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Bespreekpunten aanpassen tarieventabel 2021 legesverordening
Voorstellen wijzigingen

Inleiding
In de tarieventabel van de legesverordening Beemster moeten enkele punten voor de teams
Vergunningen, Beleid en Advies (VBA) en Toezicht en Handhaving (TOH) aangepast worden.
Hieronder is een opsomming van de wijzigingen weergegeven:
-

-

-

Wijziging 1. Tarieven vergunningen op basis van de APV
Het tarief m.b.t. leges voor loterijen is aangepast. Daarnaast is het artikel met betrekking tot
ontheffing inrijverbod vereenvoudigd en hiermee aangepast aan de praktijksituatie.
Wijziging 2. Minimumbedragen bepaalde activiteiten
Voor een tweetal activiteiten zijn minimumbedragen opgenomen, omdat het voorkomt dat bij
bepaalde aanvragen het uiteindelijke tarief niet in verhouding staat tot het geleverde werk van
de gemeente. Dit is van toepassing op de volgende activiteiten:
- wijziging omgevingsvergunning en;
- achteraf ingediende aanvraag.
Wijziging 3. Marktstandplaatsen
De vergunningen in Beemster voor de vrijdagmarkt zijn voor onbepaalde tijd afgegeven.
Voor de tijdelijke markten wordt een evenementenvergunning afgegeven. Het hoofdstuk
Marktstandplaatsen kan daarom voor 2021 vervallen. In 2022 worden de vergunningen voor de
vrijdagmarkt in overleg met de ondernemers vernieuwd.

In bijlage 1 worden de wijzigingen per artikel weergegeven met een korte toelichting.
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Bijlage 1. Voorstellen wijzigingen
De voorstellen zijn als volgt opgebouwd:
1. kopje met type wijziging
2. weergave van het huidige artikel
3. voorstel nieuw artikel
4. korte toelichting wijziging

Titel 1

Algemene dienstverlening

1. Wijziging tarief
1.16.2
Huidig tarief
Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een
vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)
96,00
Gewijzigd tarief
1.16.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een
vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)
47,00
Toelichting
Voor het in behandeling nemen van een loterijvergunning is ongeveer evenveel tijd nodig als bij
een beschikking van algemene aard. Het tarief is hierdoor naar beneden bijgesteld.
2. Wijziging artikel
1.19.1
Huidig artikel
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
1.19.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een
ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
(inrijverbod)
a. voor één dag
6,15
b. voor maximaal één week
15,00
c. voor maximaal twee weken
24,50
d. voor een periode langer dan twee weken met een maximale
geldigheidsduur van één jaar
103,60
Gewijzigd artikel
1.19.1
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een
ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
(inrijverbod)
a.
voor maximaal twee weken
24,90
b.
voor een periode langer dan twee weken met een maximale
geldigheidsduur van één jaar
105,50
Toelichting
Artikel is vereenvoudigd door onderscheid te maken tussen een periode van maximaal twee weken
en een periode langer dan twee weken. De behandeling van een ontheffing van een dag of een
week neemt evenveel tijd in beslag als de behandeling van een ontheffing van twee weken.

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning

3. Wijziging artikel
2.3.1.4
Huidig artikel
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3.1.4
Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel
bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.
10%
Gewijzigd artikel
2.3.1.4
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel
bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.
10%
met een minimumbedrag van
221,70
Toelichting
Bij achteraf ingediende aanvragen wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor legalisatie.
Dit vergt meer inzet dan bij een vooraf ingediende aanvraag waarbij gegevens ter toetsing worden
aangeleverd. Gebleken is dat een tarief van 10% van de verschuldigde bouwleges bij kleine
aanvragen niet opweegt tegen de tijdsinzet bij de behandeling van de aanvraag. Er is daarom een
minimumbedrag opgenomen overeenkomend met het tarief genoemd onder 2.3.1.1.
4. Wijziging artikel
2.7
Huidig artikel
Hoofdstuk 7 Wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een
omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging
in het project:
Een percentage van
10%
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van de leges die oorspronkelijk verschuldigd was als gevolg van een bouwactiviteit met een
maximumbedrag van € 2.650,20.
Gewijzigd artikel
2.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een
omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging
in het project:
Een percentage van
10%
van de leges die oorspronkelijk verschuldigd was als gevolg van een bouwactiviteit met een
minimumtarief van 221,70 en een maximumbedrag van 2.738,40.
Toelichting
In bepaalde gevallen komt het voor dat voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
wijziging van een omgevingsvergunning het tarief overeenkomstig artikel 2.3.1.1 dermate laag is
dat 10% van dat bedrag niet toereikend is voor de behandeling van de aanvraag. Er is hier daarom
een minimumbedrag opgenomen overeenkomstig artikel 2.3.1.1.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Huidig artikel
Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen
3.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een
vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012
(standplaatsvergunning);
3.5.1.1.
3.5.1.2.
3.5.1.3.
3.5.1.3.1.
3.5.1.3.2.
3.5.1.1.4.
3.5.1.4.1.
3.5.1.4.2.

geldig voor één dag
geldig voor één week
geldig voor één maand;
gedurende één dag per week
gedurende meer dagen per week
geldig voor één jaar
gedurende één dag per week
gedurende meer dagen per week

27,60
34,15
61,80
87,80
134,95
169,30

Gewijzigd artikel
Vervallen.
Toelichting
De vergunningen in Beemster voor de vrijdagmarkt zijn voor onbepaalde tijd afgegeven.
De tijdelijke markten worden aangeslagen via de evenementenvergunningen. Dit hoofdstuk is
daarmee overbodig geworden. In 2022 zullen de vergunningen voor de vrijdagmarkt in overleg met
de ondernemers worden vernieuwd.
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