
 

 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 10 juni 2008 ; 
 
gelezen het advies van de commissie Bestuurlijke Zaken van 11 juni 2008 ; 
 
gelet op het bepaalde in 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 2008) 
 
Artikel I 
Hoofdstuk 5 van de bij de Legesverordening 2008 behorende tarieventabel wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
A. Het kopje “Verhogingen in verband met bestemmingsplanwijzigingen” en de daaronder 
vallende onderdelen 5.5.1. tot en met 5.5.5. worden vervangen door: 
 
Verhogingen in verband met projectbesluit of wijziging, ontheffing of afwijking bestemmingsplan 
 
5.5.1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning wordt 

verleend met toepassing van artikel 50 derde lid onder a of artikel 50 zesde lid van de 
Woningwet (ontwerp-bestemmingsplan), wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2., 
onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of 5.2.5. berekend bedrag verhoogd met : 

 
 
€ 102,75 
 

5.5.2. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning wordt 
verleend met toepassing van artikel 51, vierde lid van de Woningwet (beschermd 
dorpsgezicht) wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2., onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of 
5.2.5. berekende bedrag verhoogd met :  

 
 
€ 102,75 

5.5.3. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning wordt 
verleend met toepassing van 3.6., eerste lid onder c, 3.38, vierde lid, 3.22, 3.23 of 
6.12, zesde lid van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig artikel 
5.2.2., onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of 5.2.5. berekende bedrag verhoogd met : 

 
 
€ 206,00 

5.5.4. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning wordt 
verleend met toepassing van artikel 3.6., eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, 
wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2., onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of 5.2.5. 
berekende bedrag verhoogd met : 

 
 
€ 359,25 

5.5.5. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning wordt 
verleend met toepassing van artikel 3.10, 3.40 (projectbesluit) of 3.8 (herziening 
bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig artikel 
5.2.2., onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of 5.2.5. berekende bedrag, 
- bouwkosten tot € 45.000,00: 
 indien de bouwkosten minder bedragen dan € 45.000,00, verhoogd met : 
- bouwkosten vanaf € 45.000,00: 
 indien de bouwkosten € 45.000,00 bedragen of meer , verhoogd met: 
 vermeerderd met 1,44 % van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 45.000,00 te        
boven gaan. 

 

 
 

€  359,25 

 
€  359,25 

 
 
 
 

 



 

B. Onder het nieuwe kopje als bedoeld onder A. het volgende onderdeel toe te voegen: 
 
5.5.6. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een ontheffing wordt 

verleend  als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid van de Wet ruimtelijke ordening of 
artikel 50a, derde lid van de Woningwet wordt toegepast, wordt het overeenkomstig 
artikel 5.2.2., onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of 5.2.5. berekende bedrag verhoogd met : 
Deze verhoging vindt geen toepassing indien de met de ontheffing of de toetsing 
gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
(grondexploitatie) zijn of worden verhaald 

 
 
€ 102,75 

 
C. Onder het kopje “Aanlegvergunning” worden de onderdelen 5.9. tot en met 5.9.2. vervangen 
door: 
 
5.9. Onder aanlegkosten wordt in dit artikel verstaan: alle kosten (exclusief omzetbelasting) 

direct verband houdende met het werk, geen bouwwerk zijnde, of uit te voeren 
werkzaamheden. 

 

5.9.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel 
3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening 
(aanlegvergunningen),  
aanlegkosten tot € 22.500,00 
Indien de aanlegkosten minder bedragen dan € 22.500,00 : 
Aanlegkosten vanaf € 22.500,00 
Indien de aanlegkosten € 22.500,00 bedragen of meer, 
vermeerderd  met 0,515 % van de aanlegkosten 
 

 
 
 
 
€ 291,75 
 
€  291,75 

5.9.2. Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een 
aanlegvergunning wordt verleend met toepassing van artikel 3.6, eerste lid onder a of 
c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, 3.10 of 3.40 (projectbesluit) of 3.8 (herziening 
bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig 5..9.1. 
berekende verhoogd met : 

 
 
 
€  375,75 

 
D. Onder het kopje “Aanlegvergunning” toe te voegen het volgende onderdeel: 
 
5.9.3. Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een 

ontheffing wordt verleend met toepassing van artikel 6.12, zesde lid van de Wet 
ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig in 5.9.1. berekende bedrag verhoogd 
met:  
Deze verhoging vindt geen toepassing indien de met de ontheffing gepaard gaande 
kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of 
worden verhaald. 

 
 
 
€  102,75 

 
E.  Het kopje “Bestemmingswijzigingen” en de daaronder vallende onderdelen 5.10. tot en met 
5.10.2.  worden vervangen door: 
 
Bestemmingsplan wijziging/ontheffing/afwijking en ontheffing verbodsbepaling exploitatieplan  
 
5.10.1. Het tarief  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, 
van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor 
een bouwvergunning is vereist als bedoeld in 5.2.2., onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.5. en 
5.2.6., is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een 
aanlegvergunning is vereist als bedoeld in 5.9., bedraagt:  

 
 
 
 
 
€  342,75 

5.10.2. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het 
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a of tot het verkrijgen van 
een projectbesluit  als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder f of 3.38 (herziening 
bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een 
bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist als bedoeld in 5.2.2., 
onderscheidenlijk  5.2.3., 5.2.5. of 5.2.6.1., en geen sprake is van werken of 
werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning als bedoeld in 5.9. is vereist, 
bedraagt:   

 
 
 
 
 
 
 
€  456,50 
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F. Onder het nieuwe kopje als bedoeld onder E. toe te voegen het volgende onderdeel: 
 
5.10.3. Het tarief voor het behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als 
bedoeld in artikel 6.12, zesde lid van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen 
sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in 5.2.2., 
onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.5. of 5.2.6., is vereist en geen sprake is van werken of 
werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning als bedoeld in 5.9. is vereist, 
bedraagt: 
Deze verhoging vindt geen toepassing indien de met de ontheffing gepaard gaande 
kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of 
worden verhaald. 

 
 
 
 
 
 
€  102,75 

 
 
Artikel II   
1.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag dat de Wet van 20 oktober 2006, 

houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening), 
Staatsblad 566, en de Wet houdende Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de 
inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht 
(Invoeringswet Wet  ruimtelijke ordening), Kamerstukken 30938, in werking treden, welke 
dag tevens de datum van ingang van de heffing is. 

 
2.  Indien de inwerkingtreding van de verschillende artikelen of onderdelen daarvan van de in 

het eerste lid genoemde wetten verschillend wordt vastgesteld, volgen de in artikel I 
opgenomen tariefbepalingen of onderdelen daarvan deze inwerkingtreding voor zover deze 
betrekking hebben op die betreffende artikelen of onderdelen daarvan van deze wetten. 

 
3.  De tariefbepalingen of onderdelen daarvan van hoofdstuk 5 van de tarieventabel zoals deze 

luiden voor de in het eerste lid bedoelde datum, blijven van toepassing op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 24 juni 2008 
de griffier, de voorzitter, 
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