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Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2

1.1.3

Burgerlijke Stand

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd
partnerschap (trouwbevestiging) in de raadszaal van het gemeentehuis:
op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op zaterdag en zondag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op dagen, dat het gemeentehuis gesloten is, niet zijnde zaterdag en
zondag van 09.00 tot en met 21.00 uur

€
€

380,00
465,00

€

465,00

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd
partnerschap (trouwbevestiging) in spreekkamer 110 van het gemeentehuis
op dinsdag om 9.00 uur en 9.30 uur
€

218,00

Anders dan bepaald onder 1.1.1 en 1.1.2. zijn aan de voltrekking van
een huwelijk of geregistreerd partnerschap op dinsdag om 8.45 uur en
9.00 uur aan de burgerzakenbalie, geen kosten verbonden.

1.1.4

Indien het gemeentehuis wegens calamiteiten niet beschikbaar is, geschiedt de
voltrekking van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap in het Cultureel
Centrum “De Lèghe Polder”. De tarieven worden geheven overeenkomstig het
bepaalde onder 1.1.1 en 1.1.2

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd
partnerschap (trouwbevestiging) in kasteel Doddendael te Ewijk /
Protestantse Kerk te Winssen:
op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op zaterdag en zondag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op dagen, dat het gemeentehuis gesloten is, niet zijnde zaterdag en zondag
van 09.00 tot en met 21.00 uur

1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd
partnerschap op een andere locatie als bedoeld onder 1.1.1 of 1.1.5:
op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op zaterdag en zondag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op dagen, dat het gemeentehuis gesloten is, niet zijnde zaterdag en zondag
van 09.00 tot en met 21.00 uur

€

0,00

€
€

395,00
415,00

€

415,00

€
€

455,00
485,00

€

485,00

1.1.7

Alle kosten, voortvloeiende uit de keuze van de locatie, komen voor rekening
van de aanvrager en dienen door deze rechtstreeks te worden voldaan aan de
exploitant van de gekozen locatie.

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd
partnerschap (trouwbevestiging) in de raadszaal van het gemeentehuis,
waarbij gebruik wordt gemaakt van een reeds beëdigde ambtenaar van de burgerlijke
stand:
op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 21.00 uur
€
op zaterdag en zondag van 09.00 tot en met 21.00 uur
€

1.1.8.1
1.1.8.2

480,00
560,00
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1.1.8.3
1.1.9

1.1.9.1
1.1.9.2
1.1.9.3
1.1.10

1.1.10.1
1.1.10.2
1.1.10.3
1.1.11

1.1.11.1
1.1.11.2
1.1.11.3
1.1.12

1.1.12.1
1.1.12.2
1.1.12.3
1.1.13

1.1.13.1
1.1.13.2
1.1.13.3

op dagen, dat het gemeentehuis gesloten is, niet zijnde zaterdag en zondag
van 09.00 tot en met 21.00 uur
Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd
partnerschap (trouwbevestiging) in kasteel Doddendael / Protestantse
Kerk Winssen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een reeds beëdigde
ambtenaar van de burgerlijke stand:
op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op zaterdag en zondag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op dagen, dat het gemeentehuis gesloten is, niet zijnde zaterdag en zondag
van 09.00 tot en met 21.00 uur
Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd
partnerschap op een andere locatie dan bedoeld onder 1.1.9, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een reed beëdigde ambtenaar van de burgerlijke
stand:
op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op zaterdag en zondag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op dagen, dat het gemeentehuis gesloten is, niet zijnde zaterdag en zondag
van 09.00 tot en met 21.00 uur

€

560,00

€
€

490,00
515,00

€

515,00

€
€

515,00
545,00

€

545,00

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd
partnerschap (trouwbevestiging) in de raadszaal van het gemeentehuis,
waarbij gebruik wordt gemaakt van een nog te benoemen en te beëdigen ambtenaar
van de burgerlijke stand:
op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 21.00 uur
€
op zaterdag en zondag van 09.00 tot en met 21.00 uur
€
op dagen, dat het gemeentehuis gesloten is, niet zijnde zaterdag en zondag
van 09.00 tot en met 21.00 uur
€
Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd
partnerschap (trouwbevestiging) in kasteel Doddendael / Protestantse
Kerk Winssen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een nog te benoemen en te
beëdigen ambtenaar van de burgerlijke stand:
op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 21.00 uur
€
op zaterdag en zondag van 09.00 tot en met 21.00 uur
€
op dagen, dat het gemeentehuis gesloten is, niet zijnde zaterdag en zondag
van 09.00 tot en met 21.00 uur
€
Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd
partnerschap op een andere locatie dan bedoeld onder 1.1.12, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een nog te benoemen en beëdigen ambtenaar
van de burgerlijke stand:
op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op zaterdag en zondag van 09.00 tot en met 21.00 uur
op dagen, dat het gemeentehuis gesloten is, niet zijnde zaterdag en zondag
van 09.00 tot en met 21.00 uur

560,00
645,00
645,00

575,00
595,00
595,00

€
€

595,00
625,00

€

625,00
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1.1.14

1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18

Het tarief, opgenomen onder 1.1.1 tot en met 1.1.10 (met uitzondering
van 1.1.3) wordt bij overschrijding van de standaardtijd van 45 minuten bij het
voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel bij de
bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap (trouwbevestiging),
per 30 minuten of gedeelte daarvan, verhoogd met
€
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een trouw- / partnerschap boekje

€

51,00

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de
burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€

29,00

Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van de voltrekking van een
Huwelijk of geregistreerd partnerschap.

