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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen en deze in werking te laten 

treden op de dag na die van de bekendmaking; 
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Samenvatting 

Het college legt de raad het voorstel voor de Legesverordening 2016 te wijzigen. Daarbij gaat het om 
redactionele wijzigingen in de bepaling over de leges omgevingsvergunning en de leges vergunning 
seksbedrijven. De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële consequenties. 

B&W-besluit d.d.: 5 juli 2016 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Dit voorstel heeft tot doel te komen tot een aantal redactionele wijzigingen in de Legesverordening 2016. 
Het gaat om wijzigingen op de volgende onderdelen: 

Leces veraunninaen seksbedriiven 
Op 30 maart heeft uw raad besloten tot wijziging van hoofdstuk 3 van de APVG 2009 (regulering prostitutie, 
seksbranche en aanverwante onderwerpen). Na deze wijziging geldt er een vergunningplicht voor 
seksbedrijven en hoeft er niet voor elk van de tot die bedrijven behorende inrichtingen een vergunning 
aangevraagd te worden. In het verlengde hiervan moeten ook de bepalingen over de leges voor het 
verlenen van vergunningen voor seksbedrijven gewijzigd worden. Met de tariefstelling van de leges 
hanteren we wederom het principe van kostendekkendheid. Onduidelijk is nog wat het tijdsbeslag is van de 
nieuwe werkwijze in de praktijk. Over één a twee jaren zal hier meer duidelijkheid over zijn. 

Leges omaevincsveraunninq 
Het tarief voor de legesomgevingsvergunning is een percentage van de bouwkosten. In de 
Legesverordening 2016 is een definitie van het begrip 'bouwkosten' opgenomen. Recente rechtspraak 
maakt een wijziging van deze definitie noodzakelijk. 

Extra leaesheffing voor achteraf ingediende aanvraag om omaevinqsverqunning 
Als een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend nadat er al met de bouwactiviteiten is 
begonnen, worden de leges voor deze legaliserende vergunning verdubbeld. Ook bij een achteraf 
ingediende aanvraag om een ligplaatsvergunning en een vergunning op grond van de Huisvestingswet 
vindt een verdubbeling van de leges plaats. 
De verdubbeling blijkt echter niet duidelijk uit de bepalingen over de extra legesheffing in de 
Legesverordening. De voorgestelde wijziging heeft tot doel discussie over de uitleg van deze bepalingen te 
voorkomen. 

Kader 

Gemeentewet, APVG 2009 enLegesverordening 2016 

Argumenten en afwegingen 

lyiaatschappelijk draagvlak en participatie 

Financiële consequenties 

Overige consequenties ^ 

Vervolg 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 



-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en 
onder b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen. 

Artikel I 

A 

Onderdeel 2.1.1.1 van Titel 2 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt: 

2.1.1.1 bouwkosten: 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, 
eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de 
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 
(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt 
een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen 
ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, 
exclusief omzetbelasting. 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; 

B 

Onderdeel 1.16.3 van Titel 1 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt: 

1.16.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.16.2 bedraagt het tarief, 
indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na 
het innemen van een ligplaats 200% 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 

Onderdeel 2.2.6 van Titel 2 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt: 

2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag 
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 en 
2.2.5 bedraagt het tarief, indien de in deze onderdelen bedoelde 
aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit 200% 
van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges. 



D 

Hoofdstuk 3 van Titel 3 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt: 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven 
3.3. Het tarief bedraagt voor: 
3.3.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning 

als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2009 voor het uitoefenen van 
een seksbedrijf in de vorm van een prostitutiebedrijf € 1.892,--

3.3.1.1 het tarief van onderdeel 3.3.1 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met € 602,--

3.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om verienging van een 
vergunning als bedoeld in artikel 3:3, zesde lid, van de APVG 2009 voor 
een seksbedrijf zijnde een prostitutiebedrijf € 1.594,--

3.3.2.1 het tarief van onderdeel 3.3.2 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met € 602,--

3.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning (of een 
verienging daarvan) als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2009 voor 
een seksbedrijf niet zijnde een prostitutiebedrijf € 1.503,--

3.3.3.1 het tarief van onderdeel 3.3.3 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met € 602,--

3.3.4 het verienen van een gewijzigde vergunning vanwege gewijzigde 
omstandigheden als bedoeld in artikel 3:9 van de APVG 2009 € 404,--

Onderdeel 3.4.4 van Titel 3 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt: 

3.4.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige onderdelen bedraagt het tarief, 
indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de 
activiteit 200% 
van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges. 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier. De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 



Bijlage - Overzicht bestaande en nieuwe tekst 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
2.1.1.1 bouwkosten: 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, 
bedoeld in paragraaf 1, eerste l id, van de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 
de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), 
voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt een raming van de bouwkosten, 
exclusief omzetbelasting, bedoeld in het norm 
blad 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 aan 
vraag betrekking heeft. 

