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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 februari 2010 , nummer 27; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 
 
  b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: “3

e
 wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en 

de invordering van leges 2009” 

 
Artikel 1  
Artikel 5.6.5 wordt vervangen door: 
 
5.6.5 Indien voor een wijziging, ontheffing, afwijking of vaststelling van het bestemmingsplan of bij een 

projectbesluit volgens artikel 3.10 of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening, zoals omschreven in 
de artikelen 5.6.1 tot en met 5.6.4 (advies-)werkzaamheden moeten worden verricht (onderzoek, 
externe adviezen stedenbouwkundige opzet) worden de in 5.6.1 tot en met 5.6.4 genoemde 
bedragen verhoogd met een bedrag van schriftelijk aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, 
blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. 
Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde 
bedrag, wordt het verschil gerestitueerd. 

 
Artikel 2 Inwerkingtreding 
1. Deze wijzigingsverordening 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 2010. 
3. Deze verordening wordt aangehaald als “de 3

e
 wijziging Legesverordening 2009”. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 april 2010. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.C. Lankman 
 

 
 
 
 


