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Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Bijgaand bieden wij u de legesverordening 2015 aan. 

2. Achtergrond 
De legesverordening is in overleg met diverse interne afdelingen tot stand gekomen. Het uitgangspunt bij 
leges is, dat deze kostendekkend dienen te zijn. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een tijdsbesteding 
per verleende dienst. In enkele gevallen wordt een wettelijk tarief in rekening gebracht. De tarieven 
waarvan geen tijdsbesteding berekend zijn, zijn verhoogd met 1,5 X. In enkele gevallen worden de 
werkelijke kosten in rekening gebracht. 

3. Overwegingen 
De leges voor een omgevingsvergunning vormen de belangrijkste inkomstenpost onder de leges. Voor 
2015 dienen de leges omgevingsvergunning ten aanzien van bouwactiviteiten niet verhoogd te worden, 
omdat ze reeds kostendekkend zijn. Alleen de kosten voor aanlegactiviteiten zijn aangepast. 

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 
De landelijke tarieven voor reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart worden jaarlijks 
vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op dit moment zijn de 
tarieven door het Ministerie voor 2015 nog niet bekend gemaakt. In verband hiermee zijn in het 
conceptraadsbesluit/tabellenlijst de huidige tarieven vermeld. Mochten de nieuwe tarieven voor de datum 
van uw besluitvormende vergadering bekend worden, zal het conceptraadsbesluit worden aangepast. 
Indien na de besluitvormende vergadering de nieuwe tarieven bekend worden, zal u t.z.t. een nieuw 
raadsbesluit ter kennisname worden voorgelegd met een korte toelichting. 

Legesheffing voor werkzaamheden ten aanzien van vergunningvrij bouwen 
Op 1 november 2014 is het nieuwe vergunningvrije bouwen in werking getreden. Deze wetswijziging heeft 
een grote impact. Ten eerste, omdat het er niet eenvoudiger op wordt, maar anderzijds ook dat waar het 
gaat over het buitengebied en de grotere percelen in een gemeente, de vergunningvrije mogelijkheden 
een stuk minder worden dan nu het geval is, en dit in tegenstelling is tot wat er in de landelijke media 
hierover was aangekondigd en reeds was verschenen. 

Gezien de complexiteit van de nieuwe regeling is het aan de balie/frontoffice heel vaak niet meer mogelijk 
om zonder dossierkennis antwoord te geven op de vraag of iets vergunningvrij kan worden gebouwd. Dit 
komt, omdat nu alle aanwezige bebouwing een relatie heeft met het kunnen beantwoorden van die vraag. 
Daarnaast is voor het bepalen van de vergunningsvrije bouwmogelijkheden de oppervlakte van het 
bebouwingsgebied van belang. Dit is meestal niet eenvoudig te bepalen als bijv. een perceel aan een 
bochtige weg ligt. Bouwwerken (deels) buiten dit bebouwingsgebied hoeven, voor zover ze buiten het 
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bebouwingsgebied liggen, niette worden meegenomen in deze oppervlakteberekening. De 
beantwoording van de vraag of iets vergunningvrij kan worden gebouwd kost daardoor meer tijd dan het 
geval is bij de regeling die tot 1 november 2014 van toepassing is. 

Praktijkervaring 
De huidige (op basis van de regeling vóór 1 november 2014) gemiddelde vergunningsvrije toets kost de 
afdeling Publiekszaken gemiddeld circa een half uur. Het toetsen van dezelfde vraag aan de nieuwe 
wetgeving daarentegen neemt, zo is uit 'proefdraaien gebleken' momenteel gemiddeld ruim 4 uur in 
beslag. Hierbij is de belasting ten aanzien van het aanleveren van de dossiers en de tijd voor een vraag 
van de burger naar aanleiding van ons antwoord nog niet eens meegenomen. Dit brengt met zich mee, 
dat een vraag of iets vergunningvrij mag worden gebouwd in 9 van de 10 gevallen niet meer aan de balie 
beantwoord zal kunnen worden. De vraag moet dan mee naar de backoffice van de afdeling 
Publiekszaken worden genomen ter uitwerking tussen de reguliere werkzaamheden door. 

Momenteel komen circa 10 van dit soort vragen/verzoeken per week binnen. Dit levert een belasting voor 
de werkvloer op van circa 40 uur per week (10x4uur). Het aantal aanvragen om een 
omgevingsvergunning zal door de nieuwe regeling mogelijk ook wat afnemen. Het is echter de vraag in 
welke hoedanigheid. Zoals hierboven reeds is aangegeven zijn de vergunningsvrije mogelijkheden niet in 
alle gevallen een verruiming. Indien het aantal aanvragen door de wetswijziging afneemt, zal er mogelijk 
ruimte ontstaan voor het behandelen van de vergunningvrije vragen/verzoeken. 

Huidige legesverordening 2014 
Onze legesverordening is momenteel zo opgesteld dat het uitzoeken van dit soort vragen kosteloos is 
voor de burger. Daarnaast worden er geen legeskosten in rekening gebracht indien uit een vooroverleg of 
vergunningsaanvraag blijkt, dat deze vergunningsvrij is. 

Indien het aantal vergunningsaanvragen (zoals wordt verwacht) terug loopt, komen er minder leges 
binnen. Echter zal de vrijgekomen tijd benodigd zijn voor het beantwoorden van de vergunningsvrije 
vragen/verzoeken. Mocht het aantal vergunningsaanvragen niet of nauwelijks teruglopen, neemt de 
werkvoorraad toe. 

In rekening brengen van leges voor verzoeken tot het oprichten van vergunningvrije bouwwerken 
Wij stellen u voor voortaan kosten in rekening te brengen voor de behandeling van verzoeken tot het 
oprichten van bouwwerken zonder vergunning. 
In het conceptraadsbesluit zijn hiertoe bepalingen opgenomen alsmede een behandeltarief van 0 193,65 
opgenomen per verzoek. 

Opname vrijstellingsbepaling 
In het WelzijnsSubsidiebeleid 2013 - 2016, welk is vastgesteld door uw raad, is bepaald dat 
'activiteiten die georganiseerd worden door non-profitorganisaties, geen winstoogmerk hebben en tot doel 
hebben het vergroten van het saamhorigheidsgevoel van een straat, buurt, vereniging of stichting en 
waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, in aanmerking komen voor 
vrijstelling van legeskosten'. 

In verband hiermee is in artikel 4 van de legesverordening een extra vrijstellingsbepaling voor non-
profitorganisaties opgenomen. 

4. Middelen 
Het verschil op de begrote inkomsten aan leges zal bij voor- of najaarsnota worden bezien en zo nodig 
worden bijgesteld. 
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5. Risico's 
Bij het opstellen van de legesverordening is gebruik gemaakt van de Modelverordening die door de VNG 
is samengesteld. Hiermee wordt het risico dat deze verordening door de rechter geheel of gedeeltelijk 
onverbindend wordt verklaard grotendeels uitgesloten. 

6. Communicatie/Aanpak 
De legesverordening incl. een zakelijke mededeling zal in een elektronisch blad worden geplaatst. Dit is 
verplicht vanaf 1 januari 2014. Ook zal de verordening op de gemeentelijke website worden geplaatst. 

7. Voorstel 

Wij stellen u voor de legesverordening 2015 vast te stellen. 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de burgemeester 

Vos R.A.J.M. Bcgers 
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