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Raadsvergadering d.d.  : 4 april 2016 

 

Besluit nummer   : RB16.0009 

 

Onderwerp   : Vastelling eerste wijziging Legesverordening 2016 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO16.0014 van het college van burgemeester en wethouders van  

 Den Helder van 1 maart  2016; 

 

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, 

het Reglement rijbewijzen, 

de Algemene Verordening Ondergrondse Infra; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op  

21 maart 2016; 

 

besluit: 

 

de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen: 

 

Artikel I 

 

A.  Artikel 7, Termijnen van betaling van de Legesverordening 2016 zoals deze bij raadsbesluit van 4 november 

2015 is vastgesteld, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald 

             Ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 

b. binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke gedagtekende  

    kennisgeving. 

2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de voorgaande leden gestelde termijnen 

 

B. Titel 1 , Hoofdstuk 3 van de Tarieventabel van de Legesverordening 2016 zoals deze bij raadsbesluit van 4 

november 2015 is vastgesteld, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  

 

Hoofdstuk 3 

Rijbewijzen en bromfietsrijbewijzen/certificaten 

 

3.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven,  

 vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs of bromfietscertificaat geldig legitimatiebewijs  

kan worden vastgesteld                € 38,95  

        

3.2. Het tarief als genoemd in onderdeel 3.1. wordt bij spoedlevering vermeerderd met     € 34,10 

 

C. Titel 1 , Hoofdstuk 12 van de Tarieventabel van de Legesverordening 2016 zoals deze bij raadsbesluit van 4 

november 2015 is vastgesteld, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  

 

Hoofdstuk 12 

Telecommunicatie 

 

12.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

melding tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en 

werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent 

plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:  

12.1.1 Indien het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m¹ € 235,89 
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12.1.2 Indien het betreft tracés vanaf 250 tot 1000 m¹ € 342,53 

12.1.3 indien het betreft tracés vanaf 1000 tot 2500 m¹ € 502,53 

12.1.4 indien het betreft tracés vanaf  2500 m¹                            Op basis 

van een 

begroting 

   

12.1.5 Indien een begroting als bedoeld in 1.12.1.4 is uitgebracht, wordt een 

aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is 

geaccordeerd. - 

12.2 Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding  tot 25 

m¹: € 51,44 

12.3 Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet 

plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, 

andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het 

in 1.12.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met: 

  € 280,00 

 

12.4 Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de 

kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.12.1 genoemde bedrag 

verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 

aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een  

begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders 

is opgesteld. 

- 

 

12.5 Indien een begroting als bedoeld in 1.12.4 is uitgebracht, wordt een 

aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is 

geaccordeerd. 

- 

 

   

 Daarnaast zullen de beheerskosten, degeneratievergoedingen en 

onderhoudskosten volgens de vigerende VNG-regeling worden doorbelast 

aan de aanbieders. 

  

D. Titel 2 , Hoofdstuk 2 van de Tarieventabel van de Legesverordening 2016 zoals deze bij raadsbesluit van 4 

november 2015 is vastgesteld, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

 

Hoofdstuk 2 

Omgevingsvergunning 

 

2.14.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief voor de advisering omtrent de redelijke 

eisen van welstand door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit inzake de 

aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een 

omgevingsvergunning (artikel 2.14.1 en 2.14.2 zijn niet van toepassing 

op de advieskosten van de CRK):  

 

- Advies bij bouwsom tot € 20.000 vaste administratiekosten € 40,00; 

- Advies bij bouwsom boven € 20.000 een percentage van 0,25% van  

  de bouwkosten (ongeacht het aantal commissieleden); 

- Advies zonder bouwsom op basis van tijd omrekening naar  

  Commissietarief per uur € 120,00 

 

Korting op adviestarief bij vooroverleg WZNH supervisor 50%. 

 

Het maximale tarief per behandeld bouwplan bedraagt ongeacht 

bovenstaande niet meer dan € 2.250,00 

 

Vast tarief 

- advies inzake reclameobjecten € 75,00 

- advies inzake vergunningen voor sloop € 100,00  

- advies inzake handhaving/excessenregeling € 150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel (zie 

artikel 2.14.3) 

 

 

Artikel II 

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten 

die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan. 
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Artikel III 

1.        Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  

2.        Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening tot eerste wijziging van de  

           Legesverordening 2016”. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 4 april 2016. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
 

 

 

 

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
 

 

 

 


