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Verordening 

Onderwerp:  
1e wijziging Tarieventabel Leges 2019 

Gemeenteraad: 
13 juni 2019 

Zaaknr. 
59050 
 

 Commissie: 
Samen wonen 6 juni 2019 
 

 

 
De raad van de gemeente Ridderkerk; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019;  

gelet op artikel 216 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

Vast te stellen de 

1e wijziging van de Tarieventabel leges 2019  
 

Artikel 1 

De hierna volgende artikelen worden gewijzigd: 

Artikel 2.1.1.2 bouwkosten:  

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme 
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 
(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, 
exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad 
laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 
geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch 
verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft; 

wordt als volgt gewijzigd: 

2.1.1.2 Bouwkosten: 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden 
voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), 
voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot 
stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze 
ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke 
realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het 
bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het 
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop 
de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen; 
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Artikel 2.A 
Artikel 2.2.1  
om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader 
van de Wabo vergunbaar is  
Artikel 2.2.1.1  
indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen:     € 0,00 
Artikel 2.2.1.2  
indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:     € 207,50 
Artikel 2.2.1.3  
indien de bouwkosten € 100.000 tot € 500.000 bedragen:     € 311,20 
Artikel 2.2.1.4  
indien de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen: percentage van de bouwkosten met een maximum 
van € 10.000:           0,10% 
 

wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 2.2.1  
voor de behandeling van een aanvraag vooroverleg voor het verkrijgen van een indicatie of een 
voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar of vergunningvrij is:  € 48,50 

Artikel 2.B. 
De volgende artikelen komen te vervallen:  
 

2.2.4 In afwijking van art. 2.2.1.1 bedragen de leges in het geval dat het vooroverleg/de 

conceptaanvraag leidt tot de mededeling dat voor het bouwen geen vergunning nodig is, als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo:       € 48,50 

 

2.2.5  In afwijking van art. 2.2.1.1 bedragen de leges in het geval dat het vooroverleg/de 

conceptaanvraag leidt tot de mededeling dat geen vergunning zal worden verleend als bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onder a van de Wabo:        € 48,50 

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening wordt aangehaald als '1e wijziging tarieventabel leges 2019’. 

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

3. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde 

datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd 

gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van 

de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.   

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.  
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk van 13 juni 2019. 

De griffier,       De voorzitter, 

 

mr. J.G. van Straalen       mw. A. Attema 


