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Toelichting 

 

Algemeen 

In verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie stellen wij voor de legesverordening te 

wijzigen. Daarnaast maken wij van de gelegenheid gebruik om enkele redactionele aanpas-

singen aan te brengen. Samenvattend stellen wij de volgende wijzigingen voor: 

- aanvulling van de begripsomschrijving van maand (artikel 1);  

- toevoeging vervangende Nederlandse identiteitskaart aan het belastbaar feit (artikel 2, 

l id 2); 

- het vervangen van twee in hogere wetgeving geregelde vrijstell ingen voor ‘milieuleges’ 

door een algemeen geformuleerde ‘wetteli jke vrijstell ing’ [en wijziging van de vrijstell ing 

voor een instell ing van maatschappelijke, sociale of culturele aard] (artikel 4, onderdelen 

b en c); 

- [toevoeging bepaling over bekendmaking van bij l agen (l id 3 in artikel 13, inwerkingtre-

ding);] 

- het vervallen van de tariefbepaling voor naspeuringen in de registers van de burgerli jke 

stand (onderdeel 1.1.8 tarieventabel) en het in verband daarmee vernummeren van on-

derdeel 1.1.9 tot 1.1.8, ook in artikel 10); 

- actualisering van de tariefbepalingen over vastgoedinformatie, mede in verband met de 

Erfgoedwet en de gemeenteli jke erfgoedverordening 2016 (onderdelen 1.8.2 tarieven-

tabel); 

- toevoeging van een keuzemogelijkheid in de begripsomschrijving van a anlegkosten en 

van bouwkosten in verband met jurisprudentie (onderdelen 2.1.1.1 en 2.1.1.2 tarieven-

tabel); 

- actualisering van de tariefbepalingen voor monumenten en beschermde stads - en dorps-

gezichten in verband met de Erfgoedwet en de gemeenteli jke erfgo edverordening 2016 

(onderdeel 2.3.6 tarieventabel);  

- redactionele wijzigingen in de tariefbepalingen voor aangehaakte omgevingsvergunnin-

gen (onderdelen 2.3.8 tot en met 2.3.11 tarieventabel);  

- wijziging van de tariefbepalingen over de natuurtoets bij een  aanvraag voor een omge-

vingsvergunning in verband met de nieuwe Wet natuurbescherming en het gewijzigde 

Besluit omgevingsrecht (onderdelen 2.3.12 en 2.3.13 tarieventabel).  

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel I, onderdeel A (wijziging artikel 1)  

In onderdeel c is een begripsomschrijving van maand opgenomen die voor 30 en 31 januari 

niet werkt. Daarom hebben wij een zinsnede toegevoegd, waardoor de maand bij deze 

startdata eindigt op 28 februari (of 29 februari in een schrikkeljaar).  

 

Artikel I, onderdeel B (wijziging artikel 2)  

In het nieuwe tweede lid van artikel 2 worden de legesbepalingen over de Nederlandse 

identiteitskaart voor jongeren van overeenkomstige toepassing verklaard op de vervangen-

de Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreis verbod, ongeacht hun leefti jd. 

Voor beide groepen heeft de identiteitskaart een geldigheidsduur van 5 jaar.  
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Artikel I, onderdeel C (wijziging artikel 4)  

Wij hebben een algemene formulering voor wetteli jke vrijstell ingen opgenomen (nieuw on-

derdeel b). In verband hiermee vervallen de in artikel 4 opgenomen legesvrijstell ingen voor 

een aanvraag omgevingsvergunning voor milieu-inrichtingen of beperkte milieutoets. Deze 

zijn wetteli jk geregeld in artikel 2.9a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 

4.10 Besluit omgevingsrecht.  

 

Artikel I , onderdelen D, F en G (wijziging artikel 10 en onderdelen 1.1.8 en 1.1.9 tarieven-

tabel) 

De tariefbepaling over het doen van naspeuringen in de registers van de burgerli jke stand 

is achterhaald. Een ambtenaar van de burgerlijke stand kan alleen op verzoek en tegen 

betaling afschriften of uittreksels uit de registers van de burgerli jke stand verstrekken 

waarvoor in het Legesbesluit akten burgerli jke stand enkele bepalingen met tarief zijn op-

genomen. Na een periode van 50 jaar (overli jdensaktes), 75 jaar (huwelijksaktes) en 100 

jaar (geboorteaktes) zijn de aktes van de burgerli jke stand openbaar en gratis te raadple-

gen in de gemeenteli jke, regionale of provinciale archieven. Onderdeel 1.1.8 kan daarom 

vervallen. In verband met het vervallen van onderdeel 1.1.8 wordt onderdeel 1.1.9 vernum-

merd tot 1.1.8. De verwijzing in artikel 10 is ook aangepast.  

 

Artikel I, onderdeel G (wijziging onderdelen 1.8.2 tot en met 1.8.2.5 tarieventabel)  

De tariefbepalingen over vastgoedinformat ie zijn geactualiseerd, mede in verband met de 

Erfgoedwet en de gemeenteli jke erfgoedverordening 2016. Aan onderdeel 1.8.2.1 hebben 

wij toegevoegd dat het tarief per adres of object geldt. Anders zou het mogelijk zijn voor 

het opgenomen tarief een afschrif t van de gehele BAG te ontvangen. Aan onderdeel 1.8.2.3 

hebben wij toegevoegd dat het tarief voor  een afschrift van of uittreksel uit het gemeente-

li jk erfgoedregister per aangewezen cultureel erfgoed geldt.  