2.1.1.1 bouwkosten: 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, 
bedoeld in paragraaf 1, eerste l id, van de 
Uniforme administratieve voorwaarden voor 
de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit 
te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt 
een raming van de kosten die voortvloeien uit 
aangegane verplichtingen ten behoeve van de 
fysieke realisatie (het bouwen) van de 
bouwwerken, exclusief omzetbelasting. 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. 

1.16.3 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.16.2 
bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag wordt ingediend na het 
innemen van een ligplaats 100% van de op 
grond van dat onderdeel verschuldigde leges 

1.16.3 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 
1.16.2 bedraagt het tarief, indien de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag wordt 
ingediend na het innemen van een ligplaats 
200% van de op grond van dat onderdeel 
verschuldigde leges. 

2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag 
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 en 2.2.5 bedraagt het tarief, 
indien de in deze onderdelen bedoelde aan
vraag wordt ingediend na aanvang of 
voltooiing van de activiteit 100% van de op 
grond van deze onderdelen verschuldigde 
leges 

2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag 
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 
2.2,1, 2.2.2, 2.2.4 en 2.2.5 bedraagt het tarief, 
indien de in deze onderdelen bedoelde aan
vraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing 
van de activiteit 200% van de op grond van die 
onderdelen verschuldigde leges. 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

3.3. Het tarief bedraagt voor: 

3.3.1 

het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een vergunning als bedoeld in 
artikel 3:4 van de APVG 2009 (het exploiteren 
of wijzigen van een prostitutie-inrichting 
€ 2.223,60 

3.3.2 
het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een vergunning als bedoeld in 
artikel 3:4 van de APVG 2009 (het exploiteren 
of wijzigen van een escortinrichting) 
€ 1 . 4 8 1 , " 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven 

3.3. Het tarief bedraagt voor: 

3.3.1 

het in behandeling nemen van een aanvraag 
om een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 
van de APVG 2009 voor het uitoefenen van een 
seksbedrijf in de vorm van een prostitutiebedrijf 
€ 1.892,-

3.3.1.1 
het tarief van onderdeel 3.3.1 wordt per 
seksinrichting van het betreffende seksbedrijf 
vermeerderd met 
€ 602, -



3.3.3 
het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een vergunning als bedoeld in 
artikel 3:15 van de APVG 2009 (het gebruiken, 
in gebruik geven of doen gebruiken van een 
seksinrichting als seksbioscoop, sekstheater of 
seksautomatenhal) 
€1.102,-

3.3.2 
het in behandeling nemen van een aanvraag 
om verienging van een vergunning als bedoeld 
in artikel 3:3, zesde lid van de APVG 2009 voor 
een seksbedrijf zijnde een prostitutiebedrijf 
€ 1.594,-

3.3,2.1 
het tarief van onderdeel 3.3.2 wordt per 
seksinrichting van het betreffende seksbedrijf 
vermeerderd met 
€ 602,-

3.3.3 
het in behandeling nemen van een aanvraag 
om een vergunning (of een verienging daarvan) 
als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2009 
voor een seksbedrijf niet zijnde een 
prostitutiebedrijf 
€ 1.503,-

3.3.3.1 
het tarief van onderdeel 3.3.3 wordt per 
seksinrichting van het betreffende seksbedrijf 
vermeerderd met 
€ 602,-

3,3.4 
Het verlenen van een gewijzigde vergunning 
vanwege gewijzigde omstandigheden als 
bedoeld in artikel 3:9 van de APVG 2009 
€ 404,-

3.4.4 
Onverminderd het bepaalde in de vorige 
onderdelen bedraagt het tarief, indien de 
aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
voltooiing van de activiteit 100% van de op 
grond van dat onderdeel verschuldigde leges 

3.4.4 
Onverminderd het bepaalde in de vorige 
onderdelen bedraagt het tarief, indien de 
aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
voltooiing van de activiteit 200% van de op 
grond van die onderdelen verschuldigde leges. 


