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Onderwerp
Legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2021
Advies
1.
Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij de Legesverordening Omgevingsrecht ZuidHolland 2021 ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden.
2.
Te bepalen dat na vaststelling door Provinciale Staten, de Legesverordening
3.

Omgevingsrecht Zuid-Holland 2021 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Legesverordening Omgevingsrecht
Zuid-Holland 2021.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Kostendekkendheid PZH Leges Wabo
2. Legesverordening Omgevingsrecht Zuid Holland 2021
3. Statenvoorstel - Legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2021
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Toelichting voor het College
De Legesverordening omgevingsrecht 2020 is eind 2019 met 100% kostendekkendheid
vastgesteld. De kosten worden berekend over drie jaren om een duidelijk beeld over gemiddelde
kosten te krijgen. Om de kostendekkendheid voor de legesverordening 2021 te berekenen,
worden de kosten van 2017 t/m 2019 berekend en wordt een gemiddelde kostenpost
meegenomen. Doordat de kosten elk jaar wijzigen dienen er elk jaar nieuwe tarieven te worden
vastgesteld.
Kostendaling
Doordat er in 2019 minder vergunningaanvragen zijn gedaan dan in de voorgaande jaren zijn de
variabele kosten teruggelopen. Vaste kosten zijn door stijging in uurloon gestegen.
Kostenpost Toezicht
In de nieuwe berekening is een kostenpost voor toezicht tijdens de vergunningverlening
opgenomen. Deze kostenpost is in een eerder onderzoek naar de kosten niet meegenomen. Voor
de huidige berekening is in overleg met de DCMR, 8 uur toezicht per vergunningsaanvraag
meegenomen in de kosten. Voor de kostenberekening van 2022 zal er een nieuw onderzoek
plaatsvinden naar deze kosten en kan nauwkeuriger worden bepaald. De verwachting is dat deze
hoger gaan uitvallen dan 8 uur per vergunningsaanvraag.
Tarieven
Doordat de totale kosten zijn gedaald van €3.084.750,- naar €2.932.782,-, zouden de huidige
tarieven een kostendekkendheid van 104,93% opleveren. Dit is wettelijk niet toegestaan, er mag
een maximale kostendekkendheid van 100% zijn. Hierdoor zullen de tarieven licht dalen.
Verordening
Aan de Legesverordening omgevingsrecht 2021 is ten opzichte van de verordening 2020
tekstueel niets veranderd.
Met voorliggend Statenvoorstel wordt:
1.
2.

De legesverordening omgevingsrecht Zuid-Holland ter vaststelling aan Provinciale Staten
aangeboden
De tarieventabel vastgesteld op basis van 100% kostendekkendheid.

Deze besluiten zorgen voor een kostenneutrale legesheffing.
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Inhoud
Wat willen we
bereiken?

Een gedegen en kostenneutrale legesheffing.

Wat gaan we daarvoor
doen?

Voorgesteld wordt om per 1 januari 2021 de
leges op 100% kostendekkendheid vast te
stellen

Wat doen de financiën?

De kosten voor het uitvoeren van de
vergunningverlening zijn licht gedaald
waardoor de tarieven op basis van 100%
kostendekking licht zullen dalen. Het verschil
bedraagt +/- €150.000

Door het aanpassen van de legesverordening worden de bovenstaande punten gerealiseerd
Financieel en fiscaal kader
Bedrag ex BTW: zie hierboven
Programma: n.v.t.
Financiële risico’s: geen
Juridisch kader
De Legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2021 is aan de hand van ingewonnen
juridisch advies gemoderniseerd op onderdelen en bevat geen juridische risico’s.

2 Voorafgaande besluitvorming
Medio 2019 is door een externe partij een onderzoek naar de kostendekkendheid van de
Legesverordening omgevingsrecht Zuid-Holland 2013 afgerond. Uit dit onderzoek is gebleken dat
de kostendekkendheid van de leges 66,74% bedroeg, waar maximaal 100% is toegestaan. Eind
2019 heeft Provinciale Staten de Legesverordening omgevingsrecht 2020 op basis van 100%
kostendekking vastgesteld.

3 Proces
In het huidige proces zullen geen veranderingen plaatsvinden. De huidige tarieven zorgen voor
100% dekking van de gemaakte kosten.
Provinciale Staten hebben de autonome bevoegdheid voor het vaststellen van
belastingverordeningen en de hoogte van de bijbehorende tarieventabel. Hierdoor dient
Provinciale Staten te besluiten welk percentage van de kosten via de leges wordt gerealiseerd.

4 Participatie
n.v.t.
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Communicatiestrategie
Na besluitvorming door PS wordt de verordening gepubliceerd in het Provinciaal Blad en op
Overheid.nl.
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