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DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2017 nr. 16;
gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onder deel b, van de
Gemeentewet;

BESLUIT
1.

de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 als volgt te wijzigen:
“Hoofdstuk 8, zijnde artikel 2.8.1 t/m 2.8.7” in te trekken en te vervangen door het
onderstaande:
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen
2.8.1 Samenvoegen verzoeken
Indien sprake is van meerdere aanvragers met een gelijksoortig verzoek kunnen
deze als 1 aanvrager worden aangemerkt. Voorwaarde voor gelijksoortigheid van
de verzoeken is dat de planologische begin- en eindsituatie gelijkluidend zijn. De
volgende korting kan dan worden toegepast:
1 t/m 4 aanvragers met gelijksoortig verzoek: 1 maal het legestarief
5 t/m 8 aanvragers met gelijksoortig verzoek: 2 maal het legestarief.
2.8.2 Bepalen stedelijk gebied
In de onderstaande artikelen wordt een verschil gemaakt in tarieven voor stedelijk
gebied en buiten stedelijk gebied. Het stedelijk gebied wordt voor de toepassing
van deze regels bepaald door de ligging van het “Bestaand stedelijk gebied” zoals
opgenomen in de provinciale Verordening ruimte 2014, dan wel de ligging van het
Bestaand stedelijk gebied zoals dat in de Verordening ruimte is aangegeven op het
moment van het indienen van de aanvraag.
2.8.3 Planologische principe-uitspraak
Het tarief voor het in behandeling nemen van een planologische Principeuitspraak:
- voor een perceel dat is gelegen in het stedelijk gebied: € 2295
- voor een perceel dat is gelegen buiten het stedelijk gebied: € 3230
Aanvrager heeft hierbij de gelegenheid om het plan maximaal 1 keer aan te
passen, zonder dat opnieuw leges verschuldigd is. Legt aanvrager meerdere
aanpassingen voor, dan wordt voor elke volgende aanpassing 20% van het
basistarief extra in leges in rekening gebracht/opgelegd.
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Bestemmingswijzigingen zonder bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet
ruimtelijke ordening:
2.8.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid,
van de Wet ruimtelijke ordening
- voor een perceel dat is gelegen in het stedelijk gebied: € 6800
- voor een perceel dat is gelegen buiten het stedelijk gebied: € 8925
Aanvrager heeft hierbij de gelegenheid om het plan maximaal 1 keer aan te
passen, zonder dat hij opnieuw leges verschuldigd is. Legt aanvrager
meerdere aanpassingen voor, dan wordt voor elke volgende aanpassing
20% van het basistarief extra aan leges in rekening gebracht/ opgelegd.
2.8.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,
onder a van de Wet ruimtelijke ordening
- voor een perceel dat is gelegen in het stedelijk gebied: € 6375
- voor een perceel dat is gelegen buiten het stedelijk gebied: € 8500
Aanvrager heeft hierbij de gelegenheid om het plan maximaal 1 keer aan te
passen, zonder dat hij opnieuw leges verschuldigd is. Legt aanvrager
meerdere aanpassingen voor, dan wordt voor elke volgende aanpassing
20% van het basistarief extra aan leges in rekening gebracht/ opgelegd.
1.8.6 Indien na de principe-uitspraak over hetzelfde onderwerp een aanvraag als
opgenomen in 2.7.2 of 2.7.3 wordt gedaan, dan wordt het legesbedrag
genoemd in onderdeel 2.7.1 in mindering gebracht op de voor de aanvraag
in rekening te brengen leges met dien verstande dat er geen teruggave
plaatsvindt.
2.8.7 Wijziging Welstandsnota
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van de
Welstandsnota, die voortvloeit uit een aanvraag voor een herziening of
wijziging van het bestemmingsplan of een aanvraag om
omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3º, van
de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) € 3.100,95
2.

te bepalen dat dit besluit in werking treedt met terugwerkende kracht tot en met 1
januari 2017;

3.

artikel 2.3.10 en 2.3.11 van de Tarieventabel 2017 in te trekken en te vervangen
door het onderstaande:
2.3.10 Projecten of handelingen in het kader van de Wet
natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het
tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten
€ 375,10
2.3.11 Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming
(bescherming van soorten)
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is
van de in die onderdelen bedoelde activiteiten € 375,10
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4. te bepalen dat de wijziging als genoemd onder 4 in werking treedt met ingang van
het tijdstip waarop artikel 10.8, onderdeel B van de Wet natuurbescherming in
werking treedt, te bepalen dat dit tijdstip tevens de datum van ingang van de heffing
is en te bepalen dat dat de bepalingen die ingevolge dit artikelonderdeel worden
gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2017.
De griffier,

De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten)

(H.J. Mak)
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