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1 . Samenvatting
Wat willen we bereiken?
We willen de kostendekkendheid van de leges van Titel 2 van de Tarieventabel behorende
bij de Legesverordening 2012 verbeteren. Dit voorstel is een vervolg op het aangenomen
raadsvoorstel "Leges 2012: voorstellen kostendekkendheid" waarin de leges van Titel 1 en
Titel 3 van de Tarieventabel centraal stonden en waarin staat aangegeven dat een nader
voorstel over de kostendekkendheid van de bouwleges nog zou volgen. Daarnaast worden
een aantal omissies in de Tarieventabel gecorrigeerd en kleine wijzigingen doorgevoerd.
Tevens vervallen bepaalde artikelen met tariefstellingen voor sloop en wordt geanticipeerd
op de Algemene Plaatselijke Verordening 2012.

Wat gaan we daarvoor doen?
Enerzijds passen we de tarieven van artikel 2.3.2 van de Tarieventabel behorende bij de
Legesverordening 2012 aan. Anderzijds geven we aan hoe we de kostprijs kunnen verlagen.
Wat mag het kosten?
Het aanpassen van voornoemde artikelen van de Tarieventabel realiseren wij binnen de
begrote werkzaamheden.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Op grond van artikel 147, 149 en 229 lid 1 aanhef en onder b van de Gemeentewet is de
raad bevoegd verordeningen vast te stellen en te wijzigen. Het college is verantwoordelijk
voor de voorbereiding van de besluitvorming en voor de uitvoering van besluiten. Voor de
benoemde onderdelen berust de verantwoordelijkheid binnen het college bij de wethouder
Financien.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De raad zal op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd via de planning & control cyclus.
Overige relevante informatie
Door middel van publicatie in de Informeer zal de derde wijziging van de Legesverordening
2012 met de bijbehorende Tarieventabel in werking treden. Tevens zal deze worden
geplaatst in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Tegen de
verordening zelf kan geen bezwaar dan wel beroep worden aangetekend. Rechtsmiddelen
staan pas open bij afzonderlijk besluiten waarbij leges worden opgelegd.
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2. Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:
1. de voorgestelde aanpassingen van tarieven in de 3e wijziging van de Tarieventabel
2012, behorende bij de Legesverordening 2012, vast te stellen en daarmee de op
23 februari 2012 vastgestelde 2e wijziging van de Tarieventabel in te trekken;
2. in afwijking van het genoemde onder 1 treden artikel 1.12.1 en 2.3.16 van de
Tarieventabel in werking op het tijdstip dat de Algemene Plaatselijke Verordening
2012 in werking treedt. Deze artikelen blijven van toepassing op de belastbare feiten
die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip;
3. voornoemde Tarieventabel een dag na publicatie in werking te laten treden.
3. Toelichting
Het begrip kostendekkendheid is primair te verdelen in twee componenten. De opbrengst
van de geleverde dienst enerzijds en de kostprijs van de geleverde dienst anderzijds. De
verhouding tussen de opbrengsten ten opzichte van de kostprijs is de dekkingsgraad van de
dienst. Het legestarief en de kostprijs zijn in evenwicht bij een dekkingsgraad van 100%. Bij
een lagere dekkingsgraad is het tarief lager dan de kostprijs. Een volledige dekkingsgraad
kan bereikt worden door verhoging van het legestarief en verlaging van de kostprijs.

