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Ondenuerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
FCBE van 30 oktober 2019 over vragen naar aanleiding van de Belastingverordening
2020

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
van 30 oktober 2019 hebben wij toegezegd dat wij u schriftelijk antwoord verstrekken
op de nog onbeantwoorde vragen naar aanleiding van de behandeling van de Belas-
tingverordening 2020.
Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Vraag I (de heer G. Serlie, WD-fractie)
Zijn de nieuwe tarieven voor het in behandeling nemen van vergunningen op grond
van de Wet natuurbescherming (zie Belastingverordening, artikelen 2.1.1 en 2.1.2)
niet aan de hoge kant en kan dit gematigd worden?

Vraag 2 (de heer G. Zuur, CDA-fractie)
Wat zijn de consequenties van deze tariefsverhoging voor de aanvrager van de ver-
gunning en voor de provincie (uitgebreidere toetsing vergt meer kennis en kunde)?

Vraag 3 (de heer N.A. Uppelschoten, PW-fractie)
ln de argumenten in de Beleidsbrief staat onder 1.1 het volgende:
"Door het wegvallen van de Programmatische aanpak stikstof (PAS) is het niet langer
mogelijk om daarop vergunningen te baseren. Hierdoor moet voor elk plan een aparte
passende beoordeling gemaakt worden. Het beoordelen van al deze aanvragen zal
hierdoor langer duren en zodoende meer geld kosten".

ls in deze tijd een tariefsverhoging op deze manier niet ongelukkig geformuleerd?



Antwoord
Omdat de vragen alle hetzelfde ondenrverp betreffen, verzamelen wijde reactie in één

antwoord.

ln essentie is in de Beleidsbrief het volgende geformuleerd:

"Door het wegvallen van de Programmatische aanpak sfiksfof (PAS) is het niet langer
mogelijk om daarop vergunningen te baseren. Door nieuwe wet- en regelgeving zal
voor elk plan een aparte passende beoordeling moeten worden gemaakt. Het behan-
delen van vergunningaanvragen is hierdoor complexer geworden en zal meer tijd
vergen en zodoende meer geld kosten".

Voor de Wet natuurbescherming wordt als gevolg van de voorgestelde tarieven voor
het jaar 2020 een dekkingsgraad van 61,7o/o gehanteerd. Gelet op het uitgangspunt
om kostendekkend te werken, is deze dekkingsgraad relatief laag.

Het tarief van de provincie Drenthe onder artikel 2.1.1 (€ 1.250,--) is daarnaast be-

duidend lager dan het landelijk gemiddelde. Uit recente benchmarkgegevens van het

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (van 1 juli 2019) blijkt dat dit ligt
op € 2.095,-.
De categorie onder artikel 2.1.2 (C 3.300,--) komt op 1 juli 2019 alleen voor bij de pro-

vincie Gelderland en daar is het tarief € 7.350,--.

Concluderend op basis van bovenstaande argumenten achten wijde nieuwe tarieven
niet te hoog en zien wij geen aanleiding om het voorstel aan te passen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

mb/coll


