
 
 
Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 24 juni 2008 
Naam opsteller : Dick Minkman 
Informatie op te vragen bij : opsteller 
Portefeuillehouders : Jan Stam 
 
Onderwerp: Eerste wijziging van de Legesverordening 2008 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de 

heffing en invordering van leges (Eerste wijziging Legesverordening 2008). 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over de eerste wijziging van de Legesverordening als gevolg van de 
inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. 
  
Op 28 november 2006 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in het Staatsblad 
geplaatst (Stb. 2006,566). Deze wet zal de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 
gaan vervangen. De inwerkingtreding van de Wro is afhankelijk van de uitkomst van de 
beraadslagingen op 6 mei 2008 in de Eerste Kamer over de Invoeringswet Wet ruimtelijke 
ordening (EK 2007-2008, 30 938). Naar verwachting zal de nieuwe wet op 1 juli 2008 in 
werking treden. 
 
Deze wet heeft  ingrijpende gevolgen voor de besluitvorming over ruimtelijke plannen in de 
gemeente. Zo vervalt de mogelijkheid tot het verlenen van een vrijstelling op grond van 
artikel 19, eerste of tweede lid. Hiervoor in de plaats komt het zogenaamde “projectbesluit”. 
De procedure van het projectbesluit is gelijk aan die van het bestemmingsplan. Verder 
worden de binnenplanse vrijstellingen vervangen door ontheffingen. Voor de overige 
wijzigingen en de gevolgen daarvan wordt kortheidshalve verwezen naar onze memo aan 
uw raad van 29 april 2008 met de daarbij behorende Nota “De nieuwe wet ruimtelijke 
ordening in de gemeente Bergen”van 14 april 2008. Deze wijzingen (projectbesluit en 
ontheffingen van het bestemmingsplan) betekenen dat de nieuwe Wro ook gevolgen zal 
hebben voor de heffing van leges voor de daarvoor door de gemeente te verrichten 
diensten. 
 
De Wro heeft tevens gevolgen voor de invordering van de leges. In de eerste plaats moet 
het projectbesluit op grond van de Wro binnen een jaar nadat het besluit onherroepelijk is 
geworden, worden ingepast in het bestemmingsplan. Deze termijn kan met twee en in 
sommige gevallen met vier jaar worden verlengd. Als de inpassing in het bestemmingsplan 
niet tijdig gebeurt, schort dit de bevoegdheid om leges te vorderen voor diensten die 
verband houden met het projectbesluit op. Als het projectbesluit zes maanden na het 
verstrijken van de termijn nog niet in het bestemmingsplan is ingepast, vervalt de 
invorderingsbevoegdheid (artikel 3.13, vierder lid Wro).   
 
Verder is in de Wro bepaald dat als een bestemmingsplan meer dan tien jaar oud is, de 
bevoegdheid vervalt om de leges in te vorderen voor bouwvergunningen en dergelijke die 
verband houden met dat bestemmingsplan. 
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

In verband met genoemde gevolgen voor de heffing van de leges voor diensten verricht op 
grond van de Wro en de verwachte inwerkingtreding van deze wet per 1 juli 2008 is het 
noodzakelijk om de Legesverordening dienovereenkomstig aan te passen. De 
inwerkingtreding van deze wijziging wordt afhankelijk gesteld van de inwerkingtreding van 
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet.  
 
Door in te stemmen met dit raadsvoorstel tot de wijziging van de Legesverordening zal de 
heffing van leges voor diensten als bedoeld in artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b van 
de Gemeentewet die worden verricht ter uitvoering van de nieuwe Wro, worden veilig 
gesteld indien deze nieuwe wetgeving in werking treedt per 1 juli 2008. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl.   
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De wijziging van de Legesverordening brengt met zich mee dat na de inwerkingtreding 
hiervan leges kunnen worden geheven op diensten die de gemeente verricht in het kader 
van de uitvoering van de nieuwe Wro. De burgers en bedrijven zullen hiermee rekening 
moeten houden bij het indienen van aanvragen betreffende ruimtelijke plannen. 

 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Als gevolg van de nieuwe wetgeving op het beleidsterrein ruimtelijke ordening dienen de 
leges voor diensten die worden verricht in het kader van de realisering van ruimtelijke 
plannen te worden aangepast. Indien de gemeente hiertoe niet overgaat kunnen er na de 
inwerkingtreding van de Wro geen leges meer worden geheven.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na vaststelling wordt deze eerste wijziging van de Legesverordening op de gebruikelijke 
wijze bekendgemaakt.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Na de inwerkingtreding van de eerste wijziging van de Legesverordening kunnen zoals 
hiervoor reeds aangegeven leges worden geheven voor diensten verricht in het kader van 
de uitvoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
In het kader van de aanpassing van de Legesverordening aan de nieuwe Wro heeft de VNG 
op 2 april 2008 een aangepaste VNG- model legesverordening toegezonden aan alle 
gemeenten. Deze modelverordening is gebaseerd op het zogenaamde Model transparante 
bouwgerelateerde leges. De gemeente heeft dit model nog niet geïntegreerd. Naar 
verwachting zal dit vanaf 2009 wel een feit zijn. Dit betekent dat de bouwgerelateerde leges 
in de Legesverordening  2008 alsmede in deze eerste wijziging (nog) niet in 
overeenstemming zijn met genoemd Model. Als gevolg hiervan zijn de wijzigingen uit de 
Model-Legesverordening van de VNG vertaald naar de Legesverordening van de gemeente 
Bergen 2008. Bij deze eerste wijziging is daarom aangesloten op de keuzes die gemaakt 
zijn bij de vaststelling van de huidige Leges-verordening 2008. De tarieven van de 
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betreffende leges zijn daardoor vooralsnog gelijk aan de tarieven zoals deze nu gelden voor 
de bestaande vrijstellingsprocedures. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Na de inwerkingtreding van de eerste wijziging van de Legesverordening kunnen zoals 
hiervoor reeds aangegeven leges worden geheven voor diensten verricht in het kader van 
de uitvoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. 
 
 
Bijlagen: - ontwerp-raadsbesluit  
 
 
 
Bergen, 10 juni 2008  
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