Wij verwachten met onderstaande aanpassingen in 2012 een hoge graad van
kostendekkendheid van Titel 2 van de Tarieventabel te bereiken. Via de Najaarsrapportage
zal de raad worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de opbrengsten en de lasten.
Verhoging legestarief
Wij streven er naar om de lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden. Er zijn continue
schommelingen in het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning, maar door de
economische ontwikkelingen wordt het effect nu ook zichtbaar in Haarlemmermeer. Als
voorbeeld, in 2008 was het bedrag aan legesinkomsten voor wat betreft de
bouwvergunningen 3,5 miljoen euro hoger ten opzichte van de begrote inkomsten. Echter,
de volgende jaren werden de artikel 19, lid 3 WRO vrijstellingen afgeschaft en voor een deel
opgenomen in de vergunning wat ervoor heeft gezorgd dat de legesinkomsten terugliepen.
De werkzaamheden voor dergelijke aanvragen werden in de jaren erna wel uitgevoerd. Er
bestond geen mogelijkheid om in jaren van vele inkomsten financiële voorzieningen te
treffen voor jaren met minder inkomsten. Daarbij zoeken wij naar een evenwicht tussen aan
de ene kant 100% kostendekkendheid en aan de andere kant de lasten voor de burger zo
laag mogelijk houden. In tijden van economische neergang is het helaas niet altijd mogelijk
om de lasten laag te houden. Zo zien we aan de zijde van de legesopbrengsten van Titel 2
een forse daling in het eerste kwartaal van 2012 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 201 1.
Voor het verschil in opbrengsten tussen deze twee perioden zijn twee oorzaken aan te
wijzen. Ten eerste is het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit
bouw in de twee hoogste legescategorieën in deze periode gedaald met 20%. De stroom
aanvragen is niet constant, maar verloopt met pieken en dalen. Landelijk is de daling van het
aantal aanvragen 9%. Ten tweede is het totaal van de bouwsommen met 75% gedaald.
Vooral dit laatste heeft een grote invloed op de legesopbrengsten, omdat deze worden
gebaseerd op de bouwsommen. Op hun beurt vinden de daling van het aantal aanvragen en
de lage bouwsommen hun oorzaak in de huidige crisis. Bedrijven doen minder grote
investeringen en burgers vergroten hun woongenot met kleine bouwplannen als het bouwen
van een aanbouw of een dakkapel.
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De daling van het aantal aanvragen en de lage bouwsommen per aanvraag creëren nog een
ander effect. Binnen Titel 2 van de Tarieventabel vindt kruissubsidiëring plaats. Dit houdt in
dat onrendabele activiteiten worden gesubsidieerd met winst uit rendabele activiteiten. In de
huidige Tarieventabel zijn de legestarieven voor aanvragen vanaf een bouwsom van
E 250.000,- (artikel 2.3.2.4 en 2.3.2.5) boven d e kostprijs vastgesteld, zodat daarmee de
legestarieven voor aanvragen tot een bouwsom van E 250.000,- (artikel 2.3.2.1, 2.3.2.2 en
2.3.2.3)laag, en dus onder de kostprijs, kunnen worden gehouden. Door de daling van het
aantal aanvragen met een bouwsom vanaf E 250.000,- kunnen de legestarieven voor de
aanvragen met een bouwsom tot E 250.000,- niet meer laag worden gehouden, zonder de
kostendekkendheid te doen dalen.
Gezien de sterke daling van de legesinkomsten op dit onderdeel worden de tarieven van
artikel 2.3.2 van de Tarieventabel met 10% verhoogd. Dit betekent dat ook de bouwleges
voor bouwsommen vanaf E 250.000,- hoger worden, omdat anders de leges bij een
bouwsom van bijvoorbeeld E 240.000,- hoger zijn dan die van een bouwsom van
bijvoorbeeld E 260.000,-.
Een rekenvoorbeeld om dit laatste te verduidelijken:
- Een aanvrager dient een bouwplan in met bouwkosten van E 240.000,-. Hiermee
valt de aanvraag in artikel 2.3.2.3 waarvan het tarief met 10% is verhoogd. De
legesberekening ziet er dan als volgt uit: basistarief van E 738,93 + (E 240.000 E 25.000) x 3,5255% = E 8.318,76.
- Een aanvrager dient een bouwplan in met bouwkosten van E 260.000,-. Hiermee
valt de aanvraag in artikel 2.3.2.4 waarvan het tarief niet met 10% is verhoogd. De
legesberekening ziet er dan ais volgt uit: basistarief van E 7.883,- + (E 260.000 E 250.000,-) X 2,687% = E 8.151,70.
- Als de verhoging met 10% yveJ in het tarief van artikel 2.3.2.4wordt meegenomen,
ziet de legesberekening er als volgt uit: basistarief van E 8.671,30 + (E 260.000 E 250.000,-) X 2,9557% = E 8.966,87.
Ter vergelijking artikel 2.3.2 van de Tarieventabel 2012-2ewijziging en 2012-3e wijziging:
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen
van een aanvraag om een omgevingsvergunning die
betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo
2.3.2.1 indien de bouwkosten minder dan E 8.113,bedragen:
2.3.2.2 indien de bouwkosten E 8.1 13,- tot E 25.000,bedragen:
vermeerderd met
over de bouwkosten voor zover deze de E 8.113,- te
boven gaan.
indien de bouwkosten E 25,000,- tot € 250.000,bedragen:
vermeerderd met
over de bouwkosten voor zover deze de E 25.000,- te
boven gaan.
2.3.2.4 indien de bouwkosten E 250.000,- tot E 1.000.000,-

