No. 14833-1

Emmeloord, 9 oktober 2012.
Onderwerp
Vaststelling “Derde wijziging Legesverordening 2012”.
Voorgenomen besluit
De derde wijziging van de Legesverordening 2012 vaststellen.
Advies raadscommissie
[Advies]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Inleiding
Voor het windturbinepark aan de Westermeerdijk buitendijks is een nieuwe
omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van 48 windmolens. Doordat de
bouwkosten omvangrijk zijn, zullen de legesinkomsten op basis van de huidige
verordening ook aanzienlijk zijn. De legesinkomsten mogen echter niet meer dan
kostendekkend zijn. Dit is reden om de tarieventabel, als onderdeel van de
legesverordening, aan te passen.
Doelstelling
In verband met een aanzienlijke bouwaanvraag de tarieventabel van de
Legesverordening 2012 aanpassen aan de geldende jurisprudentie.
Voorgesteld besluit
De Derde wijziging van de Legesverordening 2012 vaststellen.
Argumenten
De Legesverordening kent zes tariefschijven voor de berekening van de bouwleges voor
de aanvraag van een omgevingsvergunning. De laatste tariefschijf is voor bouwwerken
van meer dan 10 miljoen euro. Het percentage in deze schijf bedraagt 1% van de
bouwkosten boven de 10 miljoen euro. Het is noodzakelijk deze laatste tariefschijf aan te
passen. Door het percentage van 1% te verlagen naar 0, 085%, loopt de gemeente bij
een eventuele gerechtelijke procedure, aanmerkelijk minder risico op onverbindendheid
van de Legesverordening.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Planning/uitvoering
De vaststelling van de wijzigingsverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 139 Gemeentewet. In de Flevopost zal de vaststelling van de
wijzigingsverordening worden gemeld.
Bijlagen
Geen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
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de raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
9 oktober 2012, no. 14833-1;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;
B E S L U I T:
vast te stellen de

VERORDENING tot derde wijziging van de Legesverordening 2012.
Artikel I
In Titel 2 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning van de tarieventabel, wordt artikel
2.3.1.1.6 als volgt gewijzigd.
2.3.1.1.6
0,085% over de bouwkosten vanaf € 10.000.000;
Artikel II
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
Artikel III
Deze verordening kan worden aangehaald als: Derde wijziging Legesverordening 2012.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 13 december 2012.
De griffier,
de voorzitter,

