
Gemeente 
Hellendoorn 

n I "+ Nijverdal, Nr. 
D6SIUIT 5 juli 2011 11INT00928 

De raad van de gemeente Hellendoorn; 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 10 mei 2011; 

B e s l u i t vast te stellen de: 

Tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011, vastgesteld 
door de raad bij besluit van 11 november 2010, nummer 10INT01264, gewijzigd bij besluit van 
16 december 2010, nummer 10INT01539. 

Artikel 1 Nieuw artikel 2.2.1 

Aan de Legesverordening wordt een nieuw artikel 2.2.1 toegevoegd, dat luidt als volgt: 

2.2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van 
een schetsplan hetgeen gesteld is onder artikel 2.3.1.1, doch de 
vermeerdering bedraagt in alle gevallen € 150,00 

Artikel 2 Nieuwe nummering 2.2.2 voor artikel 2.3.12.4 

Artikel 2.3.12.4 wordt vernummerd tot artikel 2.2.2. 

Artikel 3 Wijziging artikel 2.3.1.1 

Artikel 2.3.1.1 wordt gewijzigd en luidt nu als volgt: 

2.3.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
voor bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 2 .1 , eerste lid, onder 
a, van de Wabo: € 150,00 

2.3.1.1.1 Het onder artikel 2.3.1.1 genoemde bedrag wordt vermeerderd 
met 2,16% van de bouwkosten. 

2.3.1.1.2 Indien bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat het een 
vergunningvrij project betreft als bedoeld in artikel 2, van bijlage II 
van het Besluit omgevingsrecht, bedraagt de vermeerdering niet 
hetgeen is gesteld onder artikel 2.3.1.1.1, doch € 0,00 

2.3.1.1.3 Indien bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat het een 
vergunningvrij project betreft als bedoeld in artikel 3, van bijlage II 
van het Besluit omgevingsrecht, bedraagt de vermeerdering niet 
hetgeen is gesteld onder artikel 2.3.1.1.1, doch € 150,00 

(code voor postverwerking) 



Artikel 4 Vervallen van de zinsnede "en daarbij de mogelijkheid wordt 
geboden om zienswijzen in te dienen" in artikel 2.3.4 

De zinsnede "en daarbij de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen in te dienen" vervalt in 
de artikelen 2.3.4.1 en 2.3.4.2 en in de artikelen 2.3.4.4 tot en met 2.3.4.8. 

Artikel 5 Tariefsverhoging artikel 2.3.4.3 

De tarieven van artikel 2.3.4.3 worden verhoogd en luiden nu als volgt: 

2.3.4.3 a. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo 
wordt toegepast (buitenplanse afwijking) € 5.590,20 

b. indien voor de aangevraagde omgevingsvergunning toepassing 
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo 
(buitenplanse afwijking) nodig is, doch dit wordt geweigerd € 1.397,55 

Artikel 6 Nieuw artikel 2.5.3 

Aan de Legesverordening wordt een nieuw artikel 2.5.3 toegevoegd, dat luidt als volgt: 

2.5.3 Op verzoek wordt teruggaaf verleend van de in artikel 2.3.1.1 
(dan wel het overeenkomstige artikel in voorgaande 
verordeningen) bedoelde en betaalde leges indien de aanvraag om 
(omgevings)vergunning van een bouw is ingetrokken voordat op 
de aanvraag is beslist. Het gestelde in artikel 2.5.2 is daarvoor 
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 
"vergunning" moet worden gelezen "aanvraag" en deze teruggaaf 
samen met de teruggaaf als bedoeld in artikel 2.5.1 niet meer 
bedraagt dan de daar genoemde 70 procent. 

Artikel 7 Nieuw artikel 2.5.4 

Aan de Legesverordening wordt een nieuw artikel 2.5.4 toegevoegd, dat luidt als volgt: 

2.5.4 Indien een schetsplan leidt tot een aanvraag om omgevingsver
gunning, wordt teruggaaf verleend van 50 % van de 
vermeerdering als bedoeld in artikel 2.2.1 

Artikel 8 Tariefsverhoging artikel 2.3.14.1 

Het tarief van artikel 2.3.14.1, onder a wordt verhoogd en luidt nu als volgt: 

2.3.14.1 a. indien de gemeente een verklaring van geen bedenkingen 
moet afgeven aan een ander bestuursorgaan € 5.590,20 

Artikel 9 Tariefsverhoging artikel 2.8.1 

Het tarief van artikel 2.8.1 wordt verhoogd. Artikel 2.8.1 luidt nu als volgt: 

2.8.1 Het tarief bedraagt ter zake van het uitvoeren van een besluit tot 
het verlenen van medewerking aan een herziening, wijziging of 



uitwerking van een bestemmingsplan in het persoonlijk belang van 

de aanvrager € 4.446,00 

Artikel 10 Tariefsverhoging artikel 2.8.2 

Het tarief van artikel 2.8.2 wordt verhoogd. Artikel 2.8.2 luidt nu als volgt: 

2.8.2 Het tarief bedraagt ter zake van het uitvoeren van een besluit tot 
het weigeren van medewerking aan een herziening, wijziging of 
uitwerking van een bestemmingsplan in het persoonlijk belang van 
de aanvrager € 1.111,50 

Artikel 11 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 
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