communicatie en (burger)participatie

Financiële consequenties zijn op dit moment nog niet exact aan te geven, aangezien dit mede
afhankelijk is van de in 2022 in te dienen vergunningsaanvragen. Ook de genomen maatregelen en
nog te nemen maatregelen voortvloeiende uit coronacrisis kunnen van invloed zijn op het aantal in
te dienen aanvragen. In de begroting 2022 is een totale opbrengst leges geraamd van € 3 miljoen
(afgerond).
4.

Proces en procedure

Na vaststelling door Provinciale Staten worden de legesverordening 2022 en de tarieventabel
gepubliceerd en worden de omgevingsdiensten (ODNZKG en OD NHN) geïnformeerd.
5.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 74-2021

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 16 november 2021;

gelet op artikel 220 van de Provinciewet,

besluiten geamendeerd (A41-2021):

De legesverordening 2022 met de daarbij behorende tarieventabel 2022 vast te stellen.

Amendement A41-2021 (bijgevoegd) is aangenomen en wordt bij dit besluit betrokken.

Haarlem, 13 december 2021

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

wnd. statengriffier,
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aangenomen amendement te
betrekken bij PS-besluit nr. 74-2021.

A41-2021/PS13-12-2021
AANGENOMEN

Amendement Legesverordening, stikstofvergunningen kostendekkend
Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 13 december 2021, ter
behandeling van de voordracht Vaststellen legesverordening 2022 en tarieventabel 2022,
besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:
- het besluit “De legesverordening 2022 met de daarbij behorende tarieventabel 2022 vast te
stellen” te nummeren als 1.;
- toe te voegen als besluit 2 de tekst “2. Het tarief onder 7.2 in de tarieventabel 2022 te
wijzigen van € 1.600,00 naar € 2.250,00“;
- toe te voegen als besluit 3 de tekst “3. Het tarief onder 7.5 in de tarieventabel 2022 te
wijzigen van € 800,00 naar € 865,00”.
Toelichting
In december 2019 heeft Provinciale Staten besloten om de legestarieven, voor zover die nog niet
kostendekkend waren, gefaseerd in 3 jaar op een kostendekkend niveau te brengen.
Uit de tarieventabel: tarieven 2021 en 2022; groen is kostendekkend, blauw is ‘tarief op andere wijze
berekend’:

Het tarief 2022 onder 7.2 is ten opzichte van 2021 verlaagd en nu niet meer kostendekkend (blauw).
De redenen die GS voor deze verlaging geeft is dat er voor een andere categorie (7.3 in de tabel, de
PAS-meldingen), afspraken zijn gemaakt tussen het Rijk en IPO. En dat “om onduidelijkheid met de
overige aanvragen o.g.v. art. 2.7 2de en 3de lid van de Wnb te voorkomen, dit tarief na overleg met
Gedeputeerde Rommel ook is vastgesteld op € 1.600,-“.
Deze argumenten treffen geen doel: PAS-meldingen zijn prima te onderscheiden van andere
aanvragen Wet natuurbescherming en 7.2 valt niet onder de afspraak tussen Rijk en IPO. Verlaging
van het tarief is niet in overeenstemming met de afspraak met PS om kostendekkende tarieven te
hanteren.
Het tarief 2022 onder 7.5 is zonder verder toelichting verlaagd van € 865,- (kostendekkend) naar €
800,- (niet kostendekkend). Wij willen de verlaging ongedaan maken en dit tarief weer terugbrengen
naar het kostendekkende tarief, zijnde € 865,-.
Fabian Zoon
Partij voor de Dieren

Wiegert Dulfer
GroenLinks

