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Samenvatting
Voorgesteld wordt om de tweede wijziging van de Legesverordening 2010 vast te stellen. De
Crisis- en herstelwet is op 31 maart 2010 in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor
de legesverordening en de uitvoering daarvan. De Legesverordening is hier nu op aangepast.

Beslispunten
De tweede wijziging Legesverordening 2010 vaststellen conform het bijgevoegde raadsbesluit.

Inleiding
De Crisis- en herstelwet (CHW) heeft gevolgen voor de heffing en de invordering van leges.
1. Heffing (wijziging legesverordening)
Voor woningbouwprojecten en voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen projecten
kan de gemeenteraad op verzoek of ambtshalve een projectuitvoeringsbesluit nemen (artikel
2.9 en 2.10 CHW). Het projectuitvoeringsbesluit vervangt de bestaande vergunningen,
ontheffingen, vrijstellingen of andere besluiten die zonder de Crisis- en herstelwet voor de
ontwikkeling en verwezenlijking voor het project nodig zouden zijn. In veel gevallen zal sprake
zijn van grondexploitatie, waarop afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van
toepassing is. Een groot aantal kostencomponenten moet in deze gevallen via het
exploitatieplan worden verhaald (afdeling 6.4 Wro; artikel 6.2.4 Besluit ruimtelijke ordening).
De gemeente zal alleen overgaan tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als dit
kostenverhaal verzekerd is.
Als een verzoek tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit wordt gedaan, kan de
gemeente voor de (administratieve) behandeling van dat verzoek leges heffen. Hiervoor is het
nodig de legesverordening te wijzigen. Het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van
de bestaande vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en andere benodigde besluiten. De
toetsingskaders blijven echter van kracht, tenzij het projectuitvoeringsbesluit op grond van
wet of verordening anders bepaalt (artikel 2.10, vijfde lid, CHW). In verband hiermee hebben
wij bij de tariefstelling aangesloten bij de in de tarieventabel opgenomen tarieven die voor de
vergunningen, ontheffingen en dergelijke verschuldigd zouden zijn geweest als de CHW niet
zou gelden. Voor de overzichtelijkheid hebben wij de tariefbepaling in artikel 5 opgenomen. Bij
die keuze hebben de volgende overwegingen meegespeeld:
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- De CHW treedt eerder in werking dan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(omgevingsvergunning). De legesverordening kent nog overgangsrecht totdat de Wabo in
werking treedt (oude hoofdstuk 5, bouwgerelateerde leges, van de tarieventabel is nog van
toepassing; na inwerkingtreding van de Wabo is titel 2 van de tarieventabel van toepassing).
- De CHW geldt voor het grootste deel tot 1 januari 2014.
2. Wijzigingen invordering
2.1 Opschorting invorderingsbevoegdheid
De CHW wijzigt de bepalingen in de Wro en de Wabo over het opschorten van de
invorderingsbevoegdheid als een projectbesluit, onderscheidenlijk omgevingsvergunning
waarbij van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, niet tijdig in het
bestemmingsplan of de beheersverordening is ingepast (artikelen 3.13 en 3.40 Wro; artikel
2.9 en nieuw 2.9a Wabo). Dat moest binnen het jaar gebeuren. Na 18 maanden verviel zelfs
de invorderingsbevoegdheid. Die regeling wordt nu anders:
De bevoegdheid tot het invorderen van leges wordt opgeschort tot het tijdstip waarop het
projectbesluit, onderscheidenlijk de omgevingsvergunning langs elektronische weg
beschikbaar is gesteld, overeenkomstig de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
gestelde regels. De bevoegdheid vervalt indien het besluit niet binnen twee maanden op de
voorgeschreven wijze beschikbaar is gesteld.
Gedoeld wordt hierbij op de digitale raadpleegbaarheid van planologische besluitvorming. De
materiële inhoud van het projectbesluit, onderscheidenlijk de omgevingsvergunning zal
daarom op zodanige wijze elektronisch beschikbaar moeten worden gesteld dat deze door een
ieder kan worden geraadpleegd als hij het elektronisch bestemmingsplan raadpleegt. (De
gemeente heeft sinds 1 januari 2010 de verplichting om de inhoud van (ruimtelijke) visies,
plannen, besluiten en verordeningen in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast
te stellen. Voor de digitale vormgeving van deze ruimtelijke instrumenten is een pakket
(digitale) standaarden ontwikkeld, dat is verankerd in de Regeling standaarden ruimtelijke
ordening 2008.)
Als sprake is van leges voor dienstverlening met betrekking tot een reconstructieplan als
bedoeld in de Reconstructiewet concentratiegebieden geldt de volgende (oude)
opschortingsregeling: de bevoegdheid om leges in te vorderen wordt opgeschort tot het tijdstip
waarop het bestemmingsplan of de beheersverordening is vastgesteld overeenkomstig het
reconstructieplan. Dat moet binnen één jaar gebeuren. De invorderingsbevoegdheid vervalt
indien het bestemmingsplan dan wel de beheersverordening niet binnen zes maanden na het
verstrijken van die jaartermijn is vastgesteld (artikel 3.9a CHW; nieuw artikel 27a
Reconstructiewet concentratiegebieden).
2.2 Zekerheidsstelling
Als voor de versnelde uitvoering van lokale en (boven)regionale projecten met nationale
betekenis (afdeling 7 CHW) de gemeenteraad een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro
neemt, kan hij daaraan het voorschrift verbinden dat financiële zekerheid wordt gesteld voor
het betalen van de verschuldigde leges voor de gemeentelijke dienstverlening die verband
houdt met het projectbesluit (artikel 2.23 CHW). In het voorschrift wordt het bedrag
aangegeven waarvoor de zekerheid in stand moet worden gehouden. Ook kan het voorschrift
inhouden dat hiervoor een verzekering wordt gesloten en in stand gehouden.
3. Inwerkingtreding
De wijziging van de legesverordening werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding
van de CHW (31 maart 2010). Deze datum is ook de datum van ingang van de heffing. Wij
vinden terugwerkende kracht gerechtvaardigd, omdat sprake is van een bijzondere
omstandigheid. Deze omstandigheid is hierin gelegen dat de wet pas op 24 maart 2010 door
de Eerste Kamer is aangenomen en op 30 maart 2010 in het Staatsblad is gepubliceerd (Stb.
2010, nrs. 135, 136 en 137). Aan gemeenten moet een redelijke tijd worden geboden hun
regelgeving aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

Wat willen we bereiken
n.v.t.

Wat gaan we daarvoor doen
Om de verordening rechtsgrond te verschaffen wordt na de vaststelling van deze verordening
een publicatie in het Peelbelang opgenomen dat de raad deze verordening heeft vastgesteld.
Mogelijke Alternatieven
N.v.t.
Risico’s
N.v.t.
Wat mag het kosten
N.v.t.
Bijgaand treft u aan:
Het concept-raadsbesluit tweede wijziging Legesverordening 2010.
Voor u ligt ter inzage:
•
•
•

Legesverordening 2010, inclusief bijbehorende tarieventabel..
Informatie VNG
Verslag van de commissie Algemene Zaken & Control d.d. 19 mei 2010

dict : i.maas@asten.nl
type : RV.ID.10.AC.003
coll :

