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Voorgesteld Besluit

De wijziging van de legesverordening 2017 vastte stellen. 

Samenvatting

In verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie heeft de VNG in hun ledenbrief “Wijziging
Modelverordening leges” van 8 maart2017 enkele wijzigingen voorgesteld. Wij stellen voor deze
voorgestelde wijzigingen te verwerken in onze legesverordening 2017.

De legesverordening is op de volgende punten gewijzigd:

- aanvulling van de begripsomschrijving van maand;

- toevoeging vervangende Nederlandse identiteitskaart aan het belastbaar feit;

- het vervangen van twee in hogere wetgeving geregelde vrijstellingen voor ‘milieuleges’ door een 
algemeen geformuleerde ‘wettelijke vrijstelling’;

- het vervallen van de tariefbepaling voor naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand;

- toevoeging van een keuzemogelijkheid in de begripsomschrijving van aanlegkosten en van 
bouwkosten in verband met jurisprudentie:

- actualisering van de tariefbepalingen voor monumenten en beschermde stads- en 
dorpsgezichten in verband met de Erfgoedwet en Model Erfgoedverordening;

- redactionele wijzigingen in de tariefbepalingen voor aangehaakte omgevingsvergunningen;

- wijziging van de tariefbepalingen over de natuurtoets bij een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning in verband met de nieuwe Wet natuurbescherming en het gewijzigde 
Besluit omgevingsrecht.

Bijiagen
1. Het raadsbesluit eerste wijziging legesverordening 2017
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Door het vaststellen van de eerste wijziging van de legesverordening is een juiste belastingheffing 
van de leges geiwaarborgd.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet moeten de tarieven in een belastingverordening 
worden opgenomen.

Argumenten
Ingevolge artikel 216 van de Gemeentewet moet de eerste wijziging van de legesverordening door de 
raad worden vastgesteld.

Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
Volgens wettelijke voorschriften moeten alle vastgestelde verordeningen en besluiten centraal 
worden ontsloten via een landelijke voorziening, zodat de documenten ook elektronisch 
raadpleegbaar zijn. Naast voornoemde publicaties worden de documenten ook op onze website 
geplaatst.

Financien, risico’s en indicatoren
N.v.t.

Vervolg
N.v.t.

15 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris Burgemeester
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Raadsbesluit
Onderwerp
Wijziging Verordening leges 2017

Begrotingswijziging
n.v.t.

Datum raadsvergadering
26 September 2017

Commissie 
12 September 2017

Registratie nummer
Z/17/111909-VB/17/08064

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2017; 

gehoord de commissie van 12 September 2017;

gelet op artikei 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikeien 2, 
tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit;

de legesverordening 2017 als voIgt te wijzigen

Artikei I
A. In artikei 1 Begripsomschrijvingen, onder c, wordt na ‘volgende kalendermaand’ ingevoegd: , met 

dien verstande dat als de n® dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)® dag in de 
voigende kaiendermaand aitijd de laatste dag van de maand februari is.

B. Artikei 2 Belastbaar feit wordt als voIgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding ’1.’ geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, iuidende:

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabei is bepaald over een 
Nederiandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de 
ieeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op 
een vervangende Nederiandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, 
ongeacht de ieeftijd van de betrokken persoon.

C. In artikei 4 Vrijstellingen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Onderdeel b wordt vervangen door: I
S

>s
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b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos 
moeten worden verleend;

2. Onderdeel c vervalt.

3. Onderdeel d wordt geletterd tot c en komt te luiden.'

c. het in behandeling nemen van een aanvraag, indien deze aanvraag een vergunning 
betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van 
activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in 
hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

4. Onderdeel e wordt geletterd tot d.

D. Het onderdeel 1.7.2 van de tarieventabel worden vervangen door:

jhet gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid 

;1.7.2publiekrechteiyke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een 
^an die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c,
Van die wet

E. De onderdelen 2.1.1.1 en 2.1.1.2 van de tarieventabel worden vervangen door:

2.1.1.1 aanlegkosten:
het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de 
aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, 
een raming van de kosten die voortvioeien uit de aangegane verplichtingen voor de 
fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de 
omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het 
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de 
werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting 
daarin niet begrepen;

2.1.1.2bouwkosten:
het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de 
aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt 
een raming van de kosten die voortvioeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke 
realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en 
indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt 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, de omzetbelasting 
daarin niet begrepen;

F. De onderdelen 2.3.6.1 t/m 2.3.14 van de tarieventabel worden vervangen door:
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2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 
dorpsgezichten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk 
monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid,

2 3.6.1 laanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale
erfgoedverordening of de Erfgoedverordening van deze Gemeente, bedraagt het 
jtarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk 
jindien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
jheeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, 
[bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder 

2.3.6.2|c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de
jErfgoedverordening van deze Gemeente, bedraagt het tarief, onverminderd het 
[bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van 
|de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of 
dorpsgezicht

1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in 
de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die 
^nderdelen bedoelde activiteiten: []

1
2.3.8 '^anleggen of veranderen weg

[indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft 
pp het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van 
pen weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in 
samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene 
plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de 
andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die 
[onderdelen bedoelde activiteiten: I]

2.3.9 UitwegAnrit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft 
pp het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang 
met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke 
verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere 
pnderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen 
[bedoelde activiteiten: []

1
2.3.10|Kappen

llndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft 
|op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid. []

f0
1 
1 
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aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met[de provinciale 
bomenverordening oflartikel 4;11 van de Algemene plaatselijke verordening, 
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit 
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.12 lOpslag van roerende zaken
jindien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie 
bf de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de 
wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10, vijfde lid, 
van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het 
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de 
in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.12.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

2.3.12.2
ndien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker 
van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden 
opgeslagen:

2.3.14 Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit 
omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het 
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de 
in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, 
welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen die in 
gevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor 
die datum hebben voorgedaan.

Artikel III
Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging legesverordening 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 September 2017.

Griffier, Voorzitter,

>f
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