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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Concept raadsbesluit 

Onderwerp: wijziging legesverordening 

Gevraagd besluit: 
Hoofdstuk 5 van de Tarieventabel van de legesverordening te wijzigen 

Inleiding en aanleiding 
In juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht geworden (Wro/2008). 
Dit heeft ook gevolgen voor de Legesverordening omdat de planologische mogelijkheden tot 
vrijstelling als genoemd in de artikelen 19.1, 19.2 en 19.3 van de (oude) Wet ruimtelijke ordening (WRO)zijn 
verdwenen. Een deel van de zaken die voorheen met toepassing van artikel 19 WRO zonder verklaring van 
geen bezwaar werd afgedaan, is nu ondergebracht in de ontheffingsprocedures genoemd in de artikelen 3.22 
en 3.23 Wet ruimtelijke ordening(Wro). 
Binnen de Wro nieuwe stijl kunnen grote bouwplannen, die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan 
alleen worden gerealiseerd indien dat bouwplan wordt gerealiseerd op basis van een projectbesluit en, binnen 
een jaar nadat dit projectbesluit is genomen, met een (mini) bestemmingsplan wordt afgedekt. 
Verzuimt de gemeente tijdig een nieuw bestemmingsplan vast te stellen dan moet bovendien de voor het 
projectbesluit in rekening gebrachte leges worden terugbetaald. In zo'n geval lijdt de gemeente verlies op het 
totale plan. 
Het voorbereiden van een projectbesluit kost evenveel tijd als het maken van een nieuw 
(mini) bestemmingsplan. Het ligt in de rede dat de gemeente Den Helder geen projectbesluiten zal nemen. 
Immers er moet dan voor een specifiek belang twee keer werk worden verricht terwijl er maar één keer leges 
kan worden geheven. Het verdient de voorkeur direct tot het maken van een bestemmingsplan over te gaan. De 
kosten hiervan mogen dan wel bij de aanvrager worden neergelegd. 

De kosten van (mini)bestemmingsplannen worden ingeschat op € 13.000 tot € 20.000. Hierin zijn overigens ook 
onderdelen besloten die vallen onder de noemer rechtsbescherming (zienswijze, inspraak, participatie), die 
vallen dan niet onder de kostentoerekening. 

Het maken van een projectbesluit, gevolgd door een (mini)bestemmingsplan is ongeveer 1,5 maal zo veel werk 
als het maken van alleen een (mini)bestemmingsplan. In het tarievenvoorstel is het verschuldigde bedrag en het 
percentage voor een projectbesluit dan ook 1,5 maal zo hoog als dat voor een (mini)bestemmingsplan. Hiermee 
wordt het vragen van een (mini) bestemmingsplan gestimuleerd. 
Met de voorgestelde tarievenopbouw wordt getracht de wens van kostendekkendheid zo veel als mogelijk te 
benaderen. Evaluatie in het vierde kwartaal van 2009 moet uitwijzen of aanpassing van de nu voorgestelde 
legestarieven noodzakelijk is. 
Op advies van de VNG zijn diverse tarieven gemaximaliseerd. 

Beoogd resultaat 
Het op de juiste wijze opnemen van het betalen bedrag aan leges in de legesverordening in verband met de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening. 

Kader 
Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 
Wet ruimtelijke ordening 2008 
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Argumenten / alternatieven 
Aanpassing is noodzakelijk om bij toepassing van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening leges te kunnen heffen. 
Zie hiervoor onder het kopje beoogd resultaat. 

Financiële consequenties 
Met de voorgestelde tarieven wordt de kostendekkendheid van de uit te voeren werkzaamheden zo goed 
mogelijk benaderd. Deze nieuwe tarieven hiervoor zijn opgenomen in Hoofdstuk 5.3 en 5.6 van de 
tarieventabel. Gezien de gewijzigde werkwijze onder de nieuwe wetgeving wordt voorgesteld in 2009 dit te 
evalueren en zo nodig de tarieven voor 2010 aan te passen. 
In het thans voorliggende concept-besluit zijn de basistarieven van de bouwleges ten opzichte van de 
bestaande legesverordening niet gewijzigd. Bij de begrotingsbehandeling in november 2008 worden deze 
tarieven meegenomen in de standaard tariefsaanpassingen zoals deze voor de begroting 2009 van toepassing 
zijn. 

Juridische consequenties 
Voor het heffen van leges dient de gewijzigde legesverordening in werking te treden. 

Communicatie 
De gewijzigde verordening wordt op reguliere wijze bekend gemaakt. 

Aanpak / uitvoering 
Dit voorstel en concept-besluit tot het wijzigen van de Legesverordening van PBZ is tot stand gekomen in 
overleg met RWO en W H . 

Den Helder, september 2008 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

S. Hulman MSc , burgemeester 

H. Raasing , secretaris 
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