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Onderwerp
Wijziging legesverordening onderdeel Ondergrondse infrastructuren

Advies
1. In te stemmen met de bijgevoegde 1e wijziging Legesverordening 2019 en deze vast te stellen..

Inleiding
Uit recente jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat het tarief dat voor de aanleg van informatie
netwerken niet meer mag bedragen dan een kostendekkend tarief. Dit is aanleiding geweest om de
legestarieven nader te beschouwen en te bezien of hierin aanpassingen moeten worden gedaan.
Gebleken is dat de door de gemeente Uden gehanteerde tarieven voor netwerken met een lengte van
meer dan 2000 meter meer dan kostendekkend zijn. Derhalve wordt voorgesteld de huidige tarieven
aan te passen.

Beoogd effect
Legestarieven passend maken bij de feítelijke situatie.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
1.1

De voorgestelde legestarieven passen beter bij de feítelijke situaties wanneer de aanleg langere
tracés betreft.
De nu geldende legestarieven gelden voor alle aan te leggen tracés, ongeacht de lengte. Uit
jurisprudentie (HR 30 november 2018) blijkt ten aanzien van het te stellen legestarief onderscheid
dient te worden gemaakt in de lengte van het aan te leggen tracé. Er wordt dan ook voorgesteld om
verschillende tarieven te gaan hanteren, afhankelijk van de lengte van het aan te leggen tracé. Omdat
een tracé van meer van 2000 meter ambtelijk projectmatig wordt opgepakt, wordt voorgesteld vanaf

2000 meter voor wat betreft de te hanteren legestarieven maatwerkafspraken te maken op basis van
een vooraf opgestelde begroting.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.

Financiën
De geraamde legesopbrengsten voor ondergrondse infrastructuren wordt reeds gerealiseerd door
reguliere verleende vergunningen tot 2.000 meter.
Deze wijziging van de legesverordening zal waarschijnlijk leiden tot een incidenteel voordeel bij
realisatie van een netwerk langer dan 2.000 meter.
Indien dat het geval is zal dat gemeld worden in de eerstvolgende afwijkingenrapportage.

Communicatie
Na vaststelling van de wijziging van de Legesverordening zullen marktpartijen actief worden
geïnformeerd over de wijziging.

Vervolg
Na vaststelling van de wijziging van de Legesverordening zal deze wijziging op de voorgeschreven
wijze worden bekend gemaakt.

Bijlagen
1.

Wijziging Legesverordening gemeente Uden (19.1871 58).
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