
 
 

  
  

Aan de gemeenteraad 

 

2016 – 48   

  

 
AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Amendement inzake Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 
 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld de hoogte van de leges zoals genoemd in de onderdelen 2.3.1. 
Bouwactiviteiten en 2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten en beschermde stads- en 
dorpsgezichten van de Tarieventabel Legesverordening 2017, behorende bij de Legesverordening 
2017, als volgt te wijzigen: 
 
A 
In onderdeel 2.3.1.1.5 het bedrag van € 27.650,- te wijzigen in € 27.815, zodat de tekst komt te 
luiden: 
"indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen: € 27.815,00 vermeerderd met 1,2 % van het 
bedrag waarmee de bouwkosten € 1.000.000 te boven gaan, met een maximum van € 200.000".  
 
B 
De tekst van onderdeel 2.3.6.1.1 te wijzigen waardoor deze als volgt komt te luiden: 
"voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: € 0"  
 
C 
Een nieuw onderdeel 2.3.6.1.2 in te voegen waarvan de tekst luidt: 
"voor het slopen van een monument: € 267,80" 
 
D 
Onderdeel 2.3.6.1.2 te vernummeren tot onderdeel 2.3.6.1.3. 
 
2. Aanleiding 
De behandeling van het voorstel om de Legesverordening 2017 vast te stellen. 
 
3. Aspecten 
Sommige panden hebben een grote cultuurhistorische betekenis voor de Ridderkerkse 
gemeenschap. Om de betreffende panden te behouden voor de toekomst zijn deze aangewezen 
als monument. Dit betekent dat het college een vinger aan de pols kan houden bij wijzigingen ten 
behoeve van het behoud of herstel.  
 
Eigenaren van monumenten zijn daardoor echter beperkt in hun mogelijkheden als zij 
veranderingen willen aanbrengen om een monument te behouden of te herstellen. Vanwege de 
(verplichte) kleurstelling, materiaalkeuze, vorm, afwerking etc. vallen de kosten van voorgenomen 
bouwtechnische wijzigingen doorgaans hoog uit. Soms moeten zij extra kosten maken voor het 
doen van een verplicht cultuurhistorisch onderzoek. 



 
 

  

  

 
Het is daarom wenselijk dat de financiële drempel voor de eigenaren van deze belangrijke 
gebouwen voor aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het verstoren, verplaatsen of in 
enig opzicht wijzigen van een monument wordt weggenomen door geen leges meer te heffen.  
 
Voor de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument wordt geen 
wijziging voorgesteld.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Als het amendement is aangenomen wordt de verordening gewijzigd. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
In 2016 zijn een vijftal aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het verstoren, verplaatsen 
of in enig opzicht ontvangen. Hierbij is € 1.322,90 aan leges geheven. 
 
Een dergelijk gering bedrag valt weg in de onzekerheden rond de inschatting van de te heffen 
leges voor omgevingsvergunningen. Om dit amendement budgettair neutraal te laten zijn, is 
gekozen voor een compensatie binnen de verordening.  
 
Voorgesteld wordt het bedrag aan te heffen leges bij aanvragen omgevingsvergunning voor 
bouwen, waarbij de bouwkosten € 1.000.000,- of meer bedragen, te verhogen. 
In 2016 zijn er acht van dergelijke aanvragen ontvangen.  
Voorgesteld wordt het basisbedrag aan te heffen leges in deze categorie te verhogen met 
€ 1.322,90/8 = € 165 wat neerkomt op een wijziging in onderdeel 2.3.1.1.5 van € 27.650,- naar 
€ 27.815,-. 
 
 
Het raadslid, 
 
 
……. 
L. Franzen, Echt voor Ridderkerk 
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