€

32,00

€

67,10

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand
geldt het tarief, zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke
stand.

Hoofdstuk 2
1.2.1

1.2.2

118,00

Reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort
of een faciliteitenpaspoort met een geldigheid van 10 jaar

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort, een faciliteitenpaspoort,
een vluchtelingenpaspoort of een vreemdelingenpaspoort met een
geldigheid van 5 jaar.
€

51,20

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve
van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart met een geldigheid
Van 10 jaar.

€

53,05

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve
Van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart met een geldigheid
Van 5 jaar.

€

28,45

De tarieven, genoemd in de subonderdelen 1.2.1. tot en met 1.2.4
worden bij een spoedlevering vermeerderd
met een (rijks)toeslag van

€

47,30

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€

38,80

1.3.2
1.3.2.1

€

34,10

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Het tarief, genoemd in onderdeel 1.2.5 wordt bij een gecombineerde
spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in de subonderdelen
1.2.1 tot en met 1.2.4 slechts één keer per reisdocument berekend.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:
bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
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1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen
1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens
over één persoon, waarvoor de basisregistratie personen moet worden
geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een uittreksel uit de basisregistratie personen

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens over één persoon, die niet zijn opgenomen
in de basisregistratie personen

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie
personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

Hoofdstuk 5
1.5.1

1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.1
1.6.1.1.2
1.6.1.2
1.6.1.3
1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2
en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de
hoogste vergoeding gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld
in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.7.1

1.8.1

28,70

€

12,75

€
€
€
€

0,23
5,00
22,50
4,50

€

22,50

€

4,50

€

215,00

€

31,00

Bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
toezending van de raadsagenda, -voorstellen en voor de toezending van de
agenda en de verslagen van een raadscommissie, per kalenderjaar

Hoofdstuk 8

€

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
ten hoogste 100 pagina’s, per pagina
met een maximum per bericht van
meer dan 100 pagina’s
bij verstrekking anders dan op papier
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking,
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

Hoofdstuk 7

12,75

Verstrekkingen uit het Kiesregister

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

Hoofdstuk 6

€

Vastgoedinformatie

Het tarief bedraagt voor het raadplegen van de bij de gemeente berustende
kadastrale stukken, indien daarbij bijstand van een ambtenaar van de
gemeente is verkregen, per kwartier of gedeelte daarvan
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1.8.2

1.8.3

1.8.3.1
1.8.3.2
1.8.3.3
1.8.3.4
1.8.3.5
1.8.4
1.8.4.1
1.8.4.2
1.8.5
1.8.5.1
1.8.5.1.1
1.8.5.1.2
1.8.5.1.3
1.8.5.1.4
1.8.5.1.5
1.8.5.2
1.8.6
1.8.6.1
1.8.6.1.1
1.8.6.1.2
1.8.6.1.3
1.8.6.1.4
1.8.6.1.5
1.8.7

Voor het gebruiken van registers, (kaart)systemen of plans, die voor het
verlenen van inzage aan de aanvrager moeten worden voorgelegd, wordt
geen recht van inzage geheven.

€

0,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals
bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan,
stadsvernieuwingsplan of wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in
artikel 27 van de Wegenwet, per kaart of tekening:
van het formaat A4
van het formaat A3
van het formaat A2
van het formaat A1
van het formaat A0

€
€
€
€
€

95,00
95,00
95,00
95,00
95,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
de afgifte van kaarten en tekeningen uit het geautomatiseerde kaartenbestand:
van het gebied buiten de bebouwde kom, per ha
van het gebied binnen de bebouwde kom, per ha

€
€

81,00
166,00

€
€
€
€
€

117,00
117,00
117,00
117,00
117,00

€
€
€
€
€

117,00
117,00
117,00
117,00
117,00

De in onderdeel 1.8.4.1 en 1.8.4.2 genoemde tarieven worden vermeerderd
met:
voor de eerste plot (tekening):
op papier formaat A4
op papier formaat A3
op papier formaat A2
op papier formaat A1
op papier formaat A0
De in onderdeel 1.8.5.1 genoemde tarieven worden met 25% verhoogd voor
elke plot van hetzelfde kaartbeeld.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een plot, gecombineerd met GBKN en/of kadaster met luchtfoto’s:
voor de eerste plot (tekening):
op papier formaat A4
op papier formaat A3
op papier formaat A2
op papier formaat A1
op papier formaat A0

Het tarief voor het in behandeling nemen van aanvragen om verstrekking
van thematische kaarten en tekeningen, niet zijnde kaarten en tekeningen,
als bedoeld in de onderdelen 1.8.4, 1.8.5 en 1.8.6, wordt vastgesteld op een bedrag,
blijkend uit een begroting, die door de gemeenteambtenaar, bedoeld in
artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, is opgesteld en
die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld.
Voor de toepassing van de vorige volzin wordt een aanvraag in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag, waarop de hiervoor bedoelde
begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Hoofdstuk 9
1.9.1
1.9.1.1

Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:
het legaliseren van een handtekening

€

12,75
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1.9.1.2
1.9.1.3

een verklaring omtrent het gedrag
een bewijs van Nederlanderschap

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit (naturalisatie / optie):
verzoek tot naturalisatie / enkelvoudig; standaard
verzoek tot naturalisatie / enkelvoudig; verlaagd
verzoek tot naturalisatie / gemeenschappelijk; standaard
verzoek tot naturalisatie / gemeenschappelijk verlaagd
verzoek medeverlening minderjarige
bij het optieverzoek van de aanvrager:
voor een enkelvoudige optie
voor een gemeenschappelijke optie
voor een medeopterende minderjarige

1.9.2.1
1.9.2.2
1.9.2.3
1.9.2.4
1.9.2.5
1.9.2.6
1.9.2.6.1
1.9.2.6.2
1.9.2.6.3

€
€

30,05
12,75

€
€
€
€
€

829,00
617,00
1.058,00
847,00
122,00

€
€
€

177,00
301,00
21,00

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat,
in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar,
per kwartier, of deel daarvan

€

23,05

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
het verkrijgen van:
een fotokopie of afschrift van een in het gemeentearchief berustend stuk (A4),
per pagina
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€
€

0,35
10,60

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van een woonruimte etc.,
bestemd voor afbraak of vernieuwbouw, bedraagt

€

83,00

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van woonruimte etc.,
bestemd voor verkoop, bedraagt

€

83,00

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van woonruimte in een
gebouw, dat blijkens zijn constructie dan wel inrichting bestemd is voor doeleinden van groepsgewijze huisvesting, van verzorging of verpleging, van
logiesverschaffing, van administratie of van onderwijs of voor een samenstel
van twee of meer van deze doeleinden, bedraagt

€

83,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1

1.10.2
1.10.2.1
1.10.2.2

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
Niet voor de gemeente Beuningen van toepassing

Hoofdstuk 12 Leegstandswet
1.12.1

1.12.2

1.12.3

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
Niet voor de gemeente Beuningen van toepassing
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Hoofdstuk 14 Marktstaanplaatsen
Niet voor de gemeente Beuningen van toepassing
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15.1
1.15.1.1
1.15.1.2
1.15.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
voor ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet
tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde
ontheffing over te dragen aan een ander
tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde
ontheffing

€

83,00

€

83,00

€

83,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de
Wet op de kansspelen (stbl. 1964, 483) (loterijvergunning)

€

51,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de
Wet op de kansspelen (stbl. 1964, 483) (prijsvraagvergunning)

€

41,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in
artikel 30b van de Wet op de kansspelen (stbl. 1964, 483):
voor elke periode van 12 maanden voor één speelautomaat
voor elke periode van 12 maanden voor twee speelautomaten

€
€

56,50
79,00

€
€

467,00
2,15

Melding huisaansluiting op grond van de algemene verordening ondergrondse
infrastructuur art.4 lid 2
Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een melding huisaansluiting
Ingevolge de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur
€

112,00

Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1

1.16.2

1.16.3
1.16.3.1
1.16.3.2

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie
1.17.1
1.17.1.1
1.17.1.2
1.17.2
1.17.2.1

Instemmingsbesluit op grond van de algemene verordening ondergrondse
infrastructuur
Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het
Nemen van een instemmingsbesluit ingevolge artikel 5 van de
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur
Het bovenstaande tarief wordt verhoogd met:
coördinatiekosten per meter (m1)te leggen kabels en leidingen:

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
1.18.1

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld
in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW)
Indien de aanvraag als bedoeld onder 1.18.1 wordt geweigerd,
wordt op aanvraag teruggaaf van
van de geheven leges verleend.

€

80,00
50%
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1.18.3
1.18.3.1
1.18.3.2
1.18.4
1.18.4.1
1.18.4.2
1.18.4.3

Indien op basis van een verzoek voor een persoonlijke
gehandicaptenparkeerplaats wordt gecreëerd, worden de volgende
leges in rekening gebracht:
de kosten van een paal, het gehandicaptenbord en het kentekenbord,
inclusief de kosten van de plaatsing daarvan
bij vervanging van het kentekenbord: de kosten van dat bord, inclusief
de kosten van de plaatsing daarvan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor:
een bewonersontheffing voor het parkeren voor onbepaalde tijd in de
parkeerschijfzone in het centrum van Beuningen
een bedrijfsontheffing voor het parkeren voor onbepaalde tijd in de
parkeerschijfzone in het centrum van Beuningen
een ontheffing voor marktkooplieden voor het parkeren voor onbepaalde
tijd in de parkeerschijfzone in het centrum van Beuningen tijdens de
weekmarkt

€

313,00

€

107,00

€

41,00

€

400,00

€

96,00

1.18.5

Indien zich binnen de onder 1.18.4.1 tot en met 1.18.4.3 een wijziging
voordoet, dient een nieuwe ontheffing aangevraagd te worden en
worden de tarieven geheven als opgenomen onder die leden en wordt
de ontheffing verleend tot er weer een wijziging optreedt.