2012-2e

2012-3e

E 218,-

E 239,80

E 218,2,687%

E 239,80
2,9557%
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bedragen:
vermeerderd met
over de bouwkosten voor zover deze de E 250.000,te boven gaan.
indien de bouwkosten € 1.000.000,- of meer
bedragen:
vermeerderd met
over de bouwkosten voor zover deze de
€ 1.000.000,-te boven gaan.
Tevens moet gerealiseerd worden dat de legesopbrengsten van Titel 2 voor 2012 zijn
gebaseerd op een prognose. Het daadwerkelijke aantal aanvragen en de bijbehorende
bouwsommen voor 2012 kunnen pas na afloop van het jaar worden vastgesteld.
Verlaging kostpriis
In het aangenomen raadsvoorstel "Leges 2012: voorstellen kostendekkendheid" is reeds
aangegeven dat de kosten voor de overhead zijn teruggebracht. Wegens economische
omstandigheden loopt het aantal gevraagde legesplichtige producten, waaronder
omgevingsvergunningen, terug. Dit betekent dat minder fte benodigd is om producten binnen
de wettelijke termijnen te verstrekken.
Aan de zijde van de kostprijs van Titel 2 valt om die reden ook een daling waar te nemen,
omdat door de daling van het aantal aanvragen in het eerste kwartaal van 2012 geen kosten
zijn gemaakt voor de inhuur van bouwpiantoetsers.
Tevens hebben wij reeds in 2010 incidenteel € 650.000,-- bezuinigd. Met de Ie
tranche
bezuinigingen is daarom de flexibele ruimte aan fte ingeleverd, hetgeen een structurele
bezuiniging van E 400.000,- per jaar inhoudt.
In 2012 zal nog separaat een voorstel komen om de procedure van de welstandstoetsing te
vereenvoudigen, met als gevolg dat ook hier kostenbesparing plaats zal vinden. Daarnaast
sturen wij continue op de kosten, onder meer door te blijven kijken naar mogelijkheden om
het werkproces efficiënter te laten verlopen.
4. Corrigeren omissies en kleine wijzigingen
Onderstaande tabel geeft de gecorrigeerde omissies en kleine wijzigingen in de
Tarieventabel weer.

Tarieventabel 2012-2e wijziging
Artikel 1.8.3.1 bepaalt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van inlichtingen uit het
bedrijven- enlof bodembestand. Het artikel
rekent hiervoor een legesbedrag van
€ 125,-. In de Tarieventabel 2012 was dit
bedrag E 85,40.

Tarieventabel 2012-3e wijziging
Het is onduidelijk waarom dit bedrag
verhoogd is. Het bedrag van artikel 1.8.3.1
zal weer op E 85,40 worden gesteld.
Daarnaast is een nieuw artikel 1.8.3.2
opgenomen voor het diqitaal opvragen van
inlichtingen uit het bedrijven- enlof
bodembestand met een legesbedrag van
€ 30,-. Dit legesbedrag ligt lager dan bij een
handmatige aanvraag en afhandeling, omdat
de digitale afhandeling van aanvragen minder
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1 tijd kost. De rest van het artikel is
Artikel 1.12.1 betreft de leges voor de
aanvraag van een standplaats- of
ventvergunning. Hierbij wordt verwezen
naar artikel 2 van de Standplaats- en
ventverordening.
Artikel 16.16.5.5
Het tarief voor het in behandeling nemen
van een aanvraag om het verkrijgen van
een ontheffing als bedoeld in artikel
Wet
vervoer gevaarlijke stoffen bedraagt E 480,-.
In de artikelen 2.3.7.1 en 2.3.7.2 zijn geen
minimum- en maximumtarieven opgenomen
zoals in de overige artikelen van artikel
2.3.7. Deze tarieven zijn weggevallen na de
aanpassing van de Tarieventabel
behorende bij de Legesverordening 2010.
In de artikelen 2.3.8.4 tot en met 2.3.8.8 zijn
ook geen minimum- en maximumtarieven
opgenomen.
Artikel 2.3.16
Dit artikel kan verwarring scheppen over de
leges voor het aantal bomen.

/

/

l

I

I
Daarnaast wordt verwezen naar artikel 2
van de geldende Bomenverordening.

