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DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2017, nr. 42;
gehoord de commissie Wonen en Vastgoed d.d. 26 juni 2017;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en
de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT
vast te stellen de
Verordening tweede wijziging van de Legesverordening
gemeente Deurne 2017
ARTIKEL I
De Legesverordening gemeente Deurne 2017 wordt als volgt gewijzigd:
A.

Artikel 2 van de Legesverordening gemeente Deurne 2017 wordt uitgebreid
met een tweede lid en komt als volgt te luiden:

Artikel 2 Belastbaar feit
1. Onder de naam van ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a.
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte
diensten,
b.
het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van
een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument,
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij
behorende tarieventabel.
2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald
over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment
van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van
overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart
voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken
persoon.
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B.

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b wordt uitgebreid en komt als volgt te luiden:
b. stukken en diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld
van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;
2. Onderdeel f vervalt. De huidige onderdelen g, h en i worden vernummerd
naar f, g en h.

ARTIKEL II
De Tarieventabel 2017 behorende bij de Legesverordening gemeente Deurne
2017 wordt als volgt gewijzigd:
C.

In onderdeel 2.1.1.1 wordt (UAV 2012) aangevuld en komt te luiden:
(UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567)

D.

Onderdeel 2.3.7 van de Tarieventabel 2017 wordt vervangen door:

2.3.7 Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een
weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in
samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal
wegenreglement, of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van
de in die onderdelen bedoelde activiteiten € 35,20
E.

Onderdeel 2.3.9 van de Tarieventabel 2017 wordt vervangen door:

2.3.9 Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de
provincie/gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van
de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10,
vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten € 35,20
F.

Onderdeel 2.3.10 van de Tarieventabel 2017 wordt vervangen door:

2.3.10 Natura 2000-activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit
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ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) 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
G.

Onderdeel 2.3.11 van de Tarieventabel 2017 wordt vervangen door:

2.3.11 Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit
omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) 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

H.

Hoofdstuk 4 van de Tarieventabel 2017 wordt uitgebreid met een derde lid
en komt te luiden:

Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1 Vermindering op grond van vooroverleg omgevingsvergunning
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door
een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de
eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het
vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in
behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning als
bedoeld in hoofdstuk 3.
2.4.2 Vermindering van de leges voor het vooroverleg bij de behandeling van de
formele aanvraag om omgevingsvergunning vindt alleen plaats als de
aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend binnen 6 maanden
nadat aanvrager in de gelegenheid is gesteld om de aanvraag om
omgevingsvergunning in te dienen. Vermindering vindt alleen plaats voor
de activiteiten die in het vooroverleg in rekening zijn gebracht.
2.4.3 Vermindering op grond van het beleid beperkte toetsing
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt verleend op
grond van het beleid ‘beperkte toetsing’ en niet is voorafgegaan door een
aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de
eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, dan worden de leges als
bedoeld in artikel 2.3.1 verminderd met 30%.
Artikel III
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de
bekendmaking. Deze dag is tevens de datum van ingang van de heffing, met
dien verstande dat de bepalingen die in gevolge deze verordening worden

3

gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 2017.

De griffier,

De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten)

(H.J. Mak)
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