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(Publieks)samenvatting
In verband met de inwerkingtreding op 1 oktober 2010 van de Wet Algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) is het noodzakelijk om de Legesverordening 2010 met bijbehorende
tarieventabel aan te passen. Tevens is de Crisis- en Herstelwet (CHW) per 31 maart 2010 in werking
getreden, waardoor artikel 6 van de Legesverordening moet worden aangepast.
Voorgesteld besluit
Ter vaststelling de eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2010;
Inleiding
De Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) treedt op 1 oktober 2010 in werking. Deze wet
introduceert de omgevingsvergunning die in de plaats komt van een reeks vergunningen, ontheffingen
of toestemmingen.
Voor deze reeks vergunningen, ontheffingen of toestemmingen worden veelal leges in rekening
gebracht. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wabo dient de Legesverordening 2010
gewijzigd te worden. De lay-out van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening is conform
de modelverordening van de VNG aangepast en is in grote lijnen in drie titels verdeeld:
1: algemene dienstverlening;
2: dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning;
3: dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn.
Op grond van de Crisis- en Herstelwet, die in werking is getreden per 31 maart 2010 kan de
gemeenteraad op verzoek een projectuitvoeringsbesluit vaststellen voor versnelde uitvoering van
grote woningbouwprojecten. Dit projectuitvoeringsbesluit vervangt bestaande vergunningen,
ontheffingen dergelijke.
De wettelijke toetsingskaders blijven echter gelden. Om leges te kunnen heffen voor het
projectuitvoeringsbesluit dient artikel 6 van de Legesverordening aangepast te worden.
Kader
Gemeentewet, artikel 216, 229
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Crisis- en Herstelwet (CHW), artikel 2.10
100% kostendekking (art 229b Gemeentewet), daarbij wordt tevens gelet, dat er geen sprake is van
kruissubsidiëring;
Raadsbesluit dd. 03-12-2009 nr R09.0089.

1077.doc

Argumenten
Zoals al in het raadsvoorstel d.d. 3 december 2009, nr R09.0089 is vermeld, dient een nieuw model
Legesverordening 2010 te worden vastgesteld, zo gauw de Wabo in werking treedt. Hiervoor wordt
de modelverordening van de VNG gevolgd. In de modelverordening heeft de VNG ook een aantal
hoofdstukken in de tarieventabel gereserveerd. Deze gereserveerde hoofdstukken in de tarieventabel
zijn ook overgenomen.
De Wabo treedt met ingang van 1 oktober 2010 in werking. De raad dient daarom de eerste wijziging
van de Legesverordening 2010 vast te stellen. Vooral de tarieventabel dient gewijzigd te worden en in
de volgende titels te worden ingedeeld:
1: algemene dienstverlening;
2: dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning;
3: dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn.
De tarieven zijn over het algemeen ten opzichte van de huidige legesverordening niet aangepast.
Slechts de volgende tariefswijzigingen hebben zich voorgedaan.
Door het volgen van het model van de VNG zijn er in de tarieventabel enkele wijzigingen ten
opzichte van de vorige. Hieronder staan de wijzigingen en hun motivering:
 De huidige tarieventabel bevat geen maximaal bedrag voor leges (wel verplicht), in de nieuwe
verordening is een maximaal bedrag opgenomen van € 1.000.000,00;
 Conform het model van de VNG is een verhoging van 10% opgenomen met een maximum van
€ 1.000,00 bij aanvragen die ingediend worden om een illegale situatie te legaliseren. De
verhoging van het tarief beoogt een financiële prikkel te geven om voorafgaand aan het bouwen
'netjes' een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit aan te vragen. Overigens staat op het
bouwen zonder omgevingsvergunning altijd een handhavingtraject open, bijvoorbeeld stilleggen
van de bouw;
 Het tarief 2.6 intrekking omgevingsvergunning is gesteld op € 0,00. Opname van dit 0-tarief is
wenselijk, omdat op deze manier mogelijk meer inzicht wordt verkregen over intrekkingen.
Indien hier een tarief voor zou worden gehanteerd, dan ligt het voor de hand, dat de aanvragers de
intrekking niet doorgeven.
 Het tarief 2.9 sloopmelding is in tegenstelling tot het aanvragen van sloopvergunningen gesteld
op € 0,00. Opname van dit 0-tarief is wenselijk, omdat op deze manier mogelijk meer inzicht
wordt verkregen over meldingen van sloop met asbest.
Financiële consequenties
De financiële consequentie van de eerste wijziging van de Legesverordening 2010 zijn al verwerkt in
de begroting 2010. In de begroting 2010 en in de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met
bouwwerkzaamheden, die meer dan € 1.000.000,00 aan bouwleges opleveren.
Velsen, 06 juli 2010
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