1.18.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (stbl. 459) voor zover noodzakelijk voor
en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€

48,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een verklaring van geen bezwaar in verband met de openbare
orde en veiligheid op grond van het Besluit inrichting en gebruik niet
aangewezen luchtvaartterreinen.

€

83,00

€

5,35

€
€
€
€
€

0,35
1,10
1,25
1,50
2,00

€

12,75

€
€

12,75
22,00

1.18.7

Hoofdstuk 19 Diversen
1.19.1
1.19.1.1
1.19.1.2
1.19.1.2.1
1.19.1.2.2
1.19.1.2.3
1.19.1.2.4
1.19.1.2.5
1.19.1.3
1.19.1.4
1.19.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,
per pagina
fotokopieën van stukken, afschriften, doorslagen, kaarten en tekeningen,
voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke
regeling een tarief is opgenomen:
per bladzijde op A4-formaat
per bladzijde op A3-formaat
per bladzijde op A2-formaat
per bladzijde op A1-formaat
per bladzijde op A0-formaat
een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten
worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of
in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
gegevens opgenomen op een cd/dvd/usb, per cd/dvd/usb , of in een e-mail
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1.19.2
1.19.2.1
1.19.3

Voor het verzenden van alle in deze tarieventabel genoemde stukken,
worden de leges vermeerderd met
Idem als onder 1.19.2, maar “aangetekend”

€
€

3,60
10,00

Wanneer bij een beschikking op aanvraag voor een vergunning, als
vermeld in de hoofdstukken van deze tarieventabel, werkzaamheden
worden verricht in het kader van de wet BIBOB, wordt de voor die
vergunning verschuldigde leges verhoogd met

€

267,00
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Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
aanlegkosten:
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
aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de
prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of
werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
bouwkosten:
de bouwkosten worden berekend op basis van de recente bij deze tarieventabel behorende bijlage 1
en als zodanig gewaarmerkte tabel “normatieve bouwkosten”. In gevallen waarin deze normatieve
bouwkostenlijst niet voorziet, worden de bouwkosten bepaald op basis van de aanneemsom
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;
Wabo:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde
betekenis als bij of door de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking
hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt,
hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

Vervallen
Hoofdstuk 3
2.3

Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor
de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en
waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de
extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend
naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4
van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling
of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
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2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

2.3.1.1.5
2.3.1.1.6
2.3.1.1.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief, bij een bedrag aan bouwkosten van:
minder dan € 1.000,-€
120,00
€ 1.000,-- en meer, maar minder dan € 30.000,-€
365,00
€ 30.000,-- en meer, maar minder dan € 45.703,-€
1170,00
€ 45.703,-- of meer
2,60%
van de bouwkosten.
voor het deel van de bouwkosten tot € 50 miljoen
2,60%
voor het deel van de bouwkosten van € 50 miljoen tot € 75 miljoen
1,95%
voor het deel van de bouwkosten boven € 75 miljoen
1,30%

2.3.1A

Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

2.3.1A.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,
bedraagt het tarief, bij een bedrag aan aanlegkosten van:
minder dan € 1000,-€
€ 1000,-- en meer, maar minder dan € 30.000,-€
€ 30.000,-- en meer, maar minder dan € 45.703,-€
€ 45.703,-- of meer
aanlegkosten.
voor het deel van de bouwkosten tot € 50 miljoen
voor het deel van de bouwkosten van € 50 miljoen tot € 75 miljoen
voor het deel van de bouwkosten boven € 75 miljoen

2.3.1.1.1
2.3.1.1.2
2.3.1.1.3
2.3.1.1.4

2.3.1A.1.1
2.3.1A.1.2
2.3.1A.1.3
2.3.1A.1.4
2.3.1A.1.5
2.3.1A.1.6
2.3.1A.1.7
2.3.1B

Vergunningvrij project
Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en b, van de Wabo, en vergunningvrij
blijkt te zijn bedraagt het tarief:
€

2.3.2

Toetsing bepalingen ruimtelijke kwaliteit en reclamebeleid.

2.3.2.1

Toetsing bepalingen Nota ruimtelijke kwaliteit Commissie ruimtelijke kwaliteit
Het van toepassing zijnde tarief op grond van Titel 2 van deze tarieventabel voor “Principeverzoek/beoordeling conceptaanvraag” en de activiteiten
bouwen en gebruik in ruime zin, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a
en c van de Wabo, wordt verhoogd in verband met een toetsing aan de
bepalingen ruimtelijke kwaliteit door de Commissie ruimtelijke kwaliteit
met het tarief, dat verschuldigd is volgens de tabel “Gelders Genootschap, kosten
advisering”, behorende bij deze tarieventabel en als zodanig gewaarmerkt
(bijlage 3); deze kosten worden verhoogd met de ambtelijke kosten conform het
tarief van artikel 2.3.2.3 en artikel 2.3.2.4, daar waar geen sprake is van een
Wabo-vergunningaanvraag.

