
Gemeente 
Hellendoorn 

Q I " * Nijverdal, Nr. 
D G S I U I T 3 december 2013 13INT03000 

De raad van de gemeente Hellendoorn; 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2 0 1 3 ; 

geiet op artikel 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de 
Wet van 13 oktober 2 0 1 1 , houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten 
voor de Nederlandse identiteitskaart (stb. 2011 ,440) ; 

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

eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 , vastgesteld 
door de raad op 5 november 2013 onder nummer 13INT02948. 

Artikel I Wijzigingen in de tarieventabel 

Onderstaande artikelen van de tarieventabel worden gewijzigd en luiden nu als volgt: 

1.2.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot het verstrekken van documenten genoemd in artikel 1.2.1.1, 
1.2.1.2, 1.2.1.3 en 1.2.2 na vermissing voor personen van 14 jaar en 
ouder: het aldaar genoemde tarief verhoogd met C 23 ,00 

1.4.5 In afwijking van de voorgaande onderdelen, bedraagt het tarief voor het 
in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van 
persoonsgegevens van één persoon aan een notaris in verband met het 
opstellen van een verklaring van erfrecht C 2,30 

1.12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
a. tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van 

leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 1 5, eerste lid van de 
Leegstandwet C 126,60 

b. tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van 
woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid van de 
Leegstandwet C 63 ,30 

1.19.1.3 tot ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet met betrekking tot 
bepalingen van de Regeling Voertuigen, waarbij door de gemeente 
mandaat is verleend aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW): 
het landelijk bepaalde bedrag. 

1.21.1.9 tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 3 en/of 4 van 
de Zondagswet C 20,25 

2 .1 .1 .2 bouwkosten 
A . Uitgangspunten "standaard" bouwwerken: 

Bij het berekenen van de leges voor het in behandeling nemen van 
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een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt voor in 
onderstaande tabel genoemde bouwwerken voor de legesbepaling 
het legesbedrag afgeleid van de kubieke meters of de oppervlakte 
berekend volgens NEN 2580 (oppervlakte- en inhoudsberekening 
bouwwerken) vermenigvuldigd met de in onderstaande tabel naar 
de aard van het bouwwerk opgenomen standaardbouwkosten 
exclusief omzetbelasting: 

I Woningen 
rijtjeswoningen 
twee onder één kapwoningen 
vrijstaande woning tot en met 600 m 3 

vrijstaande woning > 600 m 3 

appartement, één of meer bouwlagen 
kelders onder woningen 

C 200 ,00 per m 3 

C 225 ,00 per m 3 

C 260 ,00 per m 3 

C 290 ,00 per m 3 

C 260 ,00 per m 3 

C 235 ,00 per m 3 

II Bijgebouwen bij woningen 
latere aanbouw zoals erker 
garage/berging/tuinhuisje: 
- hout 
- halfsteens met plat dak 
- halfsteens met kap 
- spouw met plat dak 
- spouw met kap 

carport 
Ęfìhi ittinnpn fin h e k w f i r ķ e n 

C 350 ,00 per m
3 

C 95 ,00 per m
3 

6 125,00 per m
3 

C 135,00 per m
3 

6 150,00 per m
3 

6 170,00 per m
3 
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6 150,00 per m
2 

C 70,00 ner m
1 

III Agrarische bouwwerken 
stallen 
- rundvee 
- varkens 
- kippen 
werktuigenberging/schuur: 
- damwandprofiel 
- metselwerk 
mestkelders onder de stallen 

C 25,00 per m
3 

6 60 ,00 per m
3 

C 62 ,00 per m
3 

C 25,00 per m
3 

C 48 ,00 per m
3 

C 83,00 per m
3 
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IV Niet agrarische bouwwerken 
opslagloodsen: 
- plaatstaal/damwandprofiel 
- metselwerk 
kantoren/showroom/winkel/horeca 
scholen/sport hal/verkoophal (grootschalige 
detailhandels vestiging) 
noodschool/kleedgebouw 
(sportverenigingļ/semi-permanente unit 
industriehal: 

plaatstaal geïsoleerd 
metselwerk 

C 19,00 per m
3 

C 52,00 per m
3 

C 273 ,00 per m
3 

C 258,00 per m
3 

C 185,00 per m
3 

C 62,00 per m
3 

C 105,00 per m
3 

B. Uitgangspunt "niet-standaard" bouwwerken: 
Voor bouwwerken die niet in bovenstaande tabel (onder A) zijn 
genoemd, worden de bouwkosten als uitgangspunt genomen. 
Onder bouwkosten wordt in deze gevallen verstaan: de 



3 

aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, 
eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de 
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 
(UAV 2012) , voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief 
omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2 6 3 1 , uitgave 1979, 
of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien 
het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 
geschiedt, wordt onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een 
derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor 
het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft; 

2 .3 .15 Kappen 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
het vellen of doen vellen van houtopstand, als bedoeld in artikel 2 .2, 
eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief C 50,60 

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
a. tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de 

Drank-en Horecawet 6 211 ,00 
b. tot het aanbrengen van een wijziging in de omschrijving van een 

vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet C 87,05 
c. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van 

de Drank- en Horecawet C 36,45 
d. tot het toevoegen van één of meer leidinggevenden aan een 

bestaande vergunning op grond van de Drank-en Horecawet C 130,10 

Artikel II Uitbreiding van de tarieventabel 

Onderstaand artikel wordt aan de tarieventabel toegevoegd: 

3 .2 .1 .3 tot het uitvoeren van een wijziging op een reeds verleende 
beschikking C 20 ,00 

Artikel III Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, 
doch niet eerder dan 1 januari 2014 . 

Artikel IV Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: eerste wijziging Legesverordening 2014 . 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 


