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Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
In deze tweede wijziging van de Legesverordening 2011 komen de volgende zaken aan de orde: 
- een verhoging van niet kostendekkende tarieven op het gebied van de omgevingsvergunning 

bouw c.q. bestemmingsplan tot een kostendekkend niveau en invoering van een nieuw tarief 
voor het beoordelen van schetsplannen. Hierdoor zijn deze leges voortaan kostendekkend; 

- invoering van een bepaling voor teruggave (onder bepaalde voorwaarden) van leges indien 
een eerdere aanvraag om een (omgevings)vergunning bouw is ingetrokken en een nieuwe 
aanvraag betrekking heeft op hetzelfde bouwvoornemen. Tot op heden bestond een 
dergelijke bepaling niet en werd in voorkomende gevallen aansluiting gezocht bij de regeling 
over teruggave van leges voor ingetrokken vergunningen. Dit wordt nu formeel geregeld met 
deze tweede wijziging van de Legesverordening. 

Wij stellen u voor om de tweede wijziging van de Legesverordening 2011 vast te stellen. 

Opdracht: 
Dit raadsvoorstel is een gevolg van eerdere besluiten van ons college. 

Aanleiding: 
Er is geconstateerd dat enkele tarieven met betrekking tot de omgevingsvergunning bouw c.q. 
bestemmingsplan niet kostendekkend zijn. Het gaat hierbij om leges voor omgevingsvergunning 
voor bouwactiviteiten, planologisch strijdig gebruik, verklaring van geen bedenkingen en 
(weigering) wijziging bestemmingsplan. Aangezien u in het verleden hebt uitgesproken 
kostendekkende legestarieven te willen, moet dit worden aangepast. 
Ook is gebleken dat er voor de beoordeling van schetsplannen tot op heden geen leges werden 
geheven, terwijl wij als gemeente daarvoor wel kosten maken. Ook dit is voor ons een reden om 
de Legesverordening 2011 aan te willen passen. 
Tenslotte bleek er in de Legesverordening 2011 een bepaling te ontbreken voor teruggave (onder 
specifieke voorwaarden) van leges nadat de aanvraag is ingetrokken en een nieuwe aanvraag is 
ingediend voor hetzelfde bouwvoornemen. Wij willen dat de totale legesteruggaaf in dit soort 
gevallen gelijk wordt aan de legesteruggaaf voor een ingetrokken vergunning. 

Doelstelling: 
In de Legesverordening 2011 willen wij kostendekkende tarieven hanteren en een juridisch kader 
bieden voor de ambtelijke praktijk. 

Mogelijke oplossingen: 
Een oplossing voor de geconstateerde problemen is om: 
- de tarieven te verhogen tot een kostendekkend niveau; 
- een nieuw tarief in te voeren voor het beoordelen van schetsplannen, inclusief een bepaling 

over teruggave van een gedeelte van de leges indien het schetsplan leidt tot een 
daadwerkelijk aanvraag om omgevingsvergunning; 

- een nieuwe bepaling in te voeren voor teruggave (onder voorwaarden) van leges van een 
ingetrokken aanvraag, die later gevolgd wordt door een nieuwe aanvraag voor hetzelfde 
bouwvoornemen. 
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Voorgestelde oplossingen: 
Concreet stellen wij u voor om: 
- een nieuwe bepaling met een tarief van € 150,- in te voeren voor het beoordelen van 

schetsplannen; 
- het tarief van artikel 2.3.1.1 te verhogen van € 85,95 naar € 150,--; 
- onder voorwaarden het tarief van 2.3.1.1 te verhogen met € 150,--; 
- het tarief van artikel 2.3.4.3a te verhogen van € 3.432,70 naar € 5.590,20; 
- het tarief van artikel 2.3.4.3b te verhogen van € 565,75 naar € 1.397,55; 
- de regeling van artikel 2.5.2 ook van toepassing te verklaren voor gevallen waar de aanvraag 

is ingetrokken; 
- een nieuwe bepaling in te voeren over de teruggave van leges indien een schetsplan leidt tot 

indiening van een aanvraag om omgevingsvergunning; 
- het tarief van artikel 2.3.14.1 te verhogen van € 3.432,70 naar € 5.590,20; 
- het tarief van 2.8.1 te verhogen van € 2.288,45 naar € 4.446,--; 
- het tarief van artikel 2.8.2 te verhogen van € 565,75 naar €1.111,50; 
- de redactionele wijzigingen die voortvloeien uit voorgaande wijzigingen vast te stellen. 

Communicatie: 
Na vaststelling van deze wijziging van de Legesverordening wordt dit afgekondigd op de 
gemeentelijke pagina van het Hellendoorn Journaal en elektronisch gepubliceerd. 

Effecten meten: 
De verbetering van de kostendekkendheid vindt zijn weerslag in de gebruikelijke financiële 
rapportages. 

Planning: 
De tweede wijziging van de Legesverordening treedt in werking op de eerste dag na die van 
bekendmaking. 

Concept Besluit: 
Onder verwijzing naar de ter inzage liggende stukken, stellen wij u voor om de Legesverordening 
2011 te wijzigen conform bijgaand concept-raadsbesluit. 

Nijverdal, 10 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-s|&rstaris, f \ de burgemeester, 

H.G.M Zwijnenberg, 

Advies commissie(s): 
De commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen stemt ermee in dat het voorstel wordt 
voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT00939 Nijverdal, 5 juli 2011 

Bijlagen: 
Concept-raadsbesluit tweede wijziging van de Legesverordening 2011 