2.3.2.2

De onder 2.3.2.1 bedoelde toetsing is van overeenkomstige toepassing
indien zich wijzigingen voordoen in het (bouw)plan en daarvoor een nieuwe
toets door de Commissie ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk is.

2.3.2.3

Toetsing bepalingen Nota ruimtelijke kwaliteit door het team Vergunningen,
Toezicht en Handhaving

120,00
365,00
1170,00
2,56%
2,56%
1,92%
1,28%

120,00
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Het van toepassing zijnde tarief op grond van Titel 2 van deze tarieventabel voor “Principeverzoek/beoordeling conceptaanvraag” en de activiteit
bouwen en gebruik in ruime zin, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a
en c van de Wabo, wordt verhoogd in verband met een toetsing aan de
bepalingen van de Nota ruimtelijke kwaliteit, die uitsluitend door het team
Vergunningen Toezicht en Handhaving wordt uitgevoerd, met
2.3.2.4

De onder 2.3.2.3 bedoelde toetsing is van overeenkomstige toepassing
indien zich wijzigingen voordoen in het (bouw)plan en daarvoor een nieuwe
toets bepalingen van de Nota ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk is.

2.3.2.5

Toetsing bepalingen uit het reclamebeleid door het team Vergunningen,
Toezicht en Handhaving
Het van toepassing zijnde tarief op grond van Titel 2 van deze tarieventabel voor de activiteit bouwen en het maken van reclame, als bedoeld in
artikel 2.1 eerste lid, onder a en artikel 2.2 eerste lid onderdelen h en i van
de Wabo, wordt verhoogd in verband met een toetsing aan de
bepalingen van het reclamebeleid, die uitsluitend door het team
Vergunningen Toezicht en Handhaving wordt uitgevoerd, met

€

74,00

€

74,00

2.3.3

Ontheffingen verordeningen, regelgeving en planologisch
strijdig gebruik (in ruime zin)

2.3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
een informeel (principe) verzoek om planologische medewerking
€
Indien sprake is van een binnenplanse wijziging als bedoeld in artikel
3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt het tarief
€
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking), bedraagt het tarief
€
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking), bedraagt het tarief
€
Indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke ontheffing),
bedraagt het tarief
€
(indien sprake is van digitalisering van het project worden de kosten voor
de digitalisering aan de aanvrager doorberekend).
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b., van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van een exploitatieplan), bedraagt het tarief
€
Indien de aanvraag een project van provinciaal of nationaal belang
betreft, de activiteit in strijd is met de regels die gesteld zijn door artikel
4.1, derde lid of 4.3., derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en
artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van provinciale en nationale regelgeving), bedraagt het tarief
€
Afwijking beheersverordening (art. 3.38 Wro)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot afwijking van de beheersverordening als bedoeld in artikel 2.12, lid
1 onder a, onder 1o van de Wabo en artikel 3.38 Wet ruimtelijke
ordening)
€
Waboprojectbesluit
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder
c juncto artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 30 van de Wabo
€
Indien sprake is van een complexe aanvraag bedraagt het tarief: -de kosten

2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
2.3.3.5

2.3.3.6
2.3.3.7

2.3.3.8

2.3.3.9

431,00
4.162,00
294,00
294,00
508,00

1.776,00

9.440,00

295,00

7.004,00
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2.3.3.10

2.3.3.11

2.3.3.12

voor de te voeren procedure, zoals voorafgaand aan het in behandeling nemen
van de aanvrager schriftelijk is medegedeeld, en blijkt uit de begroting die door
of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
Bestemmingsplan herziening op aanvraag (art. 3.1 Wro)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid Wet ruimtelijke ordening, indien de herziening van het
bestemmingsplan in overwegende mate ten behoeve van de aanvrager
geschiedt
€
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid
Wet ruimtelijke ordening, indien de herziening van het bestemmingsplan
niet in overwegende mate ten behoeve van de aanvrager geschiedt
€
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een complexe
aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening: de kosten voor de te voeren
procedure zoals voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag
aan de aanvrager schriftelijk is medegedeeld, en blijkt uit een begroting die
door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.4

Brandveiligheid

2.3.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de
Wabo, bedraagt het tarief
te vermeerderen met een verhoging als opgenomen onder 2.3.4.2

2.3.4.2
2.3.4.2.1
2.3.4.2.1.1
2.3.4.2.1.2
2.3.4.2.2
2.3.4.2.2.1
2.3.4.2.2.2
2.3.4.2.2.3
2.3.4.2.2.4
2.3.4.2.3
2.3.4.2.3.1
2.3.4.2.4

de verhoging bedraagt per volle eenheid van 100 vierkante meter
gebruiksoppervlakte:
gebouwen met een gezondheidsfunctie
ingeval het bouwwerk betreft een bejaardenoord of ziekenhuis
ingeval het bouwwerk betreft een tehuis met woon- / dagverblijf
gebouwen met een logiesfunctie
ingeval het bouwwerk betreft een hotel
ingeval het bouwwerk betreft een discotheek
ingeval het bouwwerk betreft een restaurant, café, kantine, kinderdagverblijf of wijkcentrum
ingeval het bouwwerk betreft een sporthal of sportzaal
gebouwen met een onderwijsfunctie
ingeval het bouwwerk betreft een onderwijsinstelling
overige gebouwen
Bij de indeling in bovenstaande categorieën gelden de definities
zoals gehanteerd in het Bouwbesluit.

