
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

*Z007D3B9783*
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
8 
 
Registratie nummer 
Z/12/11766-VB/12/01163 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
1e wijziging Legesverordening 2012 
 
Begrotingswijziging 
Nr. 3 
 
Datum raadsvergadering 
24 april 2012 
 
Werksessie 
10 april 2012 

 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart 2012; 
 
gehoord de werksessie van 10 april 2012; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 
 
 

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

VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING 2012 
 
 
Artikel I 
 
Titel 2 van de bij de Legesverordening 2012 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt: 
 
1. Onderdeel 2.1.1.3 vervalt. 
 
2. Onderdeel 2.1.1.4 wordt vernummerd tot 2.1.1.3. 
 
3. Onderdeel 2.3.1.2.1 komt te luiden: 
 
 2.3.1.2.1 Het tarief voor de toetsing van een bouwactiviteit aan de  

redelijke eisen van welstand bedraagt: € 50,60 
 vermeerderd met de kosten die door de Welstand en  
 Monumenten Midden Nederland in rekening worden gebracht.  Zie bijlage A 
 
4. Onderdeel 2.3.1.2.5.1 komt te luiden: 
 
 2.3.1.2.5.1 Het tarief voor de tweede toetsing van een bouwactiviteit aan  

de redelijke eisen van welstand bedraagt: € 50,60 
 vermeerderd met de kosten die door de Welstand en  
 Monumenten Midden Nederland in rekening worden gebracht.  Zie bijlage A 
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5. Onderdeel 2.3.1.2.6 komt te luiden: 
 
 2.3.1.2.6 Het tarief voor een verplicht advies van de monumenten- 
  commissie bedraagt per uur:  € 105,00 
  met een maximum van:  € 1.000,00 

 
6. Onderdeel 2.3.6.1.1 komt te luiden: 
 
 2.3.6.1.1 Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht  
  wijzigen van een monument: € 258,45 
  verhoogd met de door Welstand en Monumenten Midden  
  Nederland in rekening gebrachte monumenten advieskosten 
  Het tarief hiervoor bedraagt per uur: € 105,00 
  met een maximum van: € 1.000,00 

 
7. Onderdeel 2.3.6.1.2 komt te luiden: 
 
 2.3.6.1.2 Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een  
  monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar  
  gebracht:  € 258,45 
  verhoogd met de door Welstand en Monumenten Midden  
  Nederland in rekening gebrachte monumenten advieskosten  
  Het tarief hiervoor bedraagt per uur:   € 105,00 
  met een maximum van: € 1.000,00 
 
8. Onderdeel 2.3.7 komt te luiden: 
 
 2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of  

in beschermd stads- of dorpsgezicht 
 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking  

heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat  
in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidings- 
besluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g,  
van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 
 Indien tot 100 m³ sloopafval ontstaat: € 334,60 
 
 Indien tussen 100 m³ en 250 m³ sloopafval ontstaat: € 495,85 
 
 Indien meer dan 250 m³ sloopafval ontstaat: € 495,85 
 verhoogd met € 61,00 voor iedere 50 m³ of  

gedeelte van 50 m³ meer sloopafval. 
  

 Onderdelen 2.3.7.1 t/m 2.3.7.2 vervallen. 
 
9. Hoofdstuk 11 vervalt. 
 
Artikel II 
De bepalingen die ingevolge artikel I, onderdeel B, onder 1, 2, 8 en 9, vervallen of worden gewijzigd 
blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, derde lid, bedoelde datum 
hebben voorgedaan. 
 
Artikel III 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum waarop het Bouwbesluit 2012 

(Stb. 2011, 416) in werking treedt. Indien deze verordening niet bekendgemaakt is op de dag 
voorafgaand aan deze datum, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de 
datum van bekendmaking van deze verordening. 
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2. In afwijking van het eerste lid treden onderdelen 3 t/m 7 van artikel I in werking met ingang van 
de eerste dag na de datum van bekendmaking van deze verordening. 

3. De datum van ingang van de heffing is de datum waarop het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416) 
in werking treedt. 

 
Artikel IV 
Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Legesverordening 2012. 
 
 
24 april 2012 
 
Griffier Voorzitter 
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