Nagekomen technische vraag van de fractie CU/SGP
CU/SGP Vraag 1
Vorig jaar heb ik gevraagd naar de werkelijke kosten die er verbonden zijn aan het verlening van de vergunning
gebiedsbescherming, het wijzigen van de vergunning gebiedsbescherming en het intrekken van de vergunning
gebiedsbescherming. De leges moeten immers kostendekkend zijn.
Vorig jaar kon het antwoord niet gegeven worden omdat er een groot aantal onzekerheden waren en was de
hoogte van de leges een inschatting van de noodzakelijke werkzaamheden.
Nu een jaar verder wil ik die vraag wederom graag beantwoord zien om zo een goede beoordeling te kunnen
maken van de kostendekkendheid van de leges.
Welke kosten zijn er werkelijk verbonden geweest in het afgelopen jaar wat betreft de verlening van de
vergunning gebiedsbescherming, het wijzigen van de vergunning gebiedsbescherming en het intrekken van de
vergunning gebiedsbescherming.
Is het mogelijk deze vraag nog voor het Statendebat beantwoord te krijgen?
Antwoord 1
Na het PAS-tijdperk is een nieuwe differentiatie gemaakt van Wnb-gebiedsbescherming vergunningen en
bijbehorende leges in de tarieventabel 2020. Op dit gebied blijken ook dit jaar veel ontwikkelingen van
toepassing, zowel door landelijke regelgeving, provinciale regelgeving, gerechtelijke uitspraken en Aeriusupdates. Zaken zijn herhaaldelijk opgepakt door ontbrekende of gewijzigde toetsingskaders of uitgangspunten.
De huidige toetsing blijkt verder complexer te zijn dan in de Pre-PAS periode.
Hierdoor zijn de werkelijke kosten van de uitvoering hoger dan de tarieven die zijn vastgesteld in 2020. Na
afloop van 2020 zal blijken wat de feitelijke kosten zijn geweest en zullen wij U hierover informeren via de
Statenmededeling over de realisatie van de VTH-opdracht 2020. Om te komen tot de meest juiste tarieven - en
dus de meest juiste onderliggende kengetallen qua urenbesteding - is voldoende tijd, stabiliteit en voldoende
productievolume nodig. De voorliggende Wnb-tarieven 2021 gebiedsbescherming - vanuit het principe van
kostendekkendheid - zijn gemiddeld eerder te laag dan te hoog.
We zijn daarom uitgegaan van dezelfde kengetallen als in 2020, met uitzondering van de intrekkingen waar het
gemiddeld aantal uren licht is verhoogd van 25 naar 26.
PS van Noord-Brabant heeft als kader 100“^ kostendekkende legestarieven te hanteren, waarbij de kosten
van directe vergunningverlening helemaal worden doorberekend aan de aanvrager. Het betreft immers een
individuele dienstverlening
De tarieven worden bepaald door de tijdsinzet en het uurtarief van de betreffende omgevingsdienst. De
vergunningverlening voor de Wnb wordt volledig uitgevoerd bij de ODBN.
De verwachting is dat de komende periode de kostprijs nog toeneemt omdat veel oude zaken die al meermaals
zijn beoordeeld opnieuw beoordeeld moeten worden in verband met de AERIUS-update.
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