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Geachte heer Onel,

Op 7 mei jl. ontvingen wij de door u, namens de Bond Heemschut, ingediende brief inzake het
monumentenbeleid van de gemeente Boskoop, inclusief een aanvraag voor het aanwijzen van
enkele panden tot gemeentelijk morrument.

Over de voortgang van de behandeling van de aanvraag delen wij u het volgende mede.

Aanvraag
Bij brief van 'l 5 mei jl. hebben wij u verzocht om de aanvraag aan te vullen. De gevraagde
gegevens hebben wij op 25 mei jl. ontvangen. De aanvraag voor het aanwijzen van in totaal 19
panden tot gemeentelijk monument kan door ons in behandeling worden genomen.

De aanvraag wordt de komende periode inhoudelijk beoordeeld.

Procedure
Voor de aanvraag geldt de procedure, als vermeld in artikelen 3 en 4 van de gemeentelijke
monumentenverordening. Een digitaal exemplaar van deze verordening is te vinden op
www.boskoop.nl (onder Regelgeving en beleid -) Verordeningen, regelgeving).

De kennisgeving van de ontvangst van
juni 2O12.

Leges

de aanvraag is gepubliceerd in de Gouwe Koerier van 6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanwijzen van een monument is in de
gemeentelijke legesverordening (incl. tarieventabel) 2012 geen specifiek tarief opgenomen. Op
grond van artikel 1.2O.4.1 van de tarieventabel geldt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking, voor zover daarvoor niet elders een tarief is
bepaald, een tarief van € 134,20. Daarnaast wordt op grond van artikel 1.2O.5.2 van de
tarieventabel voor het controleren van de kadastrale aanduiding en de eigendomsgegevens van
een perceel een tarief van € 17,5O, per aanvraag, in rekening gebracht.

Wilt u bij beantwoording de datum en het barcodenummer van deze brieÍ
vermelden.
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Op grond van artikel 1.2O.5.1 van de tarieventabel worden ook per aanvraag de feitelijke
advieskosten doorberekend. Deze kosten zijn€ 25O,-- voor een monumentenadvies in de
Centrale Commissie van De Stichting Dorp, Stad en Land en € 101,-- voor een locatiebezoek
door een monumentendeskundige. Mochten deze kosten uiteindelijk lager uitvallen dan zal het
verschil in mindering worden gebracht en krijgt u een herziene, lagere legesaanslag.

ln juridische zin wordt met de onderhavige aanvraag om 19 beschikkingen gevraagd. Voor het in
behandeling nemen van de aanvraag geldt derhalve 19 maal de bovenvermelde tarieven.

Voor betaling van dit bedrag treft u bijgaand een gespecificeerde legesaanslag aan. Het niet
(tijdig) voldoen van het bedrag kan consequenties hebben voor de (verdere) behandeling van de
aanvraag.

Vragen
Bij vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende, doorkiesnummer 0172-219516.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben gei'nÍormeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Boskoop,
Narnens dezen,
Prod uctverantwoordel ij ke I nte g ra I e Verg u n ni n gverl e ni n g

(mw. .f.ER. t-igtvoet-Smit BPA)
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LEGESAANSLAG nummer: 31102247

Voor het in behandeling nemen van de door u, namens Bond Heemschut, ingediende aanvraag voor
het aanwijzen van een 19-tal Boskoopse panden tot gemeentelijk monument, bent u op grond van de
gemeentelij ke legesverordenin g, leges verschu ldigd.

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

Omschr'rjving Bedrag

Leges in behandeling nemen van aanvraag. artikel 1 .20.4.1 . (19 x€ 134,20) 2.549,80

Leges monumentenadvies, artlkel 1 .20.5.1 ., incl. locatiebezoek (19 x € 351,00) 6 669 00

Leges controle kadastrale gegevens, aftikel 1.20.5.2. (19 x € 17,50) 332,50

De totale leges bedragen:

lk verzoek u het totale bedrag binnen 30 dagen na dagtekening van deze aanslag
bankrekeningnummer 28.50.0'1.353 (BNG, Bank Nederlandse Gemeenten)
Boskoop, onder vermelding van het aanslagnummer: SBA/AG 2012-036401.

Nadere informatie

9.55í,30

over te maken op
t.n.v. Gemeente

Verdere informatie is te verkrijgen bij mevr. A. Kersseboom, doorkiesnummer 0172-219572.

Met Vriendehjke groet,
De Heffingsambtenaar van Boskoop,
Namens deze,
Prod uctverantwoordelij ke I nteg rale Verg u n n i n gverlen i n g,

mw. (.E.R. Ligtvoet-Smit BPA

..'\

Fezr,,ta a rcla tts trle
Als u hei nist ecn$ beiii nei deze l:gestanslag cian iruni u binnen zes welieir ria ci:rgii:keniiig van

ze aanslurg eeli,r1eiloiiveercl bezrriaai"sctriil,i irrdtener hlj cie h;fi'i;igsarn'rteira:r van cl: gerre:nl:
skoo;r, PostbLts 5,277A A/\ Bos!,:oop Veiinelcl in ttii l.rezr";aarsihrifi cis cllturrr err het rurrir'ir:r' r.,ae

cie a;nslag llei iitCi:;-ren virn een bezl;earsohrifi scircit cie vcrplicl,.iir-rg toi betali;ict niei op Wiii Lr hij
ireantr,;oorcliirg cle daiLrnr en h3t numnreÍ van cleza hiief r-,ei'rn:lclen


