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 2012 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 3-04-2012 

Onderwerp:  Verordening tot 1e wijziging van 

de Legesverordening 2012 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2012 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening over slopen vervallen. Op 

grond van het Bouwbesluit 2012 volstaat een sloopmelding. Het Bouwbesluit 2012 

treedt op 1 april 2012 in werking.  

1.b Voorgeschiedenis 

 Wijzigen sloopvergunningstelsel in de bouwverordening in een sloopmelding op   

          grond van het Bouwbesluit 2012.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Bij de sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012 volstaat in de meeste   

           gevallen een ontvangstbevestiging. Legesheffing is niet mogelijk, ook niet als het   

           bevoegde gezag nadere voorschriften oplegt. Er is geen sprake van  

          dienstverlening waarvoor legesheffing mogelijk is. De tariefbepalingen in de  

          Legesverordening 2012 die op dit slopen betrekking hebben vervallen.  

2 Beoogd effect 

Deregulering en verminderen administratieve lasten via algemene, landelijke  

voorschriften.  

 

3 Argumenten 

In een aantal situaties blijft  een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. In deze  

gevallen is legesheffing gehandhaafd.  Dat geldt voor beschermde monumenten, in een 

aangewezen stads- of dorpsgezicht gelegen bouwwerken  en als dat in een 

bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald.   

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De VNG ledenbrief is gehanteerd. De Tarieventabel van de Legesverordening 2012 is op 

het onderdeel sloopactiviteiten, regel 2.3.7 van de Tarieventabel, aangepast  

overeenkomstig de VNG voorstellen. De overige voorstellen zijn niet van toepassing op de  

Legesverordening 2012. De tekst is al zodanig geredigeerd dat het vervallen van de  

legesheffing voor de sloopmelding geen aanpassing meer behoeft. Overigens houdt de  

inwerkingtreding van Bouwbesluit in dat de legesheffing voor sloopmeldingen van 



Pagina 2 van 3 Versie Nr. 1 

Registratienr.: 2012i00670  Agendapunt  10 

 2012 VOORSTELLEN     

rechtswege vervalt. De wijziging van de Legesverordening 2012  brengt de inhoud in 

overstemming met de geldende regelgeving.      

Op grond van artikel 10 van de Legesverordening hebben wij gebruik gemaakt van de ons 

toegekende bevoegdheid de Legesverordening 2012 te wijzigen in verband met een 

tariefsverlaging. In Hoofdstuk 2 Reisdocumenten, regel 1.2.1.2 en 1.2.1.3,  is het tarief 

veranderd van € 58,02 en € 52,10 in € 48,70.  

( voorgeschreven o.g.v. van besluit Min. BZK , Stb. 2011, 581 ) 

In de Tarieventabel Hoofdstuk 18, Telecommunicatie hebben wij in regel 1.18.1.1 de  

onjuiste aanhaling van regel 5.15.1 gewijzigd in 1.18.1. Het betreft een wijziging van zuiver  

redactionele aard, die wij op grond van art. 10 van de Legesverordening kunnen 

aanbrengen.    

 

5 Milieu 

Nvt 
 
6 Communicatie en participatie 

Via het Omgevingsloket 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Tegenover het derven aan legesinkomsten staat een verlaging van de gemeentelijke  

kosten. De besparing bestaat uit: 

- het is niet meer nodig in elk individueel geval een volledige besluitvormingsprocedure die 

uitmondt in een beschikking te doorlopen; 

- voortaan per geval is te beslissen hoe met  een ontvangen sloopmelding wordt  

omgegaan; 

- de gemeente publicatiekosten bespaart doordat de sloopmelding niet hoeft te worden 

gepubliceerd.   

 

8 Evaluatie 

Het omgevingsrecht is in bewerking. De planning van het Ministerie van I en M is gericht 

op parlementaire behandeling in 2014. In het kader van administratieve  

lastenvermindering voor burger en overheid kan legesheffing daarbij aan de orde komen, 

doordat ( omgevings-)vergunningstelsels omgezet worden in rechtstreeks werkende en na 

te komen voorschriften en meldingsverplichtingen.   

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen - Jansen 

 
 
 
Bijlagen:  - Verordening tot 1

e
 wijziging van de Legesverordening 2012 RVS 14052012 
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              - Verordening tot 1
e
 wijziging van de Legesverordening 2012 RBS 14052012 

              - VNG ledenbrief, wijziging modelverordening leges, Lbr 12/019 