Tarieven artikelen 2.3.8.4 tot en met 2.3.8.8
- Minimumtarief: E 218,- Maximumtarief: E 15.490,37
De tekst is aangepast waardoor voor het
kappen van een boom waarvoor een
vergunning nodig is, voor maximaal 3 bomen
€ 62,82 in rekening wordt gebracht met een
opslag van E 20,96 per te kappen boom voor
iedere vierde boom of meer.
Ook de Bomenverordening wordt in de APV
geïntegreerd. Na het in werking treden van de
APV 2012 zal in dit artikel voortaan worden
verwezen naar "de geldende APV.
Op grond van de geldende APV (201 1) is de
opslag van roerende zaken meldingplichtig
geworden. Voor het doen van een melding
worden geen leges geheven. Artikel 2.3.18
zal daarom komen te vervallen.

Artikel 2.3.18 gaat over de opslag van
roerende zaken waar op grond van de
geldende APV een vergunning of ontheffing
is vereist indien de activiteit bestaat uit het
opslaan van roerende zaken, bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, onder j of onder k, van
de Wabo.
Artikel 2.6.1 van de Tarieventabel handelt
In de praktijk is verwarring ontstaan over het
over bestemmingswijzigingen zonder
juiste legesartikel voor een wijziging van het
activiteiten. Het gaat hier om het in
bestemmingsplan. Gebleken is dat
behandeling nemen van een aanvraag tot
soortgelijke bedragen zijn opgenomen in
het vaststellen van een bestemmingsplan
artikel 8.4.1 sub c van de Tarieventabel
(artikel 2.6.1.1 met leges ad E 11.330,18) en behorende bij de Legesverordening 2009. Bij
tot het wijzigen van een bestemmingsplan
de eerste wijziging van deze verordening is
(artikel 2.6.1.2 met leges ad E 3.535,-). In
dit artikel gewijzigd en zijn er legesbedragen
artikel 2.6.1.3 komt echter weer het in
van maximaal E 11.500,-en E 3.500,- aan
behandeling nemen van een aanvraag tot
verbonden. Bij de overgang naar de
wijziging van het bestemmingsplan voor met 1 Tarieventabel behorende bij de

1
1

I

1

doorgenummerd.
De Standplaats- en ventverordening zal
worden geïntegreerd in de APV 2012. Na het
in werking treden van de APV 2012 zal in
artikel 1.12.1 voortaan worden verwezen naar
"de geldende A P V .
Het nummer van het artikel klopt niet, dit is
veranderd in 1.16.5.5.
Er wordt niet verwezen naar het juiste artikel
van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het
juiste artikel is artikel 22.
Tarieven artikel 2.3.7.1 en 2.3.7.2
- Minimumtarief: E 218,- Maximumtarief: E 15.490,37
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bestemmingsplan en leges ad f 60.600,voor een complex bestemmingsplan.

per abuis te zijn samengevoegd in artikel
2.6.1. Artikel 2.6.1.3 zal daarom worden
eschrapt.

5. Tariefbepalingen sloop
Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Tot de inwerkingtreding van dit
besluit was slopen óf sloopvergunningplichtig óf sloopmeldingplichtig of helemaal vrij.
Voortaan is slopen op grond van de Woningwet of sloopmeldingplichtig of sloopmeldingvrij.
De categorie sloopvergunningplichtig is daarbij opgegaan in de categorie melding. Dat laat
overigens onverlet dat voor het slopen behalve een melding nog steeds een
sloopvergunning op grond van andere wet- en regelgeving nodig kan zijn. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij sloopwerkzaamheden die plaatsvinden aan een monument of
in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
Soortgelijke voorschriften met betrekking tot het slopen waren voor de inwerkingtreding van
het Bouwbesluit 2012 opgenomen in de Bouwverordening. De bepalingen in deze
verordening vervallen. Dat betekent dat ook de bepalingen in de Tarieventabel dienen te
vervallen. Voortaan volstaat een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012 en het is
niet mogelijk om hier leges voor te heffen. In de Tarieventabel 2012-3e wijziging zijn daarom
de artikelen 2.3.1 1.2, 2.3.12 en 2.7.1 komen te vervallen. Artikel 2.3.11. l is vernummerd
naar artikel 2.3.11.
6. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlwpermeer,

Bijlage(n)

Tarieventabel leges Haarlemmermeer (3ewijziging) behorende bij de Legesverordening
2012