 

Artikel I, onderdeel H (onderdelen 1.16.1.2 en 1.16.1.3 tarieventabel) 

Dit betreft een redactionele aanpassing van de tariefstell ing voor aanvragen om een aan-

wezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat voor meer dan vier jaar.  

 

Artikel I , onderdeel I (onderdelen 2.1.1.1 en 2.1.1.2 tarieventabel)  

Wij hebben aan de UAV 2012 de vindplaats toegevoegd (Stcrt. 2012, 1567). Verder hebben 

wij enkele redactionele wijzigingen aangebracht.  

 

Artikel I, onderdeel J (onderdelen 2.3.6 tot en met 2.3.13 tarieventabel)  

 

Onderdeel 2.3.6 

Wij hebben de tariefbepalingen voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten 

geactualiseerd in verband met de Erfgoedwet en de gemeenteli jke erfgoedverordening 

2016. 

 

Onderdeel 2.3.7 

Dit onderdeel is niet gewijzigd en alleen voor de overzichteli jkheid in het wijzigingsbesluit 

opgenomen. 

 



 3   

Onderdelen 2.3.8 tot en met 2.3.11 

Wij hebben enkele redactionele wijzigingen aangebracht in de tariefbepalingen voor aange-

haakte omgevingsvergunningen. Er is geen sprake van inhoudelijke wijzigingen.  De artike-

len 2.3.9A, 2.3.10A en 2.3.11 zijn gereserveerd. Er zijn geen beschrijvingen en tariefstel-

l ing opgenomen, omdat er op dit moment geen beleid of verplicht vergunningenproces aan 

ten grondslag ligt.  

 

Onderdeel 2.3.10 

Met de toevoeging van artikel 2.3.10.1 wordt voorkomen dat er een ongewenste situatie 

ontstaat. Een onbedoelde verhoging van de leges voor het kappen van een boom in het 

beschermde dorpsgezicht Rijksstraatweg Haren alsmede een niet te rechtvaardigen verschil 

in te heffen leges tussen het vellen van een boom in het beschermd dor psgezicht en daar-

buiten worden daarmee voorkomen. 

 

Allereerst geldt deze regel alleen in het beschermde dorpsgezicht Rijksstraatweg Haren. 

Deze regel geldt voorts alleen voor solitaire bomen, nier voor bomen die onderdeel uitma-

ken van een houtwal of een andere landschappelijke structuur. Immers, in dat geval is er 

geen sprake van een solitaire boom, maar maakt deze onderdeel uit van een groene struc-

tuur (bijvoorbeeld houtwal, r i j aanéénsluitende bomen etc.).  

Alleen bij solitaire bomen in een tuin of op een erf (bijvoorbeeld een enkele boom in een 

tuin) zal deze nadere regel worden toegepast. De achtergrond hiervan is dat de waarde van 

bomen die onderdeel uitmaken van een groene structuur meestal hoger is en meer onder-

zoek en meer een afweging van belangen moet worden gedaan of de betreffende boom ook 

daadwerkeli jk gekapt kan worden. Deze groene structuren maken ook direct deel uit van de 

verschijningsvorm van het beschermde dorpsgezicht in tegenstell ing tot de enkele inciden-

tele boom in bijvoorbeeld een tuin.  Uit de tekst van de nadere regel vloeit voort  dat het gaat 

om particuliere terreinen (erf of tuin).  

 

Onderdelen 2.3.12 en 2.3.13 

Wij hebben de tariefbepalingen over de natuurtoets bij een aanvraag voor een omgevings-

vergunning gewijzigd in verband met de n ieuwe Wet natuurbescherming en het gewijzigde 

Besluit omgevingsrecht. De wijziging houdt verband met de keuze van de wetgever om het 

aanhaken van de natuurtoets aan een (meervoudige) omgevingsvergunning niet verplicht 

maar facultatief te maken. Daarom is het deel van de Wet natuurbescherming dat de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht wijzigt (artikel 10.8) niet in werking getreden en heeft 

een aanvull ing van het Besluit omgevingsrecht plaatsgevonden (artikel 2.2aa). De legesbe-

palingen zijn aan de nieuwe wetteli jke bepalingen aangepast.  

 

Tariefaanpassing Hoofdstuk 6.  

De tarieven genoemd bij de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.3 zijn aangepast aan de maximale 

tarieven die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en het Besluit kostenvergoeding 

rechten betrokkene Wbp toestaan. 

 

Artikel II 

De wijzigingsverordening kan zo spoedig mogelijk na de bekendmaking ervan in het (elek-

tronische) gemeenteblad in werking treden. Daarom hebben wij de inwerkingtreding gesteld 

op de eerste dag na die van de bekendmaking. Dat is tevens de datum van ingang van de 

heffing. De gewijzigde bepalingen bli jven van toepassing op belastbare feiten die zich eer-

der hebben voorgedaan.  


