
Toelichting op wijzigingen Legesverordening:
- Artikel 4, onderdeel h. laten wij vervallen, omdat de activiteiten die wij hierin vrijstellen van leges, 

niet vergunningplichtig zijn. Hier worden dus ook geen leges voor geheven.

Toelichting op wijzigingen Tarieventabel:
- Titel 1, hoofdstuk 13 (Winkeltijdenwet) verplaatsen wij naar Titel 3, hoofdstuk 5. Het Europese Hof 

van Justitie heeft beslist dat detailhandel in goederen een ‘dienst’ is in de zin van de 

Dienstenrichtlijn. Leges die worden geheven voor diensten vallen onder Titel 3.
- Artikel 1.14.3.1: Er bestond nog geen apart tarief voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel bij de in onderdeel 1.14.3 bedoelde vergunning. Dit 

tarief hebben wij opgenomen in de Tarieventabel, omdat wij wel werk verrichten voor het in 

behandeling nemen van deze aanvraag.  
- Artikel 1.17.1.1: Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

beschikking/ontheffing/stuk bedroeg € 10,88. Dit tarief hebben wij opgehoogd naar € 101,50, 

waarmee het gelijk getrokken is met artikel 1.17.1.2.
- Artikel 2.3.7.2: Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor wat betreft planologisch strijdig gebruik zoals bedoelt in artikel 2.12, 

eerste lid, sub a onder 2 (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) was in geval van 

sommige kleine bouwwerken in verhouding erg hoog. Wij hebben daarom een onderscheid 

gemaakt tussen kleine bouwactiviteiten waarvoor de bouwkosten minder dan € 25.000 euro 

bedragen, en de grotere bouwactiviteiten waarvoor de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen. 

Op die manier voorkomen wij dat de leges buitenproportioneel hoog zijn voor een relatief kleine 

bouwactiviteit.
- Artikel 2.11.1: De Crisis- en herstelwet biedt de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe 

projecten. Daarvoor moet een project worden aangemeld bij het Ministerie Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties en uiteindelijk worden opgenomen in het Besluit uitvoering Crisis- en 

herstelwet. Het project dat wij hebben aangemeld maakt het bouwen van bepaalde bouwwerken 

vergunningsvrij. Dit project bevat ook het voorstel om het bouwen van een vrijstaande woning of 

een twee-onder-een-kapwoning vergunningsvrij te maken. Om de veiligheid van de bouwwerken 

te borgen, toetsen wij ieder nieuw initiatief wel aan het Bouwbesluit. Hiervoor brengen wij een deel 

van de leges voor een omgevingsvergunning in rekening. Wij verrichten immers wel werk voor de 

toetsing aan het Bouwbesluit, maar wij toetsen niet meer aan het bestemmingsplan en de 

redelijke eisen van welstand. Vooruitlopend op de mogelijke opname van ons project in het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet nemen wij in de tarieventabel een tarief op voor de toetsing van 

voornoemde woningen aan het Bouwbesluit. 
- Artikel 2.11.2: Wij hebben als pilot voor de omgevingswet een parapluvergunning verleend voor 

een terrein aan de Rijnlanderweg (de Valley). Op dit terrein willen wij nieuwe initiatieven 

stimuleren zonder telkens opnieuw voor ieder initiatief een omgevingsvergunning te verlenen. 

Daarom hebben wij een brede omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik verleend. 

Om de veiligheid van de bouwwerken te borgen, toetsen wij ieder nieuw initiatief wel aan het 

Bouwbesluit. Hiervoor brengen wij een deel van de leges voor een omgevingsvergunning in 

rekening. Wij verrichten immers wel werk voor de toetsing aan het Bouwbesluit, maar wij toetsen 

niet meer aan het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand.
- Artikel 3.1.5.3: De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van 

een exploitatievergunning in de zin van de APV zijn opgenomen in artikel 3.1.1.3. Artikel 3.1.5.3 is 

daarmee overbodig en daarom laten wij dit artikel vervallen.
- Titel 3, hoofdstuk 2: Wij hebben de artikelen en de bijbehorende tarieven voor evenementen nog 

niet aangepast, in afwachting van het nieuwe evenementenbeleid. Zodra dit beleid is vastgesteld 

kijken wij opnieuw naar de tarieven voor het organiseren van evenementen en passen wij deze 

tarieven indien nodig aan.



- Artikel 3.5.1: Per 1 januari 2018 is de Brandbeveiligingsverordening komen te vervallen. Door het 

vervangen van de vergunningplicht door een meldingsplicht vervalt de mogelijkheid om leges te 

heffen. Wij hebben daarom artikel 3.5.1 laten vervallen.


