
  

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Vaststellen (3° wijziging) legesverordening 2015 met terugwerkende kracht 

per 1 januari 2015 

  

  

Voorstel: 1. Voor een projectbesluit dat valt binnen de door de raad aangewezen 

  

categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 

noodzakelijk is, een tarief van € 303,35 in plaats van € 951,55 leges in 

rekening brengen 

2. Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en 

het Besluit omgevingsrecht (Bor) overeenkomstig aanpassen in de 

legesverordening 

3. Met ingang van september 2015 een pilot te starten waarbij de mogelijk- 

heid wordt geboden om reisdocumenten, Nederlandse identiteitskaarten 

en rijbewijzen aan huis te bezorgen 

  

1 SAMENVATTING 

Hieronder lichten wij uw raad het bovenstaande voorstel puntsgewijs toe. 

Ad. 1: 

Ad. 2: 

Ad. 3: 

Door de hernieuwde gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied 

Hof van Twente”, moet elk bouwplan waarbij sprake is van een toename van de 

ammoniakemissie een projectbesluit worden genomen. Voorwaarde is wel dat het 

bouwplan voldoet aan de bouwregels (al dan niet met gebruikmaking van binnenplanse 

afwijkingsbevoegdheden) van het bestemmingsplan en er een Natuurbeschermingswet 

(NB-wet) vergunning dan wel een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven door 

de provincie. Aan de gemeenteraad is gevraagd om deze agrarische bouwplannen aan 

te wijzen als categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 

noodzakelijk is. Zodra deze categorie van gevallen is aangewezen staat de ruimtelijke 

motivatie, die nodig is om een projectbesluit te kunnen nemen, vast. De werkzaam- 

heden voor het team Fysieke Leefomgeving zijn daardoor gering en kunnen vergeleken 

worden met de hoeveelheid werk voor een reguliere buitenplanse afwijking. 

Voorgesteld wordt om de legeskosten voor een projectbesluit die valt binnen de door 

de gemeenteraad aangewezen categorie van gevallen, vast te stellen op € 303,35. 

Op 1 november 2014 is de gewijzigde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) in werking getreden. Gelijktijdig is ook de Besluit omgevingsrecht (Bor) 

aangepast. Vanaf dat moment is het mogelijk om een tijdelijke omgevingsvergunning te 

verlenen voor een periode van maximaal 10 jaar. Met deze wijziging, in de Wabo en de 

Bor, zijn ook de wetsartikelen vernummerd. Door deze vernummering kloppen de 

verwijzingen in de legesverordening naar de Wabo niet meer. Voorgesteld wordt om de 

verwijzingen aan te passen naar de juiste artikelen en de verhogingen van een tijdelijke 

vergunning aan te passen van 2-3-4-5 jaar naar 4-6-8-10 jaar. 

Met ingang van september 2015 willen wij een pilot beginnen waarbij burgers hun 

reisdocumenten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen aan huis kunnen laten 

bezorgen voor € 4,95 voor één document en € 9,90 voor gelijktijdig bezorgen van 

meerdere documenten voor één persoon, een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde 

adres. 

  



  

2 VOORGESCHIEDENIS 

Nv.t. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

De legesverordening is gebaseerd op artikel 229 van de Gemeentewet. Verder zijn de Wabo 

en de Bor van belang. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Ad. 1 De gevallen waar uw raad categorie van gevallen heeft aangewezen waarvoor geen 

verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk zijn, € 303,35 in plaats van € 951,55 

leges in rekening te brengen. 

Ad. 2 In verband met de wetswijziging van de Wabo en de Bor dient de legesverordening 

aangepast te worden om de verwijzingen naar de Wabo synchroon te laten verlopen. 

Ad. 3 Om de pilot voor het aan huis bezorgen van reisdocumenten, Nederlandse 

identiteitskaarten en rijbewijzen in september 2015 te starten dient de legesverordening 

hiervoor aangepast te worden. Dit onderdeel zal niet met terugwerkende kracht in 

werking treden maar met ingang van september 2015. 

De volgende aanpassingen in de tarieventabel van de legesverordening zijn 

noodzakelijk: 

- onderdelen 2.3. 1 t/m 2.3.1.6.4.5: Deze onderdelen zijn tekstueel aangepast 

conform gewijzigd wetgeving; 

- onderdeel 2.3.3.3: Dit onderdeel is vernummerd naar 2.3.3.3.1 en 2.3.3.3.2; 

- onderdeel 2.3.3.4: Dit onderdeel is tekstueel aangepast conform gewijzigd wetgeving; 

- onderdeel 2.3.4.3: Dit onderdeel is vernummerd naar 2.3.4.3.1 en 2. 2; 

- onderdeel 2.3.4.4: Dit onderdeel is tekstueel aangepast conform gewijzigd wetgeving; 

- onderdelen 1.2.7 t/m 1 Deze onderdelen zijn toegevoegd in het kader van thuis 

bezorgen van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten; 

- onderdelen 1.3.4 t/m 1.3.4.4: Deze onderdelen zijn toegevoegd in het kader van thuis 

bezorgen van rijbewijzen. 

  

  

  

    

  

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

De wijzigingen hebben geen invloed op de werkwijze. 

4.C Wat mag het kosten? 

Ad.1en2 

Er zijn geen extra kosten omdat de werkzaamheden voor het team Fysieke Leefomgeving 

minder worden, het lagere tarief wordt hiermee gecompenseerd. 

Ad.3 

De bezorgkosten worden niet kostendekkend middels de legesverordening opgelegd. De 

prognose is dat er over de periode september t/m december 2015 € 5.524,74 (na aftrek van 

opbrengst € 3.555,60) aan kosten overblijven. Voor 2015 zullen deze kosten worden gedekt uit 

de begroting van Burgerzaken. Hiervoor zal het overschot van de tegemoetkoming die voor het 

experiment centraal tellen door BZK beschikbaar is gesteld worden ingezet, zie raadsmemo 

van 19 mei 2015, tesz 545922. 

4.D Wat is het alternatief? 

Ad. 1 

Alternatief is om het tarief niet te verlagen van € 951,55 naar € 303,35. Het vorenstaande zou 

echter betekenen dat de evenredigheid tussen de opgelegde leges en de gemaakte kosten 

wegens de (geringe) werkzaamheden zal ontbreken. 



4.E Wat is het risico? 

Ad.1en2 

Er zijn geen risico's te verwachten met het doorvoeren van de in dit raadsvoorstel aangegeven 

wijzigingen in de legesverordening. 

Ad. 3 

Wanneer voor het thuis bezorgen van een document een persoon niet aanwezig is kunnen met 

het huidige voorstel hiervoor geen extra leges in rekening gebracht worden. Uit ervaringen van 

andere gemeenten blijkt echter dat dit nagenoeg niet voorkomt. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Na vaststelling door de gemeenteraad de legesverordening op de voorgeschreven wijze 

publiceren, online beschikbaar stellen via de site www.hofvantwente.nl, www.overheid.nl en 

ter inzage leggen. De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van 

de bekendmaking met terugwerkende kracht per 1 januari 2015. De verordening is algemeen 

bindend en staat niet open voor bezwaar. 

  

5 COMMUNICATIE 

Zie hiervoor punt 4.F. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

Ù de burgepmeester, 

        

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

. Nauta-van Moorsel MPM 
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