2.3.4.3

Bij een gebouw met een gecombineerde gebruiksfunctie wordt de opslag
per volle eenheid van 100 vierkante meters zoals bedoeld in artikel
2.3.4.2 berekend naar rato van het aantal vierkante meters per categorie.
Het basisbedrag ingevolge artikel 2.3.4.1 wordt per gebruiksvergunning slechts
eenmaal berekend.

2.3.4.4

Bij herindeling, interne verbouwing of wijzigingen in het gebruik van het
gebouw, dan wel een deel van het gebouw, waarbij de betrokken ruimten
tenminste 10% van de totale oppervlakte beslaan, 50% van het tarief als
bedoeld onder 2.3.4.2.1 tot en met 2.3.4.2.4., met dien verstande dat de
toeslag per m2 uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de

7.004,00

1.400,00

€

708,00

€
€

59,00
88,00

€
€

118,00
59,00

€
€

59,00
59,00

€
€

29,50
118,00
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betrokken ruimten.
2.3.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot aanpassing van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde
stads- en dorpsgezichten

2.3.5.1

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit voor een beschermd monument als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f, van de Wabo, of op een activiteit
als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo voor een
krachtens een provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010
Gemeente Beuningen, aangewezen monument, waarvoor op grond van die
provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen
van een monument
indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd
stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo,
op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening
of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Beuningen aangewezen stadsof dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo,
waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief

2.3.5.1.1
2.3.5.1.2

2.3.6

€

59,00

€

294,00

€

294,00

€

294,00

€

294,00

€

294,00

€

294,00

€

0,00

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in een
beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:
2.3.6.1.1
in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening
een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder b en c, van de Wabo:
2.3.6.1.2
in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wabo
2.3.6.2
Asbesthoudende materialen
2.3.6.2.1
Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een
sloopveiligheidsplan en / of een asbest-inventarisatierapport ingediend
moet worden, wordt het in subonderdeel 2.3.6.1.2 genoemde bedrag
in de volgende gevallen verhoogd met:
2.3.6.2.1.1 indien een sloopveiligheidsplan ingediend moet worden
2.3.6.2.1.2 indien een asbest-inventarisatierapport moet worden ingediend en uit
het inventarisatierapport blijkt dat asbest is aangetroffen
2.3.6.2.1.3 indien uit het ingediende asbest-inventarisatierapport blijkt, dat er geen
asbest is aangetroffen, zijn geen leges verschuldigd
2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
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betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen
in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling
in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de A.P.V. een vergunning
of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid,
onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief
2.3.8

Uitweg / inrit

2.3.8.1

Indien een melding wordt ingediend, die betrekking heeft op
het maken, hebben of veranderen van het gebruik van
een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale
verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening
een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€

86,00

€

86,00

2.3.9

Kappen

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een
bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de A.P.V.
een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:
voor een besluit op uw vergunningaanvraag
€
indien na beoordeling van de aangevraagde vergunning voor het
vellen of doen vellen van een houtopstand blijkt dat er geen omgevingsvergunning voor de activiteit kappen benodigd is, zullen
van de verschuldigde leges niet in rekening worden gebracht.

2.3.9.1.1
2.3.9.1.2

83,00
50%

2.3.10

Opslag van roerende zaken
Gereserveerd

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied, die schadelijk kunnen
zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of
voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

€

294,00

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor
habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid,
van de Natuurbeschermingswet 1998

€

294,00

€

442,00

2.3.11.2

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de
Flora- en Faunawet ontheffing is, bedraagt het tarief

2.3.13

Andere activiteiten

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
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heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
2.3.13.1.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo,
bedraagt het tarief
2.3.13.1.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening
of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van
invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel
2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.13.1.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft
2.3.13.1.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€

147,00

€
€

147,00
147,00

€
€
€

294,00
294,00
294,00

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt,
indien de aanvraag om een omgevingsvergunning slechts kan worden
afgehandeld wanneer:
een akoestisch rapport moet worden beoordeeld, verhoogd met
een rapport luchtkwaliteit moet worden beoordeeld, verhoogd met
een rapport externe veiligheid moet worden beoordeeld, verhoogd met
een rapport flora en fauna moet worden beoordeeld, verhoogd met
een milieu effect rapport moet worden beoordeeld, verhoogd met

€
€
€
€
€

294,00
294,00
442,00
294,00
294,00

2.3.15.3.1
2.3.15.3.2
2.3.15.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing
hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet Geluidhinder bedraagt:
indien het betreft een ontheffing van 1 – 10 woningen
indien het betreft een ontheffing van 11 – 20 woningen
indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen

€
€
€

442,00
741,00
1.482,00

2.3.16

Adviezen en overige externe kosten

2.3.16.1

Indien voor een aanvraag of een verzoek als bedoeld in deze titel advies van

2.3.14

Omgevingsvergunningen in twee fasen

2.3.14.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid,
van de Wabo, bedraagt het tarief:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking
met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing
van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag
voor de eerste fase betrekking heeft;
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking
met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit
toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop
de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.14.1.1

2.3.14.1.2

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift
voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt
beoordeeld:
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport
voor de beoordeling van een historisch bodemonderzoek
Beoordeling andere milieukundige rapporten

2.3.15.1.1
2.3.15.1.2
2.3.15.1.3
2.3.15.2
2.3.15.2.1
2.3.15.2.2
2.3.15.2.3
2.3.15.2.4
2.3.15.2.5
2.3.15.3
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derden wordt ingewonnen, zoals van de MER - commissie of publicaties,
geplaatst moeten worden, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van
de externe advies- en
publicatiekosten. Het op deze manier berekende legesbedrag wordt voorafgaande
aan het in behandeling nemen van de aanvraag of het verzoek aan de aanvrager of de
verzoeker medegedeeld conform de onderdelen 2.3.16.2 tot en met 2.3.16.5
van deze tabel.
2.3.16.2

Ook wanneer de omgevingsvergunning niet wordt verleend, het verzoek
niet wordt gehonoreerd of (op aanvraag) wordt ingetrokken, zijn de
externe advieskosten verschuldigd.

2.3.16.3

Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande onderdelen van deze
titel, bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen of
anderszins advies van derden wordt ingewonnen over de aanvraag of
het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen
van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.4

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.16.5

Indien de werkelijke kosten minder bedragen, dan het aan de hand van de
begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.3.16.6

Indien het verzoek betrekking heeft op een bouwplan, waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend, worden de leges voor de omgevingsvergunning
pas in rekening gebracht na de afgifte van deze omgevingsvergunning.

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen
Gereserveerd

Hoofdstuk 4
2.4.1

Vermindering

Gereserveerd

Hoofdstuk 5

Intrekking, weigering en buiten behandeling stellen

2.5.1

Leges als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning,
weigering omgevingsvergunning of buiten behandeling stellen
aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.1.1

Als een aanvrager het college van burgemeester en wethouders verzoekt zijn
aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.8, in te
trekken terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, worden
de leges als bedoeld in artikel 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 in rekening gebracht. Voor
de verschuldigde bedragen op grond van artikel 2.3.1.1.3 en 2.3.1.1.4 wordt
€

355,00
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in rekening gebracht.
2.5.1.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld
in de onderdelen 2.3.1, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.8, intrekt wel of niet op verzoek van
de vergunninghouder, bestaat er geen aanspraak op teruggaaf van leges.

2.5.1.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.8 weigert,
worden de leges als bedoeld in artikel 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 in rekening
gebracht. Voor de verschuldigde bedragen op grond van artikel 2.3.1.1.3 en
2.3.1.1.4 wordt
€
In rekening gebracht.

2.5.1.4

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.1.3 wordt mede verstaan een
vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke
uitspraak.

2.5.1.5

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen
2.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.8 buiten behandeling
stelt, worden de leges als bedoeld in artikel 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 in rekening
gebracht. Voor de verschuldigde bedragen op grond van artikel 2.3.1.1.3 en 2.3.1.1.4
wordt
€
in rekening gebracht.

2.5.1.6

355,00

355,00

De bedragen genoemd in de onderdelen 2.5.1.1-2.5.1.5 worden vermeerderd
met de bedragen zoals bedoeld in artikel 2.3.16.

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Gereserveerd
Hoofdstuk 7 Overschrijving / wijziging / aanvulling omgevingsvergunning
2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het overschrijven van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.25 lid 2 van de Wabo.

€

74,00

Binnenplanse wijziging (art. 3.6 lid 1 onder a Wro)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6,
eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening

€

4.162,00

Projectbesluit (art. 3.10 Wro)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit)
Wet ruimtelijke ordening

€

7.004,00

Hoofdstuk 8
2.8.1

2.8.2

Bestemmingswijzigingen zonder omgevingsvergunning
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2.8.3

2.8.3.1

2.8.3.2

Bestemmingsplan herziening op aanvraag (art. 3.1 Wro)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste
lid Wet ruimtelijke ordening, indien de herziening van het bestemmingsplan in overwegende mate ten behoeve van de aanvrager geschiedt
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid
Wet ruimtelijke ordening, indien de herziening van het bestemmingsplan
niet in overwegende mate ten behoeve van de aanvrager geschiedt
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een complexe
aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening: de kosten voor de te voeren
procedure zoals voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag
aan de aanvrager schriftelijk is medegedeeld, en blijkt uit een begroting die
door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Hoofdstuk 9

€

7.004,00

€

1.400,00

Vervallen

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving
Gereserveerd
Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking
Gereserveerd
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Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet

€

375,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de
Drank- en Horecawet

€

193,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€

81,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een
evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de A.P.V. indien het betreft:
een evenement met een verwacht aantal bezoekers van 500 of meer
overige evenementen

€
€

599,00
100,00

In afwijking van het gestelde onder 3.2.1. bedraagt het tarief voor het
in behandeling nemen van een aanvraag voor een activiteit als bedoeld
in bijlage 2 (uitgezonderde evenementen) bij dit besluit,

€

81,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor het innemen van een standplaats in de gemeente als bedoeld in
artikel 5:18 van de A.P.V.

