RAADSBESLUIT
Onderwerp:

Dagtekening:

Legesverordening 2010, 1e wijziging

1 juni 2010

Nummer:

De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 april 2010;
gehoord het advies van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL van 19 mei 2010;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges
(Eerste wijziging Legesverordening 2010)

Artikel I

Titel 2 Omgevingsvergunning
A.
Onderdeel 2.1.1.2 van de bij de Legesverordening behorende tarieventabel wordt
vervangen door:
2.1.1.2
bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in
paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989),
voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een
raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in
het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad
laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel
of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze
titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in
het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot
stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag
betrekking heeft. Indien de raming van de bouwkosten
onvoldoende onderbouwd is, dan wordt voor de berekening van
de bouwkosten c.q. de herbouwkosten als leidraad gehanteerd
het door het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB)
gehanteerde "Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekening
voor de bouwleges-toets" van onderhavig jaar.
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B.

Onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.1.6 van de bij de Legesverordening behorende
tarieventabel wordt vervangen door:

2.3.1
2.3.1.1

2.3.1.1.1

2.3.1.1.2

2.3.1.1.3

2.3.1.1.4

2.3.1.1.5

2.3.1.1.6

Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief € 186,00 welk bedrag
verhoogd wordt met:
Bij een bedrag aan bouwkosten van € 5.000,= of minder, € 22,=
over elk geheel bedrag van € 500,00 met een minimum van
€ 50,00.
Bij een bedrag aan bouwkosten van € 5.001,00 tot en met
€ 15.000,00, € 220,00 verhoogd met € 20,= voor elk geheel
bedrag van € 500,= boven de € 5.000,00.
Bij een bedrag aan bouwkosten van € 15.001,00 tot en met
€ 30.000,00, € 620,00 verhoogd met € 17,= voor elk geheel
bedrag van € 500,= boven de € 15.000,00.
Bij een bedrag aan bouwkosten van € 30.001,00 tot en met
€ 50.000,00, € 1.130,00 verhoogd met € 15,= voor elk geheel
bedrag van € 500,= boven de € 30.000,00.
Bij een bedrag aan bouwkosten van € 50.001,00 tot en met
€ 100.000,00, € 1.730,00 verhoogd met € 12,= voor elk geheel
bedrag van € 500,= boven de € 50.000,00.
indien de bouwkosten € 100.001,00 of meer bedragen,
€ 2.930,= verhoogd met € 10,00 voor elk geheel bedrag van
€ 500,00 boven de € 100.000,00 met een maximum van
€ 250.000,=.

Artikel II
1.
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) in werking treedt
en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De
datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing
voor die titel.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als Eerste wijziging legesverordening 2010.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten
d.d. 1 juni 2010.
De raad voornoemd,
de griffier,
ir. C.W.J.B. Verborg

de burgemeester,
ir. J. Beenakker

dict: i.maas@asten.nl
typ: RV.ID.10.AC.002
coll:
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