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Onderwerp:  Voorstel tot wijziging Verordening Leges 2012 

 
Gevraagd besluit: 
Vaststellen de verordening tot eerste wijziging van de Verordening Leges 2012 
 
 
Publiekssamenvatting 
Sloopmelding 
Op 1 april jl. is het Bouwbesluit 2012 van kracht geworden. De bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening 
omtrent slopen zijn vervallen. Op grond van het Bouwbesluit 2012 volstaat een sloopmelding. Hierdoor kunnen 
de tariefsbepalingen in de Verordening Leges 2012 die op dit slopen betrekking hebben vervallen. De 
Verordening Leges 2012 dient hierop te worden aangepast. 
 
Omzettingsvergunning 
Op basis van artikel 30 eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet, is het verboden zonder vergunning van 
het college een zelfstandige woning om te zetten in onzelfstandige woonruimtes. 
Voorgesteld wordt om in de Verordening Leges 2012 een tarief voor het verlenen van een vergunning tot 
omzetting van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten op te nemen. De arbeid wordt per 
vergunning geraamd op gemiddeld 3 uur. Als tarief wordt voorgesteld een bedrag van € 250,- te hanteren. 
 
In de modelverordening leges is hiervoor in Titel 1 Algemene dienstverlening, het Hoofdstuk 11 
Huisvestingswet, opgenomen. Voorgesteld wordt het huidige hoofdstuk 11 Telecommmunicatie, in de 
Verordening Leges 2012 te wijzigen in een nieuw hoofdstuk 11 met de titel Huisvestingwet. Hiertoe dienen de 
bestaande hoofdstukken 11, 12, 13 en 14 in Titel 1 van de legesverordening te worden vernummerd naar de 
hoofdstukken 12 t/m 15. 
 
 
Inleiding 
 
Sloopmelding 
Geen leges voor sloopmelding 
Voor de legesheffing is van belang dat de sloopvoorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening (hoofdstuk 
8) en uit een provinciale verordening zijn overgeheveld naar het Bouwbesluit 2012. Voortaan kan iemand 
volstaan met een sloopmelding (paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012). Voor het slopen gelden algemene 
voorschriften, ook als in het bouwwerk asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Het bevoegde gezag kan wel 
nadere voorschriften opleggen, maar dat zal enkel in uitzonderlijke gevallen gebeuren. Legesheffing voor het 
behandelen van de sloopmelding is niet mogelijk.  
De wijzigingen zijn 1 april 2012 ingegaan.  
 
Wel leges voor ‘sloopvergunningen’ die nodig blijven 
Voor het slopen van monumenten of bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht blijft een 
omgevingsvergunning nodig. De legesheffing daarvoor blijft dan ook bestaan (onderdeel 2..6 van de 
tarieventabel). Ook blijft een omgevingsvergunning nodig voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin 
dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder g, van de Wabo). Ook hiervoor blijven dus leges verschuldigd. 
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Leges voor omzettingsvergunning 
Voor de omzettingsvergunning is in de legesverordening nog geen afzonderlijk tarief opgenomen. Voor een te 
verlenen omzettingsvergunning voor de duur van maximaal 5 jaar geldt volgens hoofdstuk 14 van de 
Verordening Leges een tarief van € 66,-. In verband met de gewenste kostendekkendheid van te verlenen 
vergunningen wordt voorgesteld een afzonderlijk tarief voor omzettingsvergunningen op te nemen ten bedrage 
van € 250,-. 
 
 
Gevolgen voor tarieventabel leges 
- In verband met het bovenstaande vervalt onderdeel 2.7.2 (leges voor sloopvergunning op grond van 

artikel 8.1.1 van de bouwverordening); 
- Onderdeel 2.7 betreft hierdoor alleen nog de leges voor een omgevingsvergunning voor het slopen op 

grond van artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo; 
- De hoofdstukken 11 t/m 14 van titel 1,  Algemene dienstverlening,  worden vernummerd naar 

hoofdstukken 12 t/m 15; 
- Er wordt in Titel 1, Algemene dienstverlening, een nieuw hoofdstuk 11, Huisvestingswet, ingevoegd met 

daarin opgenomen het tarief voor het verlenen van een vergunning tot het omzetten van zelfstandige 
naar onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerst lid, onderdeel c, van de 
Huisvestingswet.  

 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het rechtmatig en kostendekkend (omzettingsvergunning) opleggen van gemeentelijke heffingen. 
 
 
Kader 
Gemeentewet 
Bouwbesluit en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
Huisvestingswet. 
 
 
Argumenten 
Sloopmelding 
Op basis van het Bouwbesluit 2012 is voor het slopen waarbij naar redelijke schatting de hoeveelheid 
sloopafval meer dan 10 m³ zal bedragen of asbest wordt verwijderd geen sloopvergunning meer vereist. 
Daarvoor in de plaats dienen de sloopwerkzaamheden te worden gemeld. Zowel voor sloopvergunningen en 
sloopmeldingen kent de Verordening Leges 2012 heffingen. Deze heffingen kunnen vanaf de datum van 
inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012, 1 april 2012, niet meer worden geheven.  
De legesverordening 2012 dient in overeenstemming te worden gebracht met de bovengenoemde gewijzigde 
regelgeving. 
Omzettingsvergunning 
Voor de omzettingsvergunning is in de legesverordening nog geen afzonderlijk tarief opgenomen. Voor een te 
verlenen omzettingsvergunning voor de duur van maximaal 5 jaar geldt volgens hoofdstuk 14 een tarief van  
€ 66,-. In verband met de gewenste kostendekkendheid van te verlenen vergunningen wordt voorgesteld een 
afzonderlijk tarief voor omzettingsvergunningen op te nemen ten bedrage van € 250, -.  
 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Niet onderzocht 
 
 
 
Financiële consequenties 
Ten aanzien van de sloopmeldingen 
Voor dit jaar is er in de begroting een bedrag van € 5600,- aan inkomsten sloopvergunningen geraamd. 
Dit bedrag is intussen gerealiseerd. Voor het jaar 2013 worden geen afzonderlijke inkomsten 
sloopvergunningen meer geraamd. 
 
De ingediende sloopmeldingen dienen echter wel te worden beoordeeld op ontvankelijkheid en inhoud. Er 
kunnen aan een sloopmelding nadere voorwaarden worden gesteld. Gelet op het belang van de veiligheid van 
slopen waarbij tevens asbest wordt verwijderd, wordt bij de gemeente Den Helder een gedane sloopmelding 
bevestigd met een verwijzing naar de voor de sloop relevante regelgeving. Vanuit het oogpunt van actieve 
informatievoorziening naar de burgers worden sloopmeldingen in de gemeente Den Helder evenals de 
voorgaande sloopvergunningen gepubliceerd. 
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Ten aanzien van de omzettingsvergunningen  
Het aantal te verlenen dit jaar te verlenen vergunningen wordt op circa 25 geraamd. De vergunningen gelden 
voor een periode van vijf jaar. Hoewel het effect positief is, leveren de te verlenen vergunningen voor de 
begroting geen jaarlijkse structurele inkomsten op. 
 
 
Communicatie 
nvt 
 
 
Realisatie 
Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit op 1 april jl. worden er al geen sloopvergunningen aangevraagd 
voor sloopactiviteiten waarbij geen beschermde monumenten of gebouwen in het beschermd stadsgezicht 
betrokken zijn. 
  
 
 
 
Den Helder, 28 augustus 2012. 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
 
 
 

 
 
secretaris 
H. Raasing 

 
 
 
 

 
 


