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V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200 8888     
    

 
D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;     

 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 augustus 2008, nr. 33;  
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet; 
 
 

B E S L U I TB E S L U I TB E S L U I TB E S L U I T ::::  

 
 
te wijzigen de Tarieventabel 2008 bij de Legesverordening 2002: 
 
Artikel I.Artikel I.Artikel I.Artikel I.    
Onderdeel 5.5.4 wordt vernummerd tot 5.5.5 en de onderdelen 5.5.1 tot en met  5.5.4 en 5.5.6 worden 
gelezen als volgt: 
 Verhogingen  
5.5.1 Wijziging of ontheffing bestemmingsplan: 

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag 
betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.6, eerste lid, onder a 
of c, 3.22 of 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50, derde lid, onder a, van 
de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met 

 
 
 
 

149,20 
5.5.2 Projectbesluit: 

Het van toepassing zijnde tarief op grond van artikel 5.2 wordt, indien de aanvraag 
betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met 

 
 
 

750,80 
5.5.3 Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag: 

Het van toepassing zijnde tarief op grond van artikel 5.2 wordt, indien de aanvraag 
betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met 

 
 
 

750,80 
5.5.4 Het van toepassing zijnde tarief op grond van artikel 5.2 wordt, indien de aanvraag 

betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:  
 

5.5.4.1 een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid van de Wet ruimtelijk ordening 
wordt verleend, verhoogd met  

 
149,20 

5.5.4.2 artikel 50a, derde lid van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met  149,20 
5.5.6 De leges bedoeld in onderdeel 5.5.1 tot en met 5.5.4 worden niet gerestitueerd in de 

gevallen dat: 
a. Van de verleende bouwvergunning geen gebruik wordt gemaakt;  
b. De betreffende aanvraag wordt ingetrokken nadat de publicatie van het 

voornemen tot het nemen van het besluit heeft plaatsgevonden. 

 

 
Artikel II.Artikel II.Artikel II.Artikel II.    
Onderdeel 5.7 wordt gelezen als volgt: 
 Aanlegvergunningen   
5.7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 of 3.16 van de Wet ruimtelijke 
ordening (aanlegvergunning) 

 
 

136,35 
5.7.2 Wijziging of ontheffing bestemmingsplan: 

Het van toepassing zijnde tarief op grond van artikel 5.7.1 wordt, indien de aanvraag 
om een aanlegvergunning betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien 
waarvan artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, 3.22 of 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening wordt toegepast, verhoogd met 

 
 
 
 

149,20 
5.7.3 Projectbesluit:  

Het van toepassing zijnde tarief op grond van artikel 5.7.1 wordt, indien de aanvraag 
om een aanlegvergunning betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien 
waarvan artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met 
 
 

 
 
 

750,80 
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5.7.4 Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag:  
Het van toepassing zijnde tarief op grond van artikel 5.7.1 wordt, indien de aanvraag 
om een aanlegvergunning betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien 
waarvan artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met 

 
 

750,80 

5.7.5 Het van toepassing zijnde tarief op grond van 5.7.1 wordt, indien de aanvraag om een 
aanlegvergunning betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan 
artikel 6.12, zesde lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, verhoogd met 

 
 

149,20 
5.7.6 De leges bedoeld in onderdeel 5.7.2 tot en met 5.7.5 worden niet gerestitueerd in de 

gevallen dat: 
a. Van de verleende aanlegvergunning geen gebruik wordt gemaakt; 
b. De betreffende aanvraag wordt ingetrokken nadat de publicatie van het voornemen 

tot het nemen van het besluit heeft plaatsgevonden. 

 

 
Artikel III.Artikel III.Artikel III.Artikel III.    
Onderdeel 5.8 wordt gelezen als volgt: 
 Vaststellingen bestemmingplan, projectbesluiten, wijzigingen en ontheffingen  
5.8.1 Wijziging of ontheffing bestemmingsplan: 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
bevoegdheid op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, of om 3.22 of 3.23 van 
de Wet ruimtelijke ordening toe te passen  

 
 
 

149,20 
5.8.2 Projectbesluit:  

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om 
artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen  

 
 

750,80 
5.8.3 Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag:  

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om  
artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen 

 
 

750,80 
5.8.4 De leges bedoeld in onderdeel 5.8.1 tot en met 5.8.3 worden niet gerestitueerd in de 

gevallen dat: 
a. Van het betreffende genomen besluit door de aanvrager geen gebruik wordt 

gemaakt; 
b. De betreffende aanvraag wordt ingetrokken nadat de publicatie van het voornemen 

tot het nemen van het besluit heeft plaatsgevonden. 

 

 
Artikel IV.Artikel IV.Artikel IV.Artikel IV.    
Onderdeel 11.1.4 wordt gelezen als volgt: 
11.1.4 Het tarief genoemd in onderdeel 11.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 31,00 * 

 
Artikel V.Artikel V.Artikel V.Artikel V.    
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing bij de artikelen I, II en III is 1 september 2008. 
3. De datum van ingang van de heffing bij artikel IV is 1 augustus 2008. 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad d.d. 26 augustus 2008. 

 
 
 

 
 
 

H.N.G. Brinkman  
voorzitter 

C.J. Jonges 
griffier 

 