€

117,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor ontheffing voor gebruik van de openbare weg, als bedoeld in
artikel 2:10 van de A.P.V.

€

81,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een terrasvergunning voor maximaal 5 jaren, als bedoeld in
artikel 2:10 van de A.P.V.

€

193,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2:9 van de A.P.V. voor straatartiesten, straatfotografie etc.

€

81,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een vergunning ingevolge artikel 2:29 van de A.P.V. met betrekking tot
het sluitingsuur van inrichtingen

€

117,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor ontheffing ingevolge artikel 4:6 van de A.P.V. (geluidhinder)

€

117,00

Hoofdstuk 2
3.2.1
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.2.

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

Vergunningen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015
van de gemeente Beuningen
Vastgesteld 16 december 2014 en 14 juli 2015
Pagina 21 van 23

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een vergunning als bedoeld in artikel 4:15 van de A.P.V. inzake
het maken van handelsreclame

€

117,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor het verkrijgen van een vergunning voor het houden van snuffelmarkten, als bedoeld in artikel 5:23 van de A.P.V.

€

81,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een vergunning voor een collecte als bedoeld in artikel 5:13
van de A.P.V.

€

81,00

Een ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 van de A.P.V. voor het hebben
van voorwerpen in welke vorm dan ook, of stoffen op, aan of boven een
openbare plaats, dan wel het in gebruik hebben van die openbare plaats,
voor de duur van 5 jaar:

€

426,00

Na het verstrijken van de in artikel 3.2.12 vermelde termijn van
5 jaren, kan een nieuwe vergunning worden aangevraagd, waarbij het
gebruik van de openbare plaats voor 5 jaren kan worden voortgezet.
Het tarief voor het in behandeling nemen voor een aanvraag voor deze
vervolgvergunning, welke eveneens geldt voor een periode van 5 jaren,
bedraagt

€

107,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een
exploitatievergunning als bedoeld in de Verordening seksinrichtingen 2011,
vastgesteld bij raadsbesluit van 11 april 2011:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf

€
€

550,00
550,00

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend
een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf,
als bedoeld in de Verordening seksinrichtingen 2011, vastgesteld bij
raadsbesluit van 11 april 2011:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf

€
€

550,00
550,00

Hoofdstuk 3
3.3.
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.2

3.3.2.1
3.3.2.2

Hoofdstuk 4

Prostitutiebedrijven

Splitsingsvergunning woonruimte

Niet voor de gemeente Beuningen van toepassing
Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

Niet voor de gemeente Beuningen van toepassing
Hoofdstuk 6
3.6.1

Brandbeveiligingsverordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een gebruiksvergunning als bedoeld in de Woningwet,
met betrekking tot het brandveilig gebruik van een tijdelijke inrichting of
evenement, geen bouwwerk zijnde als bedoeld in artikel 1, aanhef en
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3.6.2

3.6.3

3.6.4
3.6.5

onder b van de Brandbeveiligingsverordening, voor 50 tot 100 personen
gedurende maximaal 7 dagen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot
het brandveilig gebruik van een tijdelijke inrichting of evenement,
als bedoeld in artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening voor
100 tot 250 personen gedurende maximaal 7 dagen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het
brandveilig gebruik van een tijdelijke inrichting of evenement, als
bedoeld in artikel 2.1.1. van de brandbeveiligingsverordening voor meer
dan 250 personen gedurende maximaal 7 dagen
De tarieven genoemd in de onderdelen 3.6.1, 3.6.2 en 3.6.3 worden
bij tijdelijke inrichtingen of evenementen voor langer dan 7 dagen
verhoogd met een bedrag per week of gedeelte daarvan van
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een vergunning of ontheffing voor zover daarvoor niet
elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€

20,00

€

40,00

€

90,00

€

90,00

€

150,00

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie
kinderopvang bedraagt

€

132,00

Het tarief bij toepassing van artikel 4:5 Algemene Wet Bestuursrecht
(buiten behandeling stellen) bedraagt

€

71,00

Het tarief voor het aanvragen van een GGD-inspectie op grond van een
ingediende aanvraag als bedoeld in artikel 3.7.1 bedraagt voor:
Gastouderbureau (toetsingskader A)
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Gastouder (toetsingskader A en B)

€
€
€
€
€

355,00
565,00
565,00
565,00
213,00

€

150,00

Hoofdstuk 7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.3.1
3.7.3.2
3.7.3.3
3.7.3.4
3.7.3.5

Hoofdstuk 8
3.8

Kinderopvang

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of
andere beschikking

Gewaarmerkt als behorende bij de Legesverordening 2015,
vastgesteld bij besluit van de raad van 14 juli 2015.
De griffier,

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015
van de gemeente Beuningen
Vastgesteld 16 december 2014 en 14 juli 2015
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