
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2020 
 

 

 
Programma: 3  Omgeving 
Onderwerp :  I 9 Aanpassing leges inkomsten  
 

 

Toelichting: 
Onderstaande voorgestelde wijzigingen hebben gevolgen voor Paragraaf 1. Provinciale 
heffingen - 3. Leges. 
Wet Natuurbescherming 
Sinds 1 januari 2017 is de provincie verantwoordelijk voor het kwalitatief, efficiënt en 
klantgericht afhandelen van binnenkomende vergunning- en ontheffingsaanvragen op het 
gebied van de Wet natuurbescherming. Voor het in behandeling nemen van aanvragen 
worden leges geheven, een raming is opgenomen in de begroting. We hebben het aantal 
aanvragen en de inkomsten van de afgelopen 3 jaar geanalyseerd en signaleren dat de 
inkomsten beduidend lager zijn dan de begrote baten van € 344.000. Uit de analyse blijkt dat 
niet alle aanvragen die we ontvangen legesplichtig zijn, waardoor de geraamde aantallen 
niet juist zijn. Daarnaast zijn er minder aanvragen binnengekomen voor stikstof 
vergunningen in verband met de uitspraak van de Raad van State, dit heeft echter een meer 
incidenteel karakter. 
Via deze begrotingswijziging wordt gevraagd de verwachte leges opbrengsten in de 
begroting structureel te verlagen van € 344.000 naar € 173.000 (tekort van € 171.000) ten 
laste van het begrotingssaldo. 
Omgevingsvergunningen (Uitvoering Wabo) 
Bij de evaluatie voor de Jaarrekening 2019 bleek dat inkomsten voor publicatiekosten waren 
begroot. Deze kosten staan echter niet in de Tarieventabel. Voorgesteld wordt om het 
begrote legesbedrag voor de Wabo daarom structureel te verlagen van € 112.000 naar € 
78.000 ten laste van het begrotingssaldo (tekort van € 34.000). 
Ontgrondingen 
Bij de evaluatie voor de Jaarrekening 2019 bleek dat de frequentie voor onderdeel 2.4 
“verlening van een machtiging als bedoeld in artikel 12 van de Ontgrondingenwet” te hoog 
was ingeschat (1 aanvraag in plaats van 12). Voorgesteld wordt om vanaf 2020 deze lage 
frequentie structureel te begroten en het begrote legesbedrag voor de Ontgrondingen wet 
structureel te verlagen van € 152.000 naar € 86.000 ten laste van het begrotingssaldo (tekort 
van € 66.000). 

 

Voorstel: 
De verwachte leges opbrengsten in de begroting structureel te verlagen voor de 
onderstaande budgetten: 
- Wet natuurbescherming van € 344.000 naar €173.000 (tekort van 171.000) 
- Wet uitvoering Wabo naar € 112.000 naar € 78.000 (tekort van 34.000) 
- Ontgrondingen wet naar € 152.000 naar € 86.000 (tekort van 66.000) 
en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

 Begrotingssaldo -271.000 -271.000 -271.000 -271.000 -271.000 

 Totaal lasten -271.000 -271.000 -271.000 -271.000 -271.000 

Baten 

3 Omgeving -271.000 -271.000 -271.000 -271.000 -271.000 

 Totaal baten -271.000 -271.000 -271.000 -271.000 -271.000 


