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1. Onderwerp: 
 

aanpassen legesverordening in verband met het sluiten van anterieure 
overeenkomsten  

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

10 mei / 5e cyclus2012 

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek   

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 twee kwartier (indien door presidium gewenst) 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Doordat het college heeft besloten om als uitgangspunt met anterieure 
overeenkomsten te werken bij bestemmingsplanwijzigingen op particulier 
initiatief,  moet ook de legesverordening worden aangepast. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
Tekstvoorstel wijziging legesverordening is vervat in bijgevoegd concept 
raadsbesluit. 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

n.v.t. 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: J.W. Haverdil 

13 Meer informatie 
bij:  

I. Oolthuis (0315-292190/ i.oolthuis@oude-ijsselstreek.nl) of 
E. Duijnstée (0315-292425/ e.duijnstee@oude-ijsselstreek.nl) 
 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
12int00301 
 
Datum raadsvergadering : 10 mei 2012  

 

Bundelnummer :  4  
 

 
 

 
Onderwerp  : aanpassen legesverordening in verband met het sluiten van anterieure 
overeenkomsten 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De bestaande legesverordening aanpassen, zodat bij particuliere initiatieven tot wijzigen van 
bestemmingsplannen, in principe een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer wordt gesloten. 

 
 
Aanleiding 
De gemeente kent een legesverordening. Als iemand een bestemmingsplanprocedure moet doorlopen, 
gelden hiervoor bepaalde leges. De leges zijn niet altijd kostendekkend. Sommige andere kosten kunnen 
worden verhaald via de exploitatieverordening, maar ook hier geldt dat niet alle kosten gedekt kunnen 
worden.  
 
Zoals u weet, moet in het kader van de Wet ruimtelijke ordening tegenwoordig ook het kostenverhaal bij 
ruimtelijke plannen inzichtelijk worden gemaakt. De raad is in veel gevallen verplicht dan een exploitatieplan 
vast te stellen, waarin alle kosten van het plan inzichtelijk zijn gemaakt. Deze houden meer in dan de kosten 
die op basis van de leges- en de exploitatieverordening verhaald kunnen worden. Het betreft hier 
bijvoorbeeld kosten voor procedures, onderzoekskosten, stedenbouw, ruimtelijke ordening, opstellen 
overeenkomsten, civiel- en cultuurtechniek, directievoering en toezicht, management en communicatie. In 
een exploitatieplan bepaalt de wet, en daardoor de gemeente, welke kosten de initiatiefnemer moet betalen. 
Als de gemeente met de initiatiefnemer vooraf samen een overeenkomst heeft gesloten over wie welke 
kosten betaalt, dan hoeft het exploitatieplan zelf niet meer opgesteld te worden. Dan is de zogenaamde 
‘anterieure overeenkomst’ voldoende.  
 
Het college heeft op 17 april 2012 besloten om als uitgangspunt met anterieure overeenkomsten te werken, 
bij bestemmingsplanwijzigingen op particulier initiatief. Het sluiten van een dergelijke overeenkomst is 
namelijk de bevoegdheid van het college.  
 
Het sluiten van anterieure overeenkomsten eist een andere manier van werken. Bij het bepalen van de te 
betalen vergoeding door de initiatiefnemer wordt er namelijk maatwerk geleverd (in plaats van bij de 
legesverordening waarbij iedereen hetzelfde bedrag betaalt). Je betaalt wat je ‘verbruikt’. Vaak zijn de leges 
ook niet kostendekkend. Zo kunnen bijvoorbeeld, als de gemeente voor de initiatiefnemer het 
bestemmingsplan opstelt, deze kosten niet altijd in rekening worden gebracht. In veel gevallen kost het 
meewerken aan een ontwikkeling de gemeente dus geld. Het is de vraag waarom de gemeenschap moet 
betalen voor een bouwplan van één particulier/ ontwikkelaar. Dit betekent simpelweg dat 
gemeenschapsgelden ingezet zouden moeten worden. Dat is in deze tijd niet meer reëel, vindt ook de 
rijksoverheid; er is dan ook niet voor niets een wetswijziging gekomen waarin het mogelijk wordt anterieure 
overeenkomsten op te stellen. 
 
In dit voorstel wordt u verzocht de legesverordening aan te passen.  
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

 
• Alle door de gemeente gemaakte kosten (en uurloon) worden verhaald op de initiatiefnemer.  
• De legesverordening wordt aangepast. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
 

1.1 Als de legesverordening niet wordt aangepast, kan de initiatiefnemer met hogere kosten geconfronteerd 
worden. 
De legesverordening geldt in principe altijd. Dit betekent dat initiatiefnemers dus leges moeten 
betalen voor bestemmingsplanprocedures. Omdat ook een anterieure overeenkomst wordt 
gesloten, waarin deze kosten ook zijn meegenomen, zou de initiatiefnemer dus sommige kosten 
dubbel moeten betalen. Daarom moet in de legesverordening worden opgenomen dat de 



verordening niet geldt wanneer anterieur tot overeenstemming is gekomen. Het tekstvoorstel tot 
aanpassing van de legesverordening is in de bijlage na te lezen. 
 

1.2 De legesverordening moet worden aangepast, omdat de bestaande hardheidsclausule niet toereikend is. 
Het zou het meest praktisch zijn om in elk geval waarin een anterieure overeenkomst door het 
college wordt gesloten, dat dan tegelijkertijd ook het college besluit dat de legesverordening buiten 
werking blijft. Dit is juridisch gezien echter niet mogelijk. Inderdaad heeft het college volgens de wet 
altijd een bevoegdheid om van verordeningen af te wijken, wanneer het te onredelijk is om aan de 
regels vast te houden. Dit is de zogenaamde hardheidsclausule. Het moet hier echter gaan om 
echte uitzonderingen op de regel. Nu de gemeente gaat werken met het afsluiten van anterieure 
overeenkomsten, wordt dit ‘standaardpraktijk’ en daar is het inzetten van de hardheidsclausule niet 
voor bedoeld. Er is dus geen andere oplossing dan het – eenmalig - aanpassen van de 
legesverordening. 

 
 

Kosten, baten, dekking 
 
De daadwerkelijk gemaakte kosten zullen door de initiatiefnemer worden betaald. Anders wordt er niet 
meegewerkt aan een bestemmingsplanwijziging. Dit zal dus in principe geschieden door middel van de 
anterieure overeenkomst.  
 
 
 
Bijlagen 
Aanpassing legesverordening 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 



 
 
 
 
12int00300 
 
Bundelnr.: 4 
 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2012; 
 
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een 
grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440); 
 
besluit vast te stellen: 
 
 
1. De eerste wijziging op de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 

(Legesverordening 2012). 
 
 
Artikel 1  
Aan de Legesverordening 2012 wordt de volgende tekst toegevoegd: 
 
“Indien op grond van artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening een anterieure overeenkomst is 
aangegaan, wordt de legesverordening buiten werking gesteld”. 
 

 
Artikel 2 Inwerkingtreding 

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 juni 2012. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 mei 2012. 
 
 
 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
J. van Urk      J.P.M. Alberse 
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