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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp
1e wijziging legesverordening en tarieventabel behorende bij de legesverordening
2017.
Voorgesteld besluit
A. Aan artikel 2 wordt, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid,
een tweede lid toegevoegd, luidende:
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.
B De onderdelen 2.3.10 en 2.3.11 van de tarieventabel worden vervangen door:
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
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€

121,20

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

€

121,20

Inleiding
Leges reisdocumenten
Er is een wijziging van de Paspoortwet bij de Eerste Kamer in behandeling die
erin voorziet dat reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is
opgelegd van rechtswege vervallen.
Deze personen kunnen een zogenaamde ‘vervangende Nederlandse
identiteitskaart’ aanvragen (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A).
Het wetsvoorstel voorziet erin dat zolang gemeenten hiervoor geen tariefbepaling
in hun legesverordening hebben staan, het tarief van de Nederlandse
identiteitskaart met een geldigheidsduur van 5 jaar van overeenkomstige
toepassing is. Omdat zowel in het Besluit paspoortgelden als de gemeentelijke
legesverordeningen alleen leeftijdsafhankelijke tarieven staan (voor jonger dan
18 jaar of voor 18 jaar of ouder), wordt door de VNG aangeraden om toch een
bepaling in de gemeentelijke legesverordening op te nemen. Dit kan worden
gerealiseerd door aan artikel 2 (belastbaar feit) een tweede lid toe te voegen en
daarin de bepalingen over de Nederlandse identiteitskaart voor personen jonger
dan 18 jaar van overeenkomstige toepassing te verklaren.
Leges omgevingsvergunning
Naar verwachting treedt op 1 januari 2017 de nieuwe Wet natuurbescherming in
werking.
In de Wet natuurbescherming worden onder andere de Natuurbeschermingswet
en Flora- en Faunawet geïntegreerd. Dit heeft gevolgen voor de onderdelen
2.3.10 en 2.3.11 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening.
De Wet natuurbescherming legt de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing
van verboden in de meeste gevallen bij de provincie en soms bij het Rijk. De
gemeente is alleen bevoegd gezag als een ‘combi-omgevingsvergunning’ wordt
aangevraagd, dat wil zeggen: als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd
voor meerdere activiteiten, waarvan een project of handeling in het kader van de
Wet natuurbescherming er één is, naast bijvoorbeeld een bouwactiviteit,
aanlegactiviteit, activiteit afwijking bestemmingsplan enz. De gemeente zal dus
enige kennis van de Wet natuurbescherming moeten hebben.
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In de gevallen waarin de gemeente bevoegd gezag is, is een verklaring van geen
bedenkingen, dan wel een advies van gedeputeerde staten van de provincie (of
de Minister van Economische Zaken) nodig.
Voor de gemeentelijke kosten is in de onderdelen 2.3.10 en 2.3.11 een
tariefbepaling opgenomen. Onderdeel 2.3.10 heeft betrekking op de bescherming
van Natura 2000-gebieden (voorheen geregeld in de Natuurbeschermingswet
1998). Onderdeel 2.3.11 heeft betrekking op de bescherming van soorten
(voorheen geregeld in de Flora en faunawet).
De kosten die de provincie dan wel de minister aan de gemeente in rekening
brengt voor de verklaring van geen bedenkingen of het advies, vormen voor de
gemeente kosten in het kader van de behandeling van de aanvraag om een
omgevingsvergunning. De gemeente kan deze kosten doorberekenen in de leges
voor de aanvraag. Hiervoor bestaat in de onderdelen 2.3.14
(kostendoorberekening adviezen) en 2.3.15 (kostendoorberekening verklaring van
geen bedenkingen) een tariefbepaling, waarin de zogenaamde
begrotingsconstructie wordt toegepast.
Bijlagen
1e wijziging “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017”
inclusief tarieventabel.
Achterliggende documenten:
Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris
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