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Onderwerp

Datum

Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en
handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale
zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN.

23 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 65/18 A d.d. 23 oktober 2018;
overwegende dat:
in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari
2017, het aantal door de provincie te verstrekken diensten is uitgebreid als
gevolg van de decentralisatie van vergunningverlenings-, toezicht en
handhavingstaken;
de benodigde activiteiten (met bijbehorende kosten), in vergelijking met de
prognoses die eerder door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(“RVO”) waren afgegeven, op onderdelen significant afwijken;
uitgaande van kostendekkende tarieven, de kostenontwikkelingen in de
afgelopen periode voor een aantal legesonderdelen leidt tot nieuwe tarieven;
de toegenomen uitvoeringskosten voor 2019 en de jaren daarna kunnen
worden gedekt uit de hogere legesopbrengsten, opbrengsten voor de
verklaringen van geen bedenkingen en een gedeeltelijke inzet van het budget
groene wetten en natuurwet;
de ervaringscijfers met betrekking tot de uitvoeringstaken in het kader van de
Wet natuurbescherming voldoende stabiel zijn om een meerjarenbegroting op te
baseren;
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de kostenstijgingen die de begroting 2019 Omgevingsdienst Brabant Noord
(“ODBN”) met zich meebrengt in de provinciale begroting verwerkt dienen te
worden;
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besluiten:
1. de bijgestelde legesopbrengsten vergunning- en ontheffingsverlening Wet
natuurbescherming 2019 vast te stellen;
2. de begrotingswijziging ter dekking van de structurele uitvoeringstaken VTH
Wet natuurbescherming van € 3,10 mln. vast te stellen vanaf de Begroting
2019 met als dekkingsbronnen programma Natuur, Water en Milieu voor
€ 0,32 mln., legesopbrengsten voor € 1,92 mln. en doorbelasting kosten
Verklaringen van geen bedenkingen voor € 0,86 mln.;
3. de begrotingswijziging ter dekking van de overige structurele
uitvoeringskosten van € 330.000 vast te stellen voor alleen de Begroting
2019 met als dekking de algemene middelen;
4. de incidentele begrotingswijziging voor de verhoogde bijdrage aan de
collectieve taken ODBN voor 2019 (€ 325.000) en 2020 (€ 160.000) vast
te stellen met als (incidentele) dekking de algemene middelen;
5. in te stemmen met het verwerken van deze financiële effecten via de
slotwijziging in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020 e.v.;
’s-Hertogenbosch, 23 november 2018
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

drs. M.P.J.M. van Gruijthuijsen (plv.)

drs. J.A. Deneer (plv.